
 1111 زمستان 111شمارة  4

 
 
 
 
 

ت و دنيا ییکنا ویراتص زیباشناختی  البالغه نهجی هاهخطب در آخر

 

  ______ 3حسین بیات، 2دکتر سید مهدی مسبوق، 1ئمیدکتر مرتضی قا  _______ 

 1/11/1111: پذیرش تاریخ - 8/1/11: اریافت تاریخ

 

 

 بوا کوه اسو  یمتنووع موضوعات در یاسالم فرهنگ از یالمعارفةدائرالبالغه نهج

 بوه را سوننوران و بوانیاد از یاریبس توجه ،موزون و بایز ریتصاو، یغن یمحتوا

 یمحووور و یاصوول موضوووعات جملووه از آخوورت و ایوودن .اسوو  نمووود  جلوو  خووود

 دادن نشوان بور عوالو ، آن از ییکنوا یریتصواو ارائوه بوا اموا  کوه اس البالغه نهج

 را شیخوو یسوننور هنر و فصاح ، ابتکار،  یخالق، آخرت و ایدن یاصل  یماه

 ودنیووا  ناپایووداری، کنووایی تعووابیر بووا حضوورت آن د.دهوومووی نشووان مناطوو  بووه نیوو 

 هن ووا  در اسوورار شوودن فووا  و موور  هن ووا  زود رسوویدن فوورا و تآخوور جوواودان ی

 صووتی تناسو  و هن ویآهم از خود کنایی تصاویر در ایشان کند.می بیان را قیام 

 بور ره ورر ایو  از و گیوردموی بهور  خوبی به بیرونی و درونی موسیقی و آوایی و

 اف اید.می خود تصاویر جرابی  و زیبایی

 البالغه.های نهجاویر کنایی دنیا و آخرت، خطبهتص، یعلها: کليدواژه

 ــــــــــ
 همدان.، سینا بوعلی اانشگاه عربی اابیات و زبان اانشیار .1
 همدان.، سینا بوعلی شگاهاان عربی اابیات و زبان استاایار .2
 .smm.basu@yahoo.com سینا بوعلی اانشگاه ارشد کارشناسی آموختة اان  .1

mailto:smm.basu@yahoo.com
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 مقدمه

ن َجعَلنا یالَذ   لله  الَحمد  » تَمس کينَ  مه المؤمنينَ  بهَواليةه  الم  ةه  وَ  أميره  .«األئهمَّ
 واقع ار و دهیرس کمال به یوجوا ابعااهمه  ار که است یتیشخص یعلاما  

 شتمندانیاند، بزرگتان ،بتانیاا، خیتتار رتول ار .ریاستار گونته بر است یقتیحق
 ریتتحر رشتته بته یاریبسهای کتاب هما  اما  نیااربارة  مسلمان ریغ و مسلمان
 یتیشخصت یواال ابعتاا حیتوض به و اندکراه مطرب را یاریبس سخنان و ارآوراه

 کامالً شانیا یااب جنبه بوان رنگکم، فاتیتوص نیا ار اقت با .اندپرااخته شانیا
 ؛استت شتانیا تیشخص بوان االضداا جامع بر یلیال اخو نیا و است محسوس

 اند.مانده عاجز یو تیشخص ابعاا ةهم به پرااختن از که چرا
 و مستائل بته، استت یاابت یبتایز ریتصاو از مشحون کهالبالغه نهج ار اما 

، تیانسان و کمال ةقل به دنیرس یبرا که است پرااخته یمهم و متنود موضوعات
 جملته از آخترت و ایتان موضتود .دیتنمامتی یضترور ا ام استورات به عمل

 به یخاص ررافت و اقت باآن حضرت  که است آن یمحور و یاصل موضوعات
، ایتان یداریتناپا، پرستتان ایتان و ایتان وصتف .پتراازامی مقوله او نیا فیتوص

، آخترت یجتاواانگ، ایتان بتا آن ستهیمقا و آخترت وصف، آن بیمعا و محاسن
 بتا خواننتده .باشتدمتی امتا  فاتیتوص جمله از ...و آخرت ابلمق ار ایان ارزش
 مورا ار بایز میمفاه ارک و قیاق شناخت بر عالوه ،اوصاف نیا ار تأمل و اقت
 .دیآمی یشگفت به اما  رینظبی اتیااب از، آخرت و ایان

 بته مخارتب ییراهنما، مختلف یااب ریتصاو کاربرا از اما  هدف که آنجا از
، هیتکنا جملته از، یاابت عیصتنا کتاربرا لیتاال از یکتی و استت کمال ةقل یسو

 صتنعت نیتا از هنرمندانته اما  ،باشدمی مخارب ار سخن شگرف یتأثیرگذار
ترین مهم از و الیخ صور انواد از هیکنا .رایگمی کمک  یخو هدف تحقق یبرا

 بتر کوین و بایز یلباس مْیمفاه، آن قالب ار که است یهنر یرپراازیتصو یابزارها
، ااب رعایتت تتوانآنهتا متی جمله از که است عللی را کنایه کاربرا. کنندمی تن
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 زیباستازی، اختصتار و مبالغته قصتد، زننده تعابیر و زشت الفاظ آوران از پرهیز
  برا. نا  را مخارب هوشیاری بر اعتماا و جمله

 کته بتوا هگونت نیتا عترب .گتراامتی بر یجاهل عصر به کنایه کاربرا پیشینة
 چنتان و کترامتی ریتتعب هیکنا با اانستنمی کوین را کران  ذکر که را ییزهایچ

 ار امتا 1.آورامتی هیتکنا گوسفند و مرغ تخم اسم با زن از که بوا مغرور و متکبر
، کنتدنمتی انیتب ابهتا  بدون وبه صراحت  را خوا سخن ندهیگو چرا که باره نیا

 که است نیا، حیتصر بر هیکناة لیوس به معنا تاثبا یبرتر لیال: »دیگومی یجرجان
 کته استت نیتا از تترمحکتم ااعا جهت از آن لیال اثباتة لیوس به صفت اثبات
 ااعا یوقت لیال و شاهد رایز ؛میکن اعال  تما  یسااگ با و عالمت بدون را صفت
 آن ار کته باشتدای گونه به و بواه شده شناخته و آشکار کامالً مطلب که شوامی
  2.«نشواتصوّر م ییمجازگو و خطا و وگمانشک

  هیکنا زیباشناسی

 برامی فرو فکر و تأمل به را مخارب که است نیا ار هیکنا یباشناختیز ارزش
 ارزشاینکه  ةاربار یفاضل محمد .برامی یپ ندهیگوة دیپوش یمعنا به سرانجا  و

، استت شتریب آن حیصر انیب از مواقع از یاریبس ار، گفتن سخن ییکنا و دهیپوش
 روش رایتز ؛ااننتدمتی رستاتر را هیتکنا اوقات از یاریبس ار ااب اهل»: دیگومی
 هیتکنا نکتهیا خالصته و است استدالل و برهان ینوع با همراه، مطلب انیب ییکنا
 ااامته ار او «.شتوامتی یتلقت جمالت و کلمات به دنیبخش وسعت یبرا یابزار
 و ندیناخوشتا الفتاظ تترک یبترا استتای لهیوست هیتکنا»: دیتگومی خوا سخن
ق َ »: مانند، دهیپسند الفاظ کران نیگزیجا  متر  از هیتکنا کته «الخبيقره  طيفه لَّ بقال لَحه
 و هاستعبارت و لغات ار تفنن و الفاظ گسترش یبراای لهیوس، هیکنا و باشدمی

 ــــــــــ
 ، با اندکی تصرف.225،  جواهر البالغههاشمی بک، احمد، .  1

 .115،  اسرار البالغهجرجانی، عبدالقاهر، .  2
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 1.«کند القا مخارب به مدب شکل به یعبارت ار را ذ  است قاار
 کته استت نیا هیکناهای یوگیو از» :است آمده الواضحه ةاااااا کتاب ار
 بترای خدشته نکتهیا بدون زا اشمن به را یاار ین سخن توانمی آن ةواسط به

 2.«ستا هیکنا انواد از و شوامی دهینام ضیتعر کار نیا .دیآ وارا ااب چهره
 و ییایتپو صامت و راکد میمفاه کنایه وسیله به، یااشدههای یوگیو بر عالوه
 اگتر، گریا یعبارت به .کندمی کمک بیاا به یهنر تجارب نقل ار ،هیافت حرکت
 بته تواندمی ،کند ارائه مخارب به را هیکنا میمفاه بتواند هنرمندانه و قیاق ندهیگو
 حاالت ونماید  منتقل مخارب به را ...و عالقه، نفرت، حزن، غضب، سرور یآسان
: دیگومی هیکنا ییایپو و تحرک ةاربار قیعت زیلعزعبدا .اهد قرار ریتأث تحت را او
 صتورت بته آن آوران ار و یمعان تجسم بر قدرت ثیح از استعاره مانند هیکنا»

  1«.است پویایی و اتیح از پر محسوس
 ار .استت نآ بوان بخ  لذت و یرگذاریتأث زانیم، هیکناهای یوگیو گریا از

 شتعر و ااب ار الیخ صور از یکی هیناک: »دیگومی یکدکن یعیشف استاا باره نیا
 ریتأث زانیم و هیکنا تیاهمة اربار منتقدان و ااب اهل، گذشته از و است یزبان هر
 استلوب و دهیپوشت انیتبهای صورت از یکی هیکنا .اندااشته تیعنا سخن ار آن
 لتذت میکنت ااا گفتتار یعاا منطق با اگر که را یمعان از یاریبس .است گفتار هنر

 بته تتوانمتی هیتکنا رهگتذر از، دیتنمامتی زشت و مستهجن گاه و ستین بخ 
 4«.کرا انیب مؤثر و الک  یاسلوب

 و ال بتر و اارا را ختوا ختا  ییبایز ،الیخ صور ازیک  هر نکهیا خالصه
 هیتکنا ار .کنتدمی صدق هم هیکنا بحث ار موضود نیا و ندینشمی شنونده جان

 ــــــــــ
 .212،  هامّه ةبالغیو نقد فی مسائل  ةدراسفاضلی، محمد، .  1
 .111،  الواضحه ةالبالغالجار ، علی و امین مصطفی، .  2
 .224،  العربیه ةالبالغفی تاریخ عتیق، عبدالعزیز، .  1
 .141،  صور خیال ار شعر فارسیشفیعی کدکنی، محمدرضا، .  4
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 یبترا خواننده ذهن ار و رایگمی قرار لفافه ار سندهینو ای ندهیگو یقیحق مقصوا
 تتا شوامی سبب ندیفرآ نیا که، رایپذمی انجا  یندیفرآ یقیحق یمعنا به دنیرس
  .ندیبنش او ال و قلب به بهتر یقیحق یمعنا

 البالغه نهجی هاهخطب در هیکنا

 بتا و شناستدمتی یختوب به را هیکنا ازاتیامت و گاهیجا و نق  یعل انیب ریام
 بهتره جتا بته و یخوب به اتیکنا انواد از رینظبی استعداا و حهیقر و سرشار ذوق
 هیکنا .است کراه استفااه ییکنا ریتعاب ازبارها البالغه نهجی هاهخطب ار او .برامی
 امتا  یتصتویرپرااز خدمت ار ...و یاسیس، یاجتماع، ینیا موضوعات همه ار

 البالغتهنهتج ار را آخترت و ایتان ضتودمو ار ییکنا ریتصاو میبخواه اگر .است
 .شد میخواه روهروب اتیکنا تنود با کثرت بر عالوه، میکن لیتحل و یبررس

، عبتارات و کلمات نیکمتر ار، آن جازیا ازیامت و هیکنا ابزار از استفااه با اما 
 ؛دیتنمامتی منتقتل مخارب به، اااه یجا را ینینش ال ریتصاو و ارزشمند میمفاه
ل معبتر، (کتو  منتزل) الظعن اار به ایان از، ثالم یبرا لعا  از و، (گتذرگاه) ةاج

ل اار بته آخرت اإا ل و (اقامتگتاه) قتا مُال اار و ی(متئاا اقامتگتاه) مةق  ةاآلج
 و (هستند منتظرش همگان که یبیغا) المنتظر الغائب به مر  از و (کینزا ندهیآ)

 (ستخت ةگران) کؤوا ةقبعو (کو  روز) رحیل یو  و (آبشخور) الموروا الورا
 جتاواانگی و انیتا ناپایتداری و پتذیریزوال رهگذر این از و 1.است نمواه ریتعب

 و استت پنهتان ایتدگان از کته را مرگتی و نمتواه گوشزا مخارب به را آخرت
 رتی را آن العبتورصتعب گرانتة و شتد خواهنتد آن آبشخور وارا روزی همگان
 ازهایی هنمونتت ذکتتر بتته ذیتتل ار حتتال استتت؛ نمتتواه یتتااآوری نمتتوا خواهنتتد

 : پراازیممی آخرت و انیا موضود ار البالغهنهجهای هکنای پربسامدترین

 ــــــــــ
 .146،  البالغههای نهجسیری ار زیباییقائمی، مرتضی، .  1
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 آخرت جاودانگی و دنیا زودگذری از کنایه «آجل و عاجل» -1
 ار، کنتدمتی ستفارش یالهت یتقتوا بته را خوا ارانیاینکه  از پس یعل اما 
 یختوب بته خداونتد قبال ار را خوا فیورااینکه  و جهاا یبرا یآمااگ ضرورت
 حرکت خدا یسو به صورت هر ار و راهنک یکوتاه نهیزم نیا ار و ،اهند انجا 
َُّ وا »....: دیفرمامی ،کنند بَقادَ  للاَ  فَقات وا وَ  ِه للا عه قنَ  ِه لل ا إهلَق  فهقرو  فهق  اْمض قوا وَ  ِه لل ا مه

ققوا وَ  لَك قق ْ  نََهَجقق    الَّققذه  قق    بهك قق ْ  َعَصققبَ    بهَمققا ق وم  ن   فَعَله ك قق ْ  َضققامه ققً   لهفَْلجه ققو    لَقق ْ  إهنْ  آجه  ت ْمنَح 
  ً  1«.َعاجه
 اعمال تما  ةجینت آن ار یآام که است آخرت «آجالً» از نظورم ریتصو نیا ار

 بته که گذراست و ناپایدار یایان «عاجالً» از منظور و دیا خواهد را خوا کراار و
 یهنگتآهم و یمتواز سجع ،هیکنا بر عالوه ریتصو نیا ار .شوامی یسپر سرعت

 .است افزواه کال  ییایپو و ییبایز بر «عاجالً و آجالً» کلماتمیان  تناسب و
 نیتا بته مربتو  اتیکنا و میکن اقته البالغنهج آخرت و ایان موضود ار اگر
 بتا، گونتاگونی هاهخطبت ار کته میابیتمی ار، میاه قرار لیتحل مورا را موضود
 نیتا .استت شتده ریتتعب «آجتالً» به آخرت از و «عاجالً» به ایان زا مختلف ریتعاب
 عالوه که چرا ؛شوا چندان او، مخارب ار کال  نفوذ و اثر که شده باعث اتیکنا
ی هتاهخطب ار اتیکنا نود نیا .هستند نیز موزون و هنگآهم، آمیزکنایه معنای بر

 قَقدْ »: دیتفرمامتی انزاگت غفلت از نکوه  ار اما  جمله از ؛است آمده مختلف

ْكر   ق ل وبهك  ْ  َعنْ  َغابَ  ب   َحَضَرتْك  ْ  وَ  اْْلَجاله  ذه قنَ  بهك ق ْ  أَْملَق َ  الدوْنيَا فََصاَرته  اْْلَماله  َكَواذه  مه
َرةه  لَة   وَ  اْْلخه نَ  بهك  ْ  أَْذَهبَ  اْلعَاجه لَقة مه  و استت رفتته شتماهتا  ال از مر  یاا 2؛«اْْلجه

 ایتن و گرایتده مالکتتان آخترت از بی  انیا .گرفته ار آن جا  فریبنده آرزوها 
 .براه یااتان از را جهان آن، جهان
 متروان عبتدالملک یستتمکار از خبتر و گمراهتان شناستاندن ار یعلت اما 

 ــــــــــ
 .24، خطبه البالغهنهج . 1
 .111،  111همان، ترجمه سیدجعفر شهیدی، خطبه .  2
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وا »...: دیفرمامی ً   آثَر  وا وَ  َعاجه ر  ً   أَخَّ ً  تََرك وا وَ  آجه ب وا وَ  َصافهيا ً  َشره نا  أَْنظ قر   َكقََن ه ، آجه

هه ْ  لَقق إه  ُه قق بَ  قَققدْ  وَ  فَاسه ْنَكرَ ـاْلقق َصققحه فَقق    م  قق َ  وَ  فَََله  را زواگتتذر انیتتا  1؛«َوافََُقق    وَ  بهقق ه  بَسه
 و تیره آب از و واگذاراند را زالل ةچشم .نپسندیدند را جاواانه آخرت و گزیدند
 دانبِت ،همنشتین و استت یار منکر با بینممى را آنان فاسق گویى .نوشیدند ناگوار
 .قرین آن با و مأنوس
 و عقاج ً  آثقروا» اول قرینه اومیان  مرصع سجع، هیکنا بر عالوه عبارتاین  ار

رواأ  ییبتایز بتر (آجنتاً شتربوا و صافیاً ترکوا) او  فقره اومیان  مماثله و «آجق ً  خ 
 .است افزواه کال 
 تتا: دیتفرمامتی نمتواه سفارش یکوکارین به را مرا  اما  یگریا ریتصو ار
 و جاواان یسرا یبرا گذرا و یفان یایان از است باز توبه ارِ و دیازنده هک یزمان
ؤ   فََََخذَ  ....اْلبََُاءه  نَفَسه  فه  أَْنت  ْ  وَ  فَاْعَمل وا ....: »دیریبگ توشه خوا یاائم نْ  اْمر  ق ه  مه  نَْفسه

نْ  أََخذَ  وَ  لهنَْفسه ه  َمي هت   َح     مه نْ  وَ  له بَقا    فَقان   مه قنْ  وَ  له ق مه قدَائه    ب  ذَاهه  برخیزیتد کتار بته 2؛.«له
 از و توانتد تتا بکوشتد خوا برا  باید مرا پس......است ساز به زندگى که اکنون
 که چیز  از و است برقرار آنچه برا  نپاید آنچه از و ستاند سوا مراه برا  زنده
 .است پایدار که جایى برا  است رونده
 باشتدمتى آن متتاد و انیتا که انىف امر از ،«لباق فان من» جمله ریتصو نیا ار
 معنا  و بگیرا است آخرت ار همیشگى و اائمى ها نعمت که جاوید امر برا 
 کستب را جاویتد کمتال آن فناپتذیر متتاد و انیا از آامى که است آن گرفتن این
 و صتدقات و زکات ااان با پس ،شوامی متصل آخرت اائمى نعیم به که کندمى
 بته و آورامى است به را اخرو  کمال تعالى حق رضا  و خیر  هاهرا ار انفاق
 1.«لدائم ذاهب من» جمله معناست همین

 ــــــــــ
 .114،  144، خطبه البالغهنهج.  1
 .215،  211همان، خطبه .  2
 .555،  4، جالبالغهترجمه و شرب نهجبحرانی، ابن میثم، .  1
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 دنیا ناپایداری از کنایه «دار...» -2
 یمکتان و خانته عنتوان بته ایتان از ییکنا صورت به یمتعدا ریتصاو ار اما 
 و ننهروا خوارج حتینص و هشدار یبرا جمله از کراه است؛ اای گذرا و داریناپا
َحقتْ  قَقدْ  »...: دیتفرمامتی اشمن تیهدا یبرا تالش و آنان اشتباهات تذکر  بهك ق    َطوَّ

ُْدَار   اْحتَبَلَك     وَ  الدَّار    .گرفتار قضا اا  به و ایار و خانه ةآوار ؛1«اْلمه
 بهآنها   یگرا نکهیا از حضرت منظور و استیان از هیکنا «اار» عبارت نیا ار
 ینفستان بارل یهواها از یرویپ، است اانستهآنها  ینابوا و هالکت سبب را ایان

 افتزواه کال  ییبایز بر «المقدار» و «الدار» نیب مطرف جناس نیهمچن .است بواه
 .است
شتده،  ااآوریت را یالهت عتذاب و امتتیق اایت ضرورت اما  یبعد ریتصو ار
قنْ  َسقفَر   َعلَق  َسقبهيل   بَن قو أَْنقت  ْ  وَ  »...: دیفرمامی ك  ْ  لَْيَسقتْ  ر  دَا مه ْنقت  ْ  قَقدْ  وَ  بهقدَاره ْنَهقا أ وذه  مه

ْرتهَحاله  ْرت  ْ  وَ  بهااله اده  فهيَها أ مه  از کته را ا خانته و افتااه راه به، رهگذرانید شما ؛2«بهقالََّّ
 آن از انتدفرمتواه و واگذارید را خانه این اندگفته را شما .نهااه وا نیست شما آنِ

 .براارید توشه
 از هیتکنا «التزاا» و است زواگذر و یفان یایان از هیکنا «الدار» عبارت نیا ار
 .است آخرت سفر یبرا پیشگی تقوا

 از کوهشتِ  و امبریتپ بتا ال ارا و فارمته حضترت افتن هنگتا  به نیهمچن
عَته  فَلََُقده »: دیتفرمامتی امتت یستمکار يعَقة   اْسقت ْرجه قذَته  وَ  اْلَوده ينَقة   أ خه هه قا الرَّ َّْنهق  أَمَّ  ح 

ا وَ  َسْرَمد  فَ  َسهَّد   لَْيله  أَمَّ قي    بهَهقا أَْنتَ  الَّته  دَاَر َ  له  للا   يَْختَارَ  أَنْ  إهلَ  فَم  ُه  بتاز امانت ؛1«م 
 و تیمارخوار  و است اندوه ا همیشگى کار .رسید صاحب  به گروگان و گراید
 برایم ر بمى سر به آن ار تو که را ا خانه خداآنکه  تا ؛اار زنده شب هایمشب

 ــــــــــ
 .11،  16، ترجمه شهیدی، خطبه البالغهنهج.  1
 .115،  181همان، خطبه .  2
 .211،  212همان، خطبه .  1
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 .گزیند
 بهشتت یمعنتا بته (ةجن) کلمته یجتا به را «اقامت اار» کلمه عبارت نیا ار
 .است آوراه
 لَق ْ  َمقنْ  دَار   لَقنهْع َ  وَ  »...: استتآمتده  یفان یایان از هیکنا «اار»ایگری  ةخطب ار

ْنَها لَ ْ  َمنْ  َمَحلو  وَ  دَاراً  بهَها يَْرضَ   کته یمااام، ایان استای خانه خوب ؛1«َمَحقً   ي َوط ه
 ورتن را آن کته کتس آن یبترا است یمحل خوب و ندهند قرار امن خانه را آن
  .نکند انتخاب  یخو

 یمکتان و خانته یعنیخواند؛ می «الزاا منزل» را ایان، یعل اما جایی ایگر  ار
: کنتد فراهم توشه و زاا (ماندگار خانه) آخرت یبرا آن ار دیبا انسان که ناپایدار
ْجتهَهققاده  وَ  بهاْلَجققد ه  عَلَققْيك  ْ فَ  »... َهوققبه  وَ  االه ََّ ْسققتهْعدَاده  وَ  الت ده  وَ  االه َّققََّوو له  فهقق  الت اده  َمْنققَّه  و 2«الققََّّ

 .است یاله یتقوا، «زاا» از منظور
 رنتج و انیتا ناپایتداری از کنایتهای قرینه همراه به را «اار» کلمة اما  نیز گاه
 از وا شدن رانده و آا  حضرت ااستان ارکه نچنا برا؛می کار به آن اهل پیشگی
 را ایتان، نیزمت بته آمتدن فروا و آا  حضرت توبه رفتنیپذ تینها ار و بهشت
 یایتان از هیتکنا «اارالبلیّته» ریتصتو نیتا ار .ااندمی مشکالت وها  یآزما ةخان
 و مشتکالت وهتا  یآزمتا اچتار انسان که یمکان ؛ستبالیا و مصایب از آکنده
 ارآمتد  یپتها، یستخت وها  یآزما نیا ار شدن موفق که گرااهایی مییسخت
 لََُّقا    وَ  تَْوبَتهق ه  فهق  لَق    س قْبَحانَ    للا   بََسقطَ  ث ق َّ  »...: استت یابتد یگاهیجا و کوین یآخرت

َمةَ  يَّ  دَاره  إهلَ  أَْهبََط    وَ  َجنَّته ه  إهلَ  اْلَمَردَّ  َوَعدَ    وَ  َرْحَمته ه  َكله يَّقةه  تَنَاس له  وَ  ةه اْلبَله  سپس ؛1«الذور ه
 بتدو و نهتاا او زبان بر رحمت کلمه و گشاا او رو  به را توبه ارِ سبحان خدا 
 امتحان و رنج خانه که آورا فروا سرا  بدین را او و ااا جنّت به بازگشت وعده

 ــــــــــ
 .221، خطبه البالغهنهج.  1
 .211همان، خطبه .  2
 .5،  1همان، ترجمه شهیدی، خطبه.  1
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 .فرزندان زاان و است
 و «بلیّه»میان  جناس و هاهقرین ار یمتواز سجع، هیکنا بر عالوه عبارت نیا ار

 .است نمواه باتریز را کال  یقیموس و آهنگ «ذریّه»

 عمر فرصت اغتنام از کنایه «الخناقِ ضیقِ قبلَ» -1
 مترا  از، خداونتد ستپاس و تقتوا بته ستفارش از پتس امتا  ایخطبه ار ت
 اعمتال حساب به آنکه از قبل کنند رسیدگی خوا اعمال حساب به که دخواهمی
: بستنجند را ختوا اعمتال، متر  زمان دنیرس فرا از  یپ و، شوا یدگیرس انآن
بَققادَ »... ن ققوا ِه للا عه ققنْ  أَْنف َسققك  ْ  َّه ققب وَها وَ  ت وََّن ققوا أَنْ  قَْبققله  مه ققنْ  َحاسه  وَ  ت َحاَسققب وا أَنْ  قَْبققله  مه

ي ه  قَْبلَ  تَنَفَّس وا نَقا ه  ضه  نفتس دیتریگ قترار اعمتال سنج  موراآنکه  از  یپ؛ 1«اْلخه
 و اعمتال بته یدگیرست ،ایتان ار نفوس کران وزن از مقصوا .دیبسنج را  یخو
 ایتن «الخنتاق ضتیق» عبتارت از منظور .است عدالت یترازو برآنها  ااان قیتطب
 را کتار  انجا  امکان شما و بروا است از وقتآنکه  از پی  را فرصت که است
 .، غنیمت شمریدباشید نداشته

 رستاخیز از ایهکن «أجلَهُ الکتابُ بَلغَ» -4
 بَلَق َ  إهذَا َحتَّق »: دیتفرماهتا متیانستان اوباره حیات و زیرستاخ وصف ار اما 

تَققاب   يَر    اأْلَْمققر   وَ  أََجلَقق    اْلكه قق َ  وَ  َمَُققاده ققر   أ ْلحه قق ه  اْلَخْلقق ه  آخه له ققنْ  َجققاءَ  وَ  بهََوَّ  َمققا للاه  أَْمققره  مه
يد      به آفریدگان آخر و رسد ار الهى  قضا و رسد سر نهااه موعد آنکه تا ؛2....«ي ره
 نتو را خلتق کته خواهتد خدا ارااه و بربندا را همه تومار مر  و پیوندا آن آغاز

 .گرااند
 مر  از پس یآام سرانجا  به «اجله الکتاب بلغ اذا یحت» عبارت انیب با اما 

 ــــــــــ
 .11، خطبه البالغهنهج.  1
 .115،  111همان، ترجمه شهیدی، خطبه .  2
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 نآ ار را انیآام همه که ینیّمع وقت دنیرس فرا از است عبارت وآن فرمواه اشاره
 .است زیرستاخ روز همان نیا و آورند گرا هنگا 

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «هاپرده رفتن میان از» -5

 هشتدار مخارتب به که چرا ؛کندمی اشاره انیا اعتباریبی بهای خطبه ار اما 
 انیتب ار ایشان .شوامی آشکار زوای به و است پنهان مر  از پس اسرار اهدمی
 َعقايَنَ  قَقدْ  َمقا َعقايَْنت  ْ  قَقدْ  لَقوْ  فَقِهنَّك  ْ  »...: دیفرمامی مر  از پس اراسر بوان پنهان علل

ْنك  ْ  َماتَ  َمنْ  ْعت  ْ ، مه ْلت  ْ  وَ  لََجَّه ْعت  ْ  وَ  َوهه نْ  وَ  أََطْعت  ْ  وَ  َسمه  َعايَن وا قَدْ  َما َعْنك  ْ  َمْحج وب   لَكه
يب   وَ  َجاب   ي ْطَرح   َما قَره  بایناشک، دیدیامی شما اگر دندیا گانمرا که را آنچه ؛1«اْلحه
 مشتاهده آنتان آنچته یولت، دیتبرامی فرمان و دیدیشنمی و دیدیترسمی و دیبوا

  .افتد فرو هاهپرا که است کینزا و است دهیپوش شما بر کراند
ی بترا را ندانستتن کهی کسانیی جو بهانهی اعتباربی به استای اشاره اما  سخن
 امتا  ااامه ار. شوند دیتهدی اله عذاب به کهی آورند، زمانمی بهانه عمل اری کوتاه
يب   وَ : »... دیفرمامی َجقاب   ي ْطقَرح   َما قَره  فترا رستیدن متر  و از هیتکنا عبارت نیا .«اْلحه

جستم،  وی متاای ایتان حجتاب برااشتتن بتا کهاست  اتیمنو و اسرار شدن آشکار
 .شد خواهد آشکار انیجو هبهان بر زیرستاخ روزهای یسخت و امتیق احوال

 مرگ از کنایه «موعود» -6
 شانیا، مر  و آخرت و ایان بارةار اما  مختلفهای تعبیرها و کنایه برافزون 

 نتاگوار حتواا  و انانمسلم و اسال  بار تأسف ندهیآ از خبر از بعد، ایخطبه ار
 َهلَق َ  إهنََّما وَ  ...»: دیفرمامی یآموزعبرت و موعظه و پند مقا  ار ،شهااتشان از بعد

هه ْ  بهط وله  قَْبلَك  ْ  َكانَ  َمنْ  هه ْ  تَغَيوبه  وَ  آَماله ق    نَقََّلَ  َحتَّق ، آَجقاله  َعْنق    ت قَردو  الَّقذه  َمْوع ود  ـاْلق بههه
َرة  ـالْ  َّْوبَة   َعْن    ت ْرفَع   وَ  َمْعذه لو  وَ  الت َعة   َمعَ    تَح  َمقة   وَ  اْلَُاره ُْ  از پتی نکته اآن، همانتا ؛2«الن ه

 ــــــــــ
 .21، خطبه نهج البالغه.  1
 .141،  141همان، ترجمه شهیدی، خطبه .  2
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 بتوان نهتان و ااشتتند ستر ار کته اراز آرزوها  خارر به ،شدند تباه بواند شما
 آمدن  با که ا وموع ؛ارآمد آنان بر موعوا تا ،ااشتندنمى باورشنکه اآن از مر 
 .گشاید بار سختى و بال آن همراه به و نگیرند حساب به را توبه و نپذیرند عذر 
 یعنتی کنتد؛می اای «موعوا» عنوان به مر  از ملتأ قابل و بایز یریتعب با اما 

 .دیرس خواهد فرا و است شده اااه وعده یانسان هر یبرا که یزیچ

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «کوچ بانگ دادن سر» -1
 شانیا .شوند آمااه آخرت سفر یبرا تا اهدمی پند را خوا ارانی همواره اما 

وا»: دیتفرمامیجایی  ار يقله  فهقيك  ْ  ن قوده َ  فََُقدْ  للا   َمك ق   َرحه  تََجهَّقَّ  حه  اْلع ْرَجقةَ  أَقهلوقوا وَ  بهالرَّ

ب وا وَ  الدوْنيَا َعلَ  نَ  بهَحْضَرتهك  ْ  َما بهَصالهحه  اْنَُله اده  مه لَ  وَ  َكقؤوداً  َعَُبَقةً  أََماَمك  ْ  فَِهنَّ ، الََّّ  َمنَقاَّه
وفَةً   بته ال و ستراااند را کو  گبان که بیامرزاا خداتان، شوید آمااه ؛1«َمه ولَقة َمخ 
 با بسپارید راه و بازگراید و افتااند راه به کاروانیان که ،ببندید اندک انیا ار ماندن
 گذر اشوار است ا گرانه شما پیشاپی  که اارید استرس ار نیکو توشه از آنچه
 .آورهراس و ترسناکها  منزل و

 از مقصتوا نیهمچنت، استت آخترت ستفر، «کو : رحیل»ریتعب از اما  منظور
 کنتدمی سفارشااامه، حضرت  ار که باشدمی مر ، «سخت ةگران: وداً ؤَكق َعَُبَةً »
  .دیریبگ کمک یزکاریپره از، هاهمنزلگا نیا از گذر یبرا

 زمانیهای هکنای - 8
 یزبتان امکانتات از یمنتدبهتره و کال  رهیاا توسعه ،هیکنا یکاربراها از یکی
 و متعتارف عبتارات و اصتطالحات بتا ابدیمی امکان ندهیگو که یرور به ،است
 ریتتأث تحتت را مخارتبآنها  توسط و دینما خلق مبتکرانه و نو یعبارات، یتکرار
 و «یو » کلمه ازبارها  البالغهنهجی هاهخطب ار .کند جلب را او توجه و اهد قرار

 ــــــــــ
 .218  ،214همان، خطبه .  1
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ار ااامه  که هشد استفااه ی(زمان هیکنا یی)کنا صورت به آخرت و ایان یبرا «ایّا »
 : پراازیممی آن ازهایی هنمون به

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «الرحیل یومَ». 8-1
 »...: دیتفرمامتی آمتوز پند امثال انیب و خدا بندگان احوال وصف ارحضرت 

َُّ وا يَّققةَ  للاَ  فَققات ُه عَ  َمققنْ  تَ يققَرةً  فَََفَققادَ  ...فََخَشققعَ  َسققمه يَرةً  أََطققابَ  وَ  ذَخه قق وَ  َسققره  وَ  َمعَققاداً  رَ َعمَّ
يَْو ه  ََّاداً  اْستَْظَهرَ  يله ه  له  کته بترستید کسى همچون خدا از، پس ؛1...«َسبهيله ه  َوْج ه  وَ  َرحه
 .بپرااختت آالی  از ارون و ساخت ذخیره را راعت سوا ...کرا فروتنى و شنید

 و اارا پتی  ار کته راهتى و کتو  روز بترا  و کرا آباا را جهان آن بازگشتگاه
 .آورا فراهم توشه ماند اروی  آن ار که جایى و افتد را او که نیاز 
 زمتان از هیکنا «رحیله یو » و صالح عمل و تقوا از هیکنا «زاا»، عبارت نیا ار
 باعتث کته اارنتد یمتتواز ستجع باهم او به او هاهنیقر نیهمچن .باشدمی مر 
 .است شده یالوصف دیزا ییبایز

 مرگ لحظۀ یدنرس فرا از کنایه «یومی جاء». 8-2
 للاه  فَقوَ »: دیتفرمامی اارند ابا خدا راه ار جهاا از که یانیکوف نکوه  ار اما 

قَنَّ  لَيََْتهيَن ه  وَ  يَومه  َجاءَ  لَئهنْ   ؛2«َكثهيقر َغْيقر   بهك ق ْ  وَ  قَقال   لهص ْحبَتهك  ْ  أَنَا وَ  ك  ْ بَْينَ  وَ  بَْينه  لَي فَر ه
 جتدایى شتما و متن میتان، آمد خواهد وقتم سر به و بیاید من مر  اگر، خدا به
 کته است چنان بوان شما با و اار نمى خوش را تانهمنشینى که حالى، اندازامى

 .ندار  یاور  گویى
 او انیم، رسد فرا - یو «مر » یعنی - او روز اگر که کندمی اای سوگند اما 

 نیتا ار کته آنهاستت یبترا یدیتتهد ستخن نیا و افکند خواهد ییجدا آنان و

 ــــــــــ
 .62-61،  81همان، خطبه .  1
 .188،  181همان، خطبه .  2
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 .شد خواهد پراکندهآنها  امور و شد خواهند اچار او فقدان به صورت

 عمر فرصت از کنایه «مَهل أیام». 8-1
 فَْليَْعَمقله  »...: دیتفرمامتی ارزشتمند ییپنتدها قالب ار یعل اما  ایخطبه ار ت

ل   ْنك  ْ  اْلعَامه ق ه فَ  فهق  وَ  أََجله  إهْرَها ه  قَْبلَ  َمَهله ه  أَيَّا ه  فه  مه  از پتس ؛1...«ش قغ له ه  أََوانه  قَْبقلَ  َراغه
، اارا فرصتى که روزهایى ار، بگزارا خوا وریفه، است کار پروا  که را شما آن
 و استت ختارر آسواه که روزهایى؛ نگذارا خوا حال به را او مر  آنکه از پی 
 .نرسیده او مشغولى ال زمان

، اارا کتران عمتل به قیتشو یبرا یشتریب جاذبه که یمهربان و نرم  با اما 
 متر آنکته  از قبتل و ندهنتد استت از را فرصتت کته ستازامی متوجه را مرا 
 و اهند انجا  ستهیشا یکارها، شوا سلبآنها  از عمل امکان و رایبگ را شانیگلو
، اما  کال  نیا ار .اهند قرار اقامتشان یسرا و خداوند یسو به سفر توشه را آن

 اوان» از منظور و ایان فرصت، «فراغ» از منظور، عمر فرصت، «مهله ایا » از منظور
 .است آخرت یگرفتار، «شغله

   قیامت از کنایه «السرائرُ فیه تُبلَی و الذخائرُ له تُذخَرُ یوم». 8-4
  یختو ارانیشده،  ااآوری را تیب اهلهای یوگیوای، خطبه ار یعل اما  ت
يَقْو    اْعَمل قوا »...: دیتفرمامتی متا ا خطبه نیا ار، اهدمی اندرز و پند را  لَق    ت قْذَخر   له

 2.«السََّرائهر   فهي ه  ت ْبلَ  وَ  الذََّخائهر  
 و اهتدمی استور نیواپس روز و مر  از پسی زندگی برا کوش  و کار به اما 
 انیتآام استرار و شتوامتی رهیذخ توشه و زاا کهی روز آنی برا مرا ای : دیفرمامی
 .است امتیقذخیره شدن زاا و توشه،  روز از منظور و دیکن عمل گراا،می فاش

 ــــــــــ
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 .121همان، خطبه .  2



 1111 زمستان 111شمارة  18

 قیامت روز از کنایه «األبصارُ فیه تَشخصُ یومَ». 8-5
قيك  ْ  ...: »دیفرمامیجایی  ار یعل اما  بَقادَ  أ وصه ُْقَو  للاه  عه َمقا    فَِهنََّهقا، للاه  بهتَ  وَ  الَّ ه

َوا    ُه  بته کنتدمتی ستفارش را ختدا بندگان شانیا 1«ار  اأْلَْبصَ  فهي ه  تَْشَخص   يَْو    .....اْل
 انسان یزکاریپره و تقوا نکهیا و است یاستوار هیما و کنترل عامل که یزکاریپره
 ار، رستاندمتی یمحکمی هاهپناهگا و عیوسی هاهگایجا و آرام  منزل سر به را
 منظتور .شتوامی کیتار انسان نظر ار جا همه و شوامی رهیخها چشم که یروز
  .است امتیق روز، «بصاراأل في  تشخص يو »: عبارت ار «یو » از اما 

 اخروی زندگی و دنیوی زندگی از کنایه «غد و یوم». 8-6
 بهقاأْلَْمسه  أَنَقا »...: فرمایتدمتی ختوا تیوصت از یبخشت ار شهاات از قبل اما 

ب ك  ْ  ْبَرة   اْليَْو َ  أَنَا وَ  َصاحه ق ك   َغداً  وَ  لَك  ْ  عه فَقاره  امتروز و بوا  شما یار ایروز من ؛2..«. م 
 .کنار به و جدا شما از فراا و اعتبار و پند مایه شما برا 

 بته را (نتدهیآ و حتال، گذشتته) مختلتفهای زمان، عبارت نیا ار یعل اما 
 اعتبار به را اتیکنا نیا اگر و است کراه میترس (غداً، الیو ، االمس) هیکنا صورت
 به را آخرت ااشتن  یپ ار و یماا یایان گذر، میریبگ نظر ار زین یقیحق یمعنا
 ار «غتد» از اما : نویسدمیباره  نیا ار میثم ابن .کندمیتر کینزا مخارب ذهن
 ستبب نیا به ،باشد کراه ارااه را یقیحق یمعنا است ممکن «مکفارقُمُ غداً» جمله
 نتدهیآ زمتان متراا نکتهیا ایت، رسدمی فراا او مر  که براه گمان حضرت آن که

 1.است ارست معنا نیا و باشد اورای ندهیآ هرچند، است
قعه »: دیتفرماها مییزاگ غفلت ارماناربارة  یعل اما  ؤ   فَْليَْنتَفه ق ه  اْمقر   فَِهنََّمقا، بهنَْفسه

ير   عَ  َمنْ  اْلبَصه ين   َكَما وَ  .....فَتَفَكَّرَ  َسمه قد   تَقََّْر    َكَمقا وَ  ت قدَان   تَده  اْليَقْو َ  قَقدَّْمتَ  َمقا وَ  تَْحص 

 ــــــــــ
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ُْدَ     شتنید که است کسى بینا که، ببرا سوا خوا کار از باید کسى هر ؛1«َغقداً  َعلَْي ه  تَ
 .آیى ار آن بر فراا، فرستى امروز آنچه و نمایى ارو، کشتى آنچه ......اندیشید و

 را «غتد» و یویان یزندگ از هیکنا را «یو » «غدا ..متَقدَّ وما» عبارت ار اما 
 که ینفسان اتیفیک و حاالت رایز ؛ااندمی زیرستاخ روز و یاخرو یزندگ از هیکنا
 ایت ستعاات مستتوجبآنهتا  ستبب بته انسان که است یبد ای خوب اعمال ثمره

 .آیندپدید می ایان یزندگ رول ار، شوامی شقاوت
 را «یو » خوا جمالت ار همچنان اما  گذشته ریتصاو مثل ،یبعد ریتصو ار
 ار شتانیا .اانتدمتی اختروی زنتدگی از هیتکنا را «غد» و انیوی زندگی از هیکنا

 وَ  اْسقتَفَلَّه  ْ  قَقده  اْليَقْو َ  الشَّقْيَطانَ  إهنَّ  »...: دیفرمامی خوارج از خوراگان بیفر نکوه 

ئ   َغداً  ه وَ  تَبَر ه ْنه  ْ  م  تََخل    وَ  مه  و اکتر اعتوت تفرقه به راآنها  طانیش امروز ؛2«َعْنه  ْ  م 
 .کندمی رها راآنها  طانیش امتیق یفراا یعنی، دیجومی یزاریبآنها  از فراا

 فََسقابهُ وا »...: دیتفرماها مییکوکارین ار شتاب ضرورت انیب ار اما  نیهمچن

َمك     ك     إهلَ  للا   َرحه له ْرت  ْ  الَّته  َمنَاَّه وَها أَنْ  أ مه ر  نَ  َغداً  فَِهنَّ  ...تَْعم  يقب   اْليَْو ه  مه  بر پس ؛1«قَره
 آن کتران آبتاا را شتما که، تانهاهخان ار، بیامرزاا خدایتان گیرید پیشى ایگریک

 .است نزایک امروز به فراا که ...،.اندفرمواه
 هشتدار حستاب روز بتوان کیتنزا و امتتیق از را مرا ، اما  جمله نیا ار
، ستتین امروز و فراا ،آنها یقیحق یمعنا «الیو » و «غد» کلمات از مراا و اهدمی
 .است یزندگ اوران و عمر مدت «یو » از و امتیق یفراا «غد» از مقصوا بلکه

 یبترا انتدوزی توشته و یالهت یتقتوا بته ستفارش از سپای خطبه ار اما 
 و فراا نجات تقوا؛ 4«أَبَداً  َمْنَجاة  ـالْ  وَ  َغداً  النََّجاة   فَِهنََّها »...: دیفرمامی یاخرو یزندگان

 ــــــــــ
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 .است زیرستاخ روز «غداً» کلمه از اما  منظور .است دانیجاو ییرها ةیما

 اخروی زندگی و دنیوی زندگی از کنایه «البقاء أیام و الفناء أیام». 8-1
 ایتا » بته را یاخترو یزندگ و «الفنار ایا » به را یویان یزندگجایی  ار اما 
قوا»: دیفرمامی یخواساز و تقوا ضرورت انیب ار و کندمی ریتعب «البقار بَقادَ  اْعلَم   عه

َُْو  أَنَّ ، للاه  َّ ْصن   دَار   الت يَّ   حه د وا ......َعَّه َيَّا ه  اْلفَنَاءه  أَيَّا ه  فه  فَتَََّوَّ    1.«اْلبََُاءه  أله

 دنیوی حیات از کنایه «اآلن». 8-8
ار  را مترا  ،استت انستان انتظتار ار کته ینتاگوار عواقتب به توجه با اما 

 انجتا  ختوا نجاتبارة ار توانندمی آنچه و ستهیشا یکارها جا ان زمانخصو  
 وبترا بته کتار می اتیتح زمتان از هیتکنا را «اآلن» کلمه واهد هشدار می، اهند
 ختدا یسو به را او ،گرفته را یانسان هر یگلو که است یمرگ «خناق» از مقصوا
بَقادَ  اْْلنَ »: دیفرمایم گذشتگان از یپندآموز انیب ار ایخطبه ار اما  لذا، برامی  عه

نَققا    وَ  للاه  ْهَمققل   اْلخه وح   وَ  م  ْرَسققل   القققرو ْرَشققاده  فَْينَققةه  فهققق  م   بَاَحقققةه  وَ  اأْلَْجَسققاده  َراَحقققةه  وَ  اْْله
ْحتهَشاده  يَّةه  َمَهله  وَ  االه ُه يَّةه ـالْ  أ ن فه  وَ  اْلبَ َّْوبَةه  إهْنَظاره  وَ  َمشه قْن ه  قَْبقلَ  اْلَحْوبَقةه  اْنفهَساحه  وَ  الت  وَ  الضَّ

ي ه ـالْ  ْو ه  وَ  َمضه ه و ه  وَ  الرَّ ْنتََظره ـالْ  اْلغَائهبه  ق د و ه  قَْبلَ  وَ  الَّو يقَّه  إهْخقذَةه  وَ  م  رـاْلق اْلعََّه ُْتَده  ؛2«م 
 و استت آزاا روان ،نیستت ستخت گلو بر مر  رناب که خدا بندگان اکنون هم
 و کوشت  و آمتدن گترا هنگا  و است آسای  ار هاتن، است باقى ارشاا وقت
 و توبتت بترا  فرصتت و کتران ارااه برا  مجالى و ماندن از اارید زمانى اندک
 بیم و بران سر به سختى ار و تنگى از پی  بکوشید، حاجت عرض برا  فراخى
 بته شتدن گرفتار و آنید رسیدن منتظر که غایبى ارآمدن از پی  و مران و ااشتن
 .نتوانید آن از گریختن که، توانا و بزر  خدا  خشم
 یعنتی ؛اوستت یویتان یزندگ از هیکنا انسان ااشتن مهلتیااشده  ریتصو ار

 ــــــــــ
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، روب بوان رها از منظور و است نشده بسته گرانتان به مر  سمانیر هنوز نکهیا
 و رود» از مقصوا و اارا کین عمل انجا  یبرا فرا هر که است یفرصت و مهلت
 .آیتدپدیتد می آن از بعتد لمراحت و مر  ترس از که است یبزرگ جزد، «زهوق

 غتافلگیر هجو  و مر  یناگهان دنیرس فرا از هیکنا، اما  کال  ار «منتظر غائب»
 .باشدمی آن کننده

 گيریجهينت

 یجینتا استآمده  آخرت و ایان موضود ار فقط کهیااشده  اتیکنا ار تأمل با
 : دیآمی است به شرب بدین
 ار هیتکنا شتگرف یرگتذاریتأث امتا   کال ار هیکنا کاربرا لیاال از یکی -1

 ار حتد نیا به تا، نبوا میمفاه و مطالب ییکنا انیب اگر شک بدون .است مخارب
 «آخترت و ایان» ییکنا مفهو  ار توانمی را آن مصداق .گذاشتنمی ریتأث شنونده
ل معبتر، (کتو  منزل) الظعن اار به ایان از اما ، مثال عنوان به ؛جست لعا  ةاج

ا اار بتته آختترت از و ...و (هگتتذرگا)  مقتتا  اار و ی(متتئاا اقامتگتتاه) مةاالق
 .کراه است ریتعب ...و (اقامتگاه)

 میابیتمی ار آخرت و ایان موضود ار یعلاما   اتیکنا یبررس و اقت با -2
 باعتث، هاهخطبت بخت  ار و موضتود نیا ار یمکان و یزمان اتیکنا کاربرا که
، «امروز: الیو » به ایان از مکرراً اما  .است شدهای اهالعافوق یتأثیرگذار و ییبایز
ای خانته: ....اارٌ»، «فتراا: غتد» بته آخترت از و «...و یفتان، یموقتای خانه: ...اارٌ»

 .کراه است اای «...و یابد، ماندگار
 برخوراار سرشار یذوق و فیلط یربع از ییکنا ریتصاو انیب ار یعلاما   -1
 هیکنا صورت به گوناگون اشکال به را میمفاه و یمعان یندهنرم کمال ار و است
 آنجتا تتا، برخوراارند خا  یررافت و اقت از شانیا ریتصاو، کشدمی ریتصو به
 .گتراامتی معنتا رییتتغ و خلل باعث، شانیا عبارات الفاظ از یلفظ ییجاجابه که
 ریتنظ کتم ییمتاهنرن با را آن از بعد خطرات و ایان نیا از رفتن بایز چقدر شانیا
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وا »...: فرمتتواه و کتتراه ینقاشتت ققَّ  َمك قق    تََجهَّ يققله  فهققيك  ْ  ن ققوده َ  فََُققدْ  للا   َرحه حه  أَقهلوققوا وَ  بهالرَّ

ب وا وَ  الدوْنيَا َعلَ  اْلع ْرَجةَ  نَ  َرتهك  ْ ـبهَحضْ  َما بهَصالهحه  اْنَُله اده  مه  َكقؤوداً  َعَُبَقةً  أََمقاَمك  ْ  فَقِهنَّ ، الََّّ
لَ  وَ  وفَةً  َمنَاَّه  و پنتد از آکنتده یانیتب، حضرت ییکنا انیب دیترا بدون ؛1«َمه ولَقة َمخ 

، یواقعت مفهتو  بته یالیتخ بتا همراه ...و عوارف، دینو، هشدار، حکمت و اندرز
 .معناست پر و صااق یعنی

 کتهاستت  مختلتف موضتوعات ار و گستتراه اریبست اما  اتیکنا تعداا -4
 کال  ار هنرمندانه چنان و اارا حضرت آن تیشخص بوان جانبه همه از تیحکا
 بلکته، کنتدنمتی جتاایا خواننتده یبترا یماللت تنها نه که است رفته کار به اما 
 و مفهتو  تتا ندارا یتصنع و تکلف که چرا ؛دینمامی چندان او را کال  تیجذاب
 .ستین ریتصو و لفظ گرو ار معنا و شوا آن یفدا ریتصو
 بته، کند قضاوت منصفانه و نماید تأمل یقدر یعل اما  کال  ةخوانند اگر -5
 انیتب یبترا ستتین  یبای لهیوس اما  کال  ار هیکنا که دیرس خواهد جهینت نیا

 ستعاات همتواره حضترت .استت آن انبال به اما  که ییواال اهداف و اغراض
 مقولته نیتا ار و ااشته نظر مورا را آخرت بار پر یزندگ به یابیاستبرای  انسان
 کتال  ستر سترتا ار نهایا بر عالوه است. پرااخته سفارش و حتینص به قانهمشف
 بتایز یلفظت کتاربرا یبترا را معنتا وقت چیه و معناست خدمت ار الفاظ ،شانیا

 .اار نکراه استخدشه
 .شواآشکار می تأمل یکم با کهای مبالغه ؛است مبالغه یحاو معموالً هیکنا -6
 تیتاهم، کتال  بتا متناستب و بایزای مبالغه با یعلاما   موضوعات از یبرخ ار

 ؛اهتدمی هشدار مخارب به مضاعف یدیتأک با و اهدمی جلوه شتریب را موضود
 القدوْنيَا َكقابو  أَنَقا »...: دیتفرمامتی آن از یاور و ایتان بتا برخورا انیب ار شانیا مثالً

َها وَ  اهَ هه لهَوجْ  ر  َها قَاده َها وَ  بهَُْدره ر   نگتاه بته استای اشاره عبارت نیا که 2«نهَهقابهعَيْ  نَاظه

 ــــــــــ
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 .شانیا لتیفض مرتبه و ایان به حضرت آن عالمانة
 تناستب وهتا یهنگآهم از هیتکنا جملته از الیخ صور انوادهمة  ار اما  -1
 زیتن یقیموس و رایگمی بهره یخوب به یرونیب و یارون یقیموس و ییآوا و یصوت
 : جمله از، کندمی ااا ییبایز هب الیخ صور قیتوف ار را خوا نق 
قْنك  ْ  َماتَ  َمنْ  َعايَنَ  قَدْ  َما َعايَْنت  ْ  قَدْ  لَوْ  فَِهنَّك  ْ  »... - ْعت  ْ ، مه ْلقت  ْ  وَ  لََجقَّه ْعت  ْ  وَ  َوهه  وَ  َسقمه

نْ  وَ  أََطْعت  ْ  يب   وَ  َعايَن وا قَدْ  َما َعْنك  ْ  َمْحج وب   لَكه َجاب   ي ْطَرح   َما قَره  (21 خطبه ) .«اْلحه
 (221 خطبه ) ....«دَاراً  بهَها يَْرضَ  لَ ْ  َمنْ  دَار   لَنهْع َ  وَ  »... -
يَْو    اْعَمل وا ...» -  (121 خطبه ) ....«السََّرائهر   فهي ه  ت ْبلَ  وَ  الذََّخائهر   لَ    ت ْذَخر   له
 آن ار تیخصوصت نیا یگاه اما، است استدالل ینوع یحاو هیکنا معموالً -8
 و منطتق امتا  کتال  سبک ازاتیامت از گریا یکی نکهیا به توجه اب .است بارزتر
 بته احتجاج و استدالل یبرا شانیا اتیکنا و بار پر سخنان از یبرخ، است برهان
 یزاگتغفلتت ارمتان یبترا شتانیا که یسفارش ار مثال عنوان به، است رفته کار
قعه  »...: دیفرمامی، اارا ؤ   فَْليَْنتَفه ق ه  اْمقر  قير   فَِهنََّمقا، بهنَْفسه عَ  َمقنْ  اْلبَصه  َكَمقا وَ  .....فَتَفَكَّقرَ  َسقمه

ين   ُْدَ    اْليَْو َ  قَدَّْمتَ  َما وَ  تَْحص د   تَََّْر    َكَما وَ  ت دَان   تَده  .1«َغداً  َعلَْي ه  تَ
 تتزرد کمتا) عبتارت نیموجزتر با و ممکن نحو نیبهتر به خطبه نیا ار اما 
 ؛کنتدمتی ارائته هیتکنا کیت قالب ار را دپسن محکمه و یمنطق یاستدالل (تحصد
  .کندنمی آن با یمخالفت چیه و رایپذمی را آن یعاقل هر که یاستدالل
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