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_______ دکتر مرتضی قائمی  ،1دکتر سید مهدی مسبوق  ،2حسین بیات ______ 3
تاریخ اریافت - 11/1/8 :تاریخ پذیرش1111/11/1 :

نهجالبالغه دائرةالمعارفی از فرهنگ اسالمی در موضوعات متنووعی اسو کوه بوا
محتوای غنی ،تصاویر زیبا و موزون ،توجه بسیاری از ادیبوان و سوننوران را بوه
خووود جلوو نمووود اسوو  .دنیووا و آخوورت از جملووه موضوووعات اصوولی و محوووری
نهجالبالغه اس کوه اموا  بوا ارائوه تصواویری کنوایی از آن ،عوالو بور نشوان دادن
ماهی اصلی دنیا و آخرت ،خالقی  ،ابتکار ،فصاح و هنر سوننوری خوویش را
نی و بووه مناطوو نشووان موویدهوود .آن حضوورت بووا تعووابیر کنووایی ،ناپایووداری دنیووا و
جوواودان ی آخوورت و فوورا رسوویدن زود هن ووا موور و فووا شوودن اسوورار در هن ووا
قیام را بیان میکند .ایشان در تصاویر کنایی خود از همآهن وی و تناسو صووتی
و آوایی و موسیقی درونی و بیرونی به خوبی بهور مویگیورد و از ایو ره ورر بور
زیبایی و جرابی تصاویر خود میاف اید.
کليدواژهها :علی ،تصاویر کنایی دنیا و آخرت ،خطبههای نهجالبالغه.

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

أميرالمؤمنينَ َو األ هئ َّم هة».
«ال َحمد ه
لل الَذی َج َعلنا همن المت َمسکينَ هب َوالي هة ه
اما علی شخصیتی است که ار همه ابعاا وجوای به کمال رسیده و ار واقع

حقیقتی است بر گونته استاریر .ار رتول تتاریخ ،اایبتان ،بزرگتان ،اندیشتمندان
مسلمان و غیر مسلمان اربارة این اما هما کتابهای بسیاری بته رشتته تحریتر
ارآوراه و سخنان بسیاری را مطرب کراهاند و به توضیح ابعتاا واالی شخصتیتی
ایشان پرااختهاند .با اقت ار این توصیفات ،کمرنگ بوان جنبه اابی ایشان کامالً
محسوس است و این خوا الیلی بر جامع االضداا بوان شخصیت ایشتان استت؛
چرا که از پرااختن به همة ابعاا شخصیت وی عاجز ماندهاند.

اما  ار نهجالبالغه که مشحون از تصاویر زیبتای اابتی استت ،بته مستائل و

موضوعات متنود و مهمی پرااخته است که برای رسیدن به قلة کمال و انسانیت،

عمل به استورات اما  ضتروری متینمایتد .موضتود انیتا و آخترت از جملته
موضوعات اصلی و محوری آن است که آن حضرت با اقت و ررافت خاصی به
توصیف این او مقوله میپتراازا .وصتف انیتا و انیتا پرستتان ،ناپایتداری انیتا،
محاسن و معایب آن ،وصف آخترت و مقایسته آن بتا انیتا ،جتاواانگی آخترت،

ارزش انیا ار مقابل آخرت و ...از جمله توصیفات امتا  متیباشتد .خواننتده بتا
اقت و تأمل ار این اوصاف ،عالوه بر شناخت اقیق و ارک مفاهیم زیبا ار مورا
انیا و آخرت ،از اابیات بینظیر اما  به شگفتی میآید.

از آنجا که هدف اما  از کاربرا تصاویر اابی مختلف ،راهنمایی مخارتب بته

سوی قلة کمال استت و یکتی از االیتل کتاربرا صتنایع اابتی ،از جملته کنایته،

تأثیرگذاری شگرف سخن ار مخارب میباشد ،اما  هنرمندانته از ایتن صتنعت
برای تحقق هدف خوی

کمک میگیرا .کنایه از انواد صور خیال و از مهمترین

ابزارهای تصویرپراازی هنری است که ار قالب آن ،مفاهیمْ لباسی زیبا و نیکو بتر
تن میکنند .کاربرا کنایه را عللی است که از جمله آنهتا متیتتوان رعایتت ااب،
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پرهیز از آوران الفاظ زشت و تعابیر زننده ،قصتد مبالغته و اختصتار ،زیباستازی
جمله و اعتماا بر هوشیاری مخارب را نا برا.
پیشینة کاربرا کنایه به عصر جاهلی بر متیگتراا .عترب ایتن گونته بتوا کته
چیزهایی را که ذکر کران

را نیکو نمیاانست با کنایه تعبیتر متیکترا و چنتان

متکبر و مغرور بوا که از زن با اسم تخم مرغ و گوسفند کنایته متیآورا 1.امتا ار
این باره که چرا گوینده سخن خوا را به صراحت و بدون ابهتا بیتان نمتیکنتد،
جرجانی میگوید« :الیل برتری اثبات معنا به وسیلة کنایه بر تصریح ،این است که
اثبات صفت به وسیلة اثبات الیل آن از جهت ااعا محکتمتتر از ایتن استت کته
صفت را بدون عالمت و با سااگی تما اعال کنیم؛ زیرا شاهد و الیل وقتی ااعا
میشوا که مطلب کامالً آشکار و شناخته شده بواه و به گونهای باشتد کته ار آن
شکوگمان و خطا و مجازگویی متصوّر نشوا».

2

زیباشناسی کنایه

ارزش زیباشناختی کنایه ار این است که مخارب را به تأمل و فکر فرو میبرا
و سرانجا به معنای پوشیدة گوینده پی میبرا .محمد فاضلی اربارة اینکه ارزش
پوشیده و کنایی سخن گفتن ،ار بسیاری از مواقع از بیان صریح آن بیشتر استت،
میگوید« :اهل ااب ار بسیاری از اوقات کنایته را رستاتر متیااننتد؛ زیترا روش
کنایی بیان مطلب ،همراه با نوعی برهان و استدالل است و خالصته اینکته کنایته
ابزاری برای وسعت بخشیدن به کلمات و جمالت تلقتی متیشتوا ».او ار ااامته
سخن خوا میگویتد« :کنایته وستیلهای استت بترای تترک الفتاظ ناخوشتایند و

الخبيقر» کته کنایته از متر
طيف
جایگزین کران الفاظ پسندیده ،مانند« :لَ هحق َ بقاللَّ ه
ه
میباشد و کنایه ،وسیلهای برای گسترش الفاظ و تفنن ار لغات و عبارتهاست و
ــــ ـ
 .1هاشمی بک ،احمد ،جواهر البالغه،
 .2جرجانی ،عبدالقاهر ،اسرار البالغه،
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 ،225با اندکی تصرف.
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قاار است ذ را ار عبارتی به شکل مدب به مخارب القا کند».

1

ار کتابااااااة الواضحه آمده است« :از ویوگیهای کنایه این استت کته

به واسطة آن میتوان سخن نی ااری را به اشمن زا بدون اینکته خدشتهای بتر
چهره ااب وارا آید .این کار تعریض نامیده میشوا و از انواد کنایه است».

2

عالوه بر ویوگیهای یااشده ،به وسیله کنایه مفاهیم راکد و صامت پویتایی و
حرکت یافته ،ار نقل تجارب هنری به اایب کمک میکند .به عبارتی ایگر ،اگتر
گوینده اقیق و هنرمندانه بتواند مفاهیم کنایه را به مخارب ارائه کند ،میتواند بته
آسانی سرور ،غضب ،حزن ،نفرت ،عالقه و ...را به مخارب منتقل نماید و حاالت
او را تحت تأثیر قرار اهد .عبدالعزیز عتیق اربارة تحرک و پویایی کنایه میگوید:
«کنایه مانند استعاره از حیث قدرت بر تجسم معانی و ار آوران آن بته صتورت
محسوس پر از حیات و پویایی است».

1

از ایگر ویوگیهای کنایه ،میزان تأثیرگذاری و لذت بخ

بوان آن استت .ار

این باره استاا شفیعی کدکنی میگوید« :کنایه یکی از صور خیال ار ااب و شتعر
هر زبانی است و از گذشته ،اهل ااب و منتقدان اربارة اهمیت کنایه و میزان تأثیر
آن ار سخن عنایت ااشتهاند .کنایه یکی از صورتهای بیتان پوشتیده و استلوب
هنر گفتار است .بسیاری از معانی را که اگر با منطق عاای گفتتار ااا کنتیم لتذت
بخ نیست و گاه مستهجن و زشت متینمایتد ،از رهگتذر کنایته متیتتوان بته
4
اسلوبی الک و مؤثر بیان کرا».
خالصه اینکه هر یک از صور خیال ،زیبایی ختا

ختوا را اارا و بتر ال و

جان شنونده مینشیند و این موضود ار بحث کنایه هم صدق میکنتد .ار کنایته
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

فاضلی ،محمد ،دراسة و نقد فی مسائل بالغیة هامّه،
الجار  ،علی و امین مصطفی ،البالغة الواضحه.111 ،
عتیق ،عبدالعزیز ،فی تاریخ البالغة العربیه.224 ،
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،صور خیال ار شعر فارسی.141 ،
.212

شمارة  111زمستان 1111

1

مقصوا حقیقی گوینده یا نویسنده ار لفافه قرار میگیرا و ار ذهن خواننده بترای
رسیدن به معنای حقیقی فرآیندی انجا میپذیرا ،که این فرآیند سبب میشوا تتا
معنای حقیقی بهتر به قلب و ال او بنشیند.
کنایه در خطبههای نهج البالغه

امیر بیان علی نق

و جایگاه و امتیازات کنایه را به ختوبی متیشناستد و بتا

ذوق سرشار و قریحه و استعداا بینظیر از انواد کنایات به خوبی و بته جتا بهتره
میبرا .او ار خطبههای نهجالبالغه بارها از تعابیر کنایی استفااه کراه است .کنایه
ار همه موضوعات اینی ،اجتماعی ،سیاسی و ...ار خدمت تصتویرپراازی امتا 

است .اگر بخواهیم تصاویر کنایی ار موضتود انیتا و آخترت را ار نهتجالبالغته
بررسی و تحلیل کنیم ،عالوه بر کثرت با تنود کنایات روبهرو خواهیم شد.

اما  با استفااه از ابزار کنایه و امتیاز ایجاز آن ،ار کمترین کلمات و عبتارات،

مفاهیم ارزشمند و تصاویر ال نشینی را جای اااه ،به مخارب منتقتل متینمایتد؛

برای مثال ،از انیا به اار الظعن (منتزل کتو ) ،معبتر ا ل عاج لة (گتذرگاه) ،و از
آخرت بته اار ا لإق امة (اقامتگتاه اائمتی) و اار المُقتا (اقامتگتاه) و اآلج لة

(آینده نزایک) و از مر

به الغائب المنتظر (غایبی که همگان منتظرش هستند) و

الورا الموروا (آبشخور) و یو رحیل (روز کو ) و عقبة کؤوا (گرانة ستخت)

تعبیر نمواه است 1.و از این رهگذر زوالپتذیری و ناپایتداری انیتا و جتاواانگی
آخرت را به مخارب گوشزا نمتواه و مرگتی را کته از ایتدگان پنهتان استت و
همگان روزی وارا آبشخور آن خواهنتد شتد و گرانتة صتعبالعبتور آن را رتی
خواهنتتد نمتتوا یتتااآوری نمتتواه استتت؛ حتتال ار ذیتتل بتته ذکتتر نمون تههایی از
پربسامدترین کنایههای نهجالبالغه ار موضود انیا و آخرت میپراازیم:
ــــ ـ
 .1قائمی ،مرتضی ،سیری ار زیباییهای نهجالبالغه،
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« -1عاجل و آجل» کنایه از زودگذری دنیا و جاودانگی آخرت

اما علی پس از اینکه یاران خوا را بته تقتوای الهتی ستفارش متیکنتد ،ار

ضرورت آمااگی برای جهاا و اینکه ورایف خوا را ار قبال خداونتد بته ختوبی
انجا اهند ،و ار این زمینه کوتاهی نکراه و ار هر صورت به سوی خدا حرکت
للا هعبَقادَ للا هِ َو هف وقروا هإلَق ا لل هِ همقنَ ا لل هِ َو ْامضقوا هفق
کنند ،میفرماید ....« :فَقاتَُّوا َ
آج ق ً هإ ْن لَ ق ْ ت ْمنَحققو
ص قبَ هبك ق ْ فَعَ هل ق
ضق ه
َ
قامن هلف َْل هجك ق ْ ه
الَّ ق هذ نَ َه َج ق لَك ق ْ َو قومققوا هب َمققا َع َ
ً 1
اج ».
َع ه

ار این تصویر منظور از «آجالً» آخرت است که آامی ار آن نتیجة تما اعمال
و کراار خوا را خواهد اید و منظور از «عاجالً» انیای ناپایدار و گذراست که بته
سرعت سپری میشوا .ار این تصویر عالوه بر کنایه ،سجع متوازی و همآهنگتی
و تناسب میان کلمات «آجالً و عاجالً» بر زیبایی و پویایی کال افزواه است.
اگر ار موضود انیا و آخرت نهجالبالغه اقت کنیم و کنایات مربتو بته ایتن
موضود را مورا تحلیل قرار اهیم ،ار مییتابیم کته ار خطبتههای گونتاگون ،بتا
تعابیر مختلف از انیا به «عاجالً» و از آخرت به «آجتالً» تعبیتر شتده استت .ایتن
کنایات باعث شده که اثر و نفوذ کال ار مخارب ،او چندان شوا؛ چرا که عالوه
بر معنای کنایهآمیز ،همآهنگ و موزون نیز هستند .این نود کنایات ار خطبههتای
مختلف آمده است؛ از جمله اما  ار نکوه از غفلت زاگتان متیفرمایتد« :قَق ْد

ت الد و ْنيَا أ َ ْملَق َ هبكق ْ همقنَ
ار ه
ال َو َح َ
غ َ
ال فَ َ
ض َرتْك ْ ك ََواذهب ْاْل َم ه
َاب َع ْن قلو هبك ْ هذ ْكر ْاْل َج ه
ص َ
2
ْ
َ
ْ
ْ
َب هبك ْ همنَ اْل هجلَقة»؛ یاا مر از الهتا شتما رفتته استت و
اجلَة أذه َ
ْاْل هخ َر هة َو العَ ه

آرزوها فریبنده جا آن را گرفته .انیا بی

از آخترت مالکتتان گرایتده و ایتن

جهان ،آن جهان را از یااتان براه.

اما علتی ار شناستاندن گمراهتان و خبتر از ستتمکاری عبتدالملک متروان

ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه .24
 .2همان ،ترجمه سیدجعفر شهیدی ،خطبه ،111

.111
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آجنا ً ،كَقَ َ هن أ َ ْنظقر
صا هفيا ً َو ش هَربوا ه
اج ً َو أ َ َّخروا ه
میفرماید ...« :آثَروا َع ه
آج ً َو ت ََركوا َ
ب ْال قـم ْنك ََر َفَ َ هل َف ق َو بَ هس ق َ هب ق ه َو َوا َف َُ ق »؛ 1انیتتا زواگتتذر را
صق هقح َ
هإلَ ق فَا هس ق هُ هه ْ َو قَ ق ْد َ

گزیدند و آخرت جاواانه را نپسندیدند .چشمة زالل را واگذاراند و از آب تیره و
ناگوار نوشیدند .گویى فاسق آنان را مىبینم با منکر یار استت و همنشتین ،بِتدان
مأنوس و با آن قرین.

ار این عبارت عالوه بر کنایه ،سجع مرصع میان او قرینه اول «آثقروا عقاج ً و
أخروا آجق ً» و مماثله میان او فقره او (ترکوا صافیاً و شتربوا آجنتاً) بتر زیبتایی

کال افزواه است.

ار تصویر ایگری اما  مرا را به نیکوکاری سفارش نمتواه متیفرمایتد :تتا

زمانی که زندهاید و ارِ توبه باز است از انیای فانی و گذرا برای سرای جاواان و

اء ....فََ َ َخذَ ْامرؤ هم ْن َن ْف هسق ه
اائمی خوا توشه بگیرید ....« :فَا ْع َملوا َو أ َ ْنت ْ هف نَف هَس ْالبََُ ه
هلنَ ْف هس ه َو أ َ َخذَ هم ْن َح هل َم هيت َو هم ْن فَقان هلبَقا َو هم ْقن ذَا ههقب هلقدَا هئ ».؛ 2بته کتار برخیزیتد

اکنون که زندگى به ساز است......پس مرا باید برا خوا بکوشتد تتا توانتد و از
زنده برا مراه سوا ستاند و از آنچه نپاید برا آنچه برقرار است و از چیز که
رونده است برا جایى که پایدار است.
ار این تصویر جمله «من فان لباق» ،از امر فانى که انیتا و متتاد آن متىباشتد
برا امر جاوید که نعمتها اائمى و همیشگى ار آخرت است بگیرا و معنا
این گرفتن آن است که آامى از انیا و متتاد فناپتذیر آن کمتال جاویتد را کستب
مىکند که به نعیم اائمى آخرت متصل میشوا ،پس با ااان زکات و صتدقات و
انفاق ار راهها

خیر و رضا حق تعالى کمال اخرو را به است مىآورا و بته

همین معناست جمله «من ذاهب لدائم».

1

ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه ،144
 .2همان ،خطبه .215 ،211
 .1بحرانی ،ابن میثم ،ترجمه و شرب نهجالبالغه ،ج،4
.114
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« -2دار »...کنایه از ناپایداری دنیا

اما  ار تصاویر متعدای به صورت کنایی از انیتا بته عنتوان خانته و مکتانی

ناپایدار و گذرا یاا کراه است؛ از جمله برای هشدار و نصیحت خوارج نهروان و
تذکر اشتباهات آنان و تالش برای هدایت اشمن متیفرمایتد ...« :قَق ْد َ
ط َّو َح ْ
قت هبكق
الد َّار َو احْ تَبَلَك ْال هم ُْدَار»1؛ آوارة خانه و ایار و به اا قضا گرفتار.

ار این عبارت «اار» کنایه از انیاست و منظور حضرت از اینکه گرای

آنها به

انیا را سبب هالکت و نابوای آنها اانسته است ،پیروی از هواهای بارل نفستانی
بواه است .همچنین جناس مطرف بین «الدار» و «المقدار» بر زیبایی کال افتزواه
است.

ار تصویر بعدی اما  ضرورت یتاا قیامتت و عتذاب الهتی را یتااآور شتده،

سقفَر هم ْ
س ْ
قت هبقدَ هارك ْ َو قَق ْد أو هذ ْنقت ْ هم ْن َهقا
قن دَار لَ ْي َ
سق هبيل َعلَق َ
میفرمایدَ ...« :و أ َ ْنقت ْ بَنقو َ
ال َو أ هم ْرت ْ هفي َها هب َّ
قالَّا هد»2؛ شما رهگذرانید ،به راه افتااه و خانتها را کته از
هب هاال ْر هت َح ه

آنِ شما نیست وا نهااه .شما را گفتهاند این خانه را واگذارید و فرمتواهانتد از آن
توشه براارید.
ار این عبارت «الدار» کنایه از انیای فانی و زواگذر است و «التزاا» کنایته از
تقوا پیشگی برای سفر آخرت است.

همچنین به هنگتا افتن حضترت فارمته و ارا ال بتا پیتامبر و ِشتکوه از

الر ههينَقة أ َ َّمقا ح َّْ هنق
ت ْال َودهي َعقة َو أ هخقذَ ه
ستمکاری امتت متیفرمایتد« :فَلََُق هد اسْقت ْر هج َع ه
ت َّ
ت هب َهقا م هُقي »1؛ امانت بتاز
ار َ الَّ هت أ َ ْن َ
س ْر َمد َو أ َ َّما لَ ْي هل فَم َ
فَ َ
َار للا هل دَ َ
س َّهد هإلَ أ َ ْن يَ ْخت َ

گراید و گروگان به صاحب

رسید .کار همیشگىا اندوه است و تیمارخوار و

شبهایم شب زندهاار ؛ تا آنکه خدا خانها را که تو ار آن به سر مىبر برایم
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،ترجمه شهیدی ،خطبه ،16
 .2همان ،خطبه .115 ،181
 .1همان ،خطبه .211 ،212
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گزیند.

ار این عبارت کلمه «اار اقامت» را به جتای کلمته (جنة) بته معنتای بهشتت

آوراه است.

ار خطبة ایگری «اار» کنایه از انیای فانی آمتده استتَ ...« :و لَق هن ْع َ دَار َم ْ
قن لَق ْ
ض هب َها دَارا ً َو َم َح ول َم ْن لَ ْ ي َو هط ْن َها َم َحق ً »1؛ خوب خانهای است انیا ،مااامی کته
َي ْر َ

آن را خانه امن قرار ندهند و خوب محلی است بترای آن کتس کته آن را ورتن
خوی انتخاب نکند.
ار جایی ایگر اما علی ،انیا را «منزل الزاا» میخواند؛ یعنی خانته و مکتانی
ناپایدار که انسان باید ار آن برای آخرت (خانه ماندگار) زاا و توشه فراهم کنتد:

ققَّ هل َّ
الققَّا هد» 2و
« ...فَعَلَققيْك ْ هب ْال َج هققد َو هاالجْ هت َهققا هد َو التَََّهوقق ه
ب َو هاالسْقق هت ْعدَا هد َو التَّققََّ وو هد هفقق َم ْن ه
منظور از «زاا» ،تقوای الهی است.

گاه نیز اما  کلمة «اار» را به همراه قرینهای کنایته از ناپایتداری انیتا و رنتج

پیشگی اهل آن به کار میبرا؛ چنانکه ار ااستان حضرت آا  و رانده شدن او از

بهشت و ار نهایت پذیرفتن توبه حضرت آا  و فروا آمتدن بته زمتین ،انیتا را
خانة آزمای ها و مشکالت میااند .ار ایتن تصتویر «اارالبلیّته» کنایته از انیتای
آکنده از مصایب و بالیاست؛ مکانی که انسان اچتار آزمتای هتا و مشتکالت و
ارآمتد

سختیهایی میگراا که موفق شدن ار این آزمای ها و ستختیها ،پتی
سق َ
ط للا سق ْب َحانَ لَق هفق ت َْوبَ هتق ه َو لََُّقا
آخرتی نیکو و جایگاهی ابتدی استت ...« :ثق َّ بَ َ

َك هل َمةَ َرحْ َم هت ه َو َو َعدَ ْال َم َرد َّ هإلَ َجنَّ هت ه َو أ َ ْهبَ َ
ط هإ َل دَ هار ْالبَ هليَّ هة َو تَنَاس هل الذ و هريَّق هة»1؛ سپس
خدا سبحان ارِ توبه را به رو او گشاا و کلمه رحمت بر زبان او نهتاا و بتدو

وعده بازگشت به جنّت ااا و او را بدین سرا فروا آورا که خانه رنج و امتحان
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه .221
 .2همان ،خطبه .211
 .1همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه،1
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است و زاان فرزندان.
ار این عبارت عالوه بر کنایه ،سجع متوازی ار قرینهها و جناس میان «بلیّه» و
«ذریّه» آهنگ و موسیقی کال را زیباتر نمواه است.
« -1قبلَ ضیقِ الخناقِ» کنایه از اغتنام فرصت عمر

ت ار خطبهای امتا  پتس از ستفارش بته تقتوا و ستپاس خداونتد ،از مترا

میخواهد که به حساب اعمال خوا رسیدگی کنند قبل از آنکه به حساب اعمتال
آنان رسیدگی شوا ،و پی

از فرا رسیدن زمان متر  ،اعمتال ختوا را بستنجند:

قل أ َ ْن توََّ نققوا َو َحا هسققبوهَا همق ْ
سققك ْ همق ْ
سققبوا َو
قل أ َ ْن ت َحا َ
« ...هعبَققادَ للا هِ هَّنققوا أ َ ْنف َ
قن قَ ْبق ه
قن قَ ْبق ه
ضي ه ْال هخنَقا ه »1؛ پی از آنکه مورا سنج اعمتال قترار گیریتد نفتس
تَنَفَّسوا قَ ْب َل ه

خوی

را بسنجید .مقصوا از وزن کران نفوس ار انیتا ،رستیدگی بته اعمتال و

تطبیق ااان آنها بر ترازوی عدالت است .منظور از عبتارت «ضتیق الخنتاق» ایتن
است که فرصت را پی

از آنکه وقت از است بروا و شما امکان انجا کتار را

نداشته باشید ،غنیمت شمرید.
« -4بَلغَ الکتابُ أجلَهُ» کنایه از رستاخیز

اما  ار وصف رستاخیز و حیات اوباره انستانهتا متیفرمایتدَ « :حتَّق هإذَا بَلَق َ
آخققر ْالخ َْلقق ه هبَ َ َّو هلقق ه َو َجققا َء هم ْ
للا َمققا
ققر ه
هير َو أ ْل هحقق َ ه
ْال هكتَققاب أ َ َجلَقق َو ْاأل َ ْمققر َمَُققاد َ
ققن أ َ ْم ه
ي هريد 2»....؛ تا آنکه موعد نهااه سر رسد و قضا الهى ار رسد و آخر آفریدگان به

آغاز آن پیوندا و مر

تومار همه را بربندا و ارااه خدا خواهتد کته خلتق را نتو

گرااند.
اما  با بیان عبارت «حتی اذا بلغ الکتاب اجله» به سرانجا آامی پس از مر
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه .11
 .2همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه ،111

.115
شمارة  111زمستان 1111

11

اشاره فرمواه وآن عبارت است از فرا رسیدن وقت معیّنی که همه آامیان را ار آن
هنگا گرا آورند و این همان روز رستاخیز است.
« -5از میان رفتن پردهها» کنایه از فرا رسیدن مرگ

اما  ار خطبهای به بیاعتباری انیا اشاره میکند؛ چرا که به مخارتب هشتدار

میاهد اسرار پس از مر

پنهان است و به زوای آشکار میشوا .ایشان ار بیتان

علل پنهان بوان اسرار پس از مر میفرماید ...« :فَقِهنَّك ْ لَ ْقو قَق ْد َعقايَ ْنت ْ
س هم ْعت ْ َو أ َ َ
َم ْن َم َ
ات هم ْنك ْ  ،لَ َج هَّعْت ْ َو َو هه ْلت ْ َو َ
ط ْعت ْ َو لَ هك ْن َمحْ جوب َع ْنك ْ
1
َو قَ هريب َما ي ْط َرح ْال هح َجاب» ؛ آنچه را که مراگان ایدند اگر شما میایدید ،ناشکیبا
َمقا قَق ْد َعقايَنَ
َما قَ ْد َعا َينوا

بواید و میترسیدید و میشنیدید و فرمان میبرایتد ،ولتی آنچته آنتان مشتاهده
کراند بر شما پوشیده است و نزایک است که پراهها فرو افتد.

سخن اما  اشارهای است به بیاعتباری بهانه جویی کسانی که ندانستتن را بترای

کوتاهی ار عمل بهانه میآورند ،زمانی که به عذاب الهی تهدید شوند .ار ااامه امتا



میفرمایدَ ...« :و قَ هريب َما ي ْط َقرح ْال هح َجقاب» .این عبارت کنایته از فترا رستیدن متر و
آشکار شدن اسرار و منویات است که بتا برااشتتن حجتاب انیتای متاای و جستم،
احوال قیامت و سختیهای روز رستاخیز بر بهانه جویان آشکار خواهد شد.
« -6موعود» کنایه از مرگ

افزون بر تعبیرها و کنایههای مختلف اما  اربارة انیا و آخرت و مر  ،ایشان

ار خطبهای ،بعد از خبر از آینده تأسف بار اسال و مسلمانان و حتواا

نتاگوار

بعد از شهااتشان ،ار مقا پند و موعظه و عبرتآموزی میفرمایدَ ...« :و هإنَّ َما َهلَق َ
ب آ َجقا هل هه ْ َ ،حتَّق نَقََّ َل هب ههق ْالقـ َم ْوعود الَّق هذ ت َقرد و َع ْنق
ول آ َما هل هه ْ َو تَغَيو ه
َم ْن َكانَ قَ ْبلَك ْ هبط ه
2
الن ُْ َمقة» ؛ همانتا ،آنانکته پتی از
ار َعة َو ه
ْالـ َم ْعذ َهرة َو ت ْرفَع َع ْن الت َّ ْو َبة َو ت َح ول َم َع ْالَُ ه
ــــ ـ
 .1نهج البالغه ،خطبه .21
 .2همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه ،141
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شما بواند تباه شدند ،به خارر آرزوها اراز کته ار ستر ااشتتند و نهتان بتوان
مر

از آنانکه باورش نمىااشتند ،تا موعوا بر آنان ارآمد؛ موعوا که با آمدن

عذر نپذیرند و توبه را به حساب نگیرند و به همراه آن بال و سختى بار گشاید.
اما  با تعبیری زیبا و قابل تأمل از مر

به عنوان «موعوا» یاا میکنتد؛ یعنتی

چیزی که برای هر انسانی وعده اااه شده است و فرا خواهد رسید.
« -1سر دادن بانگ کوچ» کنایه از فرا رسیدن مرگ

اما  همواره یاران خوا را پند میاهد تا برای سفر آخرت آمااه شوند .ایشان

يقل َو أ َ هقلوقوا ْالع ْر َجقةَ
ار جایی میفرمایتد« :ت َ َج َّهقَّوا َر هح َمكق للا فََُق ْد نقو هد َ هفقيك ْ هب َّ
الر هح ه
ح َما هب َحض َْر هتك ْ همنَ َّ
َقاَّ َل
َعلَ الد و ْنيَا َو ا ْنَُ هلبوا هب َ
الَّا هد ،فَِه َّن أ َ َما َمك ْ َعَُبَقةً كَقؤودا ً َو َمن ه
صا هل ه
َمخوفَةً َمهولَقة»1؛ آمااه شوید ،خداتان بیامرزاا که بانگ کو را ستراااند و ال بته

ماندن ار انیا اندک ببندید ،که کاروانیان به راه افتااند و بازگراید و راه بسپارید با
آنچه از توشه نیکو ار استرس اارید که پیشاپی

شما گرانها است اشوار گذر

و منزلها ترسناک و هراسآور.

منظور اما  از تعبیر«رحیل :کو » ،ستفر آخترت استت ،همچنتین مقصتوا از

« َعَُ َبةً كَقؤودا ً :گرانة سخت» ،مر

میباشد که ار ااامه ،حضرت سفارش میکنتد

برای گذر از این منزلگاهها ،از پرهیزکاری کمک بگیرید.
 - 8کنایههای زمانی

یکی از کاربراهای کنایه ،توسعه اایره کال و بهترهمنتدی از امکانتات زبتانی
است ،به روری که گوینده امکان مییابد بتا اصتطالحات و عبتارات متعتارف و
تکراری ،عباراتی نو و مبتکرانه خلق نماید و توسط آنها مخارتب را تحتت تتأثیر
قرار اهد و توجه او را جلب کند .ار خطبههای نهجالبالغه بارها از کلمه «یو » و
ــــ ـ
 .1همان ،خطبه ،214
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«ایّا » برای انیا و آخرت به صورت کنایی( کنایه زمانی) استفااه شده که ار ااامه
به نمونههایی از آن میپراازیم:
« .1-8یومَ الرحیل» کنایه از فرا رسیدن مرگ

حضرت ار وصف احوال بندگان خدا و بیان امثال پند آمتوز متیفرمایتد...« :

يققرة ً َو أ َ َ
للا ت َ هُيَّققةَ َم ْ
يرة ً َو َع َّمقق َر َمعَققادا ً َو
س ه
ط َ
ققاب َ
ققن َ
ققر َ
ققم َع فَ َخشَقق َع ...فَََفَققادَ ذَ هخ َ
س ه
فَققاتَُّوا َ
1
ً
ا ْست َْظ َه َر ََّ ادا هليَ ْو ه َر هحي هل ه َو َوجْ ه َس هبي هل ه  »...؛ پس ،از خدا همچون کسى بترستید کته

شنید و فروتنى کرا ...سوا راعت را ذخیره ساخت و ارون از آالی

بپرااختت.

بازگشتگاه آن جهان را آباا کرا و بترا روز کتو و راهتى کته ار پتی
نیاز که او را افتد و جایى که ار آن اروی

اارا و

ماند توشه فراهم آورا.

ار این عبارت« ،زاا» کنایه از تقوا و عمل صالح و «یو رحیله» کنایه از زمتان
مر

میباشد .همچنین قرینهها او به او باهم ستجع متتوازی اارنتد کته باعتث

زیبایی زاید الوصفی شده است.
« .2-8جاء یومی» کنایه از فرا رسیدن لحظۀ مرگ

للا
اما  ار نکوه کوفیانی که از جهاا ار راه خدا ابا اارند میفرمایتد« :فَ َقو ه
وم َو لَيََ ْ هتيَ هن لَيف هَرقَ َّن بَ ْي هن َو بَ ْينَك ْ َو أَنَا هلصحْ بَ هتك ْ قَقال َو هبكق ْ َغيْقر َك هثيقر»2؛
لَ هئ ْن َجا َء يَ ه

به خدا ،اگر مر

من بیاید و به سر وقتم خواهد آمد ،میتان متن و شتما جتدایى

مىاندازا ،حالى که همنشینىتان را خوش نمىاار و با شما بوان چنان است کته
گویى یاور ندار .

اما  سوگند یاا میکند که اگر روز او  -یعنی «مر » وی  -فرا رسد ،میان او

و آنان جدایی خواهد افکند و این ستخن تهدیتدی بترای آنهاستت کته ار ایتن
ــــ ـ
 .1همان ،خطبه .62-61 ،81
 .2همان ،خطبه .188 ،181
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صورت به فقدان او اچار خواهند شد و امور آنها پراکنده خواهد شد.
« .1-8أیام مَهل» کنایه از فرصت عمر

قل
ت ار خطبهای اما علی ار قالب پنتدهایی ارزشتمند متیفرمایتد ...« :فَ ْليَ ْع َم ه
ان شقغ هل ه 1»...؛ پتس از
ْال َع ه
امل هم ْنك ْ هف أَيَّا ه َم َه هل ه قَ ْب َل هإ ْرهَا ه أ َ َج هل َو هفق فَ َرا هغق ه قَبْق َل أ َ َو ه

آن شما را که پروا کار است ،وریفه خوا بگزارا ،ار روزهایى که فرصتى اارا،
پی

از آنکه مر

او را به حال خوا نگذارا؛ روزهایى که آسواه ختارر استت و

زمان ال مشغولى او نرسیده.
اما  با نرم

و مهربانی که جاذبه بیشتری برای تشویق به عمتل کتران اارا،

مرا را متوجه میستازا کته فرصتت را از استت ندهنتد و قبتل از آنکته متر
گلویشان را بگیرا و امکان عمل از آنها سلب شوا ،کارهای شایسته انجا اهند و

آن را توشه سفر به سوی خداوند و سرای اقامتشان قرار اهند .ار این کال اما ،

منظور از «ایا مهله» ،فرصت عمر ،منظور از «فراغ» ،فرصت انیا و منظور از «اوان
شغله» ،گرفتاری آخرت است.
« .4-8یوم تُذخَرُ له الذخائرُ و تُبلَی فیه السرائرُ» کنایه از قیامت

ت اما علی ار خطبهای ،ویوگیهای اهل بیت را یااآور شده ،یاران ختوی

را پند و اندرز میاهد ،ار این خطبه امتا
2
الذَّخَا هئر َو ت ْبلَ هفي ه ال َّس َرا هئر».
اما  به کار و کوش



متیفرمایتد ...« :ا ْع َملقوا هليَ ْقو تق ْذخَر لَق

برای زندگی پس از مر و روز واپسین استور میاهتد و

میفرماید :ای مرا برای آن روزی که زاا و توشه ذخیره متیشتوا و استرار آامیتان
فاش میگراا ،عمل کنید و منظور از روز ذخیره شدن زاا و توشه ،قیامت است.
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه ،86
 .2همان ،خطبه .121
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« .5-8یومَ تَشخصُ فیه األبصارُ» کنایه از روز قیامت

الَّ َمقا َو
للا هبت َ ُْ َقو
ه
وصقيك ْ هعبَقادَ ه
اما علی ار جایی میفرماید ...« :أ ه
للا ،فَِهنَّ َهقا ه
صار» 1ایشان بندگان ختدا را ستفارش متیکنتد بته
ْال هُ َوا َ .....ي ْو ت َ ْشخَص هفي ه ْاأل َ ْب َ

پرهیزکاری که عامل کنترل و مایه استواری است و اینکه تقوا و پرهیزکاری انسان
را به سر منزل آرام

و جایگاههای وسیع و پناهگاههای محکمی متیرستاند ،ار

روزی که چشمها خیره میشوا و همه جا ار نظر انسان تاریک میشتوا .منظتور
اما  از «یو » ار عبارت« :يو تشخص في األبصار» ،روز قیامت است.
« .6-8یوم و غد» کنایه از زندگی دنیوی و زندگی اخروی

اما  قبل از شهاات ار بخشتی از وصتیت ختوا متیفرمایتد ...« :أَنَقا هب ْ
قاأل َ ْم هس
َقارقك 2»...؛ من ایروز یار شما بوا و امتروز
ص ه
َ
احبك ْ َو أَنَا ْاليَ ْو َ هعب َْرة لَك ْ َو غَدا ً مف ه

برا شما مایه پند و اعتبار و فراا از شما جدا و به کنار.

اما علی ار این عبارت ،زمانهای مختلتف (گذشتته ،حتال و آینتده) را بته

صورت کنایه (االمس ،الیو  ،غداً) ترسیم کراه است و اگر این کنایات را به اعتبار
معنای حقیقی نیز ار نظر بگیریم ،گذر انیای ماای و ار پی

ااشتن آخرت را به

ذهن مخارب نزایکتر میکند .ابن میثم ار این باره مینویسد :اما  از «غتد» ار
جمله «غداً مُفارقُکم» ممکن است معنای حقیقی را ارااه کراه باشد ،به این ستبب
که آن حضرت گمان براه که مر او فراا میرسد ،یتا اینکته متراا زمتان آینتده
است ،هرچند آیندهای اور باشد و این معنا ارست است.

1


ْ
قع ْامقرؤ هبنَ ْف هسق ه  ،فَِهنَّ َمقا
اما علی اربارة ارمان غفلت زاگیها میفرمایتدَ « :فليَ ْنت َ هف ه
س هم َع فَتَفَ َّك َرَ .....و َك َما تَدهين تقدَان َو َك َمقا ت َ ْقَّ َر تَحْ صقد َو َمقا قَقد َّْم َ
صير َم ْن َ
ْالبَ ه
ت ْاليَ ْقو َ

ــــ ـ
 .1همان ،خطبه .115
 .2همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه .145 ،141
 .1بحرانی ،ابن میثم ،ترجمه و شرب نهجالبالغه ،ج،1
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ت َ ُْدَ َعلَ ْي ه غَقدا ً»1؛ هر کسى باید از کار خوا سوا ببرا ،که بینا کسى است که شتنید
و اندیشید ......آنچه کشتى ،ارو نمایى و آنچه امروز فرستى ،فراا بر آن ار آیى.

اما  ار عبارت «وما قدَّمتَ ..غدا» «یو » را کنایه از زندگی انیوی و «غتد» را

کنایه از زندگی اخروی و روز رستاخیز میااند؛ زیرا حاالت و کیفیات نفسانی که
ثمره اعمال خوب یا بدی است که انسان بته ستبب آنهتا مستتوجب ستعاات یتا
شقاوت میشوا ،ار رول زندگی انیا پدید میآیند.

ار تصویر بعدی ،مثل تصاویر گذشته اما  همچنان ار جمالت خوا «یو » را

کنایه از زندگی انیوی و «غد» را کنایته از زنتدگی اختروی متیاانتد .ایشتان ار
شق ْي َ
نکوه فریب خوراگان از خوارج میفرماید ...« :هإ َّن ال َّ
طانَ ْاليَ ْقو َ قَق هد اسْقتَفَلَّه ْ َو
ه َو غَدا ً مت َ َب هرئ هم ْنه ْ َو متَخَل َع ْنه ْ »2؛ امروز شیطان آنها را به تفرقه اعتوت کترا و

فراا از آنها بیزاری میجوید ،یعنی فراای قیامت شیطان آنها را رها میکند.
سقا هبُوا
همچنین اما  ار بیان ضرورت شتاب ار نیکوکاریها میفرمایتد ...« :فَ َ
َر هح َمك للا هإلَ َمن هَاَّ هلك الَّ هت أ هم ْرت ْ أ َ ْن ت َ ْعمروهَا ...فَِه َّن غَدا ً همنَ ْاليَ ْو ه قَ هريقب»1؛ پس بر
یکایگر پیشى گیرید خدایتان بیامرزاا ،ار خانههاتان ،که شتما را آبتاا کتران آن

فرمواهاند ....،که فراا به امروز نزایک است.

ار این جمله اما  ،مرا را از قیامتت و نزایتک بتوان روز حستاب هشتدار

میاهد و مراا از کلمات «غد» و «الیو » معنای حقیقی آنها ،فراا و امروز نیستت،
بلکه مقصوا از «غد» فراای قیامت و از «یو » مدت عمر و اوران زندگی است.

اما  ار خطبهای پس از ستفارش بته تقتوای الهتی و توشته انتدوزی بترای

زندگانی اخروی میفرماید ...« :فَِهنَّ َها النَّ َجاة غَدا ً َو ْالـ َم ْن َجاة أَبَدا ً»4؛ تقوا نجات فراا و
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

نهجالبالغه ،ترجمه شهیدی ،خطبه ،151
همان ،خطبه .181
همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه .215 ،188
همان ،خطبه .161
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مایة رهایی جاویدان است .منظور اما از کلمه «غداً» روز رستاخیز است.
« .1-8أیام الفناء و أیام البقاء» کنایه از زندگی دنیوی و زندگی اخروی

اما  ار جایی زندگی انیوی را به «ایا الفنار» و زندگی اختروی را بته «ایتا
البقار» تعبیر میکند و ار بیان ضرورت تقوا و خواسازی میفرماید« :ا ْعلَمقوا هعبَقادَ

صن َع هَّيَّ ......فَت َََّ َّودوا هف أَيَّا ه ْالفَن هَاء هألَيَّا ه ْال َبَُ هاء».
ه
للا ،أ َ َّن الت َّ ُْ َو دَار هح ْ

1

« .8-8اآلن» کنایه از حیات دنیوی

اما  با توجه به عواقتب نتاگواری کته ار انتظتار انستان استت ،مترا را ار

خصو

زمان انجا کارهای شایسته و آنچه میتوانند اربارة نجات ختوا انجتا

اهند ،هشدار میاهد و کلمه «اآلن» را کنایته از زمتان حیتات بته کتار میبترا و
مقصوا از «خناق» مرگی است که گلوی هر انسانی را گرفته ،او را به سوی ختدا

میبرا ،لذا اما  ار خطبهای ار بیان پندآموزی از گذشتگان میفرمایدْ « :اْلنَ هع َبقادَ
سققا هد َو َبا َحققق هة
ه
للا َو ْال هخنَققا م ْه َمققل َو الق و
اْل ْرشَققا هد َو َرا َحققق هة ْاألَجْ َ
ققروح م ْر َ
سققل هفققق فَ ْينَقق هة ْ ه
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
اح ال َح ْوبَق هة قبْق َل الضَّقن ه َو
هاالحْ هتشَا هد َو َم َه هل البَ هُيَّ هة َو أن ه
ار الت ْوبَ هة َو ان هف َ
ف الـ َم هشيَّ هة َو هإنظ ه
س ه
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
الر ْو ه َو و
َ
َ
يقَّ ْالقـم ُْتَدهر»2؛
َّ
ع
ال
ة
ذ
ق
خ
إ
و
ر
ظ
ت
ن
م
ـ
ال
ب
ئ
َا
غ
ال
و
د
ق
ل
ب
ق
و
ْ
الَّهو ه َ َ
ضي ه َو َّ
ه ه
ه
ْالـ َم ه
ه َ ه ه َه ه

هم اکنون بندگان خدا که رناب مر

بر گلو ستخت نیستت ،روان آزاا استت و

وقت ارشاا باقى است ،تنها ار آسای

است و هنگا گترا آمتدن و کوشت

و

اندک زمانى اارید از ماندن و مجالى برا ارااه کتران و فرصتت بترا توبتت و
فراخى برا عرض حاجت ،بکوشید پی
ااشتن و مران و پی
خشم خدا بزر

از تنگى و ار سختى به سر بران و بیم

از ارآمدن غایبى که منتظر رسیدن آنید و گرفتار شتدن بته
و توانا ،که گریختن از آن نتوانید.

ار تصویر یااشده مهلت ااشتن انسان کنایه از زندگی انیتوی اوستت؛ یعنتی
ــــ ـ
 .1همان ،خطبه .151
 .2همان ،ترجمه شهیدی ،خطبه ،81
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اینکه هنوز ریسمان مر

به گرانتان بسته نشده است و منظور از رها بوان روب،

مهلت و فرصتی است که هر فرا برای انجا عمل نیک اارا و مقصوا از «رود و
زهوق» ،جزد بزرگی است که از ترس مر

و مراحتل بعتد از آن پدیتد میآیتد.

«غائب منتظر» ار کال اما  ،کنایه از فرا رسیدن ناگهانی مر

و هجو غتافلگیر

کننده آن میباشد.
نتيجهگيری

با تأمل ار کنایات یااشده که فقط ار موضود انیا و آخرت آمده است نتایجی
بدین شرب به است میآید:
 -1یکی از االیل کاربرا کنایه ار کال امتا  تأثیرگتذاری شتگرف کنایته ار

مخارب است .بدون شک اگر بیان کنایی مطالب و مفاهیم نبوا ،تا به این حتد ار
شنونده تأثیر نمیگذاشت .مصداق آن را میتوان ار مفهو کنایی «انیا و آخترت»

جست؛ به عنوان مثال ،اما  از انیا به اار الظعن (منزل کتو ) ،معبتر ا ل عاج لة

(گتتذرگاه) و ...و از آختترت بتته اار االق

امة (اقامتگتتاه اائمتتی) و اار مقتتا

(اقامتگاه) و ...تعبیر کراه است.

 -2با اقت و بررسی کنایات اما علی ار موضود انیا و آخرت ار مییتابیم

که کاربرا کنایات زمانی و مکانی ار این موضتود و ار بخت

خطبتهها ،باعتث

زیبایی و تأثیرگذاری فوقالعااهای شده است .اما  مکرراً از انیا به «الیو  :امروز»،
«اارٌ :...خانهای موقتی ،فتانی و »...و از آخترت بته «غتد :فتراا»« ،اارٌ :....خانتهای

ماندگار ،ابدی و »...یاا کراه است.
 -1اما علی ار بیان تصاویر کنایی از ربعی لطیف و ذوقی سرشار برخوراار
است و ار کمال هنرمندی معانی و مفاهیم را به اشکال گوناگون به صورت کنایه
به تصویر میکشد ،تصاویر ایشان از اقت و ررافتی خا

برخوراارند ،تتا آنجتا

که جابهجایی لفظی از الفاظ عبارات ایشان ،باعث خلل و تغییتر معنتا متیگتراا.
ایشان چقدر زیبا رفتن از این انیا و خطرات بعد از آن را با هنرنمتایی کتم نظیتر
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قل َو أ َ هقلوققوا
نقاش تی کتتراه و فرمتتواه ...« :ت َ َج َّهققَّوا َر هح َمك ق للا فََُق ْد نققو هد َ هفققيك ْ هب َّ
الر هحيق ه
الَّا هد ،فَقِه َّن أ َ َمقا َمك ْ َعَُبَقةً كَقؤودا ً
ضـ َر هتك ْ همنَ َّ
ح َما هب َح ْ
ْالع ْر َجةَ َعلَ الد و ْنيَا َو ا ْنَُ هلبوا هب َ
صا هل ه
َو َمن هَاَّ َل َمخوفَةً َمهولَقة»1؛ بدون تراید بیان کنایی حضرت ،بیتانی آکنتده از پنتد و

اندرز و حکمت ،هشدار ،نوید ،عوارف و ...همراه بتا خیتالی بته مفهتو واقعتی،
یعنی صااق و پر معناست.

 -4تعداا کنایات اما  بستیار گستتراه و ار موضتوعات مختلتف استت کته

حکایت از همه جانبه بوان شخصیت آن حضرت اارا و چنان هنرمندانه ار کال

اما  به کار رفته است که نه تنها ماللتی بترای خواننتده ایجتاا نمتیکنتد ،بلکته

جذابیت کال را او چندان مینماید؛ چرا که تکلف و تصنعی ندارا تتا مفهتو و
تصویر فدای آن شوا و معنا ار گرو لفظ و تصویر نیست.

 -5اگر خوانندة کال اما علی قدری تأمل نماید و منصفانه قضاوت کند ،بته

این نتیجه خواهد رسید که کنایه ار کال اما  وسیلهای بی

نیستت بترای بیتان

اغراض و اهداف واالیی که اما  به انبال آن استت .حضترت همتواره ستعاات
انسان برای استیابی به زندگی پر بار آخرت را مورا نظر ااشته و ار ایتن مقولته

مشفقانه به نصیحت و سفارش پرااخته است .عالوه بر اینها ار سترتا ستر کتال
ایشان ،الفاظ ار خدمت معناست و هیچ وقت معنتا را بترای کتاربرا لفظتی زیبتا
خدشهاار نکراه است.
 -6کنایه معموالً حاوی مبالغه است؛ مبالغهای که با کمی تأمل آشکار میشوا.

ار برخی از موضوعات اما علی با مبالغهای زیبا و متناستب بتا کتال  ،اهمیتت
موضود را بیشتر جلوه میاهد و با تأکیدی مضاعف به مخارب هشدار میاهتد؛

مثالً ایشان ار بیان برخورا بتا انیتا و اوری از آن متیفرمایتد ...« :أَنَقا َكقابو القد و ْن َيا

َاظرهَا هبعَ ْي هن َهقا» 2که این عبارت اشارهای است بته نگتاه
هل َوجْ هه َها َو قَادهرهَا هبَُد هْرهَا َو ن ه
ــــ ـ
 .1نهجالبالغه ،خطبه .214
 .2نهجالبالغه ،خطبه .128
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عالمانة آن حضرت به انیا و مرتبه فضیلت ایشان.

 -1اما  ار همة انواد صور خیال از جملته کنایته از همآهنگیهتا و تناستب

صوتی و آوایی و موسیقی ارونی و بیرونی به خوبی بهره میگیرا و موسیقی نیتز
نق

خوا را ار توفیق صور خیال به زیبایی ااا میکند ،از جمله:

س هقم ْعت ْ َو
 « ...فَِهنَّك ْ لَ ْو قَ ْد َعايَ ْنت ْ َما قَ ْد َعايَنَ َم ْن َم َات همق ْنك ْ  ،لَ َج هقَّعْت ْ َو َو هه ْلقت ْ َو َ
أَ َ
ط ْعت ْ َو لَ هك ْن َمحْ جوب َع ْنك ْ َما قَ ْد َعا َينوا َو قَ هريب َما ي ْط َرح ْال هح َجاب» ( .خطبه )21

ض هب َها دَارا ً ( .»...خطبه )221
 «َ ...و لَ هن ْع َ دَار َم ْن لَ ْ َي ْر َ ...« -ا ْع َملوا هليَ ْو ت ْذخَر لَ الذَّخَا هئر َو ت ْبلَ هفي ه ال َّس َرا هئر ( .»...خطبه )121

 -8معموالً کنایه حاوی نوعی استدالل است ،اما گاهی این خصوصتیت ار آن

بارزتر است .با توجه به اینکه یکی ایگر از امتیازات سبک کتال امتا  منطتق و

برهان است ،برخی از سخنان پر بار و کنایات ایشان برای استدالل و احتجاج بته
کار رفته است ،به عنوان مثال ار سفارشی که ایشتان بترای ارمتان غفلتتزاگتی

ْ
صقير َم ْ
س هقم َع فَتَفَ َّك َقرَ .....و َك َمقا
قن َ
قع ْامقرؤ هبنَ ْف هسق ه  ،فَِهنَّ َمقا ْالبَ ه
اارا ،میفرماید ...« :فَليَ ْنت َ هف ه
ت ْال َي ْو َ ت َ ُْدَ َعلَ ْي ه غَدا ً».1
تَدهين تدَان َو َك َما ت ََّْ َر تَحْ صد َو َما قَد َّْم َ

اما  ار این خطبه به بهترین نحو ممکن و با موجزترین عبتارت (کمتا تتزرد

تحصد) استداللی منطقی و محکمه پسند را ار قالب یتک کنایته ارائته متیکنتد؛
استداللی که هر عاقلی آن را میپذیرا و هیچ مخالفتی با آن نمیکند.
___________ منابع ______________________________
 .1قرآن کریم
 .2نهج البالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،چتا شتانزاهم ،تهتران ،انتشتارات
علمی فرهنگی1118 ،ش.
 .1ابن ابی الحدید ،شرب نهج البالغه ،تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،بیتروت،
اار إحیار الکتب العربیه1118 ،ق.
ــــ ـ
 .1همان ،خطبه .151
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.4
.5
.6
.1

ابن اثیر ،ضیار الدین ،المثل الستائر ،قدمته و حققته احمتد الحتوفی و بتدوی
ربانه ،قاهره ،مکتبة النهضه. 1162 ،
ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکتر  ،لستان العترب ،بیتروت،
مؤسسة التاریخ العربی1412 ،ق.
بحرانی ،ابن میثم ،ترجمه و شرب نهتج البالغته ،ترجمته قربتانعلی محمتدی
مقد  ،مشهد ،بنیاا پووه های اسالمی آستان قدس رضوی1115 ،ش.
الجار  ،علی و امین مصطفی،ااااااة الواضحه ،رهتران ،مؤسسة الصتااق

ل لط ب عاة و النشر1118 ،ش.
 .8جرجانی ،عبدالقاهر ،اسرار البالغه.
 .1جعفری ،محمد مهدی ،تلخیص و بازنویسی مباحثی از نهتج البالغته ،تهتران،
نشر مؤسسه فرهنگی اهل قلم1182 ،ش.
 .11راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفتراات ألفتاظ القترآن ،تحقیتق صتفوان
طلیة النور1426 ،ق.
ع
عدنان ااوای ،قم ،نشر
 .11شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،صور خیال ار شتعر فارستی ،تهتران ،انتشتارات
آگه1181 ،ش.
ضة
 .12عتیق ،عبتد العزیتز ،فتی تتاریخااااااة العربیته ،بیتروت ،اار ال نه
العربیه ،بیتا.
 .11فاضلی ،محمد ،ااا دة و نقد فی مسائلاااایة هامّه ،مشهد ،انتشتارات
اانشگاه فراوسی1116 ،ش.
 .14قائمی ،مرتضتی ،ستیری ار زیباییهتای نهتج البالغته ،قتم ،انتشتارات ذوی
القربی1188 ،ش.
یة اهلل1188 ،ش.
 .15قمی ،شیخ عباس ،منتهی اآلمال ،چا چهار  ،قم ،نشر ب ق ّ
 .16مصباب ،محمد تقی ،اخالق ار قرآن ،چا او  ،تهران ،امیر کبیر1111 ،ش.
 .11الهاشمی بک ،احمد ،جواهرااااااة فی المعتانی والبیتان و البتدیع ،قتم،
مکتبة المصطفوی1111 ،ش.
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