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  چکیده
ای به آن بخشدییه اسدت آنگونده کده بده       بالغی خارق العاده برخورداری نهج البالغه از زرباتررن شگردهای بیانی، سیمای

شود. فراوانی سازوکارهای بالغی در نهج البالغه، به محوررت آن به عندوان برتدررن الگدوی    عنوان برادر قرآن از آن راد می

ره مندیی فدراوان   وران جهان انجامییه است. از جمله امتیازات بالغی نهج البالغه، بهبالغت در میان انیرشمنیان و سخن

آن از کناره است که گاه رساتر از صراحت عمل کرده و ذهن مخاطب را با کالم متکلنم درمدی آمیدزد. بکدارگیری کنارده     

ی تخیل گورنیه است و پیچییه سدازی، روندی   ای بیرع و زربا در کالم به شمار می رود که نمارانگر ذوق ادبی و قوهشیوه

-افکنی تا غرض اصلی گورنیه را دررابی. پژوهش حاضر با تکیه بر منهج توصدیفی می ادراا و تخیل مخاطب را به چالش

تحلیلی و آماری در صید بررسی کناره در خطبه قاصعة و تحلیل بار معناری آن با توجه به بافت متن می باشی و بده اردن   

یان مناسب غرض اصلی امدام )ع(  نتیجه دست رافته است که بهره گیری از گونه های مختلف کناره در خطبه قاصعه به ب

با کمک واسطه ها انجامییه است که در برخی از آنها به دلیل انیا بودن وسائط، مخاطب به سهولت به مقصود حضدرت  

 رابی.  دست می

ي.نهج البالغه، قاصعه، معناشناسی، بالغت، کناره ها:واژهکلید

 وذجا(دالالت أسلوب الكناية ِف اج البالغة )خطبة القاصعة أمن
 امللخ ص

 ر ري  يبري ي لك يريجبتي لبشرير ّنيجس هيمظهر يبإرّعجبيهملي ّلکييوهک ي ألمريو خلیجببعني جي لبإرنيأقوعي لّ سجببفي لكإمعنيي س رب
 لقريريرآ  يوو ريريملقي آللعريريجبتي خلیجببعريرينييجبيلكريريإمي لريريمليحمينشريريقعقصيني لسريريجبملي لسريريرّ يويريري هيبريريلينيكريريليأ ريريجب ي لسريريجبمل يكيريريجبي و ريريربهي

كأ ضريليمنريملاجيييهک ي لك جببي لقريّع ي ىليتركعزيیأ ّي ّل ينبس يم ي یرةييجبيبي جي لبإرنيينو  سنمل ين لظجبهر يّعجبتو جليجبل
ي لريريکوقيمتثريريليوق ئسريرينيج  ريري ةيطر قريرينيني لكريريإميهريريملي لكنجب ريريني سريري خ  مبريري ي   كريرير  يو خلیبريريجب يني لسريريجبمل يو لبإرريرينيينل خیجببريري

                                                      
يSoud42_moz@khu.acirينورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک: 1
 

mailto:Soud42_moz@khu.ac.ir


 خطبه قاصعه( یدر نهج البالغه )مطالعه مورد هراسلوب کنا یمعناشناس          

 

210 
 

ي لرئعسريري ي لغريريرضيو ريري يل سثريريملقيوخعجبلريريهي  ق كي  خجبطريريبي عهريريجبيوي عريريني ل سقعريري يو   ريري ىي خل ريريعبيل يريري ك   يو خلعريريجبلي أل   210
 ريريّ ي لكنجب ريرينيو لبريري  عيلعريريز تي لبإرعريرينيلريرينهجي لبإرريريني سريري خ  مهي لمل سريريعي  مريري يي  لّ ريريملقةي لظجبهر رّيرينيل كريريإمي ز لريرينيبسريري يل يريري كّ  

جبيمريري ي ل  ريرير  يو  يبشريريكليأكثريريريوضريريملي  و قريريملميا ريريزجيبعنهيريريجب ييكريريإمي  ريري كّ   لريريحميياهريري ي  خجبطريريبييقريريّرب لريريکيي سيريريليأيعريريجبان 
تسس يهکهي ل ق سني ىلي لب  يو ي لكنجب نيوضروهبجبينيخیبني لقجبيسنيو  علي  هجبي ل صيليو ق جبيلسعجبقي لنصيمس ي ةي

 ل   ع  يو ماي جبئ  يوم ي   مل عيأ يت مليلي ىليأ ي سري خ  ميأنريمل عيت   رينيمري ي لكنجب رينينيخیبريني-و  ي  نهجي لملي  
بفي ل  ع يو ي لغرضي لرئعس يلإلمجبمي ع(يمبسجبو ةي لملسیجب  يونيبس يأنريمل عي لكنجب رينيبسريببي لقجبيسني ؤ يي ىلي ل س

ي  ني لمل سیني  لي  خجبطبي لحميررضي مامجبمي ع(يبسهمللنيوُ سر 
ي ي لبإرن ي لكنجب ن  جي لبإرن ي لقجبيسن يو  ي لّ صلنيالكلمات الرفيسة:
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 مقدمه -1 211

زرباری آن افزوده و جذب خواننیه به درا متن را در پدی دارد،  شیوه غیر مستقیم متن به بالغت و 

رابی. ارن درا لذت پ  چرا که خواننیه پ  ازانیرشه بسیار و ژرف به معنای پوشییه آن دست می

از رنج دررافت آن، بسیاری از سخن سراران را به پرهیز از صراحت گوری و بهره گیری از شگردهای 

 کناره رهنمون کرده است تا تأثیر سخن در خواننیه را دوچنیان کنی. شاعرانه و ادربانه از جمله

کناره که چهارمین ترفنی شاعرانه و شیوه بازنمود انیرشه در قلمرو بیدان اسدت بدرای فرونهدادن     

خدورش را بدی پدرده و رکبداره در سدخن       آشکاری سخن است،زررا سخنور به جای آن کده انیرشده  

آورد. پوشییه ووابسته در سخن می پیچی و به شیوهن را در کناره میبگنجانی و به روشنی بازنماری آ

ارزش زربا شناختی کناره در آن است که مخاطب باری با درنگ و تالشی ذهنی، سرانجام به معندای  

انی که کناره رساتر از آشدکاری سدخن   پوشییه در کناره راه برد و راز آن را بگشاری. از ارن روی گفته

آمیدزد  رفکاوی و تالش مخاطب برای گشودن راز کناره او را به ناچار با سخن در مدی است؛ چرا که ژ

گیدرد  ی او استوارتر جدای مدی  شیوه، پیام فرهنگی و هنری سخنور در ذهن خواننیه را شنونیهبیرن

 .(156: 1386)کزنازی، 

-بی است جلوهی میون و مستنیی از کالم امیر بیان و دردانه بالغت عرنهج البالغه که مجموعه

رود، چنانکه سیمای اردن کتداب   ی اسمان و صفات الهی به شمار میای از جمال و جالل مظهر همه

سنگ تجلی ااهر و باطن آن حضرت استکه در اوج فصاحت و بالغت به فعلیت درآمدیه اسدت.   گران

ات ادبی و بالغدی  گاه نکنهج البالغه که پ  از قرآن کررم، به عنوان رکی از بهتررن و زرباتررن تجلی

ی سنگ انیوخته که بدر اسداس فطدرت گورندیه    شناخته شیه است در درون خود معارفی ب  گران

گذارد. کناره از جمله صناعات های بسیاری از زرباری ااهری و معنوی را به نمارش میخورش جلوه

مطالعه است، زردرا  آری که شاران توجه و قابل بررسی و بالغی پربسامی در نهج البالغه به حساب می

ی تخیدل  رود که نمارانگر ذوق ادبی و قدوه ای بیرع و زربا در کالم به شمار میبکارگیری کناره شیوه

افکندی تدا پد  از کندار     گورنیه است و پیچییه سازی، رونی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش می

ه اسدت کتدابی سرشدار از    زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گورنیه را دررابی، بنابرارن شارست

علوم عیریه بالغت همچون نهج البالغه برای جورنیگان و طالبان گوهرهای معرفت و علدم و داندش   

 -نهفته در آن تحلیل و تبیین شود.لذا پژوهش حاضر بدرآن اسدت تدا بدا اسدتفاده از روش توصدیفی      

از کیام گونده از اندواع    تحلیلی و آماری به ارن سوال مهم پاسخ دهی که درخطبه قاصعة نهج البالغه

 کنارات استفاده شیه و هرنوع کناره با توجه به قلت و کثرت واسطه، دربردارنیه چه بار معناری است.
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 ی پژوهشپیشینه -1-2 212

شدمار در خصدوص آن   هدای بدی  های ممتاز نهج البالغه، مطالعات و پدژوهش اگرچه به جهت ورژگی

های انجام گرفته توسط پژوهشگران، مطالعدات در ارتبداط   انجام پذررفته است، اما با توجه به بررسی

با کناره و تحلیل معناشناسانه آن به نیرت به تحقق پیوسته و پژوهش در حوزه بررسدی مفهدومی و   

معناشناسی کناره به ورژهیر خطبه قاصعه صورت نگرفته اسدت، در عدین حدال تداکنون تحقیقدات      

 ورت گرفته است از قبیل:گوناگونی در زمینه بالغت در نهج البالغه ص

نوشته جلیل تجلیل، به بررسی بالغت در اشعار حضدرت علدی)ع( و    بالغت در نهج البالغهکتاب 

بیان مضامین نهج البالغه در شعر شعرای فارسی ازجملده فردوسدی، سدناری، ناصرخسدرو پرداختده      

 : محتوا(1379)تجلیل، است.

ی خاقانی، ارن کتداب در ضدمن بیدان نقدش و     تألیف محم های بالغت در نهج البالغهجلوهکتاب 

اهمیت بالغت در هیارت، بالغت در ادب عربی تا عصر امام علی)ع( را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار     

 (199، 1390)خاقانی،داده است.

-نگارش علی اوسط ابراهیمی، به شکل کلی به بیان نمونه "علوم بالغت در نهج البالغه"ی مقاله

ای و علوم بالغی در نهج البالغه پرداخته، که در قسمت بیان به کناره هم اشداره هاری از صنارع ادبی 

)ابراهیمدی،  گذرا نموده است و در ارن راستا به ذکر چنی شاهی کوتاه از نهج البالغه اکتفا کرده اسدت.  

1379 :330) 
بده  نوشته مشدترا مشدارخی و خرمیدان      "اسلوب کناره در پنج خطبه اول نهج البالغه"مقاله 

ها از نظر دوری و نزدرکی وسائط مورد بررسدی قدرار   بررسی کناری خطبه های مذکور پرداخته و آن

 (97: 1393)مشارخی و خرمیان، گرفته است. 

نوشدته غالمرضدا رسدتمی از     "بررسی کناره در نهدج البالغده  "رساله کارشناسی ارشی با موضوع 

دسدت آمدیه از نهدج    لی پرداخته و کناردات بده  (، به موضوع کناره به طور ک1373دانشگاه اصفهان، )

البالغه را در جیول مشخصی قرار داده است؛نورسدنیه بده تقسدیم بندیی موضدوعی کنارده در نهدج        

البالغه پرداخته است مثل کناره در جنگ، در ستم، دربداره زن و... . همچندین اشداره نورسدنیه بده      

-ورژه خطبه قاصعه، و مطالعه آماری خطبهکنارات خطبه قاصعه بسیار محیود بوده است؛اما تحلیل 

 ها مورد توجه وی نبوده است.

نوشدته   "بررسی تجلدی بیدان در دوازده خطبده نهدج البالغده     "رساله کارشناسی ارشی با عنوان 

هدای بیدانی نهدج    (؛ نورسنیه در ارن رساله بده جلدوه  1394علی لطفی، دانشگاه خلخال، سال )رحیم

هاری از آن هدا در  اخته و در آن به کناره، استعاره، تشبیه، مجاز و نمونهالبالغه ازجمله علم بیان پرد

 نهج البالغه پرداخته است. بنابرارن به ارن موضوع به صورت اجمالی و کلی پرداخته شیه است.
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امتیاز پژوهش حاضر، اختصاص آن به بررسی تحلیلی و معناشناسدی کنارده در خطبده  قاصدعه      213

 می باشی. همراه با مقارسه آماری آن

 چارچوب نظری -2

 کنایه -2-1

)شررف العسدکری،  است به معنی پوشییه سخن گفتن  "كنوت"را مصیر  "كنيت"کناره در لغت مصیر 

،و در اصدطالح رعندی چیدزی    (203: 1985: فصل کاف. و عتیق، 15 :1988: ذرل مادة کناره. و ابن منظور، 1389

. در حقیقت کناره  لفظی است کده از آن،  (ذرل مادة کناره: 2007مطلوب، )بگوری و غیر از آن را بخواهی 

ی معنای اصدلی نیدز بده همدراه اراده ی معندای الزم آن جدارز       الزم معنارش اراده شیه است و اراده

ای کده مدا را از معندای    . در کناره معنای ااهری مورد نظر نیست و قررنده ( 257: 1383)تفتازانی، است

. (111: 1387ومحمیی،  189)ر. ا. مفتاح العلوم سکاکی: معنای باطنی کنی نیز وجود نیارد  ااهری متوجه

-ی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش مدی در حقیقت کناره هماننی معما را چیستانی است که قوه

 افکنی تا پ  از کنار زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گورنیه را دررابی.

شود وری ورژه و منحصر به فردی دارد، کلماتی که از رک واژه مشتق میزبان عربی ساختار دست

کنندی کده   بار معناری خاصی دارنی که با قرار گرفتن در قالب و ساختاری جیری بر معناری داللت می

. چنانکه در کناره شاهی آن هسدتیم؛ در  (77: 1391)سجادی و فراهدانی،  رود براراغراض خاصی به کار می

دهدی، رعندی   ماننی سخن دارای مفهوم و پیامی است و ماننی نقاشی، آن پیام را نشان میواقع کناره 

. سداختار  (754: 1413)حسدینی،  دهندی  که چیزی را بگورنی تصورر آن را نشان میدر کناره به جای آن

سدته  ی بین الزم و ملزوم؛ چنانچه گورنیه بارکناره بربارستگی را التزام استوار شیه است رعنی رابطه

)داد، ای بده کدار گرفتده اسدت     چیزی را نام ببرد و از آن الزم، خودِ آن چیز را بخواهی کنارده  "الزم"

1383 :397). 

 انواع کنایه -2-2

-ی کلی تقسدیم مدی  به سه دسته -رعنی مکننی عنه–کنیکناره بر حسب معناری که به آن اشاره می

. هر رک از ارن اندواع بده   (347: 1376الهاشمی، )ت شود: کناره ازموصوف، کناره از صفت و کناره از نسب

بیان و چگونگی القای معنای مورد نظر )مکنی عنه( و نیز بر اسداس کمبدود ردا فراواندی      اعتبار نحوه

گیرنی و به انواع درگری از قبیدل تعدررض، تلدورح، رمدز و     ها، در تقسیم بنیی درگری قرار میواسطه

: تعررض: برای گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب بده  (75: 1391هانی، )سجادی و فراشود ارمان تقسیم می

التفتدازانی،  )شدود  رود. در واقع نوعی کناره است که بیشتر به قصی نکوهش را طنز استفاده میکار می

شود که معنای مقصود )کنداری( آن  ای خبری گفته می؛ به عبارت درگر تعررض به جمله(646: 1387

)صادقی، رنجانیزنش، آگاهی را هشیار به کسی است و از ارن رو مخاطب را می، سرسخره کردن، طنز
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"، املُسـلُم َمـن َسـِلَم املُسـِلموَن ِمـن يَـِده و ِلسـانِه". چنان که به شخص مردم آزار گفته شود: (117: 1387 214
معندای  . در تلدورح  (350: 1376الهاشدمی،  )ارن جمله تعررضی است در نفی صفت اسالم از آزاردهندیه  

که تعررضی وجود داشته باشی. در ارن نوع از کنارده  ها زراد است بی آنشود زررا واسطهدور اراده می

توان بده معندای هندری آن    ها به دشواری و با درنگ و ژرفکاوی در کناره میبه سبب کثرت میانجی

شدود  نوازی اسدتفاده مدی  که در کناره از مهمان "كثـْي الرمـاد"؛ به عنوان مثال (143: 1383)داد، رسیی 

عبارتنی از: زرداد سدوزانین چدوب و     "نوازیکثیر الرماد و مهمان"های بین چنی واسطه دارد؛ واسطه

. رمدز، حدالتی   (428، 3: 1389)عرفدان،  هیمه، وفور غذاهای پخته، کثرت خورنیگان و فراوانی میهمانان 

است، اما معنای کناری به سادگی فهمییه  پنهان و رمزآلود دارد زررا وسائط میان الزم و ملزوم انیا

عـريض "بیشتر از زبان مردم گرفته شیه است، مانندی   . ارن نوع از کناره(647: 1387التفتازانی، )شودنمی
. بین اردن کنارده و بدین صدفت     (114: 1387)محمیی، داللت دارد  "کودن"که بر معنای کناری  "القتفـا

با  حماقت به آسانی دررافت  نمی شدود.   "عـريض القتفـا"وم ای نیست ولی لزاحمق بودن، هیچ واسطه

ای است که وسائط در آن انیا است ارما، در لغت به معنای اشاره کردن است، اما در اصطالح کناره

تر و ربط بین الزم و ملزوم به راحتی دررافت ها موجب شیه که فهم کناره آسانو ارن کاهش واسطه

 در امر شناساری دارد. . بنابرارن به کار بردن هر کناره، رک وایفه خاص(647: 1387التفتازانی، )شود 

 تحلیل -3

 مختصری از خطبه قاصعه -3-1

در نهج البالغه و از طوالنی تررن خطبه های امیرالمؤمنین امام علدی )ع(   192خطبه قاصعه، خطبه 

. (271: 1368)دشدتی،  مدود  هجری در حالی که بر مرکبی سوار بود ارراد فر 40است که آن را در سال 

ارن خطبه حاوی رک سلسله مباحث اعتقادی و اخالقی است و مسئله کبدر در آن بده عندوان ردک     

رذرلت اخالقی به طور ورژه مورد بحث قرار گرفته که مصیاق بارز آن شیطان اسدت. آن حضدرت در   

 ارن خطبه مردم را از پیمودن را ه شیطان برحذر می دارد.

آورده  "َقَصـعَ "در وجه تسمیه آن بسیار گفته شیه است، از جمله ابدن ابدی الحیردی قاصدعه را از     

است به معنای گردانین آب در دهان به طوری که کف کنَی؛ زررا مَرکبی که آن حضدرت در هنگدام   

أبدی  ابدن  )زد ای که از دهانش کف بیدرون مدی  ارراد خطبه بر آن سوار بود درحال نشخوار بود به گونه

بده همدین معندی اشداره کدرده اسدت        "قصع"، ابن منظور نیز در لسان العرب ذرل (59: 1995،الحیری

معنی کرده انی، رعنی هرک  با وجیان بیدیار آن   "أزال"را  "َقَصعَ "،گروهی درگر : ذرل ماده قصع(1988)

گر قاصعه را تحقیدر  ، و جماعتی در(9: 1368)منتظری، شود خطبه را بخوانی روحیه تکبر از او زارل می

: 1404إبدن فدارس،   )کندی  کننیه معرفی کردنی از آنجا که امام )ع( در ارن خطبه شیطان را تحقیر مدی 

92). 
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 انواع کنایه در خطبه قاصعه -3-2 215

 کنایه از موصوف -3-2-1

هرگاه ما کناره بیاوررم و مطلوب ما از آن کناره ذات، چیز و را شخص باشی کناره از موصوف نامیدیه  

دهندی  . در ارن نوع از کناره، صفتی را همواره با کناره به موصوفی اختصاص مدی (410)همان: شود می

. کنارده از موصدوف،   (399: 1383)داد، کننی ای که از آن صفت همیشه آن موصوف را اراده میبه گونه

معندا باشدی؛   چندی   ای که رک معنا باشی و قسمتی از کناره که مجموعده کناره خودبر دو گونه است:

ی ردک  گردد تا مجموعده آن صدفات، وردژه   های درگر ضمیمه میبیرن سان که رک صفت به صفت

کده در کنارده از انسدان    ی ذکر آن صفات، آن موصوف بیست آری. مثل ارنموصوف شود و به وسیله

 .(258: 1383التفتازانی، )ی راست قامتِ پهن ناخن گوریم: زنیهمی

اسدت و بدا    از واژگان نهج البالغه در نهارت دقت و ارافت گزرنش شدیه بر ارن اساس بسیاری   

هدای نهدج البالغده، آن    انی، به طوری که در بعضی از خطبهنظیری در کنار هم قرار گرفتهچینش بی

فرماردی؛ گداهی   ، به موصوفی خاص اشداره مدی  هاری دارای بار معناری ورژهحضرت با برگزرین صفت

اررف و هنرمنیانه انتخاب شیه اندی کده صداحب نظدران در بیدان موصدوف       ها چنان برخی از صفت

ی قاصدعة اشداره   هاری از کناره از موصوف در خطبده خاص آن به شگفت آمیه انی. در ادامه به نمونه

 :شودمی

)شدهییی،  « و سواران و پیادگان خدود را بدر سدر شدما کشدانَی     » :ورَجِلـه وأن َّلَللَب علـيكم هَيِلـه -

فايـَنروا عبـاَد : .امام علی )ع( در ارن فراز از خطبه به بنیگان خیا هشیار داده می فرماری(211:: 1370
، موااب دشمن خیا )شیطان( باشیی که مبادا شدما را بده   )همان( «ای بنیگان خیا پرهیز کنیی»، الِل

نی. سدپ   بیماری خورش رعنی کبر مبتال سازد ... و شما را با لشکرران خود به سوی خورش فراخوا

؛ ابدن  (309: 1381)امدامی و آشدتیانی،  کندی  آن حضرت لشکرران را به دو گروه سواره و پیاده تقسیم مدی 

اندی و  داندی کده گمدراه کنندیه    را کناره از راران شیطان می "خةیل و رَجل"میثم نیز در تفسیر خود 

البحراندی،  )کشداننی  یمردم را با وسوسه های خود به کوره راههای پر پیچ و خم تاررکی و گمراهی مد 

.ارن فراز با توجه به روشنی معنای مقصود که از موصوف اراده شیه در گروه کنارات ارمدا  (249: 1981

 گیرد.قرار می

: 1370)شدهییی،  « سپاهیانش را آهسته آهسته به سوی شما روان داشت » :وَدلَف جُبنوِده حنوَكم -

دلـف  "، معندای  (435: 2006األسدیی،  )زمین اسدت   کناره از اهل فساد در روی "جنود ابلی ". (212

کنی تدا در میدان   آن است که شیطان لشکرران خود را که همان تباهکاران باشنی وادار می "بجنوده

جامعه فساد بپاکننی و بدرای مدردم رذائدل اخالقدی را بیارارندی و آندان را بده گمراهدی بکشداننی؛ از          

درگدر  شونی و با هدم ورزنی و دشمن رکیرگر میسی میدرگر حپیامیهای ارن عمل آن است که به هم
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آری و در نتیجده آندان را بده    کننی و در میانشان تشتت آران و اختالف افکار پیش میقطع ارتباط می 216

 .(253: 1981البحرانی، )سازد های ذلت و خواری وارد میچالسیاه

حکومتش بر شما اسدتوار  » "كماستتفَحَل سلطانُه علـي"احتمال درگر ارن است که مقصود از جمله 

، چیره شین دشمنان و مخالفان از قبیل معاوره و امثال اوسدت کده پد  از    (1368:272)دشدتی،  « شی

متفرق شین راران امام و سرپیچی از اطاعت آن حضرت قوت گرفتندی. وانتسداب غلبده دشدمن بده      

گفتده میشدود:     "وجنـوده سـلطان اَـق"شیطان و لشکرران او امری روشن است، زررا معموال به جای 

 "وجنـوده سـلطان الشـيطان"شدود :  گفته می "سـلطان الباطـل وجنـوده"و به جای  "،وجنوده سلطان الِل"
ی امام )ع( رمزی نهفته اسدت چدرا کده در واقدع     رسی در ارن جمله. به نظر می(254: 1981البحرانی، )

هستنی. پ  ارن کنارده در گدروه   های خود پنهان به نوعی در پ  صفات و مشخصه "جنود ابلی "

 گیرد.کنارات رمز قرار می

، اگدر  (272: 1368)دشدتی،  « با سپاهیان سواره خود بر شما هجدوم آورد » :وقَصد بَرجِلـه سـبيَلكم -

لشکرران شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از میان آدمیان بیانیم معنای بستن راه و دنبالده  

-گروه، مردم را از اقامه حیود الهی و ثابت مانین در راه خدیا بداز مدی    عبارت ارن خواهی بود که ارن

رسداننی. پد    انیازنی و قتل و کشتار و آزار و اذرت آنان را بده نهاردت مدی   دارنی و به دام هالکت می

پیماریدی تدا بده    همان راه حقی است که شما به عندوان بندیگان خدیا آن را مدی     "سبیل"منظور از  

-. چنانکه چنین مفهومی را در قرآن کررم نیز مشاهیه می(255: 1981البحرانی، )یی خیاونی تعالی برس

جا که شیطان از فرمان خیا مبنی بر سجیه آدم سرپیچی کرد و مورد قهر الهی قرار گرفدت   کنیم آن

ه ، عالمد (16)اعدراف/ ﴾ أَلَقُعـَدنا ََلُـم ِصـراَطك املُسـَتقِيمَ ﴿سپ  با مهلت گدرفتن از خدیا چندین گفدت:     

نشستن بر سر راه مستقیم، کناره است »گوری: در ارن باره چنین می "المیزان"طباطباری در تفسیر 

کدنم تدا از راه تدو خدارج     قیر وسوسه میاز ارن که مراقب آنان هستم، هر که را در ارن راه ببینم آن

ذکدر شدیه و در    ی نسبت در کالم امدام)ع(  "ذو"رسی از آن جا که . به نظر می(8/36: 1387) «نمارم

ای با ارمان تالقدی  ی نسبت دار به گونه "ذو"بسیاری از موارد تجربه نشان داده است که کناره های 

 گیرد.دارنی، لذا ارن کناره در گروه کنارات ارمان قرار می

: 1368)دشدتی،  « صدحراهای بدی آب و علدف و محدل وزش بادهدا     » :َمنابت الشايح وَمهاِف الر ِيح -

های خشک و غیر آباد است و چنین جاری به طور بیرهی عبارت کناره از بیابان و سرزمین،ارن (281

سرزمین عربدی اسدت    "منابت الشيح". منظور از (204: 1981البحرانی، )برای زنیگی ناگوار و تلخ است 

: 1995)ابن ابدی الحیردی،   معروف است "دِرمَنه"روری و به گیاه معروفی است که در بیابان می "شیح"و 

جاهاری اسدت   "الـريح مهـاِف"، و (501: 1370)شهییی، و گیاهی است تلخ که خاصیت داروری دارد  (77

ها که زنیگی در آن سخت و طاقدت فرساسدت   وزد رعنی صحراها و بیابانکه در آن هر نوع بادی می
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واسطه به مخاطدب  . ارن کناره با توجه به ارن که درا معنای مقصود را بی (77: 1995ابن ابی الحیری، ) 217

 گیرد.  رسانی در گروه کنارات ارما قرار میمی

: 1368)دشدتی،   «ماننی کسی نباشیی که بر برادرش تکبر کدرد » والَتكونوا كاملتكَبِ  َعلی ابـِن أمِ ـه: -

. تعبیدر از  (437: 2006األسدیی،  )کناره از قابیل است آنجا که بر بدرادرش بخدل ورزردی     "ابن أم"،(272

تدوان  . مدی (500: 1370)شدهییی،  ، به خاطر نشان دادن عاطفه شیری مادری است«پسرِ مادر»برادر به 

ارن کناره را در گروه رمز قرار داد زررا درا ارن نکته که قابیل بر برادرش بخدل ورزردی بدا اشدارتی     

 شود.کوچک به ذهن متبادر می

، َوَجوَلة  - ، َوَعَرصة َموت  ، وَيلَقِة َ يق  آور و ذلت آور، تنگ و تارردک، مدرگ  » :الـَبال ِ ِف يوَمة ذل  

 "يومـة، يلقـة، عرصـة و جولـة"،در اردن عبدارت،   (272: 1368)دشدتی،  « جوالنگاه بدال و سدختی اسدت   

هدر عبدارت و نیدز نیداز      بیان رمزگونه .(437)همان: کننی الفاای هستنی که با کناره به دنیا اشاره می

فهم معنای مقصود، ارن عبارت رادر گدروه کناردات رمدز     انیا به وسائط برای درا و وضوح کالم و

 دهی.قرار می

 کنایه از صفت -3-2-2

شود. در کناره، غدرض  وصفی است که از آن وصف درگری اراده می "مکننی به"در ارن نوع از کناره، 

یف شود و هنر گورنیه در ارن است که به نحوی زربا های پوشییه و پنهان میاصلی گورنیه به گونه

هاری برای مخاطب در کالم خورش برجای گدذارد تدا وی   غاری خود را در کالم بگنجانی و تنها نشانه

: 1391)سدجادی و فراهدانی،   با درا لطارف و دقارق ارن صنعت ادبی به مقصود نهاری گورنیه پی ببدرد  

 ای که مطلوب از آن صفت است دو قسم دارد:. کناره(86

گیدرد  ست که انتقدال از آن بده مطلدوب بدیون واسدطه صدورت مدی       ای ا: و آن کنارهقررب -الف

 .(348: 1376الهاشمی، )

: که بر عک  آن است، رعنی انتقال از کناره به مطلوب با واسطه باشی. ماننی ارن سخن بعیی -ب

. در ارن مثدال از  ": خاکسترش فراوان استكثـْي الر مـاد"گورنی: نوازی میعرب که در کناره از مهمان

های پخته شیه و از آن به کثرت انی خاکستر، به کثرت سوزانین هیزم و از آن به کثرت خوراافراو

کده در  . کمدا اردن  (349)همدان:  مهمانان و از آن به مقصود رعنی مهمان نوازی انتقال پییا مدی شدود   

کنی. عمدار  میراد « ُعم ار الل يل»فرازی از همین خطبه امام )ع( از شب بییاران عابی، با  تعبیر کناری 

، و منظدور از آن کسدی اسدت کده بدرای بندای       (453: 2006األسدیی،  )اشاره به عمران و عمارت اسدت  

دهدی و حتدی شدب را نیدز بده عمدران و       عمارتی برای غنودن و آسودن هیچ فرصتی را از دست نمی

برای خود زنیه داری در حقیقت آبادی مشغول است. ارن مالزمان شب، با انجام عبادات شبانه و شب

کننی. پ  بدرای درا معندای عبدادت    بناری برای زنیگی راحت همراه با وسعت و فراخی فراهم می



 خطبه قاصعه( یدر نهج البالغه )مطالعه مورد هراسلوب کنا یمعناشناس          

 

218 
 

شبانه عابی از کار و عمران آن هم در شب که نشان از تالش بی وقفه و شبانه روزی است و از آن به  218

مادردات  رسدی و چدون عبدادت امدری فراتدر از      ساخت و اتمام بنا برای آسارش و زنیگی راحدت مدی  

 است،لذا ارن عمارت معنوی اثرش همان زنیگی همراه با سعادت اخروی است.

درنهج البالغه که بعی از قرآن ممتازتررن کتاب از نظر زرباری ااهری و باطنی است بسدیاری از  

صنارع ادبی گنجانیه شیه است که در دل و جان خواننیگان بسیار تأثیرگذار است؛ بیدان اسدتعاری   

نشین و درگدر صدنارع   مالت، به کار بردن تشبیهات بیرع و زربا و استفاده از کنارات دلبسیاری از ج

هداری از کنارده از صدفت در خطبده قاصدعه      ادبی ارن تأثیر را دوچنیان کرده است. در زرر به نمونده 

 شود:پرداخته می

: 1370)شدهییی،   «تاج تواضع و فروتندی را بدر سدر نهیدی    » :اعتِمدوا و َع التنلُّل علـَی رؤُوِسـكم -

، : ذردل مداده ذلن(  1988)ابن منظدور ، در لغت به معنای تواضع، میارا و فروتنی کردن است  "تذلل"، (212

لذا اعتماد بر گذاشتن تاج ذلت بر سر، کناره از گرامی داشتن تواضع و توجه به آن است که فضیلت 

ای مدورد نظدر امدام )ع( نیازمندی     . از آنجا که رسیین بده معند  (256: 1981)البحرانی، شود محسوب می

 توان آن را در زمره  کنارات ارما گنجانی.ای از واسطه نیست لذا میزنجیره

، (1368:273)دشدتی،  « تکبر و خودپسنیی را زرر پارتدان بگذارردی  » أقـداِمكم: وإلقاَ  التعزُّز حتـتَ  -

نیاختن تکبر و عیم توجه بده  افکنین تکبر و خود پسنیی به زرر پا کناره ای است برای امر به دور ا

آن، زررا تکبر رذرلتی است که به شیت نهی شیه است )همان(. پ  ارن که ارن رذرلدت اخالقدی را   

رسی در ارن مقطع بده دلیدل   به نظر می .(436: 2006األسیی، )به زرر پا انیازرم رعنی آن را ترا کنیم 

ی آن، از جملده کناردات رمدز    اشارت گونه اختفای معنای مقصود و عیم نیاز به وسائط بسیار با بیان

 محسوب شود.

کنارده از   (214: 1370)شدهییی،  « و برابر مومنان فروتندی نمودندی  » :وختفاضوا َأجنحَتهم للمدمنني -

گوردی و در  . امام همچنان از تکبر و زشتی ارن عمدل سدخن مدی   (444: 2006، یاألسی)خوری دارد نرم

بارست بده  فرماری اگر تکبر خوب بود پ  خیا میبودن آن میاثبات میعای خورش مبنی بر رذرلت 

بال و »داد؛ در حالی که تواضع را برای آنان پسنیری به طوری که ی آن را میپیامبران خورش اجازه

کنارده از   "خفض الجنـاح ". (311: 1381)امامی و آشتیانی،  «گسترانیینیپر خورش را برای مؤمنان می

دوستی و محبت است. ارن لفظ در لغت برای نرمخدوری، تواضدع و فروتندی     نرمی و مالرمت و ااهار

 .(: ذرل مادة خفض2004مجمع اللغة العربیة، )پیشه کردن استفاده شیه است 

امام )ع( با هیف دعوت مومنان به میارا کردن با رکیرگر ارن جمله را به کار بدرده اسدت، چندان    

اهل ارمدان را زردر بدال و پدر     " (88)حجدر/   ﴾ك لِلُمدِمننِيَ َواختِفض َجنايَ ﴿که ابن عباس در تفسیر آره 

: 1981البحراندی،  )گوری: نسبت به مومنان نرمی و مالطفت کن و بر آنان درشتی مکدن  می "خود بگیر

خفض ". از نظر سارر مفسررن نیز آره کناره از تواضع و نرمخوری است و بیرن جهت تواضدع را  (271



            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، 
 

219 
 

-نی که مرغ قصی در آغوش گرفتن جوجه هارش را دارد پر و بالش را مدی انی، زررا زمانامییه "جناح 219

خفـض  "تدوان  کندی. پد  مدی   هدا مدی  گسترانی و خود را تسلیم آنهارش میگشاری و بر سر جوجه

داری و سازگاری با مؤمنان کرد. و ارن صبر با ارن معنا مناسدبت  را حمل بر صبر و خورشتن "جناح

ی همّ خود را مصدروف و منحصدر در معاشدرت،    بال گرفتن مؤمنان و همهدارد که کناره باشی از زرر 

تربیت و تأدرب ارشان به آداب الهی نمودن. و را اردن کده کنارده باشدی از مالزمدت بدا آندان و تنهدا         

کندی درگدر پدرواز را    مدی  "خفض جنـاح "چنان که مرغ وقتی نگذاشتن و جیا نشین از ارشان؛ هم

، در ارن اشارت، بیون واسدطه  (12/284: 1387 )طباطباری، جیا نمی شودهارش تعطیل کرده و از جوجه

توان به معنای مقصود کهیرپ ِ کدالم امدام)ع(  نهفتده اسدت دسدت رافدت،       و به شکلی رمزآلود می

 شود.بنابرارن ارن کناره از نوع کنارات رمز محسوب می

سپ  آدم و فرزنیش را فرمان داد که به سوی » :وولَده أن يَثنـوا أعطـاَفهم حنـَوه ْث  أمَر آدَع )ع( -

ی اهلل الحرام و خانده . ارن کالم حضرت داللت دارد بر ارن که بیت(277: 1368)دشتی، « کعبه برگردنی

دهدی. بده نظدر    کعبه از زمان حضرت آدم )ع( برقرار بوده است چنان که تاررخ نیز بر آن گواهی مدی 

ای آن است کده بده   میّ نظر امام بوده است معنای کناره "هم حنـوهأعطاف يثنوا"رسی آنچه از عبارت می

ثندو  »؛ پد   (280: 1981البحراندی،  )معنای روی آوردن آدم و فرزنیاناو به کعبه و قصی زرارت آن است

با توجه به عیم وجود واسطه و تناسب موجود بین لفظ ارراد شیه و معنای اراده شیه، مدا را  « عطف

 سازد.میبه کناره رمز رهنمون 

شانه های خود را بجنباننی و گرداگرد کعبده ال إلده   » :يت ی يُهز وا مناكَبهم ذلاْل يُهلِ لـون لِل يولَـه -

برای بیان غاردت   "حتنی". طبق نظر ابن میثم کلمه (277: 1368)دشتی، « إال اهلل بر زبان جاری سازنی

حرکت در حال طدواف اسدت، زردرا شدأن     ها کناره از بکار رفته و تعبیر لرزش شانه "الم"و به معنی 

؛ اما ابن ابی الحیری آن را  به شوقی (281: 1981البحرانی، )متحرا حرکت کردن و حرکت دادن است 

شود، از ارن روی، آن را کنارده  کنی که موجب حرکت به سمت کعبه و سفر به سوی آن میمعنا می

جدا کده دسدتیابی بده     . از آن(281: 1384رفی، الشدر )دانی هارشان میاز سفر با به حرکت درآوردن شانه

بدرد  پوشدییگی معندا را از بدین مدی     جنبه "هزن"ی زرادی نیارد و لفظ معنای مقصود نیاز به واسطه

 رود.بنابرارن کناره از نوع کنارات رمز به شمار می

، در عبارتِ (216 :1370)شهییی،  "ها را به رک سو انیاختهجامه" :قد نَبنوا سرابيَل وراَ  اُهـورُِم -

. (294: 1981البحرانی، )ها نهفته است ها به پشت سرشان، مفهوم نپوشیین آنانیاختنِ لباس و پیراهن

قبلی به واسطه نیاز نیارد و در عین حال استهزان و تعررضدی   در ارن فقره از خطبه نیز هماننی نمونه

 مز قرار داد.توان آن را در گروه کنارات رشود، لذا میهم مشاهیه نمی
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: 1368)دشدتی،   "پدراز درخدت و میدوه، منداطقی آبداد     " :الثِ مار، ُملتف  الُبنـی ، داِنیَ جم  األشجارِ  - 220

هدا  ها و پیوسته بدودن دهسدتان  ها و درهم بودن عمارت. شهییی، آن را به دسترس بودن میوه(277

الوصول و حاضر بدودن آن،   . پ  نزدرک بودن میوه کناره از سهل(216: 1370)شهییی، کنی تعبیر می

ها کناره از نزدردک بدودن بعضدی از آن هدا بده بعضدی درگدر اسدت         و درهم پیچییه بودن ساختمان

هدا الزم  ملزوم و مقصود اصلی امام )ع(، و در دسترس بدودن میدوه   "دنوّ الثنمار". (294: 1981البحرانی،)

هدا بده رکدیرگر    نزدردک بدودن سداختمان   ذهن ما را به راحتی به  "ملتـف  الُبنـی"آن است. همچنین 

 توان ارن دو کناره را در گروه کنارات ارما قرار داد.کنی. از ارن روی میمعطوف می

هدای نامناسدب، مسدکین و فقیدر و     آنان را در مکدان » :فرَتكوُُم عالَة املَساكنِي إخـواَن َدبَـر  وَوبَـر   -

است رعنی پشت شدتر کده در    "دَبِر البعیر"مصیر  "الدبر". (281)همان: « همنشین شتران ساختنی

به معنای پشدم   "وَبِرة"مصیر  "وَبر"، و (: ذرل مادة دبر2004 مجمع اللغة العربیة،) اثر پاالن زخم شیه است

کنارده از شدتران    "دبر و وبر". از نظر ابن میثم (1008)همان:حیواناتی چون شتر و بز و گوسفنی است 

کندی؛ بندا بده رواردت درگدر،      چیزی و بیحالی اشاره مدی تنگیستی و بیها به است که امام با ذکر آن

-ی آنکه به معنی زخم پشت شتر است کناره از فقر و تنگیستی و اشاره به زندیگی فقیرانده   "دبر"

کردنی، زردرا  ها زنیگی میروزگار پیشین در پست تررن خانه هاست و ارن کامال واضح است که عرب

های با اسدتقامت بودندی کده آنهدا را از حدواد  و      های محکم و نه منزلقلعه بیابان نشینان نه دارای

کردنی کده  حمله غارتگران در امان نگه دارد و اگر برخی از آنان در بعضی بناها و حصارها زنیگی می

از حمله درنیگان درامان باشنی اما چنان کافی نبود که آندان را از شدرن دشدمنان نیرومندی نگده دارد      

(1981 :298). 

توان به مقصود امام از ارن سخن دست رافت؛ شتران زخم رسی با ذکر چنی واسطه میبه نظر می

کردنی کنی که از شتر خود بیشتررن استفاده را میگرفته، ما را به شترچرانان و چوپانانی رهنمود می

استفاده پی در  شیه است، ونشستنی که از ارن رهگذر پشت حیوان زخم میو بر پاالن آن بسیار می

پی از رک شتر، بر عیم تمکن مالی صاحب خورش داللت دارد که به علت عیم تواناری مالی، امکدان  

هدا، حضدرت بده فقدر     خرری و استفاده از شتران متعید را نیاشتنی و در نهارت با کمک اردن واسدطه  

 نجی.گکنی؛ از ارن رو ارن کناره در زمره کنارات تلورح میصاحبان شتر اشاره می

ــبوا خلــالِل اََمــد ِمــن اَتفــظ لِلجــوار والوفــاِ  ابلــن ماع والط اعــِة للــَب  واملعصــيِة للكــَب واألخــِن  - فَتعصا
پدد  در حمارددت کددردن از پناهنددیگان و همسددارگان، » :واإلعظــاِع للقتـل يابلتفضـل والكــفِ  عــن البغــ

ها، تالش در جود خودپسنیی ها، سرپیچی از تکبر ووفاداری به عهی و پیمان، اطاعت کردن از نیکی

. در (279: 1368)دشدتی، « و بخشش، خودداری از ستمکاری و بزرگ شمردن خونررزی تعصب ورزردی 

های نیکو ، رک مومن باری بده آن  برد که به عنوان خصلتهاری نام میارن قسمت امام )ع( از ورژگی

ه تکبر، داشدتن تواضدع و فروتندی    . منظور از معصیت در برابر امر ب(218: 1370)شدهییی،  تعصب ورزد 
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های عفدت، و معصدیت در مقابدل اطاعدت اسدت. همچندین ورژگدی        است که فضیلتی است از شاخه 221

کنی که باری به آن تعصب ورزردی بدزرگ داشدتن    درگری که امام )ع( از آن به عنوان خصلتی راد می

ی الزمده خصدلت   کشد قتل است، بزرگ شمردن قتل نف ، کناره از ترا کدردن آن اسدت زردرا آدم   

عذاب در آخرت داده شیه است و برگشت از ارن صفت بده فضدیلت    ناپسنی الم است و بر آن وعیه

-. در ارن فقره از خطبه نیز امام به طررق گوشه زدن، صفات و ورژگی(1981:294البحراندی، )عیل است 

داندی. بندابرارن   میی دررافت آن شمارد صفاتی که انسان را شارستههای مورد ستارش آدمی را برمی

شود. البته شاران ذکر است کده گرچده اردن عبدارات بده خدودیِ       از نوع کنارات تعررض محسوب می

شونی اما از آنجا که مورد خطاب کدالم امدام)ع( مردمدی هسدتنی کده از اردن       خودمشمول کناره نمی

 توان در ارن سخن، تعررض نهفته را دررافت.ها برخوردارنی از ارن رو میخصلت

از دست از راری هم کشیین بپرهیزردی و در  » :وتدباروا أيواَل املا ـنِي  يجَتِنبوا... خاُذَل األيدِ ا -

معنای مطلق آن رعندی رکدیرگر را    "خاذل"، از (281: 1368)دشتی، « احواالت گذشتگان انیرشه کنیی.

ای آن اراده ای کنارده معند  "ری"اضافه کرده است، از  ي"يـد"أراری نکردن اراده شیه است و آن را به 

گیرد. امدام در اردن قسدمت از خطبده از     شیه است زررا راری کردن معموال توسط دست صورت می

کندی. چراکده هدر    کنی و راران خود را امر به عبرت گرفتن از احوالشدان مدی  های گذشته راد میامت

رابنی و دشمن میامتی که دست به دست هم دهنی و رکیرگر را کمک و راری دهنی عزت و سروری 

ای کده بدا هدم اخدتالف داشدته      دهی و برعک ، هر جامعهها را از دست میتاب مقاومت در برابر آن

فرما باشی به خواری و ذلت دچدار شدیه و دشدمنان بدر آندان      باشنی و تفرقه و جیاری میانشان حکم

است زررا بیان اشارت گونه  . ارن کناره نیز از نوع کنارات رمز(295: 1981البحراندی،  )چیره خواهنی شی 

 رسانی.کالم، مخاطب را بیون نیاز به وسائط به درا معنای مقصود می

آگاه باشیی که شما اکنون دست از رشته اطاعت » أاَلوإن كم قد نتفضُتم أيدَيكم ِمن َيبـِل الط اعـة: -

ترکیبی است که در دور کردن و انیاختن عملی به کدار    "نتفض أيـدي". (283: 1368)دشتی، « کشییری

. )ررسمان طاعت را رهدا  وتـركُتم يبـَل الط اعـةرود، و ارن عبارت بلیغ تر از آن است که گفته شود : می

کردری( زررا کسی که دستش را از چیزی خالی کرده و آن را بتکانی تا از آن خالصدی رابدی دسدتش    

ارن دست خالی تر از آن دستی است که پ  از رها کردن شدین آن را  شود، و کامال از آن خالی می

نتکانی و فقط به خالی کردن و رها کردن شین اکتفا کنی؛ بنابرارن رها کردن و تکانین دست، اخطار 

. دست برداشدتن از  (125: 1384الشدررفی،  )و آگاهی دادن است از شیت دوری کردن و روی گردانیین 

ز بیرون رفتن از اطاعت و به شدیت دور اندیاختن آن بده سدبب بسدیاری از      ررسمان اطاعت، کناره ا

رسی که ارن کناره نیز بده  . به نظر می(301: 1981، البحرانی)دادنی گناهان و معاصی است که انجام می

 گیرد.لحاظ روشن بودن مقصود امام)ع(، در گروه کنارات رمز قرار می
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حضدرت بدا   .(283 :1368)دشدتی،  « ها تنگی گرفتاز کینه هاسینه و» َباْ َتضايَقت الصُّدوُر بِـه:كوَ  - 222

 :2006)األسدیی،   بر کثرت و عظمت مقیار کبر در وجدود آدمیکنارده زده اسدت    "تنگی سینه" ترکیب

رعنی کبر و خودپسنیی آن قیر زراد بوده و قلب متکبران را چنان پر کرده بود کده در طدول    ،(438

قتل و خدونررزی گذرانیندی؛ و از آنجاکده در ارنجدا نیدز بدرای درا        های متمادی بهتاررخ و در قرن

 توان آن را در زمره ارمان به شمار آورد.های بسیاری نیاز نیست میمعنای مقصود به واسطه

-می پرتاب سنگی نه و انیاخته هاآن سوی به هارینیزه نه» َصـتفاة: َلُـم والتُقرَع قَناةح  َلُم التُغَمز  -

پیدامبر )ص(   بعثدت  بدا  که گوری، مؤمنانیمی سخن وضعیت مؤمنان از امام. (281 :1368)دشتی،  «شی

 کده  نبود را رارای آن کسی دست رافتنی که اتحادی به درن ساره در و فروبارری آنان بر الهی رحمت

 دشدمنان حتدی خیدال    رو،اردن  از نبود، آنان با را توان مبارزه ک  شکنی و هیچ درهم را آنان قیرت

زراد آنان است کده بده    نیروی از کناره جمله دو ارن .بنابرارن، پرورانینینمی سر در را  آنان با مبارزه

 شکل ضرب المثل آمیه است و درحقیقت ارن توان باال را در ساره پذررش درن الهی کسدب کردندی  

طه و ابهام مدا را بده   . در ارن عبارات، اصابت نکردن نیزه و سنگ به آنان، بی واس(321: 1981)البحرانی، 

 رسانی.کناره از نوع رمز می

ـياع -  (283: 1368)دشدتی،  « چسبیین شکم به پشدت از روزه گدرفتن  » :َُوق الُبطون اِبملتـومنِن الصِ 

 ،(443: 1981البحراندی،  )روزه داری است که از مجموعه کنارات از صفت است کناره ازالغری به واسطه

شدود کده انسدان در    رعنی ارن الغری و چسبیین شکم به پشت به واسطه روزه گرفتن موجدب مدی  

. اردن کنارده بده    (158: 1368)منتظدری،  مقابل خیا حالت انقیاد رابی و قهرا از روحیه تکبرش کم شود 

 گیرد.علت وضوح وسائط  در گروه ارمان قرار می

« الت آندان گونداگون و قدیرت آندان پراکندیه اسدت      حا» :فاأليواُل ُمضطربةح واأليـدي املختلتفـة -

. بیان رمزگونه کالم، کناره از عیم اتفاق، الفت و اجتماعشدان در مصدالح و خدوبی    (283: 1368)دشتی، 

 .(447: 2006األسیی، )هاست 

عمار ". (287: 1368)دشتی، « شب زنیه داران و روشنی بخشان روزنی» :ُعم ار الل يل وَمَنار الناَهـار -

کناره از آن است که مؤمنان با انجام عبادات و اقیام به آن ها با شب بییاری، به آباد ساختن  "للیلا

 ، که در آن هرچنی با وسائط کم به تلورح نظر شیه است.(453)همان: زنیگی اخروی پرداختنی 

 کنایه از نسبت -3-2-3

ای چیزی ردا نفدی چیدزی از آن    ای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برسومین گونه کناره، کناره

های مکندی عنده   ، در ارن نوع از کناره، گورنیه صفتی را به رکی از وابسته(140: 2007)جرجدانی،  است 

نماری؛ در حقیقت گورنیه با اردن  کنی اما خود مکنی عنه را اراده میدهی و را از او نفی مینسبت می

سدازد  تدر مدی  افت معنای مورد نظر را پیچییهسازد و رونی دررعمل خود، ذهن مخاطب را درگیر می
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. برای روشن شین مقصود باری بگوریم که گاهی به صراحت صفاتی را به (91: 1391)سجادی و فراهدانی،   223

گوریم: علی شجاع و عالم اسدت؛ و گداهی اردن صدفات را بده چیدزی       دهیم، مثالر میکسی نسبت می

گدوریم:  نسبت برای چیز درگری است، مدثالر مدی   دهیم ولی مطلوب ما از آن کناره، اثباتنسبت می

: 1389)عرفدان،  ی علی است و مقصود ما  اثبات ارن صدفات بدرای علدی اسدت     شجاعت و علم در خانه

420). 

در موارد متعیدی از نهج البالغه شاهیرم که امیر مؤمنان، صفات را خصوصیاتی را به کناره بده   

گدذارد؛  یب تأثیر شدگرفی بدر دل و جدان مخاطدب مدی     دهی و بیرن ترتخورش را درگران نسبت می

 کنیم:.نمونه های آن در خطبه قاصعه را بررسی می

: 1368)دشدتی،  « تمام برکات آرین حدق آندان را دربرگرفدت   » :والتَقت امللُة  ـم ِف َعوافـد برَكاِسـا -

رعنی فالنی را در آن مکدان مالقدات کدردم.     "إلتقيت بتفالن ِف مو ـع كـنا"شود . وقتی گفته می(283

باشی و بنابر حدال بدودن در محدل نصدب قدرار      می "عوائی"انی که اصل عبارت در موضع بعضی گفته

ها را مالقات کرد در حالی که چنین بود، و ارن مالقات و برخورد کناره است از دارد؛ رعنی اسالم آن

: 1981البحراندی،  )و ارشان هم آن را به جدان پذررفتندی    ارن که درانت فرهنگ توحیی بر آنان وارد شی

 دهی.ی کنارات رمز قرار می. وجود هماهنگی بین لفظ و مقصود گورنیه، ارن کناره را در زمره(301

 "ِف"حدرف   ،(283: 1368)دشدتی،  « در خرمی زنیگی شادمان شینی» :وِف ُخضرة َعيِشها َفكهنيَ  -
ن است که به سبب شوخی و مزاح شداد شدینی مزاحدی کده از     متعلق به محذوف بوده تقیررش چنی

خیزد؛ به عبارت درگر سرسبزی، نعمت و طدراوت زندیگی سدببی اسدت بدرای      طراوت زنیگی بر می

 .(80: 1995ابن ابی الحیری، )صیور شوخی و مزاح 

ای است به ناعمین، رعنی کسانی که غدرق در نعمدت شدینی، اصدمعی گفتده      نیز اشاره "فكهـني"

. ابدن میدثم   (123: 1384الشدررفی،  )ین رعنی شوخی و مزاح و مفاکهة مزاح کردن با رکیرگر است فاکه

دانی نیز سرسبزی و طراوت زنیگی را در ساره درانت، کناره از گستردگی نعمت و خوشی زنیگی می

 ﴾نيا فيهـا فـاكهونِعَمـة كـانوُ ﴿ ؛ چنانکه در آره شدررفه (301: 1981)آری که به سبب شررعت حاصل می
رسیم. از جمله نظراتی که بعضی از مفسران در تفسدیر اردن آرده بیدان     به همین معنا می (27)دخان/ 

)مکدارم  هدای فکداهی و سدرور انگیدز باشدی      وگوتوانی اشاره به گفتکرده انی ارن است که فاکهین می

مالعبده را   . عالمه طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان، معنای شدادی، شدوخی و  (177: 1382شیرازی، 

. در واقع امام )ع( شوخی و مزاح را به مؤمنانی نسدبت داده کده در سداره    (356: 1380) کنیلحاظ می

انی.از آنجاری کده بدرای درا مقصدود امدام )ع( از     ارمان خود به ارن طراوت و سر سبزی دست رافته

د به دور است لذا های متعید نیاز نیست و همچنین از پوشییگی غرض و مقصوارن عبارت به واسطه

گیرد. زررا در حقیقت آنچه باعث خشنودی آنان گشته و شوخی و مزاح در گروه کنارات رمز قرار می



 خطبه قاصعه( یدر نهج البالغه )مطالعه مورد هراسلوب کنا یمعناشناس          

 

224 
 

انی.ارن حقیقت با حالتی درن به آن رسییه را به ارمغان آورده، سرسبزی و طراوتی است که در ساره 224

 رمزگونه ما را به معنای مقصود رسانیه است.

ُُم ِف الِِل لومُة الفِـم وإين  َلِمن القوعِ  - همانا من از کسانی هستم که در راه خیا از هدیچ  » :ال وُخن

. ارن عبارت کناره از آن است که آن حضرت در اطاعدت و  (287: 1368)دشتی، « سرزنشی نمی ترسنی

 بنیگی خیاونی مراحل نهاری را پیموده و هیچ توقف و کوتاهی از ارشان در ارن مقام رخ نیاده که بده 

. در اردن سدخن   (224: 1981البحرانی، )دلیل ارجاد نقص در آن، مستوجب مالمت و سرزنش واقع شود 

کننیگانش طعدن  امام )ع( با بیان اوج مجاهیت و تالش خورش در مسیر اطاعت خیاونی، به سرزنش

ای هرگز دست از مجاهیت و تالش در حمارت از دردن خدیا و مسدیر    زنی که برخالف گمان عیهمی

 است.برنیاشتهحق 

کنیی امام در ارن قسمت، آنان را با گوشده زدن نکدوهش کدرده و بدا زبدان      که مالحظه میچنان

کنی تا آنان از ارن دردیگاه باطدل خدود    گوری، و خود را الگوی کامل ارمان معرفی میطعن سخن می

کننی. لذا ارن مبنی بر قصور و عقب نشینی آن حضرت دست بردارنی و در ارمان به آن حضرت اقتیا 

 گیرد.عبارت در زمره کنارات تعررض قرار می

با عنارت به بررسی های به عمل آمیه و براساس رافته های پژوهشگران، جمالت کناری موجدود  

جمله است که پربسامیتررن آن ها کناره از صفت اسدت، و از جهدت وضدوح و     25در خطبه قاصعه 

%  گونه های کناره را نصیب خدود کدرده   52سهم رعنی  روشنی و تعیاد واسطه ها نیز رمز بیشتررن

 است که در نمودارهای زرر ارائه شیه است.

 

 ایماء تلویح رمز تعریض تعداد جمله نوع کنایه

 4 2 9 1 16 کناره از صفت

کناره از 

 موصوف

6 2   4 

   2 1 3 کناره از نسبت
 در خطبه قاصعه هی: انواع کنا1جدول 
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 در خطبه قاصعه هیدرصد انواع کنا :1 نمودار

%  کنارده از موصدوف و   24%  درصی کناره از صدفت،   64ای در خطبه قاصعه، جمله کناره 25از 

 % را کناره از نسبت به خود اختصاص داده است.12
 

 
 موجود یها هیوسائط در کنا یفراوان: 2نمودار 

% 8% رمدز،  52% ارمدان،  32خطبده قاصدعه از    2چنانکه مالحظه می شود طبق نمدودار شدماره   

 % تلورح برخوردار است.8تعررض و 

 نتایج بحث -4

ی قاصدعه بده نتدارج زردر     در خصوص کاربست اسلوب کناره در خطبه تحلیلی حاضر با بررسی مقاله

شیوه غیر مستقیم کناره در خطبه قاصعه موجب زرباری کدالم امیدر مومندان علدی )ع(      دست رافت:

 تلویح

 ایماء

-0.05

0.15

0.35

0.55

 کل نسبت صفت موصوف
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AXIS TITLE 

 رمز ایماء تعریض تلویح
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برد. کاربست ست به گونه ای که به نحوی تاثیر گذار، رونی ادراا کالم امام )ع( را به پیش میشیه ا 226

های زربا در خطبه قاصعه، غرض اصلی امام )ع( را بر حسب اقتضای مقام سخن چنان زربا ارن کناره

م دسدت  توان به معنای مقصدود امدا  ها و با ژرفکاوی در کناره میتبیین می کنی  که با کمک واسطه

 رافت.

در ارن خطبه، غالب کنارات از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبدات و جمدالت کامدل    

ـار الليـل، َمنـار اندی مثدل:   باشی و موارد انیکی از آن به شکل مفرد با ترکیب اضدافی ردا وصدفی   می عم 
گداهی و هشدیار   ای خورش را در قالب نکدوهش، آ در بخشی از خطبه، امام )ع( مقصود کناره .الن هـار

غیر مستقیم به هشدیار مدورد نظدر آن حضدرت دسدت رابدی ردا از         کنی تا مخاطب به شیوهبیان می

سرزنش موجود در سخن به خود آری. گاهی نیز مقصود کالم حضرت حالتی رمزگونه به خود گرفتده  

چندین در  هدم  رابدی. و مخاطب با توجه به انیا بودن وسائط، به سادگی به معنای مقصود دست می

ها با توجه بده اشداراتی کده امدام بده کدار       هاری از  کناره هستیم  که در آنخطبه قاصعه شاهی گونه

 تر به معنای مقصود امام )ع( دست رافت.توان سررعگرفته است و نیز با عنارت به کمی واسطه می

ی لوب و شدیوه جان سخن آن که در نهج البالغه، به ورژه در خطبة قاصعة، مفاهیم، ساختار، اسد 

بیان همگی به بهتررن شکل ترکیب رافته وکنارات در آن با هنرمنیی تمام گزرنش شیه اسدت،  بده   

طوری که عالوه بر آفررنش فضای ادبی، با ساختار کلی سخن امام )ع( نیز مناسدبتی تمدام و کمدال    

هدیف در اردن   رابی و همین امر کالم آن حضرت را از درگر متون متمارز سداخته اسدت. و چدون    می

خطبه ارشاد و تعلیم و تهذرب نف  است، ارن اسلوب بیان هنری از بسامی بداالری برخدوردار اسدت.    

کنارات در خطبه در خیمت روشن نمودن مسائل کالمی، فلسفه هستی، به ورژه کیفیت ارتباط خیا 

هدای  ارد و شیوهو انسان و موانع درونی و بیرونی که بر سر راه انسان در جهت تکامل معنوی وجود د

 انی.رفع ارن موانع و اموری از ارن قبیل بکار گرفته شیه

 فهرست مراجع و مآخذ
 قرآن کررم
 نهج البالغة.

 .334-321، 33 – 36، شماره فرهنگ «.علوم بالغت در نهج البالغه»ش(.1379) ابراهیمی، علی أوسط

 بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات. .البالغهشرح نهج  م(. 1995) بن ابی الحیری، عبی الحمیی بن محمیا

قدم: نشدر    (.ضبط و تحقیق: عبی السالم محمی هارون) .معجم مقاری  اللغةق(. 1404) بن فارس، أبوالحسنا

 .مکتب أعالم اإلسالمی

 ی.بیروت: دار إحیان ترا  العرب .لسان العربم(. 1988) بن منظور، محمی ابن مکرما

 قم: نشر المحبین.(. 1ط) من بالغة اإلمام علی)ع( فی نهج البالغة م(.2006) األسیی، عادل حسن
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قدم:   .سدیزدهم( چداپ  ) ترجمه و شرح نهدج البالغده   ش(.1381) امامی، محمی جعفر و آشتیانی، محمی رضا 227

 میرسه امام علی بن ابی طالب.

 بیروت: دار العلم اإلسالمی.. شرح نهج البالغةم (. 1981) البحرانی، ابن میثم

 .تهران: بنیاد نهج البالغه .(چاپ اول) های بالغت در نهج البالغهجلوهش(، 1390، جلیل )تجلیل

 تهران: نشر دار الفکر. (.چاپ هشتم) مختصر المعانیش(. 1383) تفتازانی، سعیالیرن

بیروت: دار الکدوخ للطباعدة و    .(چاپ اول) المطول فی شرح تلخیص المفتاحش(. 1387) تفتازانی، سعیالیرن

 النشر.

 تهران: دار الفکر. .دالئل اإلعجازم(.  2007) جرجانی، عبی القاهر

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. .(چاپ اول) ترجمه و تفسیر نهج البالغه. ش(1357) جعفری، محمی تقی

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. .بیان فی القرآنالأسالیب ق(. 1413) حسینی، جعفر

 تهران : بنیاد نهج البالغه. .(چاپ اول) های بالغت در نهج البالغهجلوهش(. 1390) خاقانی، محمی

 تهران: نشر سرور. .(چاپ اول) ترجمه نهج البالغهش(. 1368) دشتی، محمی

انجمدن ارراندی    «.ام قدرآن معنا شناسی کناره در جزن سدی » ش(.1391) سجادی، ابو الفضل و فراهانی سمیر
 .  73 -97، 23، شماره زبان و ادبیات عربی

 (.1ط ) ()معجم مهذب الصحاح ترورح األرواح فی تهذرب الصحاحش(. 1389) شررف العسکری، محمی صالح

 تهران: نشر میرا  مکتوب.

 : دار الحیرث.قم .(چاپ اول) تهذرب شرح نهج البالغةش(. 1384) الشررفی، عبی الهادی

 تهران: نشر انقالب. )چاپ سوم(. ترجمه نهج البالغهش(. 1370) شهییی، سیی جعفر

، شدماره پداریز و   فرهندگ و ادب   «.بررسی کناره و انواع آن در نَفثَدهُ المصدیور  »ش(. 1387) صادقی، محمی

 . 116 – 132زمستان، 

ترجمده: محمدی بداقر موسدوی     ) (.بیست و ششم)چاپ  تفسیر المیزانش(. 1387) طباطباری، محمی حسین

 قم: دفتر انتشارات اسالمی. (.همیانی
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قداهره: مکتبدة    .(چداپ اول ) آللی التبیان )فی المعانی والبیرع والبیان .م(1985) عبی الرزاق، حسن اسماعیل

 الکلیات األزهررة.

 .بیروت: دار النهضة العربیة .(چاپ اول) البالغة العربیةفی (. 1985) عتیق، عبی العزرز

 قم: دفتر نشر هجرت. )چاپ پنجم(. هاکرانهش(. 1389) عرفان، حسن

 .بیروت: دار الفکر العربی .اإلرضاح فی علوم البالغة م(. 2000) القزورنی، جالل الیرن محمی بن عبی الرحمن

 تهران: نشر مرکز. (.چاپ اول) پارسیزربا شناسی سخن ش(. 1373) کزازی، جالل الیرن

 .مصر: مکتبة الشرق الیولیة (.4ط) المعجم الوسیطم(. 2004مجمع اللغة العربیه.)

 تهران:  نشر زوار. .(چاپ اول) بالغت )معنی، بیان، بیرع(ش(. 1387) محمیی، محمی حسین

 ."خطبه اول نهج البالغه 5معناشناسی اسلوب کناره در "ش(. 1393) مشارخی، حمییرضا و خرمیان، فاطمه

 .93-110، شماره هفتم، ادبیات درنی
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