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چکیده
برخورداری نهج البالغه از زرباتررن شگردهای بیانی ،سیمای بالغی خارق العادهای به آن بخشدییه اسدت آنگونده کده بده
عنوان برادر قرآن از آن راد میشود .فراوانی سازوکارهای بالغی در نهج البالغه ،به محوررت آن به عندوان برتدررن الگدوی
بالغت در میان انیرشمنیان و سخنوران جهان انجامییه است .از جمله امتیازات بالغی نهج البالغه ،بهره مندیی فدراوان
آن از کناره است که گاه رساتر از صراحت عمل کرده و ذهن مخاطب را با کالم متکلنم درمدی آمیدزد .بکدارگیری کنارده
شیوهای بیرع و زربا در کالم به شمار می رود که نمارانگر ذوق ادبی و قوهی تخیل گورنیه است و پیچییه سدازی ،روندی
ادراا و تخیل مخاطب را به چالش میاف کنی تا غرض اصلی گورنیه را دررابی .پژوهش حاضر با تکیه بر منهج توصدیفی-
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
نتیجه دست رافته است که بهره گیری از گونه های مختلف کناره در خطبه قاصعه به بیان مناسب غرض اصلی امدام (ع)
با کمک واسطه ها انجامییه است که در برخی از آنها به دلیل انیا بودن وسائط ،مخاطب به سهولت به مقصود حضدرت
دست میرابی.

کلیدواژهها :نهج البالغه ،قاصعه ،معناشناسی ،بالغت ،کناره .ي

امللخص

دالالت أسلوب الكناية ِف اج البالغة (خَبة القاصعة أمنوذجا)

س ربي جي لبإرنيأقوعي لّسجببفي لكإمعنيو خلیجببعنيوهک ي ألمريهملي لّکييجس هيمظهريبإرعّجبي ر ري يبري ي لك يريجبتي لبشريرّني
صيني لسريريجبملي لسريرير ّيوي ري هيبريريلينيكريريليأ ريريجب ي لسريريجبمل يكيريريجبي و ريريربهيشريريقعقجبيلكريريإمي لريريمليحميني لقريريرآ يوو ريريملقي آللعريريجبتي خلیجببعريريني
و جليجبلعّجبتي لظجبهر نيو سنمل ني لّ ينبس يم ي یرةييجبيبي جي لبإرنيأ ّيیي ىليتركعزيهک ي لك جببي لقريعّ ييكأ ضريليمنريملاجي
ل خیجببرينيو لبإرريرينيبري ي كريرير يو خلیبريريجب يني لسريريجبمل ي سري خ مي لكنجب ريرينيني لكريريإميهريريمليطر قريرينيج ري ةيوق ئسريرينيمتثريريلي لريريکوقي
 1نورسنیه مسؤول؛ پست الکترونیک:ي Soud42_moz@khu.acirي

204

معناشناسی اسلوب کناره در نهج البالغه (مطالعه موردی خطبه قاصعه)

أل204يو خلعريريجبلي خل ريريعبيل ي ري ك يو ري ىي ل سقع ري ي عهريريجبيوي عريريني ق كي خجبطريريبيوخعجبلريريهيل سثريريملقيو ري ي لغريريرضي لرئعس ري ي
ل يري كّ يبسري ي ز لريريني ل ّريريملقةي لظّجبهر ريّرينيل كريريإم يمري ي عريريزتي لبإرعريرينيلريرينهجي لبإرريريني سري خ مهي لمل سريريعيو لبري عيل ري ّ ي لكنجب ريريني
ريحميكريريإمي ري كّ يو قريريملميا ريريزجيبعنهيريريجب ي
لريريکيي سيريريليأيعريريجبانيبشريريكليأكثريريريوضريريمليجبيمري ي ل ريرير خيو قري ّريربياهري ي خجبطريريبي لري ي
تسس يهکهي ل ق سني ىلي لب يو ي لكنجب نيوضروهبجبينيخیبني لقجبيسنيو علي هجبي ل صيليو قجبيلسعجبقي لنصيمس ي ةي
و ي نهجي لملي  -ل ع يو ماي جبئ يوم ي مل عيأ يت مليلي ىليأ ي سري خ ميأنريملعيت رينيمري ي لكنجب رينينيخیبريني
لقجبيسني ؤ يي ىلي ل سب في ل عخيو ي لغرضي لرئعس يلإلمجبمي ع)يمبسجبو ةي لملسیجب يونيبس يأنريملعي لكنجب رينيبسريببي
ني لمل سیني لي خجبطبي لحميررضي مامجبمي ع)يبسهمللنيوُسر ي
الكلمات الرِيسة:ي جي لبإرن ي لقجبيسن يو ي ل ّ صلن ي لبإرن ي لكنجب ن ي
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شیوه غیر مستقیم متن به بالغت و زرباری آن افزوده و جذب خواننیه به درا متن را در پدی دارد،
چرا که خواننیه پ ازانیرشه بسیار و ژرف به معنای پوشییه آن دست میرابی .ارن درا لذت پ
از رنج دررافت آن ،بسیاری از سخن سراران را به پرهیز از صراحت گوری و بهره گیری از شگردهای
شاعرانه و ادربانه از جمله کناره رهنمون کرده است تا تأثیر سخن در خواننیه را دوچنیان کنی.
کناره که چهارمین ترفنی شاعرانه و شیوه بازنمود انیرشه در قلمرو بیدان اسدت بدرای فرونهدادن
آشکاری سخن است،زررا سخنور به جای آن کده انیرشده خدورش را بدی پدرده و رکبداره در سدخن
بگنجانی و به روشنی بازنماری آن را در کناره میپیچی و به شیوه پوشییه ووابسته در سخن میآورد.
ارزش زربا شناختی کناره در آن است که مخاطب باری با درنگ و تالشی ذهنی ،سرانجام به معندای
پوشییه در کناره راه برد و راز آن را بگشاری .از ارن روی گفتهانی که کناره رساتر از آشدکاری سدخن
است؛ چرا که ژ رفکاوی و تالش مخاطب برای گشودن راز کناره او را به ناچار با سخن در مدیآمیدزد
بیرنشیوه ،پیام فرهنگی و هنری سخنور در ذهن خواننیه را شنونیهی او استوارتر جدای مدیگیدرد
(کزنازی.)156 :1386 ،
نهج البالغه که مجموعهی میون و مستنیی از کالم امیر بیان و دردانه بالغت عربی است جلوه-
ای از جمال و جالل مظهر همهی اسمان و صفات الهی به شمار میرود ،چنانکه سیمای اردن کتداب
گران سنگ تجلی ااهر و باطن آن حضرت استکه در اوج فصاحت و بالغت به فعلیت درآمدیه اسدت.
نهج البالغه که پ از قرآن کررم ،به عنوان رکی از بهتررن و زرباتررن تجلیگاه نکات ادبی و بالغدی
شناخته شیه است در درون خود معارفی ب گرانسنگ انیوخته که بدر اسداس فطدرت گورندیهی
خورش جلوههای بسیاری از زرباری ااهری و معنوی را به نمارش میگذارد .کناره از جمله صناعات
بالغی پربسامی در نهج البالغه به حساب میآری که شاران توجه و قابل بررسی و مطالعه است ،زردرا
بکارگیری کناره شیوهای بیرع و زربا در کالم به شمار میرود که نمارانگر ذوق ادبی و قدوهی تخیدل
گورنیه است و پیچییه سازی ،رونی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش میافکندی تدا پد از کندار
زدن صورت ااهری عبارت ،غرض اصلی گورنیه را دررابی ،بنابرارن شارسته اسدت کتدابی سرشدار از
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-
تحلیلی و آماری به ارن سوال مهم پاسخ دهی که درخطبه قاصعة نهج البالغه از کیام گونده از اندواع
کنارات استفاده شیه و هرنوع کناره با توجه به قلت و کثرت واسطه ،دربردارنیه چه بار معناری است.
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 -206پیشینهی پژوهش
2-1
اگرچه به جهت ورژگیهای ممتاز نهج البالغه ،مطالعات و پدژوهشهدای بدیشدمار در خصدوص آن
انجام پذررفته است ،اما با توجه به بررسیهای انجام گرفته توسط پژوهشگران ،مطالعدات در ارتبداط
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
گوناگونی در زمینه بالغت در نهج البالغه صورت گرفته است از قبیل:
کتاب بالغت در نهج البالغه نوشته جلیل تجلیل ،به بررسی بالغت در اشعار حضدرت علدی(ع) و
بیان مضامین نهج البالغه در شعر شعرای فارسی ازجملده فردوسدی ،سدناری ،ناصرخسدرو پرداختده
است(.تجلیل :1379 ،محتوا)
کتاب جلوههای بالغت در نهج البالغه تألیف محمی خاقانی ،ارن کتداب در ضدمن بیدان نقدش و
اهمیت بالغت در هیارت ،بالغت در ادب عربی تا عصر امام علی(ع) را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار
داده است(.خاقانی)199 ،1390،
مقالهی "علوم بالغت در نهج البالغه" نگارش علی اوسط ابراهیمی ،به شکل کلی به بیان نمونه-
هاری از صنارع ادبی و علوم بالغی در نهج البالغه پرداخته ،که در قسمت بیان به کناره هم اشدارهای
گذرا نموده است و در ارن راستا به ذکر چنی شاهی کوتاه از نهج البالغه اکتفا کرده اسدت( .ابراهیمدی،
)330 :1379

مقاله "اسلوب کناره در پنج خطبه اول نهج البالغه" نوشته مشدترا مشدارخی و خرمیدان بده
بررسی کناری خطبه های مذکور پرداخته و آنها از نظر دوری و نزدرکی وسائط مورد بررسدی قدرار
گرفته است( .مشارخی و خرمیان)97 :1393 ،
رساله کارشناسی ارشی با موضوع "بررسی کناره در نهدج البالغده" نوشدته غالمرضدا رسدتمی از
دانشگاه اصفهان ،)1373( ،به موضوع کناره به طور کلی پرداخته و کناردات بدهدسدت آمدیه از نهدج
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
کنارات خطبه قاصعه بسیار محیود بوده است؛اما تحلیل ورژه خطبه قاصعه ،و مطالعه آماری خطبه-
ها مورد توجه وی نبوده است.
رساله کارشناسی ارشی با عنوان "بررسی تجلدی بیدان در دوازده خطبده نهدج البالغده" نوشدته
رحیمعلی لطفی ،دانشگاه خلخال ،سال ()1394؛ نورسنیه در ارن رساله بده جلدوههدای بیدانی نهدج
البالغه ازجمله عل م بیان پرداخته و در آن به کناره ،استعاره ،تشبیه ،مجاز و نمونههاری از آن هدا در
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 207
قاصدعه
همراه با مقارسه آماری آن می باشی.
 -2چارچوب نظری
 -1-2کنایه
کناره در لغت مصیر "كنيت" را مصیر "كنوت"

است به معنی پوشییه سخن گفتن (شررف العسدکری،

 :1389ذرل مادة کناره .و ابن منظور :15 :1988 ،فصل کاف .و عتیق،)203 :1985 ،و در اصدطالح رعندی چیدزی
بگوری و غیر از آن را بخواهی (مطلوب :2007 ،ذرل مادة کناره) .در حقیقت کناره لفظی است کده از آن،
الزم معنارش اراده شیه است و ارادهی معنای اصدلی نیدز بده همدراه اراده ی معندای الزم آن جدارز
است(تفتازانی .) 257 :1383 ،در کناره معنای ااهری مورد نظر نیست و قررندهای کده مدا را از معندای
ااهری متوجه معنای باطنی کنی نیز وجود نیارد (ر .ا .مفتاح العلوم سکاکی 189 :ومحمیی.)111 :1387 ،
در حقیقت کناره هماننی معما را چیستانی است که قوهی ادراا و تخیل مخاطب را به چالش مدی-
افکنی تا پ از کنار زدن صورت ااهری عبارت ،غرض اصلی گورنیه را دررابی.
زبان عربی ساختار دست وری ورژه و منحصر به فردی دارد ،کلماتی که از رک واژه مشتق میشود
بار معناری خاصی دارنی که با قرار گرفتن در قالب و ساختاری جیری بر معناری داللت میکنندی کده
براراغراض خاصی به کار میرود (سجادی و فراهدانی .)77 :1391 ،چنانکه در کناره شاهی آن هسدتیم؛ در
واقع کناره ماننی سخن دارای مفهوم و پیامی است و ماننی نقاشی ،آن پیام را نشان میدهدی ،رعندی
در کناره به جای آنکه چیزی را بگورنی تصورر آن را نشان میدهندی (حسدینی .)754 :1413 ،سداختار
کناره بربارستگی را التزام استوار شیه است رعنی رابطهی بین الزم و ملزوم؛ چنانچه گورنیه بارسدته
"الزم" چیزی را نام ببرد و از آن الزم ،خودِ آن چیز را بخواهی کناردهای بده کدار گرفتده اسدت (داد،
.)397 :1383
 -2-2انواع کنایه
کناره بر حسب معناری که به آن اشاره میکنی–رعنی مکننی عنه -به سه دستهی کلی تقسدیم مدی-
شود :کناره ازموصوف ،کناره از صفت و کناره از نسبت (الهاشمی .)347 :1376 ،هر رک از ارن اندواع بده
اعتبار نحوه بیان و چگونگی القای معنای مورد نظر (مکنی عنه) و نیز بر اسداس کمبدود ردا فراواندی
واسطهها ،در تقسیم بنیی درگری قرار میگیرنی و به انواع درگری از قبیدل تعدررض ،تلدورح ،رمدز و
ارمان تقسیم میشود (سجادی و فراهانی :)75 :1391 ،تعررض :برای گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب بده
کار می رود .در واقع نوعی کناره است که بیشتر به قصی نکوهش را طنز استفاده میشدود (التفتدازانی،
)646 :1387؛ به عبارت درگر تعررض به جملهای خبری گفته میشود که معنای مقصود (کنداری) آن
سخره کردن ،طنز ،سر زنش ،آگاهی را هشیار به کسی است و از ارن رو مخاطب را میرنجانی(صادقی،
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ـلم َمـن َسـلِ َم املُسـلِمو َن ِمـن يَ ِـده و لِسـانِه"،
 .)117 :1387چنان که به شخص مردم آزار گفته شود" :املُس ُ

ارن جمله تعررضی است در نفی صفت اسالم از آزاردهندیه (الهاشدمی .)350 :1376 ،در تلدورح معندای
دور اراده میشود زررا واسطهها زراد است بی آنکه تعررضی وجود داشته باشی .در ارن نوع از کنارده
به سبب کثرت میانجیها به دشواری و با درنگ و ژرفکاوی در کناره میتوان بده معندای هندری آن
رسیی (داد)143 :1383 ،؛ به عنوان مثال "كثـْي الرمـاد" که در کناره از مهماننوازی اسدتفاده مدیشدود
چنی واسطه دارد؛ واسطههای بین "کثیر الرماد و مهماننوازی" عبارتنی از :زرداد سدوزانین چدوب و
هیمه ،وفور غذاهای پخته ،کثرت خورنیگان و فراوانی میهمانان (عرفدان .)428 ،3 :1389 ،رمدز ،حدالتی
پنهان و رمزآلود دارد زررا وسائط میان الزم و ملزوم انیا است ،اما معنای کناری به سادگی فهمییه

نمیشود(التفتازانی .)647 :1387 ،ارن نوع از کناره بیشتر از زبان مردم گرفته شیه است ،مانندی "عـريض
القتفـا" که بر معنای کناری "کودن" داللت دارد (محمیی .)114 :1387 ،بین اردن کنارده و بدین صدفت
احمق بودن ،هیچ واسطهای نیست ولی لزوم "عـريض القتفـا" با حماقت به آسانی دررافت نمی شدود.
ارما ،در لغت به معنای اشاره کردن است ،اما در اصطالح کنارهای است که وسائط در آن انیا است
و ارن کاهش واسطهها موجب شیه که فهم کناره آسانتر و ربط بین الزم و ملزوم به راحتی دررافت
شود (التفتازانی .)647 :1387 ،بنابرارن به کار بردن هر کناره ،رک وایفه خاص در امر شناساری دارد.
 -3تحلیل
 -1-3مختصری از خطبه قاصعه
خطبه قاصعه ،خطبه  192در نهج البالغه و از طوالنی تررن خطبه های امیرالمؤمنین امام علدی (ع)
است که آن را در سال  40هجری در حالی که بر مرکبی سوار بود ارراد فرمدود (دشدتی.)271 :1368 ،
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.
ص َـع" آورده
در وجه تسمیه آن بسیار گفته شیه است ،از جمله ابدن ابدی الحیردی قاصدعه را از "قَ َ

است به معنای گردانین آب در دهان به طوری که کف کنَی؛ زررا مَرکبی که آن حضدرت در هنگدام
ارراد خطبه بر آن سوار بود درحال نشخوار بود به گونهای که از دهانش کف بیدرون مدیزد (ابدن أبدی
الحیری ،)59 :1995،ابن منظور نیز در لسان العرب ذرل "قصع" بده همدین معندی اشداره کدرده اسدت
ص َع" را "أزال" معنی کرده انی ،رعنی هرک
( :1988ذرل ماده قصع)،گروهی درگر "قَ َ

با وجیان بیدیار آن

خطبه را بخوانی روحیه تکبر از او زارل میشود (منتظری ،)9 :1368 ،و جماعتی درگر قاصعه را تحقیدر
کننیه معرفی کردنی از آنجا که امام (ع) در ارن خطبه شیطان را تحقیر مدیکندی (إبدن فدارس:1404 ،
.)92
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 -2-3انواع کنایه در خطبه قاصعه
 -1-2-3کنایه از موصوف

هرگاه ما کناره بیاوررم و مطلوب ما از آن کناره ذات ،چیز و را شخص باشی کناره از موصوف نامیدیه
میشود (همان . )410 :در ارن نوع از کناره ،صفتی را همواره با کناره به موصوفی اختصاص مدیدهندی
به گونه ای که از آن صفت همیشه آن موصوف را اراده میکننی (داد .)399 :1383 ،کنارده از موصدوف،
خودبر دو گونه است :کنارهای که رک معنا باشی و قسمتی از کناره که مجموعده چندی معندا باشدی؛
بیرن سان که رک صفت به صفتهای درگر ضمیمه میگردد تا مجموعده آن صدفات ،وردژهی ردک
موصوف شود و به وسیلهی ذکر آن صفات ،آن موصوف بیست آری .مثل ارنکده در کنارده از انسدان
میگوریم :زنیهی راست قامتِ پهن ناخن (التفتازانی.)258 :1383 ،
بر ارن اساس بسیاری از واژگان نهج البالغه در نهارت دقت و ارافت گزرنش شدیه اسدت و بدا
چینش بینظیری در کنار هم قرار گرفتهانی ،به طوری که در بعضی از خطبههدای نهدج البالغده ،آن
حضرت با برگزرین صفتهاری دارای بار معناری ورژه ،به موصوفی خاص اشداره مدیفرماردی؛ گداهی
برخی از صفتها چنان اررف و هنرمنیانه انتخاب شیه اندی کده صداحب نظدران در بیدان موصدوف
خاص آن به شگفت آمیه انی .در ادامه به نمونههاری از کناره از موصوف در خطبدهی قاصدعة اشداره
میشود:

ِ
ورجلِـه« :و
لب علـيكم هَيلـه َ
 -وأن ََّلل َ

سواران و پیادگان خدود را بدر سدر شدما کشدانَی» (شدهییی،

ـاد
.)211 ::1370امام علی (ع) در ارن فراز از خطبه به بنیگان خیا هشیار داده می فرماری :فايـ َنروا عب َ
ال« ،ای بنیگان خیا پرهیز کنیی» (همان) ،موااب دشمن خیا (شیطان) باشیی که مبادا شدما را بده
بیماری خورش رعنی کبر مبتال سازد  ...و شما را با لشکرران خود به سوی خورش فراخوانی .سدپ
آن حضرت لشکرران را به دو گروه سواره و پیاده تقسیم مدیکندی (امدامی و آشدتیانی)309 :1381،؛ ابدن
میثم نیز در تفسیر خود "خةیل و رَجل" را کناره از راران شیطان میداندی کده گمدراه کنندیهاندی و
خم تاررکی و گمراهی مدیکشداننی (البحراندی،

مردم را با وسوسه های خود به کوره راههای پر پیچ و
.)249 :1981ارن فراز با توجه به روشنی معنای مقصود که از موصوف اراده شیه در گروه کنارات ارمدا
قرار میگیرد.

ود َ ِ
حنوكم « :سپاهیانش را آهسته آهسته به سوی
 َلف جبُنوده َ

شما روان داشت » (شدهییی:1370 ،

" .)212جنود ابلی " کناره از اهل فساد در روی زمین اسدت (األسدیی ،)435 :2006 ،معندای "دلـف
بجنوده" آن است که شیطان لشکرران خود را که همان تباهکاران باشنی وادار میکنی تدا در میدان
جامعه فساد بپاکننی و بدرای مدردم رذائدل اخالقدی را بیارارندی و آندان را بده گمراهدی بکشداننی؛ از
پیامیهای ارن عمل آن است که به همدرگر حسی میورزنی و دشمن رکیرگر میشونی و با هدمدرگدر
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210ارتباط میکننی و در میانشان تشتت آران و اختالف افکار پیش میآری و در نتیجده آندان را بده
قطع
سیاهچالهای ذلت و خواری وارد میسازد (البحرانی.)253 :1981 ،
استتفح َل سلَانُه علـيكم" «حکومتش بر شما اسدتوار
احتمال درگر ارن است که مقصود از جمله " َ

شی» (دشدتی ،)1368:272 ،چیره شین دشمنان و مخالفان از قبیل معاوره و امثال اوسدت کده پد از
متفرق شین راران امام و سرپیچی از اطاعت آن حضرت قوت گرفتندی .وانتسداب غلبده دشدمن بده
شیطان و لشکرران او امری روشن است ،زررا معموال به جای "سـلَان اَـق وجنـوده" گفتده میشدود:

"سلَان ال وجنوده" ،و به جای "سـلَان الباطـل وجنـوده" گفته میشدود " :سـلَان الشـيَان وجنـوده"
(البحرانی .)254 :1981 ،به نظر میرسی در ارن جملهی امام (ع) رمزی نهفته اسدت چدرا کده در واقدع
"جنود ابلی " به نوعی در پ صفات و مشخصههای خود پنهان هستنی .پ ارن کنارده در گدروه
کنارات رمز قرار میگیرد.
وقصد َبرجلِـه سـبيلَكم« :با سپاهیان سواره خود بر شما هجدوم آورد» (دشدتی ،)272 :1368 ،اگدر
َ -

لشکرران شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از میان آدمیان بیانیم معنای بستن راه و دنبالده
عبارت ارن خواهی بود که ارن گروه ،مردم را از اقامه حیود الهی و ثابت مانین در راه خدیا بداز مدی-
دارنی و به دام هالکت میانیازنی و قتل و کشتار و آزار و اذرت آنان را بده نهاردت مدیرسداننی .پد
منظور از "سبیل" همان راه حقی است که شما به عندوان بندیگان خدیا آن را مدیپیماریدی تدا بده
خیاونی تعالی برسیی (البحرانی .)255 :1981 ،چنانکه چنین مفهومی را در قرآن کررم نیز مشاهیه می-
کنیم آن جا که شیطان از فرمان خیا مبنی بر سجیه آدم سرپیچی کرد و مورد قهر الهی قرار گرفدت
سپ

با مهلت گدرفتن از خدیا چندین گفدتَ ﴿ :ألَقعـ َد ان ََلُـم ِ
صـراطَك املُسـتَقيِ َم﴾ (اعدراف ،)16/عالمده
ُ

طباطباری در تفسیر "المیزان" در ارن باره چنین میگوری« :نشستن بر سر راه مستقیم ،کناره است
از ارن که مراقب آنان هستم ،هر که را در ارن راه ببینم آنقیر وسوسه میکدنم تدا از راه تدو خدارج
نمارم» ( .)36/8 :1387به نظر میرسی از آن جا که "ذو" ی نسبت در کالم امدام(ع) ذکدر شدیه و در
بسیاری از موارد تجربه نشان داده است که کناره های "ذو" ی نسبت دار به گونهای با ارمان تالقدی
دارنی ،لذا ارن کناره در گروه کنارات ارمان قرار میگیرد.

 َمنابت ال اومهاِف
شيح َ

ِ
الريح« :صدحراهای بدی آب و علدف و محدل وزش بادهدا» (دشدتی:1368 ،

،)281ارن عبارت کناره از بیابان و سرزمینهای خشک و غیر آباد است و چنین جاری به طور بیرهی
برای زنیگی ناگوار و تلخ است (البحرانی .)204 :1981 ،منظور از "منابت الشيح" سرزمین عربدی اسدت
و "شیح" گیاه معروفی است که در بیابان میروری و به "دِرمَنه" معروف

است(ابن ابدی الحیردی:1995 ،

 )77و گیاهی است تلخ که خاصیت داروری دارد (شهییی ،)501 :1370 ،و "مهـاِف الـريح" جاهاری اسدت
که در آن هر نوع بادی میوزد رعنی صحراها و بیابانها که زنیگی در آن سخت و طاقدت فرساسدت
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(ابن ابی الحیری .)77 :1995 ،ارن کناره با توجه به ارن که درا معنای مقصود را بی واسطه به 211
مخاطدب
میرسانی در گروه کنارات ارما قرار میگیرد.

ِ
كاملتكب َعلی ابـ ِن
 -والتَكونوا

ِ
أمـه« :ماننی کسی نباشیی که بر برادرش تکبر کدرد» (دشدتی:1368 ،

"،)272ابن أم" کناره از قابیل است آنجا که بر بدرادرش بخدل ورزردی (األسدیی .)437 :2006 ،تعبیدر از
برادر به «پسرِ مادر» ،به خاطر نشان دادن عاطفه شیری مادری است(شدهییی .)500 :1370 ،مدیتدوان
ارن کناره را در گروه رمز قرار داد زررا درا ارن نکته که قابیل بر برادرش بخدل ورزردی بدا اشدارتی
کوچک به ذهن متبادر میشود.
ويل َق ِة َ يقَ ،و َع َرصة َموتَ ،و َجولَة الـبَال ِ « :ذلت آور ،تنگ و تارردک ،مدرگآور و
يومة ذلَ ،
 ِِف َجوالنگاه بدال و سدختی اسدت» (دشدتی،)272 :1368 ،در اردن عبدارت" ،يومـة ،يلقـة ،عرصـة و جولـة"

الفاای هستنی که با کناره به دنیا اشاره میکننی (همان .)437 :بیان رمزگونه هدر عبدارت و نیدز نیداز
انیا به وسائط برای درا و وضوح کالم و فهم معنای مقصود ،ارن عبارت رادر گدروه کناردات رمدز
قرار میدهی.
 -2-2-3کنایه از صفت
در ارن نوع از کناره" ،مکننی به" وصفی است که از آن وصف درگری اراده میشود .در کناره ،غدرض
اصلی گورنیه به گونهای پوشییه و پنهان میشود و هنر گورنیه در ارن است که به نحوی زربا هیف
غاری خود را در کالم بگنجانی و تنها نشانههاری برای مخاطب در کالم خورش برجای گدذارد تدا وی
با درا لطارف و دقارق ارن صنعت ادبی به مقصود نهاری گورنیه پی ببدرد (سدجادی و فراهدانی:1391 ،
 .)86کنارهای که مطلوب از آن صفت است دو قسم دارد:
الف -قررب :و آن کنارهای است که انتقدال از آن بده مطلدوب بدیون واسدطه صدورت مدیگیدرد
(الهاشمی.)348 :1376 ،
ب -بعیی :که بر عک آن است ،رعنی انتقال از کناره به مطلوب با واسطه باشی .ماننی ارن سخن
عرب که در کناره از مهماننوازی میگورنی" :كثـْي الرمـاد :خاکسترش فراوان است" .در ارن مثدال از
فراوانی خاکستر ،به کثرت سوزانین هیزم و از آن به کثرت خورااهای پخته شیه و از آن به کثرت
مهمانان و از آن به مقصود رعنی مهمان نوازی انتقال پییا مدی شدود (همدان .)349 :کمدا اردنکده در
فرازی از همین خطبه امام (ع) از شب بییاران عابی ،با تعبیر کناری «عُمار الليل» راد میکنی .عمدار
اشاره به عمران و عمارت اسدت (األسدیی ،)453 :2006 ،و منظدور از آن کسدی اسدت کده بدرای بندای
عمارتی برای غنودن و آسودن هیچ فرصتی را از دست نمیدهدی و حتدی شدب را نیدز بده عمدران و
آبادی مشغول است .ارن مالزمان شب ،با انجام عبادات شبانه و شبزنیه داری در حقیقت برای خود
بناری برای زنیگی راحت همراه با وسعت و فراخی فراهم میکننی .پ بدرای درا معندای عبدادت
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شبانه عابی از کار و عمران آن هم در شب که نشان از تالش بی وقفه و شبانه روزی است و از آن به
ساخت و اتمام بنا برای آسارش و زنیگی راحدت مدیرسدی و چدون عبدادت امدری فراتدر از مادردات
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
بسیاری از جمالت ،به کار بردن تشبیهات بیرع و زربا و استفاده از کنارات دلنشین و درگدر صدنارع
ادبی ارن تأثیر را دوچنیان کرده است .در زرر به نموندههداری از کنارده از صدفت در خطبده قاصدعه
پرداخته میشود:

 ِاعتمدوا و َع التنلُّل عل َـی

رؤو ِسـكم« :تاج تواضع و فروتندی را بدر سدر نهیدی» (شدهییی:1370 ،
ُ

" ،)212تذلل" در لغت به معنای تواضع ،میارا و فروتنی کردن است (ابن منظدور  :1988،ذردل مداده ذلن)،
لذا اعتماد بر گذاشتن تاج ذلت بر سر ،کناره از گرامی داشتن تواضع و توجه به آن است که فضیلت
محسوب میشود (البحرانی .)256 :1981 ،از آنجا که رسیین بده معندای مدورد نظدر امدام (ع) نیازمندی
زنجیرهای از واسطه نیست لذا میتوان آن را در زمره کنارات ارما گنجانی.

ـت أق ِ
ـدامكم« :تکبر و خودپسنیی را زرر پارتدان بگذارردی» (دشدتی،)1368:273 ،
 وإلقا َ ُّالتعزز حت َ

افکنین تکبر و خود پسنیی به زرر پا کناره ای است برای امر به دور انیاختن تکبر و عیم توجه بده
آن ،زررا تکبر رذرلتی است که به شیت نهی شیه است (همان) .پ ارن که ارن رذرلدت اخالقدی را
به زرر پا انیازرم رعنی آن را ترا کنیم (األسیی .)436 :2006 ،به نظر میرسی در ارن مقطع بده دلیدل
اختفای معنای مقصود و عیم نیاز به وسائط بسیار با بیان اشارت گونهی آن ،از جملده کناردات رمدز
محسوب شود.
 -وخ اتفضوا أَجنحتَهم للمدمنني« :و برابر مومنان فروتندی نمودندی» (شدهییی )214 :1370 ،کنارده از

نرمخوری دارد (األسیی .)444 :2006 ،امام همچنان از تکبر و زشتی ارن عمدل سدخن مدیگوردی و در
اثبات میعای خورش مبنی بر رذرلت بودن آن میفرماری اگر تکبر خوب بود پ خیا میبارست بده
پیامبران خورش اجازهی آن را می داد؛ در حالی که تواضع را برای آنان پسنیری به طوری که «بال و
پر خورش را برای مؤمنان میگسترانیینی» (امامی و آشتیانی" .)311 :1381 ،خفض الجنـاح" کنارده از
نرمی و مالرمت و ااهار دوستی و محبت است .ارن لفظ در لغت برای نرمخدوری ،تواضدع و فروتندی
پیشه کردن استفاده شیه است (مجمع اللغة العربیة :2004 ،ذرل مادة خفض).
امام (ع) با هیف دعوت مومنان به میارا کردن با رکیرگر ارن جمله را به کار بدرده اسدت ،چندان

اختفض جنايك لِ ِ
که ابن عباس در تفسیر آره ﴿و ِ
نني﴾ (حجدر" )88 /اهل ارمدان را زردر بدال و پدر
لمدم ِ َ
َ َ
ُ
َ

خود بگیر" میگوری :نسبت به مومنان نرمی و مالطفت کن و بر

آنان درشتی مکدن (البحراندی:1981 ،

 .)271از نظر سارر مفسررن نیز آره کناره از تواضع و نرمخوری است و بیرن جهت تواضدع را "خفض
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جناح" نامییهانی ،زررا زمانی که مرغ قصی در آغوش گرفتن جوجه هارش را دارد پر و بالش را مدی
گشاری و بر سر جوجههارش میگسترانی و خود را تسلیم آنهدا مدیکندی .پد

مدیتدوان "خفـض

جناح" را حمل بر صبر و خورشتنداری و سازگاری با مؤمنان کرد .و ارن صبر با ارن معنا مناسدبت
دارد که کناره باشی از زرر بال گرفتن مؤمنان و همهی همّ خود را مصدروف و منحصدر در معاشدرت،
تربیت و تأدرب ارشان به آداب الهی نمودن .و را اردن کده کنارده باشدی از مالزمدت بدا آندان و تنهدا
نگذاشتن و جیا نشین از ارشان؛ همچنان که مرغ وقتی "خفض جنـاح" مدیکندی درگدر پدرواز را
تعطیل کرده و از جوجههارش جیا نمی شود (طباطباری ،)284/12 :1387 ،در ارن اشارت ،بیون واسدطه
و به شکلی رمزآلود میتوان به معنای مقصود کهیرپ ِ کدالم امدام(ع) نهفتده اسدت دسدت رافدت،
بنابرارن ارن کناره از نوع کنارات رمز محسوب میشود.
آدل (ع) وول َده أن يَثنـوا أعَـافَهم حن َـوه« :سپ
أمر َ
ْ -ث َ

آدم و فرزنیش را فرمان داد که به سوی

کعبه برگردنی» (دشتی .)277 :1368 ،ارن کالم حضرت داللت دارد بر ارن که بیتاهلل الحرام و خاندهی
کعبه از زمان حضرت آدم (ع) برقرار بوده است چنان که تاررخ نیز بر آن گواهی مدیدهدی .بده نظدر
میرسی آنچه از عبارت "يثنوا أعَافهم حنـوه" میّ نظر امام بوده است معنای کنارهای آن است کده بده
معنای روی آوردن آدم و فرزنیاناو به کعبه و قصی زرارت آن است(البحراندی)280 :1981 ،؛ پد «ثندو
عطف» با توجه به عیم وجود واسطه و تناسب موجود بین لفظ ارراد شیه و معنای اراده شیه ،مدا را
به کناره رمز رهنمون میسازد.
يهزوا مناكبَهم ذلالْ يُهلِلـون ل يولَـه« :شانه های خود را بجنباننی و گرداگرد کعبده ال إلده
 -يتی ُ

إال اهلل بر زبان جاری سازنی» (دشتی .)277 :1368 ،طبق نظر ابن میثم کلمه "حتنی" برای بیان غاردت
و به معنی "الم" بکار رفته و تعبیر لرزش شانهها کناره از حرکت در حال طدواف اسدت ،زردرا شدأن
متحرا حرکت کردن و حرکت دادن است (البحرانی)281 :1981 ،؛ اما ابن ابی الحیری آن را به شوقی
معنا میکنی که موجب حرکت به سمت کعبه و سفر به سوی آن میشود ،از ارن روی ،آن را کنارده
از سفر با به حرکت درآوردن شانههارشان میدانی (الشدررفی .)281 :1384 ،از آنجدا کده دسدتیابی بده
معنای مقصود نیاز به واسطهی زرادی نیارد و لفظ "هزن" جنبه پوشدییگی معندا را از بدین مدیبدرد
بنابرارن کناره از نوع کنارات رمز به شمار میرود.
ابيل ورا َ اُهـوِرُم" :جامهها را به رک سو انیاخته" (شهییی ،)216 :1370 ،در عبارتِ
 -قد نبَنوا سر َ

انیاختنِ لباس و پیراهنها به پشت سرشان ،مفهوم نپوشیین آنها نهفته است (البحرانی.)294 :1981 ،
در ارن فقره از خطبه نیز هماننی نمونه قبلی به واسطه نیاز نیارد و در عین حال استهزان و تعررضدی
هم مشاهیه نمیشود ،لذا میتوان آن را در گروه کنارات رمز قرار داد.
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 -214جم األشجا ِر ،دانِ َی الثِمارُ ،ملتف

البُنـی" :پدراز درخدت و میدوه ،منداطقی آبداد" (دشدتی:1368 ،

 .)277شهییی ،آن را به دسترس بودن میوهها و درهم بودن عمارتها و پیوسته بدودن دهسدتانهدا
تعبیر میکنی (شهییی .)216 :1370 ،پ نزدرک بودن میوه کناره از سهل الوصول و حاضر بدودن آن،
و درهم پیچییه بودن ساختمان ها کناره از نزدردک بدودن بعضدی از آن هدا بده بعضدی درگدر اسدت
(البحرانی" .)294 :1981،دنوّ الثنمار" ملزوم و مقصود اصلی امام (ع) ،و در دسترس بدودن میدوههدا الزم
آن است .همچنین "ملتـف البُنـی" ذهن ما را به راحتی به نزدردک بدودن سداختمانهدا بده رکدیرگر
معطوف میکنی .از ارن روی میتوان ارن دو کناره را در گروه کنارات ارما قرار داد.

كوُم عالةَ املَساك ِ
ووبَـر« :آنان را در مکدانهدای نامناسدب ،مسدکین و فقیدر و
 َفرت ُ
ني إخـوا َن َدبَـر َ

همنشین شتران ساختنی» (همان" .)281 :الدبر" مصیر "دَبِر البعیر" است رعنی پشت شدتر کده در
اثر پاالن زخم شیه است (مجمع اللغة العربیة :2004 ،ذرل مادة دبر) ،و "وَبر" مصیر "وَبِرة" به معنای پشدم
حیواناتی چون شتر و بز و گوسفنی است (همان .)1008:از نظر ابن میثم "دبر و وبر" کنارده از شدتران
است که امام با ذکر آنها به تنگیستی و بیچیزی و بیحالی اشاره مدیکندی؛ بندا بده رواردت درگدر،
"دبر" که به معنی زخم پشت شتر است کناره از فقر و تنگیستی و اشاره به زندیگی فقیراندهی آن-
هاست و ارن کامال واضح است که عرب روزگار پیشین در پست تررن خانهها زنیگی میکردنی ،زردرا
بیابان نشینان نه دارای قلعههای محکم و نه منزلهای با اسدتقامت بودندی کده آنهدا را از حدواد و
حمله غارتگران در امان نگه دارد و اگر برخی از آنان در بعضی بناها و حصارها زنیگی میکردنی کده
از حمله درنیگان درامان باشنی اما چنان کافی نبود که آندان را از شدرن دشدمنان نیرومندی نگده دارد
(.)298 :1981
به نظر میرسی با ذکر چنی واسطه میتوان به مقصود امام از ارن سخن دست رافت؛ شتران زخم
گرفته ،ما را به شترچرانان و چوپانانی رهنمود میکنی که از شتر خود بیشتررن استفاده را میکردنی
و بر پاالن آن بسیار مینشستنی که از ارن رهگذر پشت حیوان زخم میشیه است ،و استفاده پی در
پی از رک شتر ،بر عیم تمکن مالی صاحب خورش داللت دارد که به علت عیم تواناری مالی ،امکدان
خرری و استفاده از شتران متعید را نیاشتنی و در نهارت با کمک اردن واسدطههدا ،حضدرت بده فقدر
صاحبان شتر اشاره میکنی؛ از ارن رو ارن کناره در زمره کنارات تلورح میگنجی.

ـالل اَمــد ِمــن اَِتفــظ لِلجــوار والوفــا ِ ابلــنمال والَاعـ ِـة للــب واملعصـ ِ
ـية للكــب واألخـ ِـن
 فتَع اصــبوا خلـ ِ َ
ابلتفضـل والكـ ِ
ـف عــن البغـي واإلعظـ ِ
ـال للقتـل« :پد در حمارددت کددردن از پناهنددیگان و همسددارگان،
وفاداری به عهی و پیمان ،اطاعت کردن از نیکیها ،سرپیچی از تکبر و خودپسنییها ،تالش در جود
و بخشش ،خودداری از ستمکاری و بزرگ شمردن خونررزی تعصب ورزردی» (دشدتی .)279 :1368،در
ارن قسمت امام (ع) از ورژگیهاری نام میبرد که به عنوان خصلتهای نیکو  ،رک مومن باری بده آن
تعصب ورزد (شدهییی .)218 :1370 ،منظور از معصیت در برابر امر به تکبر ،داشدتن تواضدع و فروتندی
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است که فضیلتی است از شاخه های عفدت ،و معصدیت در مقابدل اطاعدت اسدت .همچندین 215
ورژگدی
درگری که امام (ع) از آن به عنوان خصلتی راد میکنی که باری به آن تعصب ورزردی بدزرگ داشدتن
قتل است ،بزرگ شمردن قتل نف  ،کناره از ترا کدردن آن اسدت زردرا آدمکشدی الزمده خصدلت
ناپسنی الم است و بر آن وعیه عذاب در آخرت داده شیه است و برگشت از ارن صفت بده فضدیلت
عیل است (البحراندی .)1981:294،در ارن فقره از خطبه نیز امام به طررق گوشه زدن ،صفات و ورژگی-
های مورد ستارش آدمی را برمیشمارد صفاتی که انسان را شارستهی دررافت آن میداندی .بندابرارن
از نوع کنارات تعررض محسوب میشود .البته شاران ذکر است کده گرچده اردن عبدارات بده خدودیِ
خودمشمول کناره نمیشونی اما از آنجا که مورد خطاب کدالم امدام(ع) مردمدی هسدتنی کده از اردن
خصلتها برخوردارنی از ارن رو میتوان در ارن سخن ،تعررض نهفته را دررافت.

 اجتنِبوا ...خاذُ َل ِأيوال املا ِـني« :از دست از راری هم کشیین بپرهیزردی و در
األيدي وتدباروا
َ
َ

احواالت گذشتگان انیرشه کنیی( ».دشتی ،)281 :1368 ،از "خاذل" معنای مطلق آن رعندی رکدیرگر را
راری نکردن اراده شیه است و آن را به "أيـدي" اضافه کرده است ،از "ری" معندای کناردهای آن اراده
شیه است زررا راری کردن معموال توسط دست صورت میگیرد .امدام در اردن قسدمت از خطبده از
امتهای گذشته راد میکنی و راران خود را امر به عبرت گرفتن از احوالشدان مدیکندی .چراکده هدر
امتی که دست به دست هم دهنی و رکیرگر را کمک و راری دهنی عزت و سروری میرابنی و دشمن
تاب مقاومت در برابر آنها را از دست میدهی و برعک  ،هر جامعهای کده بدا هدم اخدتالف داشدته
باشنی و تفرقه و جیاری میانشان حکمفرما باشی به خواری و ذلت دچدار شدیه و دشدمنان بدر آندان
چیره خواهنی شی (البحراندی .)295 :1981 ،ارن کناره نیز از نوع کنارات رمز است زررا بیان اشارت گونه
کالم ،مخاطب را بیون نیاز به وسائط به درا معنای مقصود میرسانی.
َ -أالوإنكم قد نَتفضتُم أيديَكم ِمن َيب ِـل الَاعـة« :آگاه باشیی که شما اکنون دست از رشته اطاعت

کشییری» (دشتی" .)283 :1368 ،نتفض أيـدي" ترکیبی است که در دور کردن و انیاختن عملی به کدار
ـل الَاعـة( .ررسمان طاعت را رهدا
میرود ،و ارن عبارت بلیغ تر از آن است که گفته شود  :وتـركتُم يب َ
کردری) زررا کسی که دستش را از چیزی خالی کرده و آن را بتکانی تا از آن خالصدی رابدی دسدتش
کامال از آن خالی میشود ،و ارن دست خالی تر از آن دستی است که پ از رها کردن شدین آن را
نتکانی و فقط به خالی کردن و رها کردن شین اکتفا کنی؛ بنابرارن رها کردن و تکانین دست ،اخطار
و آگاهی دادن است از شیت دوری کردن و روی گردانیین (الشدررفی .)125 :1384 ،دست برداشدتن از
ررسمان اطاعت ،کناره ا ز بیرون رفتن از اطاعت و به شدیت دور اندیاختن آن بده سدبب بسدیاری از
گناهان و معاصی است که انجام میدادنی (البحرانی .)301 :1981 ،به نظر میرسی که ارن کناره نیز بده
لحاظ روشن بودن مقصود امام(ع) ،در گروه کنارات رمز قرار میگیرد.
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دور بِـه« :و سینهها از کینهها تنگی گرفت» (دشدتی.)283 :1368 ،حضدرت بدا
َ -216وكباْ تَضاي َقت ُّ
الص ُ

ترکیب "تنگی سینه"
 ،)438رعنی کبر و خودپسنیی آن قیر زراد بوده و قلب متکبران را چنان پر کرده بود کده در طدول
تاررخ و در قرنهای متمادی به قتل و خدونررزی گذرانیندی؛ و از آنجاکده در ارنجدا نیدز بدرای درا
معنای مقصود به واسطههای بسیاری نیاز نیست میتوان آن را در زمره ارمان به شمار آورد.
بر کثرت و عظمت مقیار کبر در وجدود آدمیکنارده زده اسدت (األسدیی:2006 ،

صـتفاة« :نه نیزههاری به سوی آنها انیاخته و نه سنگی پرتاب
قرع َلُـم َ
 التُ َغمز َلُم قَناةْ والتُ َ

می-

شی» (دشتی .)281 :1368 ،امام از وضعیت مؤمنان سخن میگوری ،مؤمنانی که بدا بعثدت پیدامبر (ص)
رحمت الهی بر آنان فروبارری و در ساره درن به اتحادی دست رافتنی که کسی را رارای آن نبود کده
قیرت آنان را درهم شکنی و هیچ ک را توان مبارزه با آنان نبود ،از اردنرو ،دشدمنان حتدی خیدال
مبارزه با آنان را در سر نمیپرورانینی .بنابرارن ،ارن دو جمله کناره از نیروی زراد آنان است کده بده
شکل ضرب المثل آمیه است و درحقیقت ارن توان باال را در ساره پذررش درن الهی کسدب کردندی
(البحرانی .)321 :1981 ،در ارن عبارات ،اصابت نکردن نیزه و سنگ به آنان ،بی واسطه و ابهام مدا را بده
کناره از نوع رمز میرسانی.

 َُوق البَون ِابملت ِـومنِن ِ
الصـيال« :چسبیین
ُ

شکم به پشدت از روزه گدرفتن» (دشدتی)283 :1368 ،

کناره ازالغری به واسطه روزه داری است که از مجموعه کنارات از صفت است (البحراندی،)443 :1981 ،
رعنی ارن الغری و چسبیین شکم به پشت به واسطه روزه گرفتن موجدب مدیشدود کده انسدان در
مقابل خیا حالت انقیاد رابی و قهرا از روحیه تکبرش کم شود (منتظدری .)158 :1368 ،اردن کنارده بده
علت وضوح وسائط در گروه ارمان قرار میگیرد.
فاأليوال ُمضَربةْ واأليـدي املختلتفـة« :حاالت آندان گونداگون و قدیرت آندان پراکندیه اسدت»
ُ
(دشتی .)283 :1368 ،بیان رمزگونه کالم ،کناره از عیم اتفاق ،الفت و اجتماعشدان در مصدالح و خدوبی
هاست (األسیی.)447 :2006 ،
اهـار« :شب زنیه داران و روشنی بخشان روزنی» (دشتی" .)287 :1368 ،عمار
ومنَار الن َ
ُ -عمار الليل َ

اللیل" کناره از آن است که مؤمنان با انجام عبادات و اقیام به آن ها با شب بییاری ،به آباد ساختن
زنیگی اخروی پرداختنی (همان ،)453 :که در آن هرچنی با وسائط کم به تلورح نظر شیه است.
 -3-2-3کنایه از نسبت
سومین گونه کناره ،کنارهای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برای چیزی ردا نفدی چیدزی از آن
است (جرجدانی ،)140 :2007 ،در ارن نوع از کناره ،گورنیه صفتی را به رکی از وابستههای مکندی عنده
نسبت میدهی و را از او نفی میکنی اما خود مکنی عنه را اراده مینماری؛ در حقیقت گورنیه با اردن
عمل خود ،ذهن مخاطب را درگیر میسازد و رونی دررافت معنای مورد نظر را پیچییهتدر مدیسدازد
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(سجادی و فراهدانی .)91 :1391 ،برای روشن شین مقصود باری بگوریم که گاهی به صراحت صفاتی را
کسی نسبت میدهیم ،مثالر میگوریم :علی شجاع و عالم اسدت؛ و گداهی اردن صدفات را بده چیدزی
نسبت میدهیم ولی مطلوب ما از آن کناره ،اثبات نسبت برای چیز درگری است ،مدثالر مدیگدوریم:
شجاعت و علم در خانهی علی است و مقصود ما اثبات ارن صدفات بدرای علدی اسدت (عرفدان:1389 ،
.)420
در موارد متعیدی از نهج البالغه شاهیرم که امیر مؤمنان ،صفات را خصوصیاتی را به کناره بده
خورش را درگران نسبت میدهی و بیرن ترتیب تأثیر شدگرفی بدر دل و جدان مخاطدب مدیگدذارد؛
.نمونه های آن در خطبه قاصعه را بررسی میکنیم:

بر ِ
كاسـا« :تمام برکات آرین حدق آندان را دربرگرفدت» (دشدتی:1368 ،

 والت َقت امللةُ ـم ِف َعواِـد َ .)283وقتی گفته میشود "إلتقيت بتفالن ِف مو ـع كـنا" رعنی فالنی را در آن مکدان مالقدات کدردم.
بعضی گفتهانی که اصل عبارت در موضع "عوائی" میباشی و بنابر حدال بدودن در محدل نصدب قدرار
دارد؛ رعنی اسالم آن ها را مالقات کرد در حالی که چنین بود ،و ارن مالقات و برخورد کناره است از
ارن که درانت فرهنگ توحیی بر آنان وارد شی و ارشان هم آن را به جدان پذررفتندی (البحراندی:1981 ،
 .)301وجود هماهنگی بین لفظ و مقصود گورنیه ،ارن کناره را در زمرهی کنارات رمز قرار میدهی.

ِ
كهني« :در خرمی زنیگی شادمان شینی» (دشدتی ،)283 :1368 ،حدرف "ِف"
 -وِف ُخضرة َعيشها فَ َ

متعلق به محذوف بوده تقیررش چنین است که به سبب شوخی و مزاح شداد شدینی مزاحدی کده از
طراوت زنیگی بر می خیزد؛ به عبارت درگر سرسبزی ،نعمت و طدراوت زندیگی سدببی اسدت بدرای
صیور شوخی و مزاح (ابن ابی الحیری.)80 :1995 ،
"فكهـني" نیز اشارهای است به ناعمین ،رعنی کسانی که غدرق در نعمدت شدینی ،اصدمعی گفتده
فاکه ین رعنی شوخی و مزاح و مفاکهة مزاح کردن با رکیرگر است (الشدررفی .)123 :1384 ،ابدن میدثم
نیز سرسبزی و طراوت زنیگی را در ساره درانت ،کناره از گستردگی نعمت و خوشی زنیگی میدانی

ِ
ـانوا فيهـا فـاكهني﴾
که به سبب شررعت حاصل میآری ()301 :1981؛ چنانکه در آره شدررفه ﴿ون َ
عمـة ك ُ

(دخان )27 /به همین معنا می رسیم .از جمله نظراتی که بعضی از مفسران در تفسدیر اردن آرده بیدان
کرده انی ارن است که فاکهین میتوانی اشاره به گفتوگوهدای فکداهی و سدرور انگیدز باشدی (مکدارم
شیرازی .)177 :1382 ،عالمه طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان ،معنای شدادی ،شدوخی و مالعبده را
لحاظ میکنی ( .)356 :1380در واقع امام (ع) شوخی و مزاح را به مؤمنانی نسدبت داده کده در سداره
ارمان خود به ارن طراوت و سر سبزی دست رافتهانی.از آنجاری کده بدرای درا مقصدود امدام (ع) از
ارن عبارت به واسطههای متعید نیاز نیست و همچنین از پوشییگی غرض و مقصود به دور است لذا
در گروه کنارات رمز قرار میگیرد .زررا در حقیقت آنچه باعث خشنودی آنان گشته و شوخی و مزاح
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218ارمغان آورده ،سرسبزی و طراوتی است که در ساره درن به آن رسییهانی.ارن حقیقت با حالتی
را به
رمزگونه ما را به معنای مقصود رسانیه است.

ِ
وخنُم ِف ِ
ال لومةُ الِِـم« :همانا من از کسانی هستم که در راه خیا از هدیچ
 -وإين ل َِمن القول ال ُ ُ

سرزنشی نمی ترسنی» (دشتی . )287 :1368 ،ارن عبارت کناره از آن است که آن حضرت در اطاعدت و
بنیگی خیاونی مراحل نهاری را پیموده و هیچ توقف و کوتاهی از ارشان در ارن مقام رخ نیاده که بده
دلیل ارجاد نقص در آن ،مستوجب مالمت و سرزنش واقع شود (البحرانی .)224 :1981 ،در اردن سدخن
امام (ع) با بیان اوج مجاهیت و تالش خورش در مسیر اطاعت خیاونی ،به سرزنشکننیگانش طعدن
میزنی که برخالف گمان عیه ای هرگز دست از مجاهیت و تالش در حمارت از دردن خدیا و مسدیر
حق برنیاشتهاست.
چنانکه مالحظه میکنیی امام در ارن قسمت ،آنان را با گوشده زدن نکدوهش کدرده و بدا زبدان
طعن سخن میگوری ،و خود را الگوی کامل ارمان معرفی میکنی تا آنان از ارن دردیگاه باطدل خدود
مبنی بر قصور و عقب نشینی آن حضرت دست بردارنی و در ارمان به آن حضرت اقتیا کننی .لذا ارن
عبارت در زمره کنارات تعررض قرار میگیرد.
با عنارت به بررسی های به عمل آمیه و براساس رافته های پژوهشگران ،جمالت کناری موجدود
در خطبه قاصعه  25جمله است که پربسامیتررن آن ها کناره از صفت اسدت ،و از جهدت وضدوح و
روشنی و تعیاد واسطه ها نیز رمز بیشتررن سهم رعنی  %52گونه های کناره را نصیب خدود کدرده
است که در نمودارهای زرر ارائه شیه است.
نوع کنایه

تعداد جمله

تعریض

رمز

تلویح

ایماء

کناره از صفت

16

1

9

2

4

کناره از
موصوف

6

2

کناره از نسبت

3

1

جدول  :1انواع کنایه در خطبه قاصعه

4
2
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نمودار  :1درصد انواع کنایه در خطبه قاصعه

از  25جمله کنارهای در خطبه قاصعه %64 ،درصی کناره از صدفت %24 ،کنارده از موصدوف و
 %12را کناره از نسبت به خود اختصاص داده است.

0.55
AXIS TITLE

ایماء

0.15
تلویح
کل

رمز

ایماء

صفت
نسبت
AXIS TITLE
تعریض

موصوف

AXIS TITLE

0.35

-0.05

تلویح

نمودار  :2فراوانی وسائط در کنایه های موجود

چنانکه مالحظه می شود طبق نمدودار شدماره  2خطبده قاصدعه از  %32ارمدان %52 ،رمدز%8 ،
تعررض و  %8تلورح برخوردار است.
 -4نتایج بحث
مقاله حاضر با بررسی تحلیلی در خصوص کاربست اسلوب کناره در خطبهی قاصدعه بده نتدارج زردر
دست رافت :شیوه غیر مستقیم کناره در خطبه قاصعه موجب زرباری کدالم امیدر مومندان علدی (ع)
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220ا ست به گونه ای که به نحوی تاثیر گذار ،رونی ادراا کالم امام (ع) را به پیش میبرد .کاربست
شیه
ارن کنارههای زربا در خطبه قاصعه ،غرض اصلی امام (ع) را بر حسب اقتضای مقام سخن چنان زربا
تبیین می کنی که با کمک واسطهها و با ژرفکاوی در کناره میتوان به معنای مقصدود امدام دسدت
رافت.
در ارن خطبه ،غالب کنارات از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبدات و جمدالت کامدل

میباشی و موارد انیکی از آن به شکل مفرد با ترکیب اضدافی ردا وصدفیاندی مثدل :عمـار الليـلَ ،منـار
النهـار .در بخشی از خطبه ،امام (ع) مقصود کنارهای خورش را در قالب نکدوهش ،آگداهی و هشدیار

بیان میکنی تا مخاطب به شیوه غیر مستقیم به هشدیار مدورد نظدر آن حضدرت دسدت رابدی ردا از
سرزنش موجود در سخن به خود آری .گاهی نیز مقصود کالم حضرت حالتی رمزگونه به خود گرفتده
و مخاطب با توجه به انیا بودن وسائط ،به سادگی به معنای مقصود دست میرابدی .هدمچندین در
خطبه قاصعه شاهی گونههاری از کناره هستیم که در آنها با توجه بده اشداراتی کده امدام بده کدار
گرفته است و نیز با عنارت به کمی واسطه میتوان سررعتر به معنای مقصود امام (ع) دست رافت.
جان سخن آن که در نهج البالغه ،به ورژه در خطبة قاصعة ،مفاهیم ،ساختار ،اسدلوب و شدیوهی
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
می رابی و همین امر کالم آن حضرت را از درگر متون متمارز سداخته اسدت .و چدون هدیف در اردن
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
و انسان و موانع درونی و بیرونی که بر سر راه انسان در جهت تکامل معنوی وجود دارد و شیوههدای
رفع ارن موانع و اموری از ارن قبیل بکار گرفته شیهانی.
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طباطباری ،محمی حسین (1387ش) .تفسیر المیزان (چاپ بیست و ششم)( .ترجمده :محمدی بداقر موسدوی
همیانی) .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
طبرسی ،ابو علی فضل بن حسن (1380ش) .تفسیر مجمع البیان (چاپ اول) .تهران :نشر فراهانی.
عبی الرزاق ،حسن اسماعیل (1985م) .آللی التبیان (فی المعانی والبیرع والبیان (چداپ اول) .قداهره :مکتبدة
الکلیات األزهررة.
عتیق ،عبی العزرز ( .)1985فی البالغة العربیة (چاپ اول) .بیروت :دار النهضة العربیة.
عرفان ،حسن (1389ش) .کرانهها (چاپ پنجم) .قم :دفتر نشر هجرت.
القزورنی ،جالل الیرن محمی بن عبی الرحمن ( 2000م) .اإلرضاح فی علوم البالغة .بیروت :دار الفکر العربی.
کزازی ،جالل الیرن (1373ش) .زربا شناسی سخن پارسی (چاپ اول) .تهران :نشر مرکز.
مجمع اللغة العربیه2004(.م) .المعجم الوسیط (ط .)4مصر :مکتبة الشرق الیولیة.
محمیی ،محمی حسین (1387ش) .بالغت (معنی ،بیان ،بیرع) (چاپ اول) .تهران :نشر زوار.
مشارخی ،حمییرضا و خرمیان ،فاطمه (1393ش)" .معناشناسی اسلوب کناره در  5خطبه اول نهج البالغه".
ادبیات درنی ،شماره هفتم.93-110 ،
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مطلوب ،أحمی (2007م) .معجم المصطلحات البالغیة و تطورها (ط .)2لبنان :مکتبة لبنان ناشرون.
مطهری ،مرتضی (1391ش) .سیری در نهج البالغه (چاپ  .)15تهران :نشر صیرا.
مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران (1382ش) .تفسیر نمونه (چاپ  .)29تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
منتظری ،حسینعلی (1368ش) .شرح خطبه قاصعه (چاپ اول) .تهران :نشر اطالعات.
الهاشمی ،أحمی (1376ش) .جواهر البالغة (چاپ هفتم) .قم :مرکز نشر المتابع للمکتب اإلعالم اإلسالمی.

