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  )5تا  1 هايخطبه(معنا شناسی اسلوب کنایه در نهج البالغه 
  1حمید رضا مشایخیدکتر 

  2فاطمۀ خرمیان
  چکیده

گردد و  موجب جذابیت و زیبایی آن و معطوف شدن خواننده به متن می، شیوة غیر مستقیم کالم
س از رنج دریافت همین درك لذت پ. یابد آن دست می ةخواننده پس از تالش فکري به معناي پوشید

آن بسیاري از سخن سرایان را به پرهیز از صراحت گویی و بهره گیري از شـگردهاي شـاعرانه و   
شناختی  زیرا ارزش زیبا، ادیبانه چون کنایه رهنمون کرده است تا بر تأثیر سخن در خواننده بیافزایند

به دلیل بر خورداري از شگردهاي  نهج البالغه. گردد یابی معنا پس از تأمل بسیار بر می کنایه به دست
هاي آن زیباي ظاهري و معنوي این  بیانی و کالمی از جمله کنایه داراي جایگاه ممتازي است و جلوه

آن را از کالم بشري فراتر برده ، العاده کتاب ارزشمند را دو چندان نموده و شگردهاي بدیع و خارق
در پنج خطبۀ نخست و بار معنایی آن با توجه بـه   مقالۀ حاضر در پی بررسی کنایه، از این رو. است

موجب بیان مناسـب  ، گیري از کنایات گوناگون دهد بهره نتایج بررسی نشان می. باشد بافت متن می
آن حضرت مقصود خویش را با زبان کنایی در .ها گردیده است با کمک واسطه )ع( غرض اصلی امام

ط بـه  یب در برخی کنایات به دلیل اندك بودن وسـا اي که مخاط قالب سرزنش بیان نموده به گونه
و باعث آفرینش فضاي ادبی متناسب  ارایهکنایه با هنرمندي مناسب . سهولت به مقصود دست می یابد

  .با ساختار کلی کالم گردیده است
  . واسطه، کنایه، بالغت، نهج البالغه: واژگان کلیدي
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  مقدمه
از این رو بسـیاري از  ؛ شیوة غیرمستقیم در بیان است،  کندآنچه کالم هنري را زیبا و جذاب می

از شـنیدن  ، گویندگان و نویسندگان به جاي استفاده از بیان صریحِ بسیاري از مضامین کـه گـوش  
آورند کنند و به ترفندي شاعرانه روي میدوري می،  پذیردها اکراه دارد و ذوق سلیم آن را نمی آن

  )868: 1378، میرزانیا(. تا تأثیر سخن را دوچندان کنند
چهارمین ترفند شاعرانه و شیوة بازنمود ، ]مجاز و استعاره، بعد از تشبیه[و در این میان کنایه که 

زیرا سـخنور بـه جـاي آن کـه     ، براي فرو نهادن آشکاري سخن است،  در قلمرو بیان است،  اندیشه
آن را در قالـب کنایـه   ،  بازنماید در سخن بگنجاند و به روشنی،  اندیشۀ خویش را آشکارا و یکباره

شناختی کنایـه در آن اسـت کـه     ارزش زیبا. آوردپیچد و به شیوة پوشیده و وابسته در سخن میمی
به معنـاي پوشـیده در کنایـه راه بـرد و راز آن را     ، باید با درنگ و تالشی ذهنی سرانجام،  مخاطب
  .ري سخن استاند که کنایه رساتر از آشکااز این روي گفته. بگشاید

خواننـده یـا   ،  چونان شیوة هنـري در بیـان  ، رسایی کنایه از آن است که سخنور به یاري کنایه
ژرفکاوي و تالش مخاطب بـراي گشـودن راز   . گرداند که دل به سخن بسپاردشنونده را ناگزیر می

نور در ذهـن  پیـام فرهنگـی و هنـري سـخ    ، شیوه به این؛  آمیزدکنایه او را به ناچار با سخن در می
  )156: 1386، کزازي. (گیردخواننده یا شنوندة او استوارتر جاي می

بهترین نمونه بـراي  ، است) ع(اي مدون و مستند از کالم امیر بیان علی نهج البالغه که مجموعه
پرتوي از جمال و جالل مظهر همۀ اسـما و صـفات   ، این کتاب؛ رود بررسی این مسائل به شمار می

باشد که در اوج فصـاحت و   اي از رویکرد ادیبانۀ آن حضرت میجلوه،  صورت آن و) ع(الهی علی
هاي بالغت الهی که در این کتاب ارزشـمند بـه شـکلی    همین جلوه. بالغت به فعلیت درآمده است

به ویژه توجه به کنایات زیبایی را که در ؛ فصاحت و بالغت را ، درخشدمتناسب و زیبا و مواج می
  .گذارد در اوج به نمایش می ،آن وجود دارد

توان مورد بررسی قرار داد توجه به نکـات بالغـی   بنابراین از موضوعاتی که در نهج البالغه می
با توجه به چگونگی در ، این منبع فصاحت و بالغت؛ در حوزة کنایه است) ع(کالم امیرمؤمنان علی

  .پردازدی کالم آن امام همام میبه بیان مفهوم واقع، نظرگرفتن ساختار عبارت و نوع ترکیب آن
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اند که به این جلوة زیبـایی ادبـی و بالغـی ایـن کتـاب       نگارندگان در صدد برآمده ،رواز این
که خود نشانۀ ذوق ادبی و قوة تخیل گوینده است ، اي بدیع و زیبا در کالمشیوه؛ ارزشمند بپردازند

افکند تـا پـس از کنـار زدن صـورت     سازي روند ادراك و تخیل مخاطب را به چالش می و پیچیده
  .غرض اصلی گوینده را دریابد، ظاهري عبارت

مقالۀ حاضر برآن است که به این سؤال مهم پاسخ دهد که در پنج خطبۀ اول نهج البالغه از کدام 
روش به کار رفتـه در  . نوع از انواع کنایات استفاده شده و هر کنایه دربردارندة چه بار معنایی است

که انتخاب آن از نهج البالغه ، هاي مذکورتحلیلی است که طی آن خطبه –شیوة توصیفی ، لهاین مقا
با توجه به قلت و یا ، هاي فراهم آمده بررسی گشته و یافته -شکل گزینش تصادفی صورت گرفتهبه

  . دسته بندي شده است، کثرت واسطه و به تبع آن بار معنایی مختلفی که پذیرفته

  کنایه -1
و به معنی پوشیده سخن گفتن و در اصطالح  "کنوت"یا مصدر  "کنیت"مصدر ، در لغت کنایه

الزم معنایش اراده شده و ارادة معناي اصلی نیز همـراه ارادة معنـاي الزم آن   ، لفظی است که از آن
، شود و ارادة معناي حقیقی آنبلندي قامت اراده می، که از آن "طویل النجاد"مانند لفظ ؛ جایز است

  )257: 1383، تفتازانی. (یعنی بلندي شمشیر نیز جایز است
اي که ما را از معناي ظـاهري متوجـۀ معنـاي    در کنایه معناي ظاهري مورد نظر نیست و قرینه

در حقیقت کنایه همانند معما یا چیستانی اسـت  ) 111: 1387، محمدي . (باطنی کند نیز وجود ندارد
، افکند تا پس از کنار زدن صورت ظاهري عبـارت الش میکه قوة ادراك و تخیل مخاطب را به چ

  .غرض اصلی گوینده را دریابد
چنانچـه  ؛  یعنی رابطۀ بین الزم و ملـزوم ،  یا التزام استوار شده است » بایستگی« ساختار کنایه بر

ه کـار  اي بکنایه،  خود آن چیز را بخواهد، چیزي را نام ببرد و از آن الزم) الزم( " بایسته "گوینده 
  )397:  1383، داد. (گرفته است

  انواع کنایه :1-1
کلمـاتی کـه از یـک واژه مشـتق     . ساختار دستوري ویژه و منحصر بـه فـرد دارد  ، زبان عربی

داللـت بـر معنـایی    ، بار معنایی خاص دارند که با قرار گرفتن در قالب و ساختاري جدید، شوند می
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چنانکـه در کنایـه   ) 77: 1391، سجادي و فراهـانی (. رودکنند که بر اغراضی خاص به کار می می
  .شاهد آن هستیم

 کنایـه از : شـود کند به سه دسـتۀ کلـی تقسـیم مـی    کنایه بر حسب معنایی که به آن اشاره می
به اعتبار نحوة بیان ، همچنین هر یک از این انواع) 347: 1376، هاشمی. (صفت و نسبت، موصوف

در ،  هـا و نیز به خاطر اندك بودن یا فراوانی واسطه) کنی عنهم(و چگونگی القاي معناي مورد نظر 
: شود تقسیم می رمز و ایما، تلویح، گیرند و به انواع دیگري چون تعریضبندي دیگري قرار می تقسیم

  )75: همان، سجادي و فراهانی(
در واقع نوعی کنایـه  ؛ تعریض براي گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب است:  تعریض: 1-1-1

بـه عبـارت دیگـر    ) 646: 1387، تفتـازانی . (رودست که بیشتر براي نکوهش و یا طنز به کار میا
، سـرزنش ، طنز، آن سخره کردن) کنایی(شود که معناي مقصوداي خبري گفته میتعریض به جمله

مثل این ) 117: 1387، صادقی. (رنجاندآگاهی و یا هشدار به کسی باشد و از این رو مخاطب را می
کـه ایـن جملـه    » المسلم من سلم المسلمون من یده و لسـانه «: به شخص مردم آزار گفته شود که

  )350: همان، هاشمی. (تعریضی است در نفی صفت اسالم از آزاردهنده
کـه  بـی آن ، هـا زیـاد اسـت   چراکه واسطه، شوددر تلویح معناي دور اراده می:  تلویح: 1-1-2

ها به دشواري و با درنگ و به خاطر کثرت میانجی، ع از کنایهدر این نو. تعریضی وجود داشته باشد
الرماد  به عنوان مثال کثیر) 143: همان، داد(. توان به معناي هنري آن رسیدمی، ژرفکاوي در کنایه

هـاي بـین کثیـر الرمـاد و      شود چند واسطه دارد که واسطهنوازي استفاده می که در کنایه از مهمان
کثرت خورنـدگان و   –زیادي غذاهاي پخته  –زیاد سوزاندن چوب و هیمه : د ازنوازي عبارتنمهمان

  ) 428/ 3: 1389، عرفان. (فراوانی مهمانان
ط میان الزم و ملزوم انـدك اسـت امـا    یزیرا وسا، حالتی پنهان و رمزآلود دارد: رمـز : 1-1-3

بیشتر از زبـان  ،  هاوع از کنایهاین ن) 647 : همان ، تفتازانی(. شودمعناي کنایی به سادگی فهمیده نمی
 ، محمدي. (داللت دارد »کودن«اي که بر معناي کنایه »عریض القفا«مانند . مردم گرفته شده است

بردن بـه لـزوم   لکن پی، اي نیستهیچ واسطه، بین این کنایه و بین صفت احمق بودن) 114: همان
  .با حماقت دشواري دارد "عریض القفا "
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ط در یاي است که وسااما در اصطالح کنایه،  لغت به معناي اشاره کردن است در: ایما: 1-1-4
تر و ربط بین الزم و ملزوم ها موجب شده که فهم کنایه آساناندك است و همین کمی واسطه، آن

  : مانند این سخن شاعر) 647: همان، تفتازانی. (به راحتی دریافته شود
  ۀ ثم لم یتحولفی آل طلح  أوما رأیت المجد ألقی رحله

انتقال پیدا نکرده ، آن جا بار انداخته و از آن جا به جایی دیگر، که مجدرحل افکندن مجد و این
  )430 : همان، عرفان. (کنایه از مالزمت مجد و بزرگواري با آن دودمان است، است

: قسـیم کـرد  توان کنایه را به سه نوع تعنه میبه لحاظ مکنی، بنابراین و با توجه به مطالب فوق
  .کنایه از نسبت، کنایه از صفت، کنایه از موصوف

  کنایه از موصوف: 2-1
کنایه از موصـوف  ، چیز و یا شخص باشد، هرگاه ما کنایه بیاوریم و مطلوب از آن کنایه ذات

به موصوفی مخصوص ، با کنایه، صفتی را همواره، در این نوع از کنایه) 410: همان. (شودنامیده می
البته ) 399: همان،  داد(. کنندهمیشه آن موصوف را اراده می، اي که از آن صفتبه گونه ؛کنند می

قسمی از کنایه که مجموعۀ  -2، اي که یک معنا باشدکنایه-1: کنایه از موصوف به دو گونه است
گـردد تـا مجموعـۀ آن    هاي دیگر ضمیمه مـی به این سان که یک صفت به صفت؛ چند معنا باشد

که مثل این. دست آید آن موصوف به، و به وسیلۀ ذکر آن صفات، ژة یک موصوف شودوی، صفات
  )258: 1383، تفتازانی. (پهن ناخن زندة راست قامت: گوییمدر کنایه از انسان می

انـد و بـا   البالغه در نهایت دقت و ظرافـت انتخـاب شـده    بسیاري از واژگان نهج، بر این اساس
آن ، هاي نهـج البالغـه  در بعضی از خطبه،  اي که به گونه. اندقرار گرفتهنظیر در کنار هم  چینشی بی

گاهی ، کنندبه موصوفی خاص اشاره می، دارند هایی که بار معنایی ویژه حضرت با برگزیدن صفت
اند که صاحب نظران در بیان موصوف خاص  ها چنان ظریف و هنرمندانه انتخاب شدهبرخی از صفت

هاي نهج البالغـه  هایی از کنایه از موصوف در خطبهدر ادامه به نمونه. اند شتهآن به شگفتی دچار گ
  : شوداشاره می

آن چیزي است که پیامبر خـدا بـراي   ، بنابر قولی منظور از تراث: )3خطبۀ (أري تراثی نهباً  -
کنـد  هر چند فدك از آن حضرت زهرا بود ولی صدق می؛ مثل فدك ، دخترش به میراث گذاشت
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کلمۀ نهب اشاره است بـه  .  زیرا اموال زوجه در حکم اموال زوج است، نیز باشد) ع(ز آنِ امام که ا
  ) 256/ 1: 1981، ابن میثم( .گانه نسبت به فدك انجام دادند آنچه که خلفاي سه

. اما قول دیگر این است که مقصود منصب خالفت است و لفظ ارث بر خالفت نیز صادق است
) ع(جـا کـه از حضـرت زکریـا     آن،  تعالی نیز به این معنا اشاره شده اسـت که در گفتۀ حق چنان

علـم و  ، منظور از یرثنی در آیۀ شریفه.  )6/  مریم( »من آل یعقوب یرثنی و یرث«: کندحکایت می
کـه   چنـان ) 256: همـان ، ابن میثم. (صحیح است ، منصب نبوت است پس اطالق میراث بر خالفت

مکارم . (دانداشت معنایی از ارث و درك مفهوم خالفت از آن را بعید نمینویسنده تفسیر نمونه برد
  )3/13: 1382، شیرازي

گانـه از امـام   داند که به غصب خالفت خلفاي سهاي میاما ابن أبی الحدید آن را منحصراً کنایه
در  همان خالفتی است که از سـوي خـدا و پیـامبر   ، به عبارت دیگر این میراث، کند اشاره می) ع(

  )1/77: 1995، ابن ابی الحدید. (اي آن را غصب کردنداختیار ایشان قرار گرفته و عده
با بیان کنایه به شیوة رمز سعی کرده است که مقصود خویش را از ) ع(رسد که امام به نظر می

 بنابراین، روشن سازد،  ها هستندبراي کسانی که به دنبال درك حقائق و واقعیت، موصوف مورد نظر
  .کندمیراث غارت شده در زمرة ملزوماتی است که الزم خود را رمزگونه معرفی می

را بـه مخاطـب   ) رض(با ایـن جملـه عمـر    ) ع(امام : )3خطبۀ ... (حوزة خشناء  یفصیرها ف -
 »... سـپس آن را بـه راهـی درآورد نـاهموار     «.کنـد شناساند و طبیعت و اخالق وي را بیان می می

، گیـري اي از خشونت و سختیعنی خالفت به دست مردي افتاد که مجموعه )11: 1389، شهیدي(
به عمر و اخالق خشن او و ، با بیان سخن به شکل کنایه) ع( از این رو امام. طلبی بوداشتباه و پوزش

جا که روند ادراك موصوف از آن) 259: همان،  ابن میثم. (کندهاي بی حدش اشاره میگیريسخت
، )ع(نهان و رمزآلود دارد و کشف مناسبت بین عبارت فوق با مقصود اصـلی امـام   اي پوجهه، آن

  .باشدبنابراین کنایه آورده شده از نوع کنایات رمز می،  نیازمند ظرافتی خاص است
را کنایه  " مجتنی الثمرة ") ع(امام : )5خطبۀ ( الثمرة لغیر وقت إیناعها کزارع بغیر أرضه یمجتن -

کند به اقدام به گرفتن حکومت در غیر مت آورده است و کار او را تشبیه میاز شخص طالب حکو
زیرا تنها خطاهاي آشکار . نارس و کاشتن آن در زمین دیگران است ةوقت آن که مانند چیدن میو

. آشـکار سـاخت  ) ع(بود که نیاز قطعی مردم را به زمامداري امیـر المـؤمنین   ) رض( دوران عثمان
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شۀ گذشتگان در فضاي اجتماع دربارة حکومت همان زمین دیگري بـود کـه   گسترش رفتار و اندی
وجـه  ) 3/124: 1357، جعفـري . (توانست در آن پاشیده و نمو کند نمی) ع(ي حکومت علی هادانه

  . دهداین کنایه را در ردیف کنایات رمز قرار می، )ع(  پنهان و پوشیدگی مقصود امام

  کنایه از صفت: 2-2
، در کنایـه . شـود مکنی به وصفی است که از آن وصفی دیگر اراده مـی ، ز کنایهدر این نوع ا

شود و هنر گوینده در این است که بـه نحـوي   اي پوشیده و پنهان میغرض اصلی گوینده به گونه
هایی براي مخاطب در کالم خـویش برجـاي   زیبا هدف غایی خود را در کالم بگنجاند و تنها نشانه

سجادي . (ك لطایف و دقایق این صنعت ادبی به مقصود نهایی گوینده پی ببردتا وي با در، گذارد
  )86: همان، و فراهانی

در نهج البالغه که بعد از قرآن باالترین کتاب از نظر زیبایی ظـاهري و بـاطنی   ) ع(امیر مؤمنان
زیبـا و  بـا اسـتفاده از کنایـات     ي متعددبسیاري از صنایع ادبی را گنجانده است و در موارد، است

هـایی از کنایـه از   در زیر به نمونه. سزایی در دل و جان خوانندگان گذاشته است تأثیر به،  نشین دل
  : شودصفت اشاره می

و بیـان  ) ع(این جمله را امام در اهمیـت نقـش اهـل بیـت     : )2خطبۀ (بهم أقام إنحناء ظهره  -
ز ضعف شدید است که به نظـر ابـن   کنایه ا )إنحناء ظهر(هاي ایشان ایراد نمود که در آن ویژگی

عتـرت   ۀخدا به واسـط : شود بنابراین مفهوم جمله چنین می؛  گرددبه دین برمی) ه (ضمیر، الحدیدأبی
، ابن ابی الحدیـد (. شد برطرف نمودانحرافاتی را که از جانب مشرکان بر دین وارد می) ص( پیامبر
به این جهـت سـزاوار   ، داندبر در آغاز اسالم میاما ابن میثم آن را کنایه از ضعف پیام) 119: همان

را براي پشتیبانی دین مقرر داشته و آنان را براي یـاري دیـن و    )ع( این بوده است که خدا امامان
  )24: همان، ابن میثم(. دفاع از آن و از بین بردن ضعف دین تقویت فرماید

چه مسلم است این است اشد زیرا آنتر برسد رأي ابن ابی الحدید در این زمینه صحیحبه نظر می
حراست از دین الهی به عهدة ) ص(است که بعد از پیامبر ) ع(امامان معصوم ، که مقصود از عترت

هـاي ابتـداي رسـالت    توانـد ضـعف و کـژي   بنابراین منظور از انحناء ظهر نمـی . ها گذاشته شدآن
دین الهی به آن ، )ص(  بعد از پیامبر هایی است کهها و ناراستیباشد بلکه مقصود بدعت) ص(پیامبر

هایی متعدد نیاز نیست به واسطه،  )ع(از آن جا که براي رسیدن به مقصود اصلی امام. دچار شده است
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کـه از ایـن نظـر    ،  گیردلذا این کنایه در گروه کنایات رمز قرار می، تا به درك مقصود نایل شده
  .ردندا» حوزة خشناء یصیرها ف« تفاوتی با جملۀ

براي بیان مقصود و هدف خویش از واژگان و ) ع(امام علی : )2خطبۀ (أذهب إرتعاد فرائصه -
گونه که در این فقره از همان، اندکند که با نهایت دقت و استحکام انتخاب شدهعباراتی استفاده می

شـود  د میکه لرزشی است که بر اثر ترس ایجا –ایشان با ذکر کلمۀ ارتعاد، خطبه شاهد آن هستیم
به بیان مقصود خـویش نـزد مخاطـب    و افزودن آن به فریصه به زیبایی  –) 268: 1384، معلوف(

این اسـت  ) ع(معناي سخن امام ، باشد گر شدت ترس می بنابراین این جمله با کنایه بیان. پردازد می
ه ممکن ک دورساخت و ترسی را) ص(خوف و ترس را از پیامبر ) ص(که خدا به وسیلۀ آل پیامبر 

بـه بعضـی    از شیء هاین عبارت کنای،  از ناحیۀ مشرکان بر حوزة دین وارد شود برطرف نموداست 
زیرا لرزش فرائص از ، ملزوم آن را طلب کرده است،  یعنی با ذکر الزم یک چیز، باشدلوازم آن می

شکن کافر و از وجود افراد کار) ص(این که پیامبر) 119: همان، ابن میثم. (لوازم شدت ترس است
چیزي است که در قرآن در آیۀ ابالغ نیز بـه آن اشـاره شـده    ، شدهمنافق دچار ترس و نگرانی می

کرد که خاص احساس اضطراب و نگرانی می از واقعه اي) ص(ۀ مذکور گویی پیامبر در آی.  است
دهـد و حمایـت   ي مـی ایشان را دلدار) 67/  مائده( )...واهللاُ یعصمک من النَّاس (خداوند با عبارت 

کند تا به این وسیله ترس و اضطراب را از آن حضرت و دین او اعالم می) ص(خویش را از پیامبر 
زیرا میان لفظ ، گیرداین کنایه در گروه کنایات ایما قرار می) 3: همان،  مکارم شیرازي. (دور سازد

  . غاز رسالت هماهنگی وجود داردو دین اسالم در آ) ص(و بارمعنایی آن با توجه به وضعیت پیامبر 
در این سخن خویش بـه غیـر   ) ع(امام ، به نظر ابن ابی الحدید: )3خطبۀ (طویت عنها کشحا  -

برحسب ظاهر کسی که خود را در معرض گرسنگی ببینـد و بـه   ؛  معناي ظاهري توجه داشته است
ود آن که به غذا تمایـل  نشانگر آن است که با وج، خاطر آن و با شکم خالی به پهلوي خود بپیچد

از این روي این جمله کنایه از رویگردانی از ) 76: همان، ابن ابی الحدید. ( خورد دارد ولی از آن نمی
بود اما در غصب آن صبر پیشه نمود و براي صالح ) ع(زیرا خالفت حق حضرت ،  باشدخالفت می

از این ) ع(ه مقصود مورد نظر امام از آن جا که رسیدن ب. دین و مصالح مسلمین از آن اعراض نمود
به این سبب این کنایه از نوع تلـویح بـه   ، عبارت و دور شدن از معناي ظاهري نیازمند واسطه است

  .رودشمار می
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به سکوت تلخ ) ع(این فراز از سخن امام : )3خطبۀ (الحلق شجاً  یالعین قذي و ف یفصبرت و ف -
علـی  . ترك قیام اسـت ، منظور از صبر و سکوت. ه داردایشان در برابر ماجراي غصب خالفت اشار

: 1391، مطهـري ( خوانـد بـار مـی  کند و آن را جانکاه و مرارتاز این سکوت به تلخی یاد می) ع(
أغضیت علی القذي و شـربت عـل   و  ": کندهم به این مسئله اشاره می 26 ۀکه در خطبچنان، )177

را فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن  چشم پر از خار و خاشاك« )26خطبۀ ( "الشجی
  )51: 1386، دشتی( ».جام حوادث را نوشیدم،  گیر کرده بود

) ع(واو در هر دو جمله براي بیان حال و هردو جمله کنایه از شدت غم و اندوهی است که امام 
نست و معتقد بود دااز ممنوعیت و ربودن حقش در دل داشت و خود را در امر خالفت سزاوارتر می

  ) 256: همان، ابن میثم.(آیدکه با بود این امر به دست دیگران انحراف به وجود می
کند اما همچنان این صـبر  صبر پیشه می)  ترك خالفت (بر این قضیه ) ع(امام ، به عبارت دیگر

خوان رود و در مجراي گلویش اسـت داند گویی در چشم ایشان خس و خاشاك فرو می را ناگوار می
کـه  ، بنابراین امام از این صـبر ) 293: همان، جعفري(. کندکند و ایشان بر هر دو صبر میگیر می

  ) 1/88: 1384، شریفی. (شودبسیار دچار رنج و اندوه می، صبر بر کاري سخت است
القذي فی العین و الشجی فـی   "یعنی ورود ،  به کار برد) ع(با توجه به دو تعبیر مهمی که امام 

له و هماهنگی بار معنایی میان لفظ و أو برداشت معناي غم و اندوه و در نهایت صبر بر مس "حلق ال
زیـرا بـدون تعـریض و و بـا     ، توان این کنایه را در زمرة کنایات ایما قـرار داد معناي مقصود می

  .نمایدلزوم معنی در آن واضح می، هاي قلیل واسطه
أبصار را کنایه براي کمال خشیت مالئـک از   "م نکس اما ": )1خطبۀ ( ناکسۀ دون أبصارهم -

و این سخن به تنهایی کنایه از خضوع و فروتنی است که بـا توجـه بـه    ، خداوند تعالی آورده است
و این که فرشتگان به ناتوان بودن چشم عقلشان از درك ماوراي کماالتشان که ) ع(سیاق کالم امام

م خرد خود را از این که انـوار خـدا و عظمـت او را در آفـرینش     مقدر است اعتراف دارند و چش
بنابراین امـام در   )166: همان، ابن میثم. (بینندناتوان می،  تر از خودشان ادراك کنندمخلوقات بدیع

را کنایه آورد تا اوج ترس و خشـیت فرشـتگان را از    "نکس أبصار  "این بخش از خطبۀ خویش 
زیـرا معمـوالً   ، گیـرد این جمله در گروه کنایات ایما قرار می. یر بکشاندخداوند بلند مرتبه به تصو
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افکنند که به اوج ترس و خشـیت از عظمـت خـدا    کسانی در برابر عرش کبریایی دیده به زیر می
  .رسیده باشند

و در بیـان   ناکسـۀ دونـه أبصـارهم    ۀجمل ۀاین جمله در ادام: )1خطبۀ(متلّفعون تحته بأجنحتهم  -
البته چون بال براي پرندگان و انسان عبارت از محل قدرت . گري از فرشتگان آمده استویژگی دی

توان آن را براي فرشتگان استعاره آورد و در این صورت عبارت از کمال می، و قوت و هیبت است
هـا کمـال   کنند و به واسـطۀ آن قدرت و قوتشان است که در حوزة قدرت و عظمت خدا پرواز می

به این ترتیب ، هیثم نیز خالی از صحت نیست اما قول به کنایه ابن. شودتر تأمین میینمخلوقات پای
اي از تفاوت نزدیکی آنان به خدا باشد هاي فرشتگان به کثرت و قلت توصیف شود تا کنایه که بال

بـراي فرشـتگان    أجنحـۀ به عبارت دیگر لفظ . تر است و این که کمال بعضی از بعضی دیگر بیش
از سویی دیگر . ها را به فرشتگان تشبیه کرده باشنداش آن است که آنآورده شده که الزمهکنایه 

ناتوان و ، بال فرشتگان که عبارت از کمال ارزش و علوشان است در رسیدن به راز و رمز مخلوقات
ابن . (هایشان بسته باشداز پرواز به سوي جالل و عظمت خدا درمانده است و مانند این است که بال

کمال خضوع و تحـت امـر   ،  این بخش از خطبه نیز همانند قسمت قبلی، در نتیجه) 166: همان،  میثم
دهد تا بیـان کنـد کـه ایـن     ها را نشان می بودنشان و ناتوانی در نگریستن به عرش الهی توسط آن

  .فرشتگان هستند که بال به خود پیچیده و تحت امر الهی هستند
ه مقصود نهایی گوینده را به راحتی براي مخاطب حاصل نساخته است از آن جهت ک، این کنایه

  .گیرددر زمرة کنایات تلویح قرار می، هاي فراوان نیاز داردو درك آن به واسطه
کنایه از نهایـت زشـتی و    »هن و هن« عبارت: )3خطبۀ ( و مال اآلخر لصهره مع هنٍ و هنٍ -

ر اصل از هنو است و وقتـی گفتـه   د "هن ". است صفت  ،مکنی عنه در این کنایه. شرمی است بی
عبـد   )875: 1384، معطـوف (. هایی زشـت اسـت  خصلت، یعنی در فالنی » فالنٍ هنات یف«شود  می

که حق وتو در شوراي انتخاب خلیفـۀ بعـد از عمـر    ، )رض(شوهر خواهر عثمان ،  عوف الرحمن بن
مـالك رأي دامـاد   ،  تالف در شوراکه گفت در صورت اخ) رض(به دستور عمر ،  را داشت) رض(

  )3/97: 1389، امینی. (تمام کرد) رض(رأي را به نفع عثمان ، است) رض(عثمان 
مقصود این است که گرایش عبدالرحمن بن عـوف  ، "مع هن و هن "فرمایدمی) ع(که امام این

یک دلیل . دیگري نیز داشت )شرورانۀ(دامادي صرف نبود بلکه دالیل ، به وي) رض(داماد عثمان 
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به وي ) رض(زیرا انتظار داشت خالفت بعد از عثمان ، مندي نام برده به امر خالفت باشدتواند عالقهمی
برسد تا از وراي ) رض(از این روي اصرار داشت تا خالفت به عثمان ) 262: همان، ابن میثم(،  برسد

این عبارت به شکل کنایه آمده و در ابن ابی الحدید نیز معتقد است که . او هم به نوایی دست یابد، آن
این عبارت را بیشتر در معناي شر و زشتی استفاده ،  بیان آن تصریح نشده است اما مسلم آن است که

هایی از طعن و تحقیر گههمانطور که روشن است در این کنایه ر) 91:  همان، ابن ابی الحدید. (کنندمی
  .تا در گروه کنایات تعریض قرار گیرد گردد شود که این سبب میدیده می و استهزا

اي اشاره) ع(این سخن امام : )3خطبۀ (فمنی الناس لعمر اهللا بخبط و شماس و تلون و إعتراض  -
را به  "خبط "است به مبتال شدن مردم به دست مردي که در اعمال و حرکاتش مردد و دودل بود و 

در خطبـه بیـان   ) رض(اي از طبع خشن عمر کنایه را " شماس "اي از امور یاد شده و عنوان کنایه
یعنی شتر از ، گرفته شده است »خبط البعیر برجله «از  "خبط "لغت ) 260: همان، ابن میثم. (کند می

یعنی اسـب   "شمس الفرس  "است و »شمس  «مصدر فعل  "شماس  "اش خارج شد و مسیر اصلی
) 411: همـان ، معطـوف (. دن و زین بستن ندادبی قراري و سرکشی کرد و به کسی اجازه سوار ش

  .کنایه از بدخلقی آمده است، مذکور ۀدو کلم، بنابراین
صـفت محسـوب   ، مکنـی عنـه  ، آورده شده اسـت  البته با این که در هر یک از کلمات کنایه

بنـابراین  ،  آورده اسـت ) رض(در بیان از طبع خشن عمـر  ، هریک را) ع(ولی چون امام ، گردد می
طبع ، در دو کلمۀ اول. ن این فقره از خطبۀ آن حضرت را در شمار کنایه از نسبت نیز قرار دادتوا می

آورد که عمر از نظر عتراض را در کنایه از این میان و شود و تلو را یادآور می) رض(عمر خشن 
با توجه  ابن ابی الحدید هم) 225: همان، ابن میثم(. حاالتی گوناگونی داشت و مستقیم نبود، اخالقی

 "، حرکـت غیـر مسـتقیم   :  "خبط ":  کار بردبه معناي لغوي عباراتی که حضرت در معرفی عمر به
بـر  ، حرکت روي خط غیـر مسـتقیم  : "اعتراض "و، تبدل و تغیر: "تلون "، نفار و رمیدن: "شماس

) 76: نهما،  ابن ابی الحدید(. نماید حمل می) رض(صعوبت و خشونت در رفتار و درشتی کالم عمر 
،  دهدرفتار و عملکرد خلیفۀ دوم را مورد نکوهش قرار می، با ذکر این کلمات) ع(جا که امام از آن

  .توان این کنایه را از نوع تعریض به شمار آوردمی
این صفات نکوهیده را به خلیفـۀ دوم  ،  با کنایۀ تعریض گونۀ خویش) ع(امام ، به عبارت دیگر

  .دهدنسبت می
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نه زود گذر و بـی  (هیجان و تپش دائمی ، »خفقان  «: )4خطبۀ (لم یفارقه الخفقان ربط جنان  -
یعنی اگر ارتباطی میان آن دل و خدا ، است که دل را براي ارتباط با خدا شایسته نموده است)  اساس

پـس خفقـان   ) 14: همـان ، جعفري. (کردقراري و تپش در آن دل دوام پیدا نمیهیجان و بی، نبود
که همیشه از خشیت خدا هراسناك و به دوري از آنان، هاي خائف و ترسناك استبراي دلنیایشی 
که ) ع(ارتباط این کالم امام .  باشندآرامش و ثبات قدم می،  داراي اطمینان، امیدوار هستنداو عذاب 

نـاي  کـه مع  )...وقر سمع لم یفقـه الواعیـۀ و   (مفهوم ستایش در آن نهفته است با جملۀ پیش از آن 
هـا را داشـته   شدگان راه صاحبان فضیلت را بروند و صفات آن توبیخ،  نکوهش داشت این است که

گیري براي همگون ساختن مردم اهل فضـیلت   ترین روش و زیباترین نتیجهاین رویه بزرگ. باشند
،  زیـرا از لـوازم تـرس   ، کنایه از ترس اسـت ، از این رو خفقان )262-261 :همان، ابن میثم. (است

چون لرزش ، لرزش قلب است در کنایه مذکور گرچه واسطه اندك است اما لزوم آن آشکار نیست
  .رود به این سبب از نوع رمز است ترس به شمار نمی ۀقلب همیشه نشان

المثلی است که در تفسیر آن اشاره به ضرب،  اصل این جمله: )5خطبۀ ( یبعد اللّتیا و الّت! هیهات  -
هایی را خص هرگونه حادثه و فراز و نشیب مربوط به زندگی خود را دیده و تجربهشود که ش گفته می

زنی کوچـک  ، گویند اصل داستان چنین است که مردي نخستمی. منظور نماید، که اندوخته باشد
بار دیگر زن بزرگی را گرفت باز ، ها فرو رفت و او را طالق دادگرفت و در آن ازدواج در کشاکش

گیري ؟ در پاسخ چرا زن نمی: وقتی که به او گفتند.  ها مبتال شد و او را هم طالق دادیبه همان بدبخت
 در این عبارت دو کلمۀ) ع(امام علی )129 -128: همان، جعفري. ( »یبعد اللّتیا و الّت! هیهات «: گفت

: همان، ن میثماب(. هاي بزرگ و کوچک آورده استها و مصبیترا در کنایه از سختی "اللّتیا و الّتی"
گیري مولی از خالفت به  ز تفکر دیگران در مورد علت کنارهوجود طعن و تحقیر به خاطر طر )279
  .این کنایه را در ردیف کنایات رمز قرار داده است،  اي رمزآلودگونه

  کنایه از نسبت: 2-3
نفی چیزي از اي است که مطلوب از آن اثبات چیزي براي چیزي یا کنایه، سومین قسم از کنایه

هاي مکنی گوینده صفتی را به یکی از وابسته، در این نوع از کنایه) 140: 2007، جرجانی.(آن است
در حقیقت گوینده با ؛ نمایداما خود مکنی عنه را اراده می، کنددهد و یا از او نفی میعنه نسبت می
ـ  ذهن مخاطب را درگیر می، این عمل خود تـر  ورد نظـر را پیچیـده  سازد و روند دریافت معنـاي م
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، طور صریح گاهی به، براي روشن شدن مقصود باید بگوییم) 91: همان، سجادي و فراهانی. (سازد می
گوییم علی شجاع و عالم است و گاهی این صفات را بـه  دهیم مثالً میصفاتی را به کسی نسبت می

براي مثال ، یزي دیگر استاثبات نسبت براي چ، دهیم لکن مطلوب ما از آن کنایهچیزي نسبت می
. ي علی است و مقصود ما اثبات ایـن صـفات بـراي علـی اسـت     گوییم شجاعت و علم در خانهمی

  )420: همان، عرفان(
صفات و یا خصوصیاتی را ، در نهج البالغه و در مواردي متعدد شاهد آن هستیم که امیر مؤمنان

بـر دل و جـان    ي شـگرف تـأثیر ، ن ترتیبدهند و به ایبه کنایه به خویش و یا دیگران نسبت می
  : از جمله، گذارند مخاطب می

پـس از بیـان   ) ع(امام ، در آغاز این خطبه: )3خطبۀ (السیل و ال یرقی إلی الطیر  یینحدر عنّ -
کند که عظمت و بزرگی  و اشاره می؛ پردازدبه مقایسۀ خود و خلیفۀ اول می،  غصب خالفت از ایشان
چونان محور آسیاب که آسیاب بـر گـرد آن   ، ی از مسلمانان پوشیده نیستمنزلت ایشان براي کس

سـیل علـوم از دامـن     «: گویـد در ادامه از علوم سرشاري که در درونش نهفته سخن می. چرخدمی
گویی کـه  ،  از آن ایشان است،  یعنی بزرگی منزلت) 29: همان، دشتی(؛ »کوهسار من جاري است 

،  ابـن ابـی الحدیـد   (. شوداز بلنداي وجود ایشان جاري می )علوم(سیل بر فراز کوهی قرار دارد که 
هاي کوه و جاهاي بلند را به خود یکی از ویژگی،  آن حضرت با بیان این جمله، بنابراین) 76: همان

منزلت و شرف خویش را با وجود برخورداري ، بزرگی مرتبه ،دهد و با این سخن به کنایهنسبت می
ـ  «در این جمله عبارت .  سازد و تدبیر مطرح میپایان از علم بی ملـزوم اسـت و   » یینحدر السـیل عن

آن را در شأن خود دانسته و بـه خـود   ) ع(مقصود آن همان علو درجه و منزلت است که امام علی 
  .نسبت داده است

بزرگی و منزلت من ماننـد کسـی    «: پردازددر ادامه همچنان به توصیف بزرگی شأن خود می
. »رسـد بـه آن نمـی  ، اي هر چند بسیار پرواز کنددر اوج آسمان قرار گرفته و هیچ پرندهاست که 

اي به بلنـدي  این که هیچ پرنده،  در واقع این جمله تصریح به بلندي منزلت ایشان است) 77:  همان(
زیرا هر مکان مرتفعـی کـه از   ، کنایه از نهایت علو درجۀ علمی آن حضرت است،  رسدمقام او نمی

جملۀ دوم ، بنابراین. جا پرواز کنداي نتواند به آناش این نیست که پرندهالزمه،  آن سیل جریان یابد
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چنان که ابوتمام شاعر دربارة بلنـدي  . کند که دسترسی به آن آسان نیسترا بیان می خاص یمعلو
  : مقام چنین سروده است
  بتحاول ثاراً عند بعض الکواک  علو مکانها یمکارم لجت ف

  )255: همان، ابن میثم(
عظمت شأن و علـو درجـۀ علمـی را بـه     ،  در این دو عبارت) ع(امام ، شود که مالحظه میچنان

اي آن وجود از آن جا که هماهنگی و تناسبی که میان معناي ظاهري و کنایه. دهدخویش نسبت می
وان آن را از گروه کنایات ایما تمی،  کنددارد روند دستیابی مخاطب را به معناي اراده شده کوتاه می

  .به حساب آورد
گوید کـه  داند و می ابن ابی الحدید سدلت را معادل أرخیت می: )3خطبۀ (فسدلت دونها ثوباً  -

میان خودم و خالفت حجابی انداختم و ؛ یعنی رهایی خالفت ) ع(از نظر امام ، بیان سخن به این گونه
آن هنگام که خلیفۀ اول بر منصب خالفـت  ، در واقع) 76: مانه،  ابن ابی الحدید . (از آن دور شدم

اي حضرت با بیان جمله، قرار گرفت) ص(تکیه زد و امر خالفت در مسیري غیر از خواستۀ پیامبر 
و با لفظ حجاب . کنددر آغاز خطبۀ شقشقیه به دور ماندن خویش از مقام خالفت اشاره می، به کنایه

لفظ ثوب را به عنوان تشبیه محسوس بـه معقـول اسـتعاره    ، براي حجاب در این معنا مبالغه نموده و
خواهد بیان کند در آن هنگام که خالفت در مسـیر   در حقیقت می) 255: همان،  ابن میثم( .آورد می

/ 2: همـان ، جعفـري . (اي میان خود و زمامداري آویخته و از آن روي گردانیدمپرده،  دیگري افتاد
بعـد از ایـن   ) ع(چون با جمالتی که امـام  ، کنایه از نوع ایما وجود دارد،  مدر این عبارت ه) 293

  .رساندمقصود خویش را به روشنی می، آورد عبارت می
) رض(عثمـان  ، منظور از ثالث قوم: )3خطبۀ (بین نثیله و معتلفه ، قام ثالث القوم نافجاً حضنیه -

، باال آمدن دو پهلو بر اثر پرخـوري اسـت  را که به معناي  »نفج الحضنین«است که براي او صفت 
کنایه از استعدادي است که این خلیفه براي تصرف  "نفج الحضنین  "همچنین . استعاره آورده است

چندان که او را به شتري که ،  کرددر بیت المال مسلمین داشت و تالشی است که در این زمینه می
به این نکته اشـاره  ، کند و با عبارت نثیله و معتلفه یتشبیه م، آیددو پهلویش بر اثر پرخوري باال می

خـاص  ،  گذرانـد و چنـین زنـدگی   روزگار می،  هاي آنکند که عثمان در میان علفزار و کثافتمی
عثمان  همۀ هم و غم،  این است که) ع(در واقع مقصود امام ) 264: همان، ابن میثم. ( چارپایان است
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 کنایه از پرداختن عثمان، بنابراین جمله) 96: همان،  ابی الحدیدابن (. خوردن و نشخوار کردن است
) ع(در این بخش از خطبه امام .  به خوردن و نوشیدن بدون در نظر گرفتن امور مسلمین است )رض(

  .کشدرا به تصویر می) رض(خصوصیات عثمان  ه زدن و استفاده از طعن و استهزابا تعریض و گوش
امـام جملـۀ عجمـاء ذات البیـان را کنایـه از      :  )4خطبـۀ  (البیان  الیوم أنطق لکم العجماء ذات -
کار و متمرد از فرمان پروردگار وارد هاي آشکار و پیشامدهایی آورده است که بر افراد گناه عبرت

ها است که شایسته بود از آن وضع شود و نیز کنایه از روشن بودن برتري فضل امام نسبت به آنمی
داشت عمل وامی) ع(ها را به پیروي از فرمان امام تضاي فرمان خداوند که آنعبرت بگیرند و به مق

ها را به گنگ آن) ع(به همین دلیل امام ،  اموري بودند که زبان نداشتند، زیرا همۀ این احوال، کنند
صـفت  ، اند که ایـن لفـظ  بعضی گفته. ها لفظ عجماء را استعاره آورده استتشبیه کرده و براي آن

رمـوزي  ،  از آن) ع(و مقصود امام  »الکلمات العجماء«محذوف است و تقدیر سخن این است کلمۀ 
است که در همین خطبه بیان شده و همان کلمات را به حیوان تشبیه کرده است کـه در حقیقـت   

ها برترین فایـده را  گویند و در عین حال براي نظر کننده مفید هستند و او از آنکلمات سخن نمی
، در ایـن عبـارت  ) 274: همـان ، ابن میـثم . (اند پس براي عبرت گرفتن داراي بیان گردیده،  بردمی

خواهد از وضع موجود عبرت  از متمردین و گناهکاران می،  به تعریض و گوشه زدن) ع(گویی امام 
  .گیرند و دست از نافرمانی بشویند
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  گیري نتیجه
 5(معناشناسی اسلوب کنایه در نهج البالغه هایی که در ها و تحلیلدر مقالۀ حاضر ضمن بررسی

  : نتایج زیر به دست آمد، انجام گرفت) خطبۀ اول
شده است واین شیوه به شکلی ) ع(کالم امیرمؤمنان علی  ییبایه موجب زیم کنایر مستقیوة غیش

غـرض  ،  هـاي زیبـا  برد و استفاده از این کنایهرا به پیش می) ع(تأثیر گذار روند ادراك کالم امام 
اي کـه بـا کمـک     بـه گونـه  ، اصلی ایشان را بر حسب اقتضاي مقام سخن به زیبایی تبیین می کند

  .دست یافت) ع(توان به معناي مقصود امام می،  ها و با ژرفکاوي در کنایهواسطه
آگـاهی و یـا   ، سرزنش، اي خویش را در قالب نکوهشمقصود کنایه) ع(امام ،  در بخشی دیگر

تا مخاطب به شیوة غیر مستقیم به هشدار مورد نظر ایشان دسـت یابـد و یـا از    ،  ندکهشدار بیان می
و گاهی مقصود کالم حضـرت حـالتی رمزگونـه بـه خـود      . به خود آید،  سرزنش موجود در سخن

  .رسدبه معناي مقصود می،  ط و به سادگییگیرد و مخاطب با توجه به اندك بودن وسا می
به کار ) ع(با توجه به اشاراتی که امام ،  د کنایاتی هستیم که در آنها شاه چنین در این خطبههم

 .توان به معناي مقصود ایشان دست یافتگیرند و نیز با توجه به کمی واسطه می می

اسلوب و شیوة بیان ، ساختار، مفاهیم، )خطبۀ اول 5به ویژه (در نهج البالغه ،  حاصل سخن آن که
به طوري ، ته وکنایات در آن با هنرمندي تمام گزینش شده استهمگی به بهترین شکل ترکیب یاف

و همین امـر  ، یابدمناسبتی تام می، نیز) ع(با ساختار کلی سخن امام ، عالوه بر خلق فضاي ادبی، که
  . سازد کالم آن حضرت را از دیگر متون متمایز می
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