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 البالغه ها در فهم و زیباسازی تعابیر نهج المثل بررسی نقش ضرب
 1محمّد میرجلیلی علی

 2مریم توکّلیان

 چکیده
یک اثرر ادبری،    البالغه هم به عنوان نهجدر وجود دارد،  ها المثل ضربهر قومی انواع  ادبیّاتدر 
هرا  ووینرده بره     در انتقال عقایرد و اندیهره   ها مثل که جا آن از شده است.استفاده ها  آنر از مکرّ

ترر شردن درم مفراهیم سیاسری،      ، برا  آسران اند کوشیده مخاطب تأثیر فراوان دارد، امام علی
 عنا و زیبایی کلماتدر کوتاهی لفظ، رسایی م ها المثل ضرباخالقی و اجتماعی و نیز به خاطر نقش 

 .انرد  به کار ورفته و از این طریق مفاهیم پیچیده را در سطح درم عموم مردم جار  سراخته آن را 
ابتردا بره    اسرت  البالغه، نگارش یافتره  نهج فهم در ها المثل ضرب نقش این مقاله که با هدف بررسی

ها   سپس انواع زیبایی ،البالغه پرداخته ال  معارف نهج در البه ها المثل ضربها  ونجانده شدن  شیوه
؛ زیررا برا ایرن روش    بررسی دقیق وهرته اسرت   ،اند ها ریخته شده در قالب آن ها مثل بیانی که این

 ها المثل ضربکاربرد ۀ در انتها هدف و نحو .ویرند محتوا  بلند به سادوی در افکار عمومی جا  می
 بررسی شد. ... پرداز  و شخصیّتاز جمله؛ فضاساز ، شکل دادن به لحن و  نیامیرالمؤمنتوسّط 

 . ها  بیانی، کارکرد زیباییالمثل،  ، ضربامام علیالبالغه،  نهج: واژگان کلیدی
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 همقدّم

 کنند، مثل کلمۀ ی پررنگ را ایفا مینقه ها مثل ،ها قهر تماموفتار   ادبیّاتجوامع و در ۀ در هم

مُثول و در لغت به معنا  شبیه، نظیر، مِثل و مَثِیل؛ به معنا  شَبَه، شِربه و شربیه اسرت.     ۀعربی از مادّ

بره معنرا    « مهلم»و آکد  « مسل»،حبهی «مثال»، آرامی «ماشال»، عبر  «مثل»سامی آن ۀ ریه

 مهتمل بر تهبیه یا ا  کوتاه المثل جمله ضرب ،در اصطالح ( و11: 1381باشد. )زلهایم،  همانند  می

مههور شده و حامل پیرامی  عامّه  که به جهت روانی الفاظ و روشنی معنا بین است مضمونی حکیمانه

بره     کالمرش برر مخاطرب،   اثروذاربرا   یامام عل ؛( بر این اساس19: 1369است. )بهمنیار، 

ْم َو ُوِعْظُتْم » :اند  به آن اشاره کرده خود ادبیّاتدر  داشته و توجّه ها المثل ضربکاربرد  ُْ َُ َْ نََ  َبن ََ  ْْ ِبَمن
نم ُْ ْمَثَُل َل

َ
 هرا  المثرل  ضررب  از و دیر ورفت عبرت درس شیخو انینیهیپ سروذشت از» ،«ُضِرَبِت اْْل

  (635 :1379ارفع، ) «د.یورفت ادی ىیزهایچ

از یرک  زیرا  ؛است یاجتماع طبقات عموم توجّه مورد همواره مانهیحک و بایز  ها المثل ضرب

 دشوار و پیچیرده ها   ساده وویی برا  همه قابل فهم بوده و در قالب تمثیل پیامخاطر ویژوی  سو به

 ها، المثل ضرب در چونبرند؛  قدرت آموزشی را باال می ها مثل سو  دیگراز  و دنشو قابل درم می

 سزا به  اثر طبقات عموم  ریفراو در که دارد وجود الزم  ها  ریو جهینت و  نگر کلّ ، بند جمع

 و اسرت   ضررور  البالغره  نهرج   هرا  المثل ضرب به توجّه ،رو نیا ( از150: 1385 مخاطب،)دارد. 

 برا  متناسرب  امرام  کره  باشد یم این کتاب زبان ارزنده یآموزش اهداف از یکی ها، آن پروراندن

 در ونمرود   مری  این صنعت ادبی را اسرتخدام  یمردم آداب و فرهنگ به عنایت با و ها خطبه مباحث

  هنرر ۀ جاذبر  با و ورفت یم کمک ها المثل ضرب از و اجتماعی ووناوون یاسیس حوادث با ارتباط

  .ندکرد میساز   ساده مردم عموم  برا را یاجتماع ،یاسیس ،یاخالق ۀمباحث پیچید آن،

 ادبیّات نظری پژوهش -1

 :است ها پرسش این به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش

 های پژوهش : پرسش1-1

 است؟ چگونه البالغه نهج در ها المثل ضرب از استفاده ها  شیوه -1

 ند؟هست کدام البالغه نهج در ها مثل بیانیها   و شیوه شناختی زیبایی ها  صورت -2

 دارد؟بهتر مخاطب چه تأثیر  در فهم  البالغه نهج در ها مثل کاربرد -3
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 : پیشینۀ پژوهش1-2

دهد، کره در   البالغه نهان می   نهجها المثل ضرببررسی آثار نگارش یافته در رابطه با  تحقیق و

یا با رویکررد    ه قرارورفتهها مورد مداقّ ها  آن استخراج و پیش زمینه ها المثل ضرباین آثار عمدتاً 

 ها مثل و به شکل روشمند به بررسی کارکرد خاصّ طور به که پژوههیامّا  اند، دیگر  تدوین یافته

 پیگیرر  کره نگارنردوان    جرا  آن به مخاطبانش پرداخته باشرد؛ ترا   در بیان و انتقال منظور امام

 باشند: ها از این قرار می پژوهشاند، یافت نهد. برخی از این  کرده

بررا  فهرم   « البالغره  در فهم امثال نهرج  بینامتنیّتکاربست » ۀ( در مقال1395پیر چراغ و دیگران )

البالغه با متون پیهین مثل قررآن،     نهجها مثل روابطبه بررسی نگارندوان  امام ها  اندیهه تر دقیق

 یی کره امرام  هرا  مثرل  ۀبه استخراج همر  ،از این روو احادیث نبو  یا اشعار و امثال عربی پرداخته 

از ایرن   و ندنرا تبیین کحضرت در کالم  ها مثل اینۀ تا پیهین اند اقدام نموده ،نخستین آن نبودهۀ وویند

  معرروف را  ها موارد مثل تر بیش درالبالغه با تکیه بر این نکته که امام  مثال نهجا بینامتنیطریق روابط 

 بررسی»در  ،(1394) دیگران و ناصر  وردد. اند، معیّن کار برده به معنا  مورد نظر خویشۀ برا  اعاد

 در علرو   حکم و امثال استخراج از بعد ،«فارسی  ها المثل ضرب با البالغه نهج ها  المثل ضرب تطبیقی

 و منظروم  هرا   المثرل  ضررب  با امثال این سپس پرداخته، ها آن موضوعری بند  تقسیم به البالغه، نهج

المثرل در   ضررب »ۀ ترا(، در مقالر   زاده و دیگرران )بری   ایرروان  .انرد  شده یابی معادل فارسی زبان منثور

، بره  هرا  مثرل  ۀشناسران  معره و وریز  به نقش جاکلّی  ها  مثل به طور بعد از تبیین ویژوی« البالغه نهج

(، 1365. غررو ، ) انرد  بررسی مثل و صناعات وابسته به آن یعنی تهبیه، کنایه، مجاز و استعاره پرداخته

 هرا  البالغه اقدام و آن به استخراج امثال و حکم از متن نهج« ةغنالبال من نهج ةجاالمثال و الحکم المستخر»

 لغرو،،  کترب  اساس برها  آن حیتهر و انیب از آن به پسبر اساس حروف الفبا تدوین نموده است،  را

ر و قیاسی تقسریم نمروده     موجود را به دو نوع سایها المثل ضربشروح پرداخته و  و کالمى ر،،یتفس

ۀ تلخیص کتاب غرو  است. این دو اثر به شریو « غنةالبال نهجاالمثال فی »است. اثر دیگر کتاب فضلی، 

 اند. پرداختهها  آن البالغه و شرح نهج  ها مثل تی تنها به استخراجسنّ

 البالغه در نهج ها مثل های استفاده از انواع شیوه -2

 است.ورفته انجام  ها  ذیل البالغه به شیوه در نهج ها مثل کاربرد
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 اقتباس :2-1

 کره  اسرت  یادبر   ا هیآرا اصطالح در و آن از  مند بهره و  زیچ از ورفتن  معنا به اقتباس

 قررآن  توانرد  مری  اقتباس منبع. اوردیب خود کالم در را آن  معنا ای  گرید سخن از یبخه ندهیوو

 آن اقتباس یاصل شرطالبتّه  باشد؛  گرید سخن هر و ها المثل ضرب ای امبریپ ثیاحاد م،یکر

 (182 /7 تا: ، بی رینو ؛112: 1992 ، راز. )نهود اشاره یاصل ندهیوو و اقتباس منبع به که است

چیز  را وعده دهیرد ببگوییرد    »، «... تَفْعَلُونَ الَ امَ تَقُولُوا ...»مثل  امام ،53 ۀدر نام که چنان

اُلناا َمن» آیۀاز   (1121: 1379)ارفع،  «کنید. که به آن عمل می ُْ ْ  َو
َ
  َِ ن

 ُ َع ِعْدنَا ال تن ْْ نَر َم َُ ناَ  َ َل ََ ُُ ََ ْْ  « َو

مکرارم  ) «کنیرد.  نزد خدا بسیار موجب خهم است که سخنی بگویید کره عمرل نمری   »(، 2)صف/

 بِقَریبٍ الصُّبْحُ ألَیسَ... »ۀ از آی نیز امام 169در حکمت، اند.  اقتباس نموده (551: 1385شیراز ، 

 أَضَرا َ  قَردْ »فرماینرد:   اقتباس کرده، مری  (230همان، ) «ست؟ین کینزد صبح ایآ» (،81)هود/ «...

در امّا  ؛(1259: همان)ارفع،  «.است روشن صبح دارد بینا چهم دوکه  آن برا،» ،«عَیْنَیْنِ  لِذِ الصُّبْحُ

ا  از تعبیر و واژوران قرآنری در تعبیرر امرام      یعنی وزیده ؛ی صورت ورفتهیاین مورد اقتباسی جز

 است.   نمودار وهته علی

 )قیاسی( البالغه عبارات مثل شده در نهج :2-2

یعنی سخنانی  ؛المثل است اصلی و نخستین ضربۀ خودشان وویند حضرت علی ،در این نوع

المثرل   را مطرح کرده و بعردها مهرهور شرده و حالرت ضررب     ها  آن برا  نخستین بار که امام

ْْ »مانند: ، شود به مورد  از این نوع پرداخته می در ذیل( 102: 1395اند. )پیرچراغ،  ورفته ن َُ ِفن  بَل 
 ِْ َْب ََ ْتَدِة  ِْ ُب اْل ََ اِ  َل َظْهٌر َفُيْر َُ  ُ ُب  ال َُ  فتنره  وقروع  هنگرام  در: فرمود مؤمنان امیر» ،«َو َل َضْرٌع َفُيْح

 شریر  او از بتروان  که پستانى نه و دهد سوار، که دارد قدرتمند یپهت نه که باش ساله دو شتر چون

آن را وفته و در کتراب امثرال عربری     بار امامبرا  نخستین  که (1189: 1379)ارفع، « .دوشید

و توصریه  اسرت  ها  اهل باطل هستند به کرار رفتره    خطاب به کسانی که در معرض شورش و فتنه

 (102: همانپیرچراغ و دیگران، )کند در چنین شرایط آلت دست این و آن نهوند.  می

 (سایر) نقل مستقیم :2-3

هرا   آن شرهرت البتّه رود،  میناقل آن به شمار  انبوده، امّ نخستین آن، امامۀ امثالی که وویند

( 103همان، . )اند شده و بر سر زبان افتاده و ماندوار وهته تر بیش حضرتتوسّط  شانبعد از کاربرد
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اسرت و آن را بره دو    نسبت به انواع دیگرر برخروردار   بسامد  باالالبالغه از  در زبان نهج وونهاین 

 .توان یافت می شکل

 عبارات کوتاه :2-3-1

 المثرل  ضررب  مفهوم مانند: ،شود می خالصه کلمه سه یا دو در و است کوتاه واهی مثل عبارت

مْ » ُْ ْيِاي
َ
)ارفع،  «.نبینید نیکی و خیر و سازد مبتال پریهانی و فقر به را شما خداوند»(، 97)خ/ «َوِرَبْت  

 با جنگ در که است فرموده خودیاران  به هنگامی علی حضرت را المثل ضرب این( 333: 1379

 »دیگر تعبیر: ۀ نمون .ورزیدند انگار  سهل و سستی شام اهل
َ
ةِ   ََ ْس  ُ َاُة ال ُْ َرٌب ُح ْْ ُة َع

َ
 کژدمى زن» «ْلَمْر 

  در تعبیرر  یکرم،  و چهل نامۀ در یا حضرت( 1209: همانارفع، ) «.است شیرین وزیدن با نیش و

 بره  ورسنه ورگ چون و کرده سرپیچی و  فرمان از که خود عامالن از یکی بهدیگر با این شیوه 

 آهسته قدر » ،«ادًرُوَیْ فَضَحَ»فرمایند:  می تازد، می ستم میدان در نعل چهار واست  افتاده مردم جان

 ضرحّ » عامیانره  رتفکّ در که باشد  می «فضح» ۀواژ رو  عبارت این دراصلی  توجّه واقع در. «باش

 بروده  مررد،  ۀبار در مثل این اصل است، آرامش ایجاد به مأمور که شود مى وفته کسى به ؛«رویدا

در ایرن هنگرام    رانرد،  مرى  تنرد  ،نکرده سیر را او و دهد مى علف ظهر هنگام به را شترش که است

 .(5/144: 1366 بحرانی،) رویدا ضحّ: وویند مى

به ویژوی  توجّه و با وویند میمتناسب با عقاید و فرهنگ اعراب با آنان سخن  المؤمنین امیر

در  نمایند. می درخواستپردازند و فقر و پریهانی را برا  شامیان  ویر  می  ، به نتیجهها مثل نگر  کلّ

را برا  زنران تبیرین کررده     متضادّ مورد دوم زجرآور  نیش همراه با شیرینی در واقع دو ویژوی

را او  ،المثرل  با استخدام ضرب اش ورد سرکهیاست. و در آخر هم برا  تنبیه مخاطب و ههدار در م

 خواند. به آرامش فرامی

 عبارت بلند :2-3-2

 اسرت.  هم جریان داشته و در فرهنگ و آداب قبل از امام علی دراز و طوالنی واهی مثل عبارت

ْمٌر » روند، مانند به شمار می موارد ذیل از این نمونه
َ
ِصيٍر   َْ ََ  ُيَطَُع ِل ََ از قصریر در   کراش  ا،» (،35)خ/ «َلْا 

 را ضررب  عمروبن ابرش، يمنةجذ که است قرار این از ( ماجرا145: 1379ارفع، ) «.شد مى پیرو، این کار

. آیرد  برمی انتقام صدد در و نهیند می حکومت به پدر جا  به -عمرو دختر -ضبا . رساند می هالکت به
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 کنرد  مری  دعوت جذیمه از ا ، نامه ارسال با و ریزد می طرح را جذیمه قتل نقهۀ خویش عمّال با پنهانی

 عزیمرت  از را او -جذیمره  مهراوران  از یکی -قصیر. ویرد دست در را حکومت و کند ازدواج و  با که

 در را مهرفق  ناصرح  ایرن  حرف جذیمه ولی دارد؛ می حذر بر خورده زخم دشمن توطئۀ از و کند می منع

 ترر  تمرام  چه هر حسرتی با حضرت،( 24-10: 1384 اقبالی،. )شود می کهته و رود می و ویرد نمی ووش

 ،کرردم  ارشاد و نصیحت را شما بارها من ووید می و سازد می شبیه قصیر تنهایی به را خویش تنهایی این

 همرین  به و نرفتید، دادم، می نهان که مستقیمی صراط به و نکردید عمل من ها  وفته به هروز شما ولی

 .شدید معاویه چون فرومایگانی اسیر و افتادید ضاللت به خاطر

 بى رأیش و تدبیر ،نکنند اطاعت را فرمانش که آن و» ،«یُطَاعُ لَا لِمَنْ رَأْ َ لَا لَکِنْ» دیگر:ۀ نمون

 (121: 1379)ارفع،  «است. فایده

لهکر معاویه بره شرهر   ۀ حمل فضیلت جهاد است و در زمانی ایراد شده که خبرۀ این تعبیر دربار

ایرن   ،برا  توصیف و تهریح اوضاعایهان لذا  ؛رسید، ولی مردم هیچ اقدامی نکردند به امامانبار 

( و وفته شده این مثل را 2/68: 1366بحرانی، )مند است  ، و از یارانش وله برده کار به المثل را ضرب

کند.  که و  قریش را به سو  جنگ بدر سازماندهی می جا آن برده است، کار به ابن ربیعه ةعتَنابتدا 

 (2/408تا:  )عسکر ، بی

  منظوم :2-4

 ، مانند:شود می مطرح شعر بیت یک قالب در المثل ضرب عبارت واه

« 
َ
ُْ َمرْ     مْ ُو

َ
َا رِ مْ    ُ ِرِج ال ََ ْم َوْس   يي ِبُمْد َُ َِ َف ْص يدُ َت  (35خ/) «َغاِ  ُضَح  الْ ل  َح اِ اا الدُّ

 روز ظهرر  مگرر  نکردید درم مرا خالصانه پند ولى وفتم «اللّو، منعرج» در را خود رأ، من»

 (145: 1379ارفع، ) «.بود شده تمام فرصت که زمانى بعد،

 جنرگ  از که حالی در را -عبداهلل -خویش برادر درید،. است هوازنی صِمّۀ بن دُرید از بیت این

 و کند نمی عمل برادر نصیحت به عبداهلل. نکند توقّف راه در که دهد می پند وهتند، می باز بکر بنی

مثالی دیگر در این خصوص بیت . شود می زخمی درید و کهند می را او و کنند می حمله بکر بنی

رفته و حضررت بررا  بیران      کار به که به صورت مثلاست شعر  از شاعر  به نام أکثم بن صیفی 

د  »یعنی تعبیر  ،منظور خویش تنها به مصرع آخر آن نُح  ةو َبا َيسَتْيُا الظِّ اند مثرل   استناد کرده« الُمَتَدصِّ

 منظوم مورد نظر این است؛  



 البالغه ها در فهم و زیباسازی تعابیر نهج المثل بررسی نقش ضرب

 
  

41 

 

ِْ َيْس  َبْا  َو   ةٍ يَح ِص نَ  ْْ م مِ َُ َِر ى آثَ فِ  ُت ْْ ُس  مْ ََ  َو » د  َت ُح ُمَتدَ الْ  ةَ يُا الظِّ  «صِّ

 بره ) دهرد  پند بسیار که کسی که باشد واه نمودم. ووشزد به شما که اندرز و نصیحت بسیار چه»

 کوشرش  کره است  کسی برا، لامث مصراع این و .«آرد به دست بدومانى و تهمت( اندرز و پند  ازا

: 1378دارد. )کاشرانی،   برد  منظرور  شراید  این که هب می شود متّهم به حدّ  که نماید مى دادن اندرز در

يُا »مصراع این اساس  بربه بیانی دیگر ( 1/902 ِْ ُح  َو َبْا َيْسَت َة اْلُمَتَدِصِّ َدِّ  اسرت  کسى برا، المثل ضرب «الِظِّ

کننرد،   خیرال مری   دیگران که کند مى رو، زیاده و مبالغه فرد، خیرخواهى و نصیحت در قدر آن که

سرقت فری    کرم  و»: است این اولش مصراع و شوند، مى بدومان او به و بزند وول را طرف خواهد مى

 خراطر  بره  ظراهر  در را او که معاویه جواب در ( حضرت4/767 :1366)بحرانی،  «ةنصنيح من آثارکم

 پوزش ورفتم، می خرده عثمان به ها بدعت از بعضی درکه  این از من فرماید: می کند، می مؤاخذه عثمان

 ندهسرت  بسیار چه کرد؟ توان چه و نداشتم؛ عثمان ارشاد و اصالح جز هدفی کار این از من. خواهم نمی

 (249تا:  الهیجی، بی)شوند.  می واقع مردم اتّهام مورد دلسوز  شدّت از که ناصحانی

ْث بَ » دیگر:ۀ نمون َِّ  بَ  َل   َ َحَمْل َج َهيْ َحُق الْ  َيُْ يلع ُِ َل
ْ
 «ُت َنَزَل َماْ الْ ا ذَ إِ ِت َماْ َلْ َس بِ أ

 «.لختی درنگ کن تا حمل در میدان جنگ درآید. هیچ باکی از مرگ نیست چون فرود آیرد »

 (987: 1379ارفع، )

 خویش شتران جنگد، می شجاعانه رود، می او و ربایند می را بدر بن حمل شتران جاهلیّت، زمان در

 .شود می جنگ به تهدید برا  المثلی ضرب شعر این زمان، آن از. آورد می و ویرد می پس باز را

 پسرران  :نویسرد  مری  جواب درایهان  و کند می جنگ به تهدید را امام خود نامۀ در معاویه

 یراد  به را معاویه موضوع، با شعر تطبیق و توضیح در بعد و اند نهراسیده شمهیر از هروز عبدالمطّلب

 و  جردّ  و( ةعتَن برن  ولیرد ) دایری  ،(سفیان ابی بن ةحدظُ) برادر حضرت، که اندازد می بدر جنگ

 (24-10: 1384)اقبالی،  .بود کرده واصل درم به را( ةربيَ بن ةعتَ)

 )تحلیل( حلّ :2-5

 وضرعیّت و  موقعیّتویر ، نویسنده یا ووینده، متناسب با غرض اصلی، به دلیل  در این نوع بهره

و مصداق سخن خود را در  ادهد و واه معن حاو  مثل، ساختار اصلی مثل را تغییر میۀ عبارت یا جمل

 (202: 1396کند. )تقو ،  قالب مثل مطرح می
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َُ » انرد،  وونه عمرل کررده   این ت امامبرا  نمونه در این عبار َر ُمناِوٌر َبْاَسن ْْ    النا 
َ
همانرا  »؛ « 

 بررا،  را( بسرتن  کمان به زه) إیتار ۀ( واژ405: 1379)ارفع،  «روزوار چلّۀ کمانش را کهیده است.

 ایرن  مهابهت جهت است، داده ترشیح را آن( کمان) قوس ذکر با و آورده استعارهطور  به روزوار

 چون هم زده رقم راها  آن الهىتغییر ناپذیر  قضا، که را خود حوادث و ها مصیبت تیر زمانه که است

( در 3/176: 1366بحرانری،  ) .سرازد  مرى  رها مردم سو، به کند نمى خطا او تیر که چاالکى تیرانداز

که قطب راوند   همان طوراست.  ورفته شده« انباض بغیر تؤتیر»واقع این تعبیر حضرت از عبارت 

 أن هرو  و« تروتیر  بغیر انباض» المثل فی و «قوسه موتر الدهر ان رو » ووید: به آن اشاره کرده می

 رهبر پس»، «أَهْلَهُ رَائِدٌ فَلْیَصْدُقْ» عبارت در (2/10: 1364)راوند ،  أمرها. یهیى  و فیها الوتر یجعل

 مثلری  نمتضمّ را شارحان آن (543: 1379)ارفع،  .«ووید سخن راستى به خود مردم با باید ملّتى هر

 کنرد،  مى حرکت علف و آب پى در کاروان از جلوتر که کسى یعنى ؛:وویند می و. داند می معروف

بررا  بیران    امرام  کره  است مثلى .ووید راست کاروانیان به باید دارد عهده بر را آن هدایت و

 ( 3/71: 1366)بحرانی، . باشد مى «هُلَهْأَ دٌائِرَ بُذَکْیَ ال»آن  اصل و ،اند جسته تمثّل آن به خود مقصود

 البالغه ی نهجها المثل ضرببیانی  های زیبایی -3

البتّه البالغه عمدتاً برورفته از فرهنگ و عقاید قومی عرب است،    موجود در نهجها المثل ضرب

را برا  بیان اهداف سیاسی، اخالقی یا اجتماعی که در راستا  خداباور  ایهران  ها  آن امام علی

البالغه بیانگر بینش و کنش حضرت هستند که ایهران     نهجها مثل بنابراین اند. نمودهاست، استخدام 

المثل ریخته تا اهداف خویش را به صورت ساده بررا    واهی اوقات این مقوالت را در قالب ضرب

 د.نبیین کنمخاطبان ت

 مجاز :3-1

 در لفظ استعمال بیان، فنّ اصطالح در و است کردن عبور و وذشتن معانی به میمی، مصدر مَجاز؛

. ووینرد  مری  عالقره  بیران  فرنّ  در را آن که مناسبتی به است حقیقی له موضوع و اصلی معنا  غیر

مانند: ، شود مجازوونه پرداخته می  ها المثل ضربا  از  در ادامه به نمونه (55: 1383)سعید  روشن، 

 ُت ْْ ِْ َوَط »
َ
 َْ يْ ى بَ ئِ وَ رْ  

َ
 ٍا َجذ  يَ ُصاَل بِ اَ  ْ   

َ
  ْو اٍء  

َ
 اندیهه این در و» ،(51: 1379ارفع، )« َءَ يَ َعمْ  ةٍ يَ ى َطْخ َُ َر عَ َِ ْص  

 کره  تاریکى و زا خفقان محیط این در یا پا خیزم به خود حقّ ورفتن برا، تنها دست با آیا که بودم
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 نداشرتن  و یاور  بی از« جذا  بید اصول» کالم این در حضرت «سازم. پیهه صبر آوردند، وجود به

 پس شرایط ،است تصویرور  در بیان اوج که دارند( شکسته دست) جذا  ید به تعبیر همراه و نمعی

« عمیا  طخیه» عبارت باآن را  کیفیّت و وضعیّت که ،جامعه سیاسی و اوضاع پیامبر رحلت از

 عَلَرى  فَحَبْلُرکِ  دُنْیَا یَا عَنِّى إِلَیْکِ»یا مانند این تعبیر . فرمایند می تعبیر (کور کرده ظلمت و خفقان)

در  «باشرد.  مى ات شانه رو، بر را مهارت که شو دور من از دنیا ا،» ،(1059: همان)ارفع،  «غَارِبِکَ

ا   ، با قرینهیدهوضع ورد مهابهتۀ اش با عالق مجاز ترکیبی است که در غیر معنا  اصلی ،این مورد

شرده،  مثرل   در واقع معنا  اصلی عبارتی که جار  مجرا  .باشد اش می معنی اصلیۀ که مانع از اراد

از ایرن   ،شود. هرواه بخواهند کسی را رها کنند تا به او بگویند هرر کجرا خواسرتی بررو     اراده نمی

در اصل هرواه بخواهند شتر  را رها کنند ترا بچررد افسرارش را برر      .کنند المثل استفاده می ضرب

ویر  از دنیا مرورد   یعنی کناره ؛آن حضرت این مثل را برا  بیان مقصود خود .وذارند کوهانش می

 (20: 1389زانوس، ) «ویر  در طرفین است. و جامع اعالم کناره اند استفاده قرار داده

 تشبیه :3-2

 از تعاریفی که ترین کهن در. است تهبیه ها آن تعریف اصلی محور و ها مثل تر بیش زیرساخت

 مبنرا   بر رامثل مجمع االمثال  مؤلّف که چنان است؛ شده تأکید آن تهبیهی جنبۀ بر شده، ذکر مثل

 باشرد  شرده  و تهبیه مانندهبه آن  دیگر چیز  که است چیز مثل : کند می تعریف وونه این تهبیه،

 شود. پرداخته می ها مثل وونه از اینمورد   به ( اینک6: 1339 میدانی،)

ُط بِ » :المثل در بردارنده تهبیه است این ضرب ََ َسِا ُيْغ
َ
ِب اْْل َِ َرا

ََ َطَِ   ُْ  همنهین»، «َِ َِ بِ اْ مَ َصَِحُب السُّ

  (1297: 1379)ارفع،  «خورند. مى حسرت اش رتبه و مقام به همه است، شیرسوار مانند ،سلطان

پرذیرد و   که خطرات زیراد  را مری   رود کار می کسی بهالمثل برا   این عبارت به عنوان ضرب

جرا   ( در توضیح آن باید وفت در ایرن 19/147: 1404ابن ابی الحدید، ). اندازد خود را به هالکت می

را برا  مخاطب بره  « السُّلْطَانِ صَاحِبُ»همنهین سلطان و شیر سوار مقام و منزلت ۀ حضرت با مقایس

 کند. کهد و در واقع آن را به عقول مخاطبان نزدیک می تصویر می
 

 استعاره :3-4

 هاشرمی، ) اسرت  هماننرد  ۀ رابطر  اساس بر اصلی معنا  غیر در لفظ استعمال معنا  به استعاره

 ند که اغلرب هست معتقد وروهیدهد،  را هم استعاره تهکیل می ها مثل زیرساخت برخی (324 :1435
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 اصرل  در ورردد کره   شود، معلروم مری   توجّه استعاره ها  تمثیلی هستند و اور به مفهوم مثل ها مثل

 زیرساخت رو ازاین (119: 1392فر،  )عزیز  .است شده حذف آن همهبّ که رود به شمار می تهبیهی

 است. تمثیلی استعارۀ غالباً البالغه هم در نهج ها مثل برخی

 ریرزان  من ستیغ از سیالب که مانم را بلند کوه» ،«رُیْی الطَّلَإِ یقَرْیَ الَ وَ لُیْالسَّ ینِّعَ رُدِحَنْیَ»مانند: 

 (51: 1379)ارفع،  «وریزان. ام هقلّ به پریدن از مرغ و است،

 فرو ینحدر،» به توان وفت؛ تعبیر است، در توضیح آن می رفته کار به استعاره دو عبارت این در

 قررار  هرم  برابر در و مختلف جهت دو در که «رود نمى باال یرقى، ال و» ،«آید مى پایین و ریزد مى

برر   امرام  ( در حقیقرت، 1/324: 1375)مکرارم شریراز ،    .اسرت  لطیف ا  نکته بیانگر ،ورفته

 یرقى ال و «رسد مى مردم به من ۀناحی از دانش و علم» السیل: عنّى ینحدر صفت دو با خود شایستگى

 را یادشرده  صرفت  دو و کرده تأکید ،«رسد نمى من علمى مقام به پیهرو، اندیهه هیچ و» الطیر الىّ

 ازآن  جریان و شود مى جار، امام ۀناحی از سیل -1: است آورده استعاره شرح این به خود برا،

 آن شررافت  و مقرام  بلنرد،  از کنایره  امام عبارت در و باشد مى مرتفع ها، مکان و کوه صفات

 در این. کند مى پیدا جریان و شروع جانب ایهان از سیاسى بلند ها، اندیهه و علوم که است حضرت

 . است آورده استعاره را سیل لفظ خود کماالت

 حضرت آن علمى ۀدرج علوّ نهایت از کنایه رسد، نمى او مقام بلند، به ا، پرنده هیچ که این -2

 جرا  آن بره  ا، پرنده که نیست این ،یابد جریان سیل آن از که مرتفعى مکان هرالزمۀ  زیرا ؛باشد مى

 نیسرت،  آسران  آن بره  دسترسى که نماید مى بیان را خاصّ بلندا  مدو جمله پس کند، پرواز نتواند

 درخرود   سیاسی واال  جایگاه و شأن عظمتبرا  تبیین  امام( بنابراین 1/507: 1366)بحرانی، 

 و علروّ  هم آن شبه وجه و است یحسّ تهبیه دو طرف که کند می تهبیه کوه به را خوداوّل  ۀاستعار

 نفروذ  لطافت، که وردیده سیل به تهبیهحضرت  علمی مرتبۀ و علم دومی در و باشد می مقام رفعت

دیگر عبارت: ۀ نمون .شود شمرده می شبه وجه موارد جمله از آن به مردم نیاز و شدن جار  و پذیر 

 (981: 1379)ارفع، « است. بیهوده وفتار، و ناروا سخنى هیهات» «مِنْهَا لَیْسَ قِدْحٌ حَنَّ لَقَدْ هَیْهَاتَ»

به موضوع دلخواه از این مثل در قالب خود مخاطب  توجّه آواهانه برا  جلب در این فراز امام

یکی از تیرهرا  قمرار و    که هنگامى توان وفت: میو در توضیح آن کنند،  تمثیلی استفاده میۀ استعار

 صردا  این از و است دیگر تیرها، صدا، مخالف که آید مى وجود به صدایى شود، رها کمان ازمسابقه 
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وروهری را   کره  شرود  مى آورده کسى برا، مثل این و نیست، هبقیّ جنس از تیر این که شود مى معلوم

 برن  ولیرد وقتری   عمر پیش از این و نیست، آنان از خود که این با ببالد آنان به و کند ستایش و مدح

 نسربت  قرریش  به را خود و« آیم مى قریش نزد از» ،«شَیْرَقُ ونِدُ نْمِ لُبَقْأَ»: وفت معیط ابى بن ةعَْن

 سَیْلَر  حٌدْقِر  نَّحَر »: وفرت المثل تمسّک جسرت و   به این ضرب عمر نبود، آنان از که آن حال و داد،

المثرل   ایرن ضررب   ایرن ( 4/755: 1366)بحرانی،  «.نبود تیرها آن از که تیر، آمددر صدا به» ،«اهَنْمِ

: 1408)زمخهر ،  و  دخالت دهد.غیر مرتبط با  رود که کسی خود را در امر می کار به زمانییادشده 

   کنند. این مثل تهبیه می مضمونجایش به  حال معاویه را به خاطر دخالت بی امام رو ازاین (68

 نماد )رمز( :3-5

 در مفهرومی  و معنرا  بر که است عبارتی و ترکیب کلمه، عالمت، هر از عبارت آنکلّی  معنا 

نمراد   خصوصریّت ین ترر  مهمّ پوشیدوی و صراحت عدم. دارد داللت نماید، می آن ظاهر چه آن پس

 شربیه  مثرل  به است همهبّ ارادۀ و هٌ بهمهبّ ذکرکه  آن ازجهت نماد (58: 1383 روشن، )سعید . است

 اسرت؛  مناطق این مردم ذهنی و فرهنگی محتویات با آشنایی ،ها مثل نماد در دریافتن الزمۀ. باشد می

 ایرن  از برخری  در ادامره بره   (122: 1392فر،  )عزیز  .دارند یخاصّ فرهنگی ها  زمینه زیرا نمادها

 شود. می اشاره نمادوونه  ها مثل

 (63: 1379ارفع، ) «. نیستم کفتار آن همانند من که سووند، خدا به» ،«کَالضَّبُعِ أَکُونُ لَا اللَّهِ وَ»مانند: 

 را دیگرر  حیوانرات  و برد مى سر به غارها دراست که  سگ شبیه درنده حیوانى ،، کفتار«ضبع»

 کفترار  است معروف که شده پیدا جا آن از المثل ضرب ( این2/657: 1377خورد. )قرشی بنابی،  مى

پا  خود  ته با آهسته صیّاد که ترتیب این به کرد، شکار را او توان مى آسانى به و است ابله یحیوان

 راحترى  به را شکار رود، سپس مى خواب به او و زند مى کفتار ۀالن در به چوبدستى یا سنگ قطعه یا

در فرهنرگ و عقایرد عررب کفترار نمراد       نبنابرای ؛(1/454: 1375مکارم شیراز ، . )کند مى صید

 بره  شروند  مرى  غرافلگیر  راحتى به دشمن برابر در که را کسانى جهت همین به است و« غافلگیر »

ایرن  خبرر نیسرتم،    که بگوید، من از مسایل سیاسی بی وویی حضرت برا  این. کنند مى تهبیه کفتار

 کنند. از خود نفی می ،ویژوی را که در قالب نماد کفتار بیان داشته

 از پس نسبت، این است دور چه دریغا» ،«الَّتِی وَ اللَّتَیَّا بَعْدَ هَیْهَاتَ»فرمایند:  ا  دیگر می در نمونه

 تفسریر  در که دارد المثلی ضرب به اشاره جمله، این اصل (61: 1379ارفع، ) «.جهاد و جبهه همه آن
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 و دیرده  را خرود  زنردوی  ابر  بطتمرر  نهریب  و فراز و حادثه هروونه شخص که شود می آن وفته

 نخسرت،  مرد  که است چنین داستان اصل وویند می. نماید منظور ،است اندوخته را که هایی تجربه

 برار  داد، طالق را او و رفت فروها  و درویر  ها کهاکش در ازدواج آن در و کوچک ورفت زنی

: وفتند او به وقتی .داد طالق هم را او و شد مبتال ها بدبختی باز به همان ،ورفت را بزرگ یزن دیگر

 و هرا  سختیاز  نماد را«الّتی و اللّتیا» ،«الّتی و اللّتیا بعد! هیهات»پاسخ وفت:  در ویر ؟ نمی زن چرا

 تحقیرر  و طعن از طرفی وجود (1/548: 1366بحرانی، . )است آورده کوچک و بزرگ ها  مصبیت

 ایرن  ،رمزآلرود  ا  به وونره  خالفت از مولی ویر  کناره علّت مورد در دیگران رتفکّ طرز خاطر به

 (104: 1393مهایخی، . )است داده قرار رمز   ها المثل ضرب ردیف در مورد را

 کنایه :3-6

 بر که است لفظی با معیّن چیز  از تعبیر نحو، اصطالح در و وفتن سخن پوشیده لغت، در کنایه

 در .باشد معیّن یشخص فالن از مقصود و آمد فالن: وویند که چنان نکند؛ داللت صراحت به چیز آن

 آن عقلی ملزوم؛ امّا رود کار به خود له موضوع معنا  در که است لفظی کنایه بیان، علما  اصطالح

 نرواز  مهمان او یعنی ؛است باز فالن ۀخان در: وویند در مثل که چنان معنا؛ خود نه باشد، مقصود معنا

البالغره   نهرج  ا  کنایره  هرا   مثرل  از هایی نمونه به قسمت در این (57: 1383روشن،  سعید . )است

 خواهد شد. پرداخته

 .«اسرت  شرده  خهرک  پستانش که دوشند مى شیر مادر، ازها  آن» ،«  فَطَمَت قَدْا مًّاُ یَرْتَضِعُونَ»

  (99: 1379ارفع، )

 بره  المرال  بیرت  صرورت  این در است، آورده کنایه خالفت برا، یا خود برا، را «امّ» امام

 پسرتان  از مرردم  خروردن  شیر و. ندهست المال بیت شیرخوار ها، بچّه ۀمنزل به مسلمانان و شیر ۀمنزل

 تقاضرا،  از ریختره شرده و   کنایه المثلی است که در قالب شده، ضرب خهک اکنون که المال بیت

 و بخهرش هرا   آن بره  عثمان که چنان المال، بیت از هدایا و ها بخهش دریافت برا، مردم از ا، هعدّ

 ایرن  امرام  کند؛ ولرى  بخهید، حکایت می مى برتر، بعضى بر را بعضى راه این در و داد مى هدایا

 که کند می ایراد کسانی توبیخ در را المثل ضرب لذا این ؛(1/668: 1366بحرانی، . )کرد منع را کار

 .داشتند حضرت آن از مورد بی عاتتوقّ
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 تعریض :3-6-1

ر   زدن ووشره  برا  آن وویندۀ و باشد می حاضر آن در مخاطب که است کنایه از نوعی تعریض

فرر،   باشرد. )عزیرز    عامّ تواند می ها مثل از وونه این مخاطب. کند می همتنبّ رااور ر  صراحت بدون

( کنرایی ) مقصود معنا  که شود می وفته خبر  ها  جمله به تعریض ،دیگر عبارت ( به125: 1392

. رنجاند می را مخاطب رو این از و باشد کسی به ههدار یا و سرزنش، آواهی طنز، کردن، سخره آن

 (646: 1387تفتازانی، )

َينَِ  اَ »برا  نمونه  ََ ْجَمََء َذاَت اْل ََ ُم اْل ُْ ْنِطُق َل
ُ
 بره  ۀ دارا  توانایی بیان رابست زبان من امروز» ،«ْلَيْاَم  

 (59: 1379)ارفع،  «.آورم مى در نطق

 از کنایه را البیان ذات عجما ال ۀجمل المثل تعریضی از تالش بیهوده است. امام این تعبیر، ضرب

 وارد پروردورار  فرمران  از متمرّد و ونهکار افراد بر که است آورده پیهامدهایى و آشکار ها، عبرت

 آن از برود  شایسرته  کره اسرت  ها  آن به نسبت امام فضل برتر، بودن روشن از کنایه نیز و شد مى

 ،داشرت  مى وا امام فرمان از پیرو، به راها  آن که خداوند فرمان مقتضا، به و بگیرند عبرت وضع

 وناهکراران  و دینمتمررّ  از زدن، ووشره  و تعریض در مقام امام عبارت، وویی این در .کنند عمل

 (107: 1393مهایخی و دیگران، . )بهویند نافرمانی از دست و عبرت ویرند موجود وضع از خواهد می

 ایما :3-6-2

 باشرد  می اندم در آن وسایط که است ا  کنایه اصطالح درامّا  کردن؛ اشاره معنا  به لغت در ایما

 دریافتره  راحتری  ملزوم به و الزم بین ربط و تر آسان کنایه فهم که شده موجب ها واسطه کمی همین و

 قِلْر حَالْ یفِ   وَذًقَ نِیْعَالْ یفِ وَ تُرْبَصَفَ» سخن امیرالمؤمنین این مانند ؛(647: 1387 تفتازانی،. )شود

 «مانرده باشرد.   اسرتخوانى  ولویش در و رفتهفرو  خار چهمشدر  که کسى مانند ،کردم صبر» ،«اجًشَ

 خالفرت  غصرب  مراجرا   برابرر  در تلخ ایهان سکوت به امام سخن از فراز ( این51: 1397ارفع، )

 آن و کنرد  می یاد تلخی به سکوت این از ایهان. است قیام ترم سکوت، و صبر از منظور. دارد اشاره

کره   کنرد  اسرتفاده مری   کنایه از دو حال بیان برا  جمله دو هر و در خواند می مرارت بار و جانکاه را

 امر در را خود و داشت دل در شحقّ ربودن و تممنوعیّ از امام است، که اندوه و غم شدّت بیانگر

. آیرد  مری  وجود به انحراف دیگران دست به امر این بود با بود که معتقد و دانست می سزاوارتر خالفت

 رنرج  دچار بسیار است، سخت کار  بر که صبر ،صبر این ازحضرت  ( بنابراین1/256: 1366بحرانی، )
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 الهرجی  و العین فی القذ » یعنی ؛برد می کار به امام که یمهمّ تعبیر دو به توجّه با. شود می اندوه و

و  لفرظ  میان معنایی بار هماهنگی و مسأله بر صبر نهایت در و اندوه و غم معنا  برداشت و «فی الحلق

 هرا   با واسطه و تعریض بدون زیرا ؛داد قرار ایما کنایات زمرۀ در را کنایه این توان می ،مقصود معنا 

 (101: 1393مهایخی و دیگران، . )نماید می واضح آن در معنی لزوم قلیل،

 تلمیح :3-7

اسرت.   ، بدون اشراره بره مأخرذ و اصرل مراجرا     معروف یمثلتلمیح استفاده از شعر یا داستان یا 

 (2/328: 1367همایی، )

نَ : »عبارت قرآن از البالغه نهج تلمیحی  ها مثل از ا  نمونه م  َُ نْت َف َُ ِة اْلَحَِمنِل َحَم
َ
نَْلَمْر  ََ ْننُتْم 

َ
َمنَ   َفِإن 

َصنْت  َُ ْم
َ
ْت   َوم 

َ
 بار روزها، آخرین در مانید که مى دار، بار زن به شما همانا» ،(221: 1379ارفع، ) « 

و خبرر آن را  »(، 88)ص/ «حِینِ بَعْدَ نَبَأَهُ لَتَعْلَمُنَّ وَ: »هآیاین  از که «.کند سقط را خود جنین دار،

 تهدیرد  بررا   آیره  ایرن . است شده برورفته (458: 1385مکارم شیراز ، ) «شنوید. بعد از مدّتی می

در مورد ثواب و  قرآن ها، پیهگویى خبر زود،، و به در اندم زمانی یعنى ؛رود می کار به اشخاص

مراد از ایرن تلمریح بره     و رسد مى ها  دیگر آن به شما نگر  آینده و ادیان دیگر بر طتسلّ و عقاب

 .است هامیّ بنی کهتار و ظلم المثل هم شده، قرآن که اکنون ضرب

 البالغه ی نهجها المثل ضربکارکرد  -4

به مخاطبان پرداختره   در انتقال محتوا و مقصود امام علی ها مثل در این بخش به بررسی نقش

 خواهد شد.

 شکل دادن به لحن گوینده :4-1

اندیهره و احسراس او اسرت.    ۀ یر بیان مثل از زبان ووینده و چگرونگی ارا ۀ منظور از لحن، نحو

د حکمرت،  کنرد. )مؤیّر   یا طنزآمیز یا قبیح و ناپسند بیان میجدّ   را با لحنی ها مثل نویسنده واهی

همراه اسرت کره    خاصّ یالبالغه هم با لحن در میان وفتارها  نهج ها المثل ضرب( کاربرد 71: 1390

 .شود به آن پرداخته می در ذیل

َِ َمَع اْلَجَمََعةِ »مثل برا  نمونه در 
 ُ لحرن   (451: 1379)ارفع،  «.استا ه توده یاور خدا دست» ،«َيُا ال

 و فرموده بیان خوارج خطاب به را مثل ت همراه است، در واقع ایهان ایندر این خطبه با جدیّ امام
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 وونره  ایرن  توان وفرت،  و می خوانده است فرا جدایی و تفرقه از دور  و همدلی و وحدت به راها  آن

ْ  »است. یرا در عبرارت   ر حضرت از تفرقه زدن بیانگر احساس تنفّ مثل ْفنِرَط
ُ
ن َلُهنمْ  َْل َننَ ََحْاضع

َ
   َُ  ،«َمَِوُحن

( حضرت همرراه  71: 1379)ارفع،  .«کنم آب از پرها  آن برا، را حوضى ومان و به یقین بی سووند»

 هرا  آن بررا   ا  نقهره  ،است این المثل ضرب پردازد، مفهوم المثل می با لحنی طنزآمیز به بیان ضرب

 کره  اسرت  فرموده زبیر و طلحه برا  را المثل ضرب باشند، این نداشته را آن از فرار راه که کنم طرح

با  ( امام1/484: 1375شیراز ،  )مکارم .انداختند راه به را جمل جنگ و بودند عثمان خون خواهان

ترا آن را پرر   آن ایستاده  کنند که خود باال  لحنی طنزآلود جنگ جمل را به چاه یا حوضی تهبیه می

ت بار طلحه و زبیرر را ایرن   ، بنابراین سرنوشت رقّنیست با مساعدت خود ایهانوریز  جز راه  کند و

توان به طرز  به لحن و طرز بیان ووینده می توجّه باپس  کنند. المثل پیهگویی می چنین در قالب ضرب

البالغه شراهد لحنری     نهج ها مثل برد. واهی هم در پی خاصّ ی و نوع نگرش ووینده در موضوعیتلقّ

َثنَر »دهد؛ ماننرد   آن نهان میۀ تحقیر  هستیم که پستی و بی اعتبار  مخاطب را در دیده وویند َْ َ
  ْْ َمن

َجنر ْْ َ
است در  مهخّصکه  همان طور (1017: 1379 ارفع،) «ووید. مى یاوه کند حرفى پر کس هر»، « 

 کنند. و از اعتبار ساقط می برند میال ؤشخص پروو را زیر س شخصیّت این مثل امام

 فضاسازی :4-2

فضرا و روح حراکم و شررایط موجرود را      ها المثل ضرببا کاربرد  در برخی موارد امام علی

 کنند. توصیف و تبیین می
 وَ فَصَربَرْتُ »فرمایند:  شقهقیه میۀ مانند زمانی که حضرت برا  تبیین حال و هوا  خود در خطب

 در و رفتره فررو   خرار  چهرمش  در کره  کسى مانند کردم صبر»، «شَجًا الْحَلْقِ فِی وَ قَذً، الْعَیْنِ فِی

 نراراحتى  نهایرت  از وویرایى  ترسریم  تعبیرر،  این (51: 1397 ارفع،) «.باشد مانده استخوانى ولویش

 ببنردد  حوادث رو، به چهم توانست ایهان نمى که باشد مى رنج و درد پر از فضا  سالها، امام

تصمیم به  لذا امام ؛سازد آشکار را خود درون سوز و کهد فریاد توانست نمى نیز و بگهاید نه و

مکرارم  ) ت فرراوان بلکه صبر  همراه با مهقّ ،خاطر آرامش با آمیخته شکیبایى نهالبتّه صبر ورفت 

در آن  حضررت به خوبی فضایی که مثل است، این  مهخّصکه  همان طور( 1/330 :1375، شیراز 

 کند. روزها در آن ورفتار بودند، تبیین می
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 پردازی شخصیّت :4-3

یعنی توصیف اعمرال و افکرار و    ؛پرداز  شخصیّتالبالغه،  در نهج ها المثل ضربکارکرد دیگر 

 ( 209: 1396. )تقو  و دیگران، است عقاید و ظواهر ممثل از طریق مثل

َْ َحناْ ُمْج » :اسرت ا هویدمثل در کارکرد  شخصیّتنوع  در این نمونهبرا  مثال  َرِبيَضنة َتِمَني ََ ِل  
ع تجمّر  امام سخن( در این 53: همان)ارفع،  «.ورد آمده پیرامون من ووسفند ۀول چون»، «َغَدِم الْ 

زنرد، در واقرع برین     مری  مثل ووسفندان اجتماع به ادب، رعایت عدم و درم مردم را به دلیل کمى

 و شعور  بیۀ نهان و سمبل ووسفند عرب در کند؛ زیرا مردم و ووسفندان رابطه برقرار می شخصیّت

 (1/527: 1366بحرانی، ) .است زیرکی بودن اندم

ْئِب  ْخِتَطََف إِ » :دیگرۀ نمون َزلِّ  الذِّ
َ
َزى َداِمَيةَ  اْْل َْ ِسيَرةِ  اْلِم َْ  بز، که تیزرو وروى چون عجله با» ،«اْل

 یکری دیگرر از   (1047: همران )ارفرع،   «ربود،. را تامّ اموال ،رباید مى را شکسته پا و خورده زخم

ایرن تعبیرر اسرت،     ،به مخاطبران کمرک کررده    مورد نظر امام شخصیّتیی که به تبیین ها مثل

المال را به ران بز و مخاطب را به ورگ ورسرنه   در این مورد بیت حضرت( 23-22: 1365غرو ، )

 ،کرده تهبیه چاالم وروىتوسّط  افتاده کار از بز ران ربودن ل را بهاند، در واقع عمل ممثّ مثال زده

 وررگ  تهربیه  ایرن  در امرام  که اینامّا  .است او پستى و خفّت و ربودن سرعت به شبه وجه و

 بره  را طعمه و بجهد تند، به تا کند مى کمک را او هایش ران الغر،چون  ،کرده انتخاب را چابک

 بررا،  و نیست کار در ممانعتى که آورده جهت آن از را اندام الغر بز ران چنین هم و برباید سرعت

 وطرن  بره  را امروال  آن که داده اطّالع او به سرزنش و توبیخ عنوان به واه آن. است تر آماده ربودن

 (150/ 5: 1366 )بحرانى، .است کرده منتقل مکّه، خود،

 عنوان خطبه :4-4

درخور  دارند کره بره عنروان نرام و     ۀ ها واه چنان بار معنایی و نیز ساختار زیبایی شناسان مثل

این بخش از خطبۀ شقهرقیّه:  ( مانند 214: 1396)تقو  و دیگران،  قرار بگیرند خاصّ موضوع مطلبی

ٌة » َْ ِش ْْ َاَرْت ِش ْت ُثم   َْ کره   (55: همران  ارفرع، )« کف دهان شتر بود که برآمد و فرو نهست.» ،«َبنر 

 عبارت آخرین این ،در حقیقت و ورفت سوم قرارۀ به عنوان نامی برا  خطبترکیبی برساخته از آن 

 تکررار  امکران  عدم و یافتن پایان برا  المثلی ضرب و باشد می نیز آن ۀتسمی وجه که است خطبه

 حرال  چون ؛کرد ردّ سخن ۀادام برا، را اسعبّ ابن که حضرت با کاربرد آن درخواست است کار 
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مکارم ). یافت تغییر ،بود کرده آماده حسّاس و آتهین سخنان آن بیان برا، را امام که هوایى و

 (212: 1365؛ غرو ، 1/318: 1375شیراز ، 

 رسانی پیام :4-5

ها و اهدافی وجود دارد، که ووینده متناسب با مقصود خود آن پیام را بره   پیام ها المثل ضربدر 

جا که زبان استدالل و دلیل آوردن کوتاه است یا بیان یک مطلرب نیراز بره     آنتا  ویرد میخدمت 

 وفتن طوالنی است، از آن برا  انتقال پیام استفاده کند. سخن

 (981: 1379 ارفع،) «هجر. به خرما ۀکنند حمل چون»، «هَجَرٍ إِلَى التَّمْرِ کَنَاقِلِ»مانند: 

ۀ ، در پاسخ بره نامر  را اماممثل  ی است. اینبیهودوی و بی حاصلالمثل حامل پیام  این ضرب

از سو  خداوند بره پیرامبر  و حمایرت     به بروزیدن پیامبردر آن که اند  بیان فرمودهمعاویه 

 ؛تا به و  بفهماند که سخنانش بیهوده و بی حاصل اسرت  نماید او از رسالت جدید اشاره میاصحاب 

 برازوو  را مبراپیر  حال ،است نبوّت خاندان از که طالب ابی بن على برا،در آن نامه زیرا 

برا  دیرن   را او و فرموده عنایت حضرت آن به بزرگ نعمتى خدا که دهد مى خبر و، به و کند مى

 خرود  که صورتى در کرده است. کمک و تأیید را  و شیاران و اصحاب ۀوسیل به و بروزیده خود

 برا  را مطلرب  ایرن  وبازوو نمایند  را احوال اینتا  ندهست سزاوارتر پیامبر بیت اهل و حضرت

 .کنرد  حمل هجر سرزمین به خرما که است کسى مانند تو مثل فرمایند: می آشکارالمثلی  ضرب ذکر

 بصرره  بره  ا، سرمایه است،ا خرم مرکز که هجر از مرد، روز، که است آن المثل ضرب این ۀریه

 فکرر  بره  التجاره مال فروش از پس ببرد، سود، خود شهر در آن فروش از و بخرد متاعى که آورد

 بره  و خریرد  خرما زیاد، مقدار بصره ازکاالیی نیافت. بنابراین  خرما از تر ارزان و افتاد، کاال خرید

خرمرا  امّا  کرد ذخیره انبارها در را آن شود وران که این امید به جا آن در و کرد، حمل هجر سو،

 موضروع  ایرن  و شرد  تبراه  و فاسد تا ماند انبارها در   اوخرماها باالخره و شد تر ارزان روز به روز

ببرد که  جایى به سود، آوردن دست به و فروش برا، را کاالیى که کس هر برا، شد المثل ضرب

 و ورزارش  معاویره،  که است این مثل بانامۀ معاویه  مضمون تطبیق باشد، مى کاال آن معدن و مرکز

بره آوراهی    را خبر این که دارد جا و است خبر آن معدن خود او که فرستاد کسى سو، به را خبر

توان در  المثل را می ر شد این کارکرد ضربباید متذکّالبتّه ( 4/753: 1366. )بحرانی، برساند دیگران

  کار برده باشد. بیهوده بهآن را  البالغه یافت و مثلی نیست که امام نهج  ها مثل همه موارد
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 گیری نتیجه

لفظی و  متعدّدویر   بهره وردید، امام علی مهخّصیافته در این پژوهش انجام  طبق مطالعات

خود ایهان است و بعد از آن در مثل  مبتکر اصلیحتّی  اند که واهی داشته ها المثل ضربمحتوایی از 

در فهرم  هرا   آن ثیرأالبالغه و ت   موجود در نهجها مثل رایج شده است. با بررسی کارکرد میان مردم

یی هرا  به شیوه ها مثل از ، امامنخستوردید که  مهخّص ،بود توجّه مطلب که در این مقاله مورد

واهی هم تنها بره  از متون قبل به ویژه قرآن اقتباس یافته، مثل  یعنی واهی ؛اند استفاده کرده مختلف

وسترده برخروردار  بار معنایی از چنان  ایهانداشته و واهی هم تعبیر  توجّه المثل نقل مستقیم ضرب

بره شرعر  معرروف     در برخی موارد استناد اماماست. ها افتاده  که بعد از ایهان بر سر زبانبوده 

مرورد نظرر حضررت    المثل در بیان  عبارت ضربنیز واهی  وباشد که برا  مخاطب شناخته شده  می

  هرا  مثرل هرا  ادبری    آرایه ها  زیبایی شناختی ، در این مقاله به بحثدوم. درهم تنیده وهته است

قرار ورفت.  توجّه در فهم محتوا موردها  تأثیر آن استعاره، کنایه، نماد و :چون البالغه موجود در نهج

فرینری،  آاز جمله شکل دادن به لحن ووینرده، تصرویر    ؛ها المثل ضربین کارکردها  تر مهمّ ،سوم

کره  وردیرد   مهرخّص و  بررسری شرد  رسانی و فضاساز ، و تأثیرشان در فهم مقصود حضرت  پیام

غیر از کاربرد رایرج و مهرهور آن    خاصّدر راستا  رویکرد  المثل را  ضرب هعمدطور  به امام

 اند. نظر داشتهمدّ
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 و مآخذ منابع

ناوصنحيح ، البالغر نشرح نهج (، 1404الحايا، عَا الحميا ) ابىابْ  -1  ةاباالْضنل ابنراْيم، بنمک مْتَن محمِّ
 .الَُ مرعشى نجْى آيت

 .وهرا ک فيض ََشَنى، 2چ، تحجم نرواننهج نالبالغ  (،1379) ارفع، ََظم -2
 .24-10صص ،14-13، ش النج نۀیهشحن ،«الَلغَ شَر در نهج»(، 1384) ابََلى، ابراْيم -3
نامصنحح ، اختیارنمصبا نالسرالیی (، 1366) بحرانى، ميثم بْ عُى -4 انتشنَرات مشنهاک ، 1چاميدنى،  محمِّ

 .رضاىستَ  بارس آ
 .وهرا ک دانشگَه وهرا ، هام نبجمنیارینداستان(، 1369) بهمديَر، احما -5
اپيرچراغ،  -6 نتََربست »(، 1395) زاده فْهى رضَ، عَاالهَدىمحمِّ ، «الَلغنَ در فهنم امثنَل نهج بيدَمتديِّ

 .119-93صص ،5 ش،مطالعاتنفجمنحدیث
 .دارالْْروهرا ک نشر ، 8چ، مختصحنالمعاهی(، ش 1383)وْتَزانى، سَاالايْ  -7
اوْاى،  -8 ا، محمِّ رد مثل در مجماعَ داستَ  يْى باد و يْنى »(، 1396)مهاوى  جااد محمِّ ََربرد و َََر

 .220-197صص ،12، شعام نادبّیاتفحهنگنون ،«نَاد جمَل زاده
، فنوننادبی، «ى فَرسى در دو سطح واژگَنى و نحاىَْ المثل ضرببررسى »(، 1388) ذوالَْْرى، حسْ -9

 .80-57صص  ،1ش
 کوحْيق احما حجنَزى السنَْ، بينروت، االعجازنةهجایةناالیجازنفیندرای ،(1992) رازى، ابابْر فخرالايْ -10

 .دارالجيل و المْتب الثَْفى
نن»(، 1389)جَننَرى  مَصننامَزاننناس، احمننا پَشننَ،  -11 ُِّ ، «الَلغننَ َْى نهج ْننَى مجننَز در نَمننَ ى زيََيىوج

 .28-1صص ،6، شهایناسالمینپژوهش
 .َْ، وهرا ک نشر دانشگَْى ا شْيَىاحم ۀ، ورجمامثالنکج نعحبی(، 1381) زلهَيم، رودولف -12
 ة.بيروتک دارالْتب الَُمي، 2ط ، المستقصینفینامثالنالعحب(، ق1408) زمخشرى، محماد بْ عمر -13
نناسننَياى روشننْ،  -14 وهننرا ک پهوْشننگَه ، شناسررینفجررمنوننتحلیررزنزبررانن ررحوننونرو (، 1383) بَبرمحمِّ

 .فرْدگ و انايشَ اسلمى
َِّ يفر، ام ىزيعز  -15 ، «َ يناگَه عُنم بيناز د ىلمنيا ىَرد ىالمثل َْ ضرب ىشدَس يىََيز »(، 1392) َسرع

 .128-109صص ،2، ش اتنعام یفحهنگنونادبنۀدوفصلنام
ا )غروى،  -16  .بمک انتشَرات اسلمى، ةم نهج نالبالغنةالحیمنالمستخحجونمثالناال(، 1365محمِّ
ََر -17  .بََُوهرا ک نشر ، 1چ، بالغ مفحداتنهج نال(، 1377) بريشى بدَبى، عُى ا
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عَاالُطيف  اوصحيح سيِّ ، منجاجنالبحاعةنفینشح نهج نالبالغة(، 1364الَُ ) ةبطب راوناى، سَيا بْ َْ -18
 َمرى، بمک َتَبخَنَ عمامى آيت الَُ مرعشى نجْى. َاه

ُِّ ََشَنى، ملِّ  -19 ناجااد ذْدنى وهراننى، ، العارفی نةتنبی نالغافلی نونتذکحن(، 1378) َ فتح ال ا محمِّ ح سيِّ مصحِّ
 .پيَم حقانتشَرات وهرا ک ، 1چ
ا )مخَطب،  -20 ، محتبطنباناصولنوموز نخاهوادهنیفارسنیونکاربحدنضحبنالمثزنهانییشناسا(، 1385محمِّ

 َ يننَ و مربيننپهوْشننْاه اول ،پهوْشننگَه مطَلَننَت وزارت آمننازش و پننرورش، آمننازش خننَناادهوهننرا ک 
 .)خَنااده(

 1 ىَْ مَدَشدَسى اسُاب َدَيَ در نهج الَلغَ )خطَنَ»(، 1393)ميَ  خرِّ  فَطمَمشَيخى، حميا رضَ،  -21
نى، ،دینینادبّیات ،«5وَ   .110-93صص ،7ش پهوْشْاه اسلم وماِّ
وهنرا ک دار الْتنب ، 1چ، پیامنامامنشح نتازهنونجامعینبحنهجر نالبالغر (، 1375) مَْرم شيرازى، نَصر -22

 ة.السلمي
 نشر )انتشَرات آستَ  باس رضاى(. مشهاک بَ،  حوننۀتحجم(، 1385) نننننننننننننننننننننننننننننن، -23
ونتعبیحهراینکنراییننهرانمثزناینازنهراینفحهنیرینهجفتر ندرندهیردهنارز (، 1390) ا حْمت، نَْيامؤيِّ  -24

 .وهرا ک پهوْشگَه عُام انسَنى، فارسی
 .روتک دارالجيليب ،دی نعبدالحمیالدنیمحاهتمامنمجمعناالمثالنب ن ،(1339)، اباالْضل ىاانيم -25
 ةوزار  ةکالنزيْ، بنَْر وصنحيح احمنا ، االربنفرینفنرونناالربنةهجایر ،وَ( بى) الايْ احما نايرى، شهَب -26

 .و الرشَد الْامى ةالثَْف
ااب لْيجى، ميرزا ناِّ  -27  .اخاا  َتَبچىانتشَرات  ک، وهرا البالغ نشح نهج ، (وَ بى)بَبر  محمِّ
 .بمک دارالْْر، ةجواهحنالبالغ(، ق1435) َْشمى، احما -28
يْ ْمَيى، جلل -29 س، 4چ ،فنوننبالغتنونصناعاتنادبی(، 1367) الاِّ  .نشر ْمَ ۀوهرا ک مؤسِّ


