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 هممقد

است کله بله دلیل      و کلمات قصار حضرت علی ها و نامهمجموعه ا  از خطبه ها ، نهج البالغه

ابلن ابلی   )است  «فروتر از کالم خالق و فراتر از کالم مخلوق»به حق سخنی ، آنۀ ویوگی ها  برجست

این  چنان هماما  ؛گذرد یماین که قرون متماد  از گردآور  نهج البالغه با وجود (. 9/9: 9731، الحدید

را حفظ نموده است. لطف تعبیر و حسن ترکیب و زیبایی لفلظ و شلکوه   طراوت و تازگی خود ، کتاب

گذاشلته اسلت. یکلی از    را در کنار هم گردآورده و جهانی از زیبایی ظاهر  و باطنی را به نمای   امعن

وجود طنلز  ، نگاه نخستگرچه در  کارگیر  مفاهیم طنزگونه است.ه ب، جلوه ها  بدیع و ادیبانه نهج البالغه

ولی با توجه بله ایلن کله طنلز     ، دس و متون مذهبی امر  غریب و دور از انتظار می نمایددر کتب مق

مانند نهج البالغه نخواهلد   دینیهیچ تعارضی با فضا  کتب از این رو  است؛ گامی در جهت نقد سازنده

یابد؛ در راستا  ادبیت این کتاب طنز در آن نمود می  که ادبی است برجسته و داشت. نهج البالغه اثر 

جامعه و مردم است. به درستی وقتلی نهلج البالغله را     مسای  طنز  که خالق تابلوهایی گویا و دقیق از

بلکه در برابر خود صحنه هلایی زنلده و   ، گشاییم خود را با کلماتی عاد  و بی روح مواجه نمی بینیم می

عواطلف و  ، نوازد میرا  ها چشم اهده می کنیم که تصاویر روح پرور آنسرشار از حرکت و پویایی مش

 انگیزد و نیرو  اندیشه را به تکاپو وا می دارد. میاحساسات را بر

طنلز بهتلرین و   ، را به صورت مسلتقیم ندهلد  قضایا  بیان ۀاجاز، در محیطی که خفقان حاکم بر جو

با توجه بله حاکمیلت شلرای     ، به همین جهتست. ا کارآمدترین ابزار جهت بیان نواقص و کاستی ها

که اسطوره عدالت و آزاد  و برابر  و برادر   حضرت علی، ساعد اجتماعی و فرهنگی بر زمانهنام

بلا  ، طنلز  ۀو سرزن  هلا را در جامل   ها لذا شدیدترین توبیخ ؛نمی توانستند به نقد مستقیم بپردازند، بودند

یبا و گویا ترسیم تصاویر  ز، ترتیببه این  و کردند میشیواترین و لطیف ترین واژگان و تعابیر مطرح 

 .  نمودندمی 

تمثیالت زیبا و استعاراتی بدیع و توصیفاتی دقیق و بلا  ، با بهره گیر  از تشبیهات نغز امام علی

  آفریلده اسلت کله هلدف     ا همفاهیم و تعبیرات طنزگونه و هنرمندان،   بالغیها استفاده از سایر روش

رذای  و دعوت به پاکی و راستی و فضای  اسلت. بلدون   نقد و توبیخ زشتی ها و ، هرکدام از این تعابیر

نیازمند ابزارها  مؤثر و  ها شک ورود به سرزمین روح آدمیان و ایجاد انقالب فکر  و ارزشی در انسان

مفاهیم اعتقاد  و اخالقی و تربیتلی در قاللب هلا     ۀ ابزار طنز و عرض، هنرمندانه است که در این میان

تا ژرفا  جان آدمی نفوذ  و نماید میدر درک این حقایق و مفاهیم ایفا  نقشی مؤثر، محسوس و ملموس
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ها  نهلج البالغله بله زبلان      ها و نامه در بازگردان خطبهگزیند.  میجا  او ذهن ۀ کند و در نهان خان می

 فارسی از ترجمۀ محمد دشتی استفاده شده است.

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پژوهش ۀپیشین. 1-1

. نشلد  یافلت ، باشلد  ملرتب   حاضر نوشتار موضوع با کام  طور به که پووهشی، پیشینه بررسی در

. شلود  ملی  مرور، هستند نزدیک تحقیق موضوع به ا  اندازه تا که ها پووه از  برخی ادامه در بنابراین

 آثار  -الف: هستند بررسی قاب  دوجنبه از که شده نگاشته متفاوت رویکردها  با آثار  طنز زمینه در

 مباحث ۀپشتوان تواند میها  آن در شدهمطرح  مفاهیم و مبانی و اند پرداخته آن اقسام و طنز تعریف به که

 بلر  علالوه  که (9739، صدر) «طنز با سال بیست» کتاب جمله از ؛باشد نوشتار این در شده ارایه نظر 

 کتلاب .اسلت  پرداختله  انقلالب  از پل   طنز ۀتاریخچ معرفی به، ادبی اسلوب یک عنوان به طنز معرفی

 بررسی طنز انواع و طنزپرداز   ها شیوه کتاب این در ؛(9731، جواد ) «فارسی ادبیات در طنز تاریخ»

 .  اند شده

 هلا   روش. است کرده بررسی و تحلی ، شناسایی را طنزآمیز متون، جدید نگاهی با که آثار  -ب

 ۀمقال. باشد پووه  این در تحلی  شیوه جهت مستقیم غیر الگویی تواند می ها نوشته این در بررسی و نقد

 مقدس کتب فضا  نبودن متناقض اثبات از پ  مقاله این در(: 9111، میر مستنصر) «قرآن در شوخی»

 «حاللت  سیاسلی  طنلز  هلا   آماج» ۀمقال .پردازد می کریم قرآن در طنز از هایی نمونه ذکر به، طنز با

 حاللت  ابوالقاسلم  آثلار  در طنزآمیلز  سیاسلی  هلا   سوژه به مقاله این در ؛(9731، همکاران و خلیلی)

 فلوق هلا    نوشلته  در. کنلد  ملی  بررسلی  آثلار  این در را آن نوع و سیاسی طنز ها  آماج و پردازد می

اسلت.   شلده  پرداخته طنز با اسالمی متون فضا  نبودن متناقض ۀمسئل به و بررسی طنز تحلی  ها  روش

 بلر  شلاهد  ، قرآن جمله از ؛دینی متون در طنز وجود اثبات و ها پووه  این در بررسی مورد مباحث

 بلرا   مناسلبی  الگلو  ، ها آن در رفته کار به تحلیلی ها  شیوه و باشد البالغه نهج در طنز وجود امکان

  .بود خواهد رو پی  نوشتار

 روش پژوهش. 1-2

 در طنلز  اقنلاعی  عنصر بررسی» بها  اسناد   با روش توصیفی و تحلیلی و کتابخانه حاضر پووه 

ها   نمونه در البالغه نهج طنزگونه تعبیرات و پردازد می «مفاهیم تصویرساز  در آن نق  و البالغه نهج
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 تأثیر ۀنحو و الفاظ این توس  شده بازساز  تصویر، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مسای  ۀحوزفرد  و 

 .باشد می جدید رویکرد  دارا  که کند می بررسی را مخاطب اقناع در آن

 های پژوهش . پرسش1-3

ها در نهلج البالغله    آن ها  آن چه نقشی در انتقال مفاهیم به مخاطب و تصویرساز  طنز و گونه -9

 دارد؟

تصویرساز  مفاهیم چگونه ها در بررسی  طنز از چه پیوند  با نقد برخوردار است و پیوستگی آن -2

 گردد؟ تبیین می

 ها  طنز در اقناع و جذب مخاطب کدام هستند؟ سویه ورویکردها  -7

 مفهوم شناسی .2

 خواهلد  بحلث  بهتلر  چه هر تحلی  در به سزا ینقش کلید  واژگان مفهوم شدن روشن که جا آن از

 پردازیم:  می ها آن اصطالحی و لغو  تعریف به، بخ  این در لذا ؛داشت

 . طنز 2-1

 افسلوس  (5/711: ق9191، ابن منظلور ) .است کردن مسخره و استهزا معنی به عربی ا  واژه «طنز» 

، معلین ) کلردن  کرشمه و ناز درحال، کردن تمسخر، کردن  سرزن ، زدن  طعنه، کردن  مسخره، کردن

 نلوعی  و زدن طعنله  معنلا   به «طنز» بنابراین (9931: 9731، سیاح) کردن مسخره و (2/2273: 9733

 .است رمزآمیز و کنایه با گفتن سخن

 شلده  بیلان  لفظاً و ظاهراً که معنی آن خالف بر معنی یک اظهار»  ادیبان؛ اصطالح طنز در چنین هم

 «سلت ا ها پلید  اصالح،  راستین طنز هدف: »گوید طنز تعریف در 9( درایدن911: 9733، حلبی) «است

 و رملز ۀ جامل  در اجتملاعی  انتقلاد »  از عبارت را طنز، معاصر طنزپرداز، تنکابنی( 15: 9731، زاکانی)

 املروزه  (997: 9739، شوقی نوبر) .است دانسته «زیباشناسی و هنر  ها  جنبه حفظ و رعایت با، کنایه

 .اسلت  ملراد ، آن طلبانله  اصلالح  و تعلیمی بعد که خنده چاشنی با اجتماعی غیرمستقیم انتقاد یعنی ؛طنز

 غبارستانی و جویی درمان، نگر  تعالی، بخشی آگاهی: »از عبارت طنز هدف پ  (39: 9735، ناصر )

  (939بی تا: ، مروتی) است «جامعه امور اصالح، نتیجه در و

                                                           
1 .Dryden 
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، هلا  زشلتی ، هلا  بلد   چون نسبی مفاهیم کردن برجسته، آید برمی فوق تعاریف از که گونه همان

 طنز در خنده طرفی از. است طنز تعاریف ۀهم مایه درون، عیوب و مفاسد، حقیقت، ها نقص، ها کاستی

 معرفلی  جلد  با تضاد در را طنز، شده ذکر تعاریف از یک هیچ، عامیانه دیدگاه برخالف و نیست هدف

نیسلت،   طنلز  رایج ها  تعریف اساس بر نوشتار این در طنز از گاننگارند مقصود بنابراین. است نکرده

 که تعابیر . کند می شکایت و انتقاد، ناهنجار شرای  از، نمایی درشت با که است تعابیر ، مقصودبلکه 

  .آورند می لب به را لبخند اوقات ا  پاره در ولی نیست هدف ها آن در خنده

 طنز سیاسی .2-2

آمیز از مفاسد و معایب و حقایق تلخ  آور و اغراق زبان انتقاد غیر مستقیم با بیانی خنده« طنز سیاسی»

است و هدف آن اصالح یا حذف یا حتی نابود  عوام  و اسلبابی اسلت کله راه سلازندگی و      سیاسی

پیشرفت و آبادانی و رونق کشور و مردم را خراب و ناهموار می سازند. از این رو طنزپرداز واقعی هلر  

چه ( اگر73-71 :9732، آرین پور) سازد. میآماج طنز خود ، آن چه که سالمت جامعه را تهدید می کند

اشخاص آماج طنز خود می پردازد تلا هلم   ۀ طنزپرداز در غالب موارد به برهم زدن تناسب و تغییر چهر

اما در ملوارد  نیلز    ؛را هدف قرار ندهد و هم به اهداف خود نزدیک تر شده باشد   خاصمستقیماً فرد

  مستقیم و صریح ملی  طنزپرداز را به واد ها و کج تابی ها و ناراستی ها عظمت و اهمیت فسادها و پستی

 (911: 9731، باقر  و همکاران) کشاند و از این رهگذر خطرها و آسیب هایی را نیز پذیرا می گردد.

 ها و رویکردهای آن در نهج البالغه . طنز و گونه3

 بله  و انلد  داشته خود زمان جامعه شرای  بهبود در محور  نق  علی با توجه به این که حضرت

 بیلان  کله  جلا  آن در کردند؛ می گوشزد متفاوت ها  بیان با را موجود ها  ناهنجار ، شرای  اقتضا 

 بله  با و، نمودند می استفاده جامعه دردها  بیان برا  کنایی و مستقیم غیر ۀشیو از، نبود ساز چاره مستقیم

در ادامله برخلورد و نگلاه    . پرداختند می سیاسی نامناسب شرای  از انتقاد به طنزگونه و زیبا تعابیر کارگیر 

 گیرد. میناشایست سیاسی مورد بررسی قرار  با امورحضرت 

 دورۀ امام علی . بازخوانی طنزگونه اوضاع سیاسی حاکمان3-1

 جانشلین  را او پیلامبر ، دفلاع  قابل   نق  هایی اساس بر و شیعه اعتقاد به که کسی زدن کنار

 املور  تصلد   استحقاق ها  مالک تغییر و دیگر  به خالفت سپردن و بود کرده معرفی الهی منصوب

 اوللین  در کله  بلود  رویلداد   پیلامبر  عصلر ۀ جامع بر حاکم ارزشی باورها  تحریف و مسلمین
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 قالب در البته. شد بارور و دواند ریشه تدریج به و، یافت تحقق خدا رسول رحلت از پ  روزها 

: 9737، فرهمندپور) .یافت نوین یشکل روز هر تاریخ طول در، متفاوت سازها  و ساخت و متنوع ها 

، نداشلتند  را مسللمین  بلر  حکومت شایستگی تنها نه که رسید افراد  به پیامبر از پ  ( خالفت3

 سیاسلی  دالی  به که ایراداتی. خورد می چشم به ها آن حکومتی ۀشیو در فراوان نواقص و ایرادها بلکه

 روش بله  حضرت عللی  دلی  همین به، نداشت وجود ها آن از مستقیم انتقاد امکان، اوضاع بر حاکم

تصلویر    ،و در قالب طنلز  پردازد میبا تعابیر مختلف به نقد حکومت و حاکمان  کنایی و مستقیم غیر

فریبلی و خدعله و    شود که با عوام هایی اشاره می . در این بخ  به شخصیتمی کند ارایهگویا از آن ها 

در راسلتا  منلافع خلود و     پیشامدها  پل  از رحللت پیلامبر    ها و نیرنگ از رخدادها و جریان

ا  را  ها  فرقه بند  ها  جاهلی بهره بردند و اختالف و درگیر  و دسته حاکمیت اشرافی گر  و اندیشه

 ها  گوناگون جامعه نوبنیاد اسالمی گسترش دادند. در طبقات و الیه

 . نکوهش معاویه3-1-1

ناالیق و ناشایست بر مسند قدرت نشستند. حضرت با علم اماملت  افراد  ، پ  از حضرت علی 

ردنلد و خبلر   برخی اتفاقات آینده را برا  مردم تشریح می ک، و شناختی که از اوضاع و شرای  داشتند

 23 ۀدادنلد. در نامل   میبه مردم ، امی را با عباراتی که رنگ و بو  طنز داشتندرو  کار آمدن چنین حک

ْر م ْنْناَ  »کنند:  میو  را این گونه توصیف ، توهین آمیز معاویه در جواب نامه امام  َلَنا  للادَّ
َ
أ َفَلَقْد َخبَّ

َن  ْبَبلَ  ْخْب م َن ، ْه ْعْنَدَن ْء لللَّ َعَجبً  ْإْذ َطْفْقَت تم ْنَت ْفي ذَ ، َوْنْعَمْتْه َعَلْيَن  ْفي َنْبيِّ ْو َ لْعا َ  ْلاَفكم
َ
تْماْ  ْإَلاَ َرَجاَ    ِْ للَّ ي َكَن ْقا

ْ رَ  َسدِّ َضا ْ    نم راستی روزگار چه شگفتی هایی از تو بر ما آشکار کرده است! تو می خواهی ما » ؛«ْإَلَ للنِّ

آگاه کنی و از نعمت وجود پیامبر باخبرمان ساز ؟ داستان تو ، را از آن چه خداوند به ما عنایت فرمود

ستاد خلود را بله مسلابقه دعلوت     برد! یا ا 9«هجر»اند که خرما به سرزمین پرخرما  داستان کسی را م

 « کند!

یلا  ، معاویه را در نادانی و بیهوده کار  به کسی که خرما بله هجلر رسلاند   ، با این عبارات امام

معلادل     یادشلده، درواقع ضرب المث  ها، تشبیه کرده ،تیرانداز  می خواند ۀآموزگار خود را به مسابق

معاویه خبر  گویا  وجه تشبیه نیز چنین است که 2«کرمان بردن زیره به»: استفارسی المث   این ضرب

، احمد ) معدن آن بوده و به بازگو کردن آن سزاوارتر است.، را برا  کسی بازگو می کند که او خود

9733: 11-31 ) 
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 ۀو به خود اجلاز ، که خود را در جایگاهی ب  واال می بیند، در جواب معاویه امامبه این ترتیب 

و او را از اوج علزت کلذایی کله    دهد  میپاسخی کوبنده ، اظهار نظر و دخالت در هر امر  را می دهد

دور از انتظار هستند و ، . از آن جا که پاسخ ها  غیرمنتظرهکشاندبرا  خود ساخته به حضیض ذلت می 

 دارندگونه  ویر طنزدر ترسیم تصا ه سزاب ینقش از این رو، کنند مخاطب را به صورت ناگهانی غافلگیر می

 . روند به شمار می عیوب و ایجاد تغییر نگرش در مخاطبیادآور  جهت    مناسبو ابزار

 . عمروعاص3-1-2

چهره ا  شناخته شده در تاریخ به شمار ملی  ، یکی از افراد مزدور  که در حیله گر  و فریبکار 

ا نمود و به دلی  خلوش خلدمتی   ایف ی مؤثرعمروبن عاص است. او در تثبیت حکومت معاویه نقش، آید

طلاغوت  ۀ چند صلباحی را در سلای  ، حکومت مصر منصوب شد. و به این ترتیب بهو  سو  از ، های 

هجلر  پل  از جنلگ صلفین بلرا        71در نامله ا  کله در سلال     ذلیالنه سپر  نمود. امام، شام

و نقل  او را در  ، پرده بر می دارد اش کریهۀ در قالب تعبیر  نغز و گویا از چهر، عمروعاص می نگارد

 دنباله رو  از معاویه چنین ترسیم می نماید: 

َثَ هم »... 
َ
َبْعَت   ُذم إَلاَ َنَخ ْلْباهْ ، َوَطَلْبَت َفْضَلهم ، َف تَّ ا لم ََ  ِْ  

ََ اْ  َب َع لْلَكْلْب ْللضِّ ِْ ، لتِّ ْلَقاَ ْإَلْياْه ْناْض َفْضا َم ْنَتْظا م َنا   ََ َو
بله  ، شلکار شلیر هسلتی    ۀپی او می رو  و چونان سگی گرسنه به دنبال پ  ماند تو در» ؛...« ،َفْ ََسْتهْ 

 « افی شکارش را به سو  تو افکند...بخش  او نظر دوختی که قسمت ها  اض

 : »شود می زده مث  رذالت و پستی به سگ
َ
  

َ
 رو  بلر  سلگ  از تلر  پست» ؛«ة  ْجيَفا ََعلَ  ب  لْ كَ  ْنْض  ِم ْل

 کرده شیر از سگ پیرو  به تشبیه را معاویه از عمروعاص پیرو  امام (221بی تا: ، جاحظ) «مردار

: » «فریسلته .... یلوذ»  عبارت در شبه وجهبا آوردن  و سازد متنفر عمل  از و کند تحقیر را او تا است

 رو  از معاویله  از علاص  عمرو پیرو  که نماید این نکته را یادآور  می «اش طعمه... دارد طمع چشم

 بله  چیز  مال  مانده پ  از معاویه دارد طمع که ستا آن خاطر به و همتی دون و ارزشی بی و پستی

 می شیر  پی در که سگی به انسان تشبیه است. در شیر از سگ پیرو  مث  چشمداشت این و ببخشد او

 حلرص  ویوگی بیان آن و نهفته دقیق ا  اشاره، تشبیه زیبایی و جذابیت عین در، برسد غنیمتی به تا رود

 تمثیل   تشلبیه  نلوع  از شیر و سگ بین نسبت با معاویه و عمروعاص میان ارتباط ۀمقایس. است طمع و

اسلت   روان (معاویه) شیر دنبال به پیوسته که سگ یک جایگاه در عمروعاص توصیف از هدف است؛

 سلاخت  از املام . اسلت  عمروعلاص  شخصلیتی  ویوگی بیان، برسد نوایی به او غذا  ۀباقیماند تا از

 را رذیالنله  خصیصله  ایلن  بودن ناپسند به اشاره و طمع مفهوم تداعی، جالب و دقیق گونه این تصویر 
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حکایلت   از نارضایتی امام، هنرمندانه چنین ا  صحنه ایجاد و، تشبیه تمثی  از استفاده. کند می اراده

 دارد.  مخاطب اقناع درنقشی به سزا  که آفریند می طنزگونه و عبارتی کند می

 اشعری . ابوموسی3-1-3

 حلاکم  که اشعر  ابوموسی، بود فراخوانده جم  اصحاب با جنگ برا  را یاران امام که هنگامی

 او جالب توصیفی در، 17 ۀنام در حضرت .شود می حضرت به کمک برا  مردم رفتن از مانع بود کوفه

نَّ  َبْعدم : »است خزیده خود سوراخ در که کند می تشبیه حیوانی به را
َ
َُ َلَ  َوَعَلْيَ  ،   ٌ  رم ُْ ، َفَقْد َبَلَغْني َعْنَ  َق

َلَ   َْ ُلي ف ْرَفْع َذ َِ َعَلْيَ  َرسم ْحاْ َك ، فإَذل َقْد ْج ْنْض جم ْ  ْنْئَزَرَك ولْخ م  درود و پروردگار ستای  از پ » ؛«... ولْشدم

، آیلد  تو پی  من ۀفرستاد چون. ستا تو زیان به هم و، سود به هم که رسیده من به تو از سخنیبر او، 

 « ... آ  بیرون خود سوراخ از و ببند محکم جنگ برا  را کمرت، زن کمر به همت دامن

 حیوانلات  بله  را اشلعر   ابوموسی زشت رفتار حضرت، شد ذکر مثال عنوان به که مورد این در

 بلا  هملراه  که است طنز نوعی درواقع، خود این که، دده نشان را او زبونی و پستی تا است کرده تشبیه

آن اسلتعاره   نظلایر  و روباه با ابوموسی همسانی ۀمالحظ به را( النه) جحر ۀکلم امام. باشد می تمسخر

 و اعملال  انجام اثر در که است فرد این تقبیح و تحقیر، عبارت این آوردن از ایشان اصلی هدف آورده؛

 به را زشت  رفتار تا، کرده تمثی  و تشبیه حیوان به را او رفتارش زشتی دادن نشان برا  ناپسند رفتار 

 در تلا  گیرد می یار  طنز شیوۀ از امام منظور این برا . دگردان نمایان را واقعیت و دهد نشان مردم

 . پذیردانجام  اقناع و دنمای ایجاد تغییر مخاطبان نگرش

 زبیر و . طلحه3-1-4

بله اهلداف    رسلیدن  طملع  به و او خونخواهی ۀبهان به ،عثمان قت  ماجرا  از پ  زبیر و طلحه

 را زیلر ۀ خطبل  هلا  آن هدف چگونگی بیان در امام. زدند شورش به دست حضرت مقاب ، شومشان

 973 ۀخطبل  در، بدیع و زنده تعابیر  قالب در ایشان. دارد برمی پلیدشان افکار از پرده وفرماید  می ایراد

ضاً  : »نماید می تهدید وجه شدیدترین به راها  آن و معرفی را جم  افروزان آت  ُْ ْم َح ْفْ َطضَّ َلهم
م
ْه َل مم لللَّ َْ َو ل

َُن َبْعَدهم ْفي َحْسي   بُّ عم ََ وَن َعْنهم ْبْ يٍّ َو ََل  رم ْصدم ََ هم ََل  َن  َن ْتحم
َ
 سازم پر آب از ایشان بر حوضى سوگند خدا به» ؛« 

 .«ننوشند آب دیگر آن از پ  و نگردند بر سیراب آن از، بکشم را آب  بتوانم خود تنها که

 ها آن برا  ا  نقشه یعنی، نمایم آب از پر برایشان حوضی: فرماید می ها آن تهدید مقام در امام

 را هلا  آن، خلود  کله  کشانم می هایی حوض سمت به را آنان. باشند نداشته آن از فرار راه تا کنم طرح
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 به آن هرگز فرار صورت در یا، بیرون نیایند آن از و گردند کشته یا شوند وارد آن بر چون و ام انباشته

 آن علیه جنگی چنانو ، بیندازم ا  مخصمه چنان در را ها آن که است این مقصود. رو  نیاورند معرکه

 آبگیلر   بله  را زبیلر  و طلحه با مقابله ۀصحن بیان امیر 7.باشند نداشتهاز آن  گریز  راه که کنم برپا ها

 راه هلیچ  گیلرد  قلرار  آن در کله  کسی و اند کرده مرگ آب از پر را آن درون که است کرده تشبیه

 تا نوشید نخواهد دیگر  گوارا  آب هیچ گاه و، شد نخواهد سیراب هرگز ندارد؛ وجود برای  گریز 

 . بمیرد وقتی

 قرینله ، سلخن  به توجه با باشد؛ می مرشحه ۀتصریحی استعاره، عبارت این در رفته کاره ب ادبیآرایۀ 

 بله  مشبه لوازم از چون... یَعُبّون ال و... یَصدُرُون ال عبارت دو لذا ؛است حالیه، حوض بودن استعاره برا 

 انلداختن  و آب از پلر  حوضی به زبیر و طلحه تنبیهۀ صحن تداعی. است ترشیح، شود می محسوب جنگ

 رو  پلی   را طنزگونله  ا  صلحنه ، مهلکه این از گریز برا  نافرجامشان تالش و حوض این درها  آن

 ؛اسلت  جسلته  بهلره  طنزگونه و استعار  عبارتی از، هشدار بیان برا  امام. کند می ترسیم مخاطب

و  اقنلاع  ودارد  دوچنلدان   تأثیر مخاطب دل و جان عمق بر هنرمندانه و ادیبانه یعبارات چنینگمان  بی

 .داشت خواهد پی در راجذب و  

 ثقفی . حجاج3-1-5

 بخ  آخرین در عملکرد  چنین نتیجه به اشاره با و کوفیان فعلی عملکرد نقد در علی حضرت

بله   و، شلمرد  می را او جنایات از ا  گوشه ودهد  می خبر «اجحج» ۀفتن از گویا عباراتی با، 991ۀ خطب

َن  َولللهْ » :دهد می گزارش کوفه مردم تاریک ۀآیند از، صریح عباراتی بااین ترتیب 
َ
ْم ، ...   َطضَّ َعَلاْيكم َسلَّ َليم

ََّ  م لْلَميَّ  م  ِم َثْقيف  للذَّ َل مْ ، َم ِم َخْضَ َتكم كم
ْ
أ مْ ، ََ ْذَبم َشْحَمَتكم َم َب  َوَذَحةَ ، َو

َ
، سلوگند  خدا به، باشید آگاه... » ؛«ْإَه   

 رویگردان حق از و رود مى کشان دامن که است متکبر مردى. شد خواهد چیره شما بر ثقیف ۀقبیل پسر

 ب  .گداخت خواهد را تنتان پیه و خورد خواهد بچرد را سبزه که حیوانى چون را تان دارایی همه .است

 « .وذحه ابو اى کن

ِم . »شلود  ملی  گفتله  سلتمگر  انسلان  بله  «میّال» و است فخرفروشی و تکبر از کنایه «ذیّال» ا كم
ْ
أ ََ 

مْ   اسلت.  آنان خوار  و ذلت از کنایه: «شَحْمَتَکُمْ وَیُذِیبُ. »کند می غارت را شما ها  ثروت«: َخْضَ َتكم

، طریحلى ) .باشد می «سوسک» معنی به، لغت ارباب از بسیار  ۀگفت به «وذحه»( 2/991 :9733، مغنیه)

  امعنل  بله  را آن بعضی و (1/211 :ق9191، زبید  حسینی ؛2/172 :ق9191، منظور ابن؛ 2/127 :9735
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 ؛7/235 ق:9111، فراهید ) .چسبد می گوسفند ها  پشم به که اند گرفته حیوان بول و پشک  یا پشک 

 (7/911 :ق9191، عباد بن صاحب ؛1/11 :ق9111، فارس ابن

 و باشند داشته علی حضرت چون عادل و مهربان، بیدار، آگاه، دلسوز رهبر  که کسانی عاقبت

 ها آن بر ثقفی یوسف بن حجاج مانند سفاک و سنگدل فرد  که است همین، کنند نافرمانی او برابر در

 جنایلات  شدیدترین که حجاج. دهد انجام را تاریخ جنایات ترین وحشتناک و ترین زنندهو  شود حاکم

 مشلیت  ربل  بنلا  و ترسید می سوسک یک از، خود بودند؛ گریزان و ترسان او از همه و داد می انجام را

 برا  حجاج که سرنوشتی و آینده از پیشگویی از پ  علی حضرت. شد هالک سوسک توس  الهی

 کلار ه بل  با و خواند می« ةحاباوذ» را و ، طبعانه شوخ اصطالحی با و تحقیر ۀنشان به، دز می رقم دیگران

 نیسلت  معنا به آن این البته. کند می تشویق اش وحشیانه جنایات و جرم ۀادام به را او «ایهٍ» ۀواژ بردن

 مهربلان  و عادل رهبر که است مردمی حق، جنایت افزای  بلکه، بوده فقامو او کارها  با حضرت که

 املام  لحن در طنز نیزجا  این در. روند می حجاج چون جنایتگرانی سراغ به وگویند  می ترک را خود

مْ » چون تعبیراتی شود؛ می مشاهده ِم َخْضَ َتكم كم
ْ
أ مْ ، ََ ْذَبم َشْحَمَتكم َم َب  َوَذَحاةَ ، َو 

َ
 نلوعی  بله  کلدام  هلر  «ْإَه   

گفتار آرایۀ مذکور مشاهده  این در، است حیوان به تشبیه، طنز ساخت ها  شیوه از یکی. ندهست طنزآمیز

 کند می استفاده تحقیرآمیز ا  کنیه از، بکشد پایین را کسی بخواهد که هنگامی عرب چنین هم. شود می

 .است طنزگونه اباوذحه، مانند کنیه این معموالً که

 در قالب طنز. نقد اوضاع و شرایط سیاسی 3-2

اوضاع و شرای  سیاسی نیز در قالب طنز مورد نقد قرار ، عالوه بر اشخاص در کالم حضرت علی

 ه به بررسی این مقوله می پردازیمگرفته اند که در ادام

 . انتقاد از فتنه و فتنه جو3-2-1

از ظهور و بروز فتنه ها در آینده و بازگشت هایی به رفتلار و افکلار عصلر    ، 959 ۀبخ  دوم خطب

جاهلیت خبر می دهد. فتنه هایی که ستمکاران آن را رهبر  می کنند و یکی پل  از دیگلر  نقل     

َُن ْفيَها  ، َوَنْض َساَعَ ْفيَها  َحَطَمْتاهم  ...» . حضرت می فرماید:گیرند بر عهده میمحور  آن را  َتَكا َ نم ََ َِ َتَكا  م
ْ  ْفي لْلَع َنْة... مم  فتنله  میلان  این در کوبد مى  هم در را وى کند تالش نشاندن  وفر در که کسى و» ؛«لْلحم

 « .گیرند می گاز را یکدیگر گورخران چون هم جویان
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اشاره به این مطلب دارد که سردمداران فتنه هلا  ، می گیردبه کار  در این خطبه تعبیر  که امام

مکلارم  ) برا  حذف یکدیگر تالش ملی کننلد.  شوند  میند؛ ولی هنگامی که پیروز هست متحددر آغاز 

 (72: 9735، شیراز 

به هلدف   که این از پ  ولی ،افروزند برمی را آت  و خیزند می پا به ابتدا متحد فتنه ها  سرکرده

 نکوهیلده  صلفت  ایلن . دارد دیگلر   حذف در سعی هرک  و افتند می یکدیگر جان به، رسیدند خود

دسلت  ه که در پی بل  است گورخرانی عم  همانند، کنند می یکدیگر به دسته این که خیانتی و اخالقی

 ناپسلند  عمل   حضرت. گیرند می گاز را یکدیگر و افتند می یکدیگر جان به آوردن طعمه ا  مشترک

 ونمایلد   می مانند گورخر ا  دسته عم  به، طنزگونه در قالب تشبیه به حیوان عباراتی با را انگیزان فتنه

 .کند می انتقاد ها آن از و افشا را ها آن پلید نیاتبه این ترتیب 

 . انتقاد از سستی و ضعف در مقام دفاع3-2-2

 حضرت علی، گذاشتند میراه رهبر خود را تنها  ۀمردمی پیمان شکن بودند و در میان، مردم کوفه

َج ْ  »و خطاب به آن ها می فرماید:  برد میبا لحنی انتقاد  آن ها را زیر سؤال  23در خطبۀ  ْشَب َه لل ِّ
َ
   ََ ...

 ََل  َو 
َ
ِم لل ُ لم بَّ ، ْطَف ْ   ْرَج َ   حم ُ م َر قم  و! خلرد  بى صفتان کودک اى! نامرد مردنمایان اى» ؛«ْحَجا ْ ... ْت للْ َوعم

 « اندیشید. نمى چیزى به نوش و عی  جز که !نشین حجله عروسان اى

 محسلوب ، مؤمنلان  امیلر  هاى خطبه مشهورترین از -است معروف جهاد ۀخطب به که- این خطبه

 ملردم  متوجله  را هلا  سرزن ، بخشی از آن زند. حضرت در مى دور جهاد محور بر، خطبه تمام و شود مى

 حماسلى  روح، مجملوع  در .کنلد  مى مالمت سخت راها  آن و سازد مى زمان ودوره  آن در عراق سست

، مکارم شلیراز  ) .دهد مى قرار تأثیر تحت سخت را اى شنونده هر که است حاکم خطبه بر اى العاده فوق

پلی بلر    در پى را سرزن  و مالمت هاى تازیانه امام خطبه این فراز آخرین ( در2/977-971: 9735

 و شلوند  بیلدار  غفللت  خلواب  از عنصر سست آلودگان خواب این شاید تا آورد فرود می کوفیان روح

 یلک  با و خیزند پا بر که شاید، ندهست گرفتار مرگبار یشرایط چه در ببینند و کنند باز را خود چشمان

  .کنند قطعقلمرو مسلمانان  از را غارتگر شامیان دست پسندانه خدا و مردانه جهاد

موجلب  ، اسلالمی  ۀجامعو بی توجهی آن ها به سرنوشت ، غفلت و بی خبر  کوفیان، در این خطبه

و زبان به گالیه از آن ها بگشاید. مردانی که  دهدآن ها را در تیررس انتقاد قرار  شده حضرت علی

و در غیرت و شجاعت بویی از مردانگلی نبلرده   ، را به ارث برده اند آن از مرد  و مردانگی فق  ظاهر

تنها در شلک   ، و خوار  را می پذیرداند. آر  مرد ترسو و بزدلی که از کرامت خوی  دفاع نمی کند 
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و به صلورتی   کند میاین خصیصه ناپسند را با عباراتی کوتاه و پرمعنا ترسیم  و اندام مرد است. امام

عروسلان  ) مردان کوفه( و مشبه به) میان مشبه، . در این فرازنمایدطنزآمیز این نکته مهم را گوشزد می 

مورد حاضلر از مصلادیق تغییلر حلوزه     ، دارد؛ به بیان دیگرحجله نشین( هیچ تناسب و سنخیتی وجود ن

که تشبیهی صورت گرفته ولی با عدم تناسب میان مشبه و مشبه به به این صورت معنایی واژگان است؛ 

جنسیت لشکریان ملرد اسلت( وللی علروس     ) قرین شده است. لشکر معموالً از مردان تشکی  می شود

از  این کار عدول از اصل  اسلت؛ و  ، ردان به عروس تشبیه می شوندبنابراین وقتی م، جنسیتی زنانه دارد

 ؛نیز صلنعت پلارادوک  وجلود دارد   ، میان مرد و نامرد، مفهومی طنزآمیز ساخته می شود. از طرفی آن

طنزآفرین اسلت. ایلن فنلون    ، و این عدم تناسب، یعنی واژگان متقاب  در کنار یکدیگر قرار گرفته اند

ضمن ایلن کله شلدیدترین    ، رویه در آن ها مؤثر بودهو ایجاد تغییر ، و تحقیر افرادزیبا  هنر  در توبیخ 

 کند.   میانتقادها را در قالب گویاترین تصاویر بیان 

 . بازنمایی طنز اجتماعی نهج البالغه4

اجتملاعی و   اوضلاع  آملد؛  وجلود  به اسالم دنیا  در اکرم رسول رحلت زمان از بعد شرایطی

 و نابلاب  عناصلر  شلد؛  پدیلدار  -دوران  این سوم ثلث مخصوصاً در –تحریف هایی  و انحرافات و فرهنگی

 افلراد  دسلت  به پرور  لیاقت و ساالر  شایسته جا  به حکومت و، شدندحاکم  اسالم دنیا  بر ناسالم

 و بست بر رخت جامعه از اسالمی وحدت و برادر ، مساوات، اجتماعی افتاد. عدالت مسئول غیر و ناباب

، شلد  مردانگلی  و فتوت و شهامت و شجاعت جایگزین پرور  تن و تنبلی و کسالت و سستی و ضعف

بلود. در چنلین    گرفتله  را ضواب  جا  رواب  و گشته احیا دوباره جاهلی غل  تعصب ها  و غیرت ها

را  مسلای   و یا نمی خواهلد بلی پلرده   ، که جامعه ظرفیت شنیدن نقد و انتقاد مستقیم را ندارد-شرایطی 

وارد میدان می شود و ناهنجار  ها  موجلود را   ها نابسامانی بر اعتراض قالب طنز اجتماعی در -بشنود

، در کالم خود از انواع شیوه ها  بیانی جهت نقد و انتقاد بهره جسته اند نشانه می رود. حضرت علی

 طنز اجتماعی است.، شیوه ها  پرکاربرداین یکی از 

 معایب، ها زشتی دادن جلوه تر نمایان و نمایی بزرگ با نویسندگان آگاه ضمیر و بیدار وجدان گاه

 بله  آیند؛ میبر ها آن رفع و اصالح، تذکر صدد در اجتماعی حیات در حاکم رواب  و ها پدیده نواقص و

 می ترسیم اجتماعی زندگی منفی و زشت جهات از که هجوآمیز  تصویر با اجتماعی طنز دیگر عبارت

 را آن نادرسلت  ها  جنبه دیگر و مذهبی و اخالقی، اجتماعی تلخ حقایق و جامعه مفاسد و معایب، کند

 و صلفات  تلا  گذارد می نمای  به هست چه آن از تر مشمئزکننده و زشت یعنی، آمیز اغراق صورت به
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 متعلالی  زنلدگی  یلک  اندیشه با موجود وضع تضاد و کند جلوه تر نمایان و تر روشن ها آن مشخصات

هلا و رویکردهلا  نقلد     در این رویکرد طنز به یکی از شلیوه ( 71: 9732، آرین پور) شود. تر آشکار

اینلک بله بازنملایی کنشلگران     یابد.  ی میدر واقع در قالب طنز نقادانه تجلگردد و  اجتماعی تبدی  می

 پردازیم: میدر بازآفرینی تصاویر طنزآلود ها  آن تأثیر ۀاجتماعی در نهج البالغه و بررسی نحو

 گروه های اجتماعیطنزمدارانۀ . نقد 4-1

، همان گونه که اشاره شد در نهج البالغه به جهت اصالح کاستی ها و ناشایستی ها  حاکم بر جامعه

وسیله غفلت ها زدوده شود و همگلان در جهلت   به این  طنز اجتماعی پا  به میدان نقد گذارده است؛ تا

در جا  جا  ایلن اثلر ارزشلمند    ، هر اسالمی به پا  خیزند. در این راستافاضله و آرمان ش ۀنی  به مدین

شاهد تذکرات طنزگونه در قالب تداعی تابلوهایی گویا و رسا هستیم. گلروه هلا  اجتملاعی از جملله     

  هلا  گلروه آماج طنز اجتماعی قرار گرفته اند. برخی از ، موارد  هستند که به جهت اصالح و بهساز 

   بند  نمود. توان دسته گونه میرا این  یاد شده

 .کوفیان4-1-1

جلز   خیانلت و ، نفلاق ، فریبکار  و غدر، بودن احساساتی، جا هناب اجتهادات، ناپذیر  نظام، دنیاطلبی

در  ،به ستوه آملده بلود  ها  آن که از دست از بارزترین صفات شخصیتی کوفیان بود. امام علی ها این

در زمینله   ی مفید و ارزشمندو راهکارهای داختپر میبه نقد و توبیخ این جماعت ، موقعیت ها  مختلف

از انتقادات اجتماعی که خطاب به ایلن   برخیکرد. در ادامه به  می ارایهها  آن ها  سیاسی و اجتماعی به

 قوم بود می پردازیم: 

 . بازگشت به شرایط عصر جاهلیت 4-1-1-1

 ضلمن ، خطاب به کوفیان با ترسیم اوضاع جامعه در عصر جاهلیلت ، جامع گفتار  در خالل علی امام

 اجتماعی و سیاسی، فرهنگی از نظر شناسی زمانه آسیب به با نگاهی نقادانه و دقیق، موجود از وضع انتقاد

 پنلد  با و امیدها ها بیم به و توجه ها و قوت ها ضعف باشناخت موجود وضع شناسی آسیب .پرداخته اند

و  جامعله  مسلای   بله  نسبت امام و تفکر راهبرد  نگرش از نشان آینده به و نگاه ازگذشته گرفتن

 خود دارد. و زمانه جهان

 پیامبر رسالت که مؤثر  نق  و اسالم آیین حیاتبخ  آثار نمودن آشکار برا  2در خطبۀ  حضرت

 در و پرداختله  جلاهلی  عصلر  بلر  حاکم شرای  ترسیم به، نمود ایفا بشر  ۀجامع احیا  در اسالم
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 تصلویر   در. اسلت  گذاشلته  نملای   بله  موشلکافانه  را دوران آن ویوگی، هنرمند  و ظرافت نهایت

: جویلد  می بهره نغز تشبیه این از بود جاهلیت عصر در مردم گریبانگیر که مصایبی ترسیم برا  امام

َُن » َُن َح ْئ وَن َج ْرلم ْم ْفيَه  َت ْئهم ... َفهم َُن َو للنَّ سم ُنم ُ ٌ ، َوَش ِّ ْجيَ لن  ، في َخْيْ  َ لر  ، َنْفتم اهم ْم سم هم نم ُْ اٌُع ، َن نم اْم  م هم ْحلم ، َوكم
ْلَجمٌ  ه  نم ْرض  َع ْلمم

َ
َه ، بأ ٌِ   َوَج ْرلم ْكَ  شیطان ۀ مردم در میان آن فتنه ها سرگشته و متحیر و نادان و فریفت» ؛«نم

 خلونین  سرشلک  دیدگانشان ۀسرم و بیدار  ها آن خواب، در بهترین خانه ها و بدترین همسایه، بودند

  «بود. در سرزمینی که دانایشان دهان دوخته و نادانشان گرامی و ارجمند بود.

 است حقیقت این بیانگر و شده تشبیه چشم سرمه به اشک امام آثار در شده خلق تصویرها  در

، اسلت  چشلم  آرایل   و زینلت ۀ مایل  که ا  سرمه جا  به که بود گسترده قدر  به مصایب ۀدامن که

 هلا   نمونه از. بود جار  چشمانشان از باشد می ها ناراحتی انواعۀ سرچشم که سوزان و مداوم ها  اشک

 تشکی  متضاد چیز دو از تشبیه طرفین که است لطیف تشبیه همین آفرینی حضرت تصویر هنر در زیبا

. است شدهتشبیه  باشد، می شاد  نشان که سرمه به شود شمرده می اندوه نشان که اشک مانند چیز ، شده

: دفرمای می که تعبیر این با، کرده تشبیه بیدار و خواب حالت به را ناآرامی و ناامنی اوج حضرت چنین هم

، خوابیدند می اگر یا خوابیدند نمی ترس شدت از که، بود حد  به ناامنی یعنی بود؛ بیدار  ها آن خواب

 .بود وحشت و ترس با همراه و آرامنا خوابشان

ابلراز نارضلایتی    هلدف  با امام. است رفته کار پارادوک  به ۀآرای، شده بیان عبارت دو هر در

 آگلاهی  بلا  و بداننلد  را کنونی شرای  قدر که جهت آگاهی بخشی در عملکرد کوفیان و ۀخود از نحو

و به گونه ا   یدوجود آ د تا تغییر  در طرز نگرش آن ها بهرا متوجه گذشته می کنها  آن ،بروند پی 

 ایلن  تعبیراتلی  منظلور از به این  برگردند. پیشین نامساعد دوران به عم  کنند و هوشیار شوند که مبادا

 طنزگونله  و هنر  ا  صحنه آفرین  درنقشی به سزا  الفاظ میان موجود تضاد که جویند می بهره چنین

 .نماید ایفا می

 . قضات نا اهل4-1-2

 ،ندهست وراز گروهی سخن می گوید که در جه  و نادانی غوطه 93 ۀدر بخ  دوم از خطب امام

شلوند:   ملى  ملردم  میلان  در قضاوت مقام متصدى  استحقاق و لیاقت ولی خود را دانا می پندارند و بدون

ْيْ هْ » ََ ًُل َرثًّ  ْنْض  َجَلَس َبْيَض للنَّ ْس َق ْضيً  َض ْننً  ْلَتْخْليْص َن  لْلَتَبَس َعَلَ   َلَه  َحْش
َ
أ ْبَهَم ْت َريَّ َفْإْن َنَزَلْت ْبْه ْإْحَدى لْلمم

مَّ َقَطَع ْبهْ  ْه ثم َْ
ْ
ُْت  َر  ِْ َنْسْج لْلَعْنَكبم َه ْت ْفي ْنْث بم َُ ْنْض َلْبْس للشُّ   َفهم

َ
ْخَطأ

َ
  ِْ َص َب  َ

َ
ْدْري   ََ َُن  ََل  كم ََ ْن 

َ
َص َب َخ َف  

َ
َفْإْن  

 
َ
ْخَطأ

َ
َص َب...َو إْ  َقْد  

َ
َُن َقْد   كم ََ ْن 

َ
 َرَج   

َ
ْخَطأ

َ
 و زده تکیله  قضاوت مسند به مردم بین در [قاضی نااه »] ؛«ْن  



 بررسی عنصر اقناعی طنز در نهج البالغه و نقش آن در تصویرسازی مفاهیم

 
  

331 

 

 او (برسلاند  صلاحب   به را حق و)، سازد روشن، شده مشتبه دیگران بر چه آن که است گرفته عهده بر

 کند مى جور و جمع خود پی  را خالى تو و پوچ حرف هاى سلسله یک شود روبرو مشکلى باچه  چنان

 هم خودش حتى، باشد مى عنکبوت تارهاى چون هم فراوان شبهات برابر در، گردد مى قاطع آن ۀنتیج و به

 نملوده  اشتباه اگر و، باشد خطا رفته ترسد مى ،باشد گفته صحیح اگر، خطا به یا کرده حکم درست داند نمى

 « آید. در آب از صحیح دارد امید

که هر شخصی صالحیت نشسلتن بلر آن را نلدارد.    ، ترین مسند اجتماعی استکرسی قضاوت مهم 

و توانلایی   اسلت  حضرت در توصیف شخصی که بدون شایستگی خود را در چنین جایگاهی قرار داده

مثال می  ،با تعبیر  طنزگونه به مگسی که در تار عنکبوت گرفتار شده، ح  مشکالت و شبهات را ندارد

 چلون  کله  اسلت  آنجلا   این در تمثی  وجه ؛است بنیاد بی و سست امور برا  مث  عنکبوت تار»زند. 

 از کنلد  فصل   و ح  را مبهم یموضوع بخواهد هرگاه ،شده وارد شخصی چنین ذهن بر فراوانی شبهات

 شبهات آن پ ، شود نمی هدایت آن به ذهن ضعف خاطر به و ماند می پوشیده او از حق، شبهه فراوانی

: 9731، بحرانی) «.شود گرفتار عنکبوت تار در که است مگسی شبیه او ذهن و عنکبوت تار شبیه ذهنی

بلکه یلک  ، ( بدون شک تبعات حکم دادن بدون داشتن آگاهی نه تنها یک شخص یا یک گروه2/971

و اوضاع اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول می کند. و این مسئله ا  بسلیار  ، جامعه را گرفتار می کند

بله دام   ۀو با طراحی صحن دارد میافراد را از برگزیدن چنین قضاتی برحذر  مهم است. امام حیاتی و

وسیله در به این  زند و گویا از حاالت این افراد دست می تصویر  ۀارایافتادن مگ  در تار عنکبوت به 

 ز بلرا  تأکیلد  قاضیاً که صفت ضامناً نیل  ۀواژبه کارگیر   چنین همجهت اقناع مخاطب گام برمی دارد. 

، از آن جا که تناسبی با شخص موردنظر ندارد و و  فاقد چنین ویوگی هلایی اسلت  ، در پی آن آمده تر بی 

   موجب به وجود آمدن مفهومی طنزگونه می شود.

 موضوعات اجتماعی ۀ. بازخوانی طنزگون4-2

 پردازیم. می اجتماعی مسای گسترۀ  در امام طنزآمیز تذکرات از برخی به ادامه در

 خیانت و عدم اطمینان .4-2-1

وللی لشلکر   ، افلزای  یافلت   یاسلالم  شهرها زمانی حمالت غارتگران شام به بخ  ها  مختلف 

و عالوه بلر آن  در مبارزه با آن ها سستی به خرج می داد؛ زیرا مردمی تن پرور و عافیت طلب  امام

و با هلدف نقلد ایلن     دنشو میاز این مسئله سخت ناراحت حضرت ن و غیرقاب  اعتماد بودند. افراد  خا
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ْم َعَلاَ َقْعاب  »را ایراد فرمودند:  25 ۀافراد و در جهت غفلت زدایی از آن ها خطب َحَدكم
َ
 لَّ َرا ... َفَلُ لْئَتَمْنتم  

ْذَرَب ْبْعَلَقْتاْه... ََ ْن 
َ
 کله  ترسلم ، ارمسلپ  شلما  از یکى به را چوبین قدحى اگر که اى گونه به» ؛«َلَخْشيتم  

 « .بدزدد را آن تسمه و ها حلقه

کوفه بودند کله حاللت سرکشلی و     مردم عراق و اه  یکی از مشکالت حکومت حضرت علی

 د داشتند. تمر

مردم شام و روح فرمانبردار  آن ها ، در حالی که یکی از عوام  مهم پیروز  معاویه در کارهای 

ها را بیان فرموده اند که عوام  پیروز  ملت  و بسیار پرمعنا ی کوتاهدر این خطبه با عبارات بود. امام

( در ادامه 11-31: 9735، مکارم شیراز ) .است اصالح طلبی، امانتدار ، اطاعت از رهبر، اتحاد از عبارت

اگر قدحی چوبین را بله یکلی از شلما سلپارم ترسلم بنلد آن را       »در توصیف مردم کوفه می فرمایند: 

چگونه می توان مسؤولیت ، در موضوعاتی کوچک و کم ارزش قاب  اعتماد نیستندکسانی که « ید!بدزد

 ها  خطیر حکومتی و اجتماعی را به آن ها سپرد؟!

و در بیان مشک  اساسی مردم و ایلن  رود  میخیانت مردم کوفه نشانه به سو  در این خطبه  امام

یه ا  مبالغه آمیز اوج بی اعتماد  نسبت با کنا، که چرا مسؤولیت ها  اجتماعی را به آن ها نمی سپارد

می فرماید: آن چنان به شما بی اعتمادم که اگر کاسه ا  ها  آن و در توصیف کند میبه آن ها را مطرح 

تصویر فرد  که کاسله ا  بلی ارزش    می ترسم بند آن را بدزدید.، چوبین در میان شما به امانت گذارم

بلکه به دنبال فرصتی بلرا   ، ه تنها در مقام امانتدار  از مال برنیایدو او ن، به رسم امانت به اوسپرده شود

تصویر  گویلا و  ، باشد -که به مراتب پست تر و بی ارزش تر از خود کاسه است -دزدیدن بند کاسه 

بله   طنزگونه از شرای  جامعه آن روز است. بند کاسه یک شیء بسیار بی ارزش اسلت وللی املام   

تا شاهد  بر اوج علدم اطمینلان نسلبت بله     ، کمک اسلوب ادبی مبالغه از آن تصویر  طنزآلود ساخته

 شاید در مقام اصالح برآیند. ، نماید میتلنگر  بر آن ها وارد به این ترتیب و ، کوفیان باشد

  . دنیاطلبی4-2-2

ند؛ کله ایلن افلراد از    همواره در طول تاریخ افراد  سودجو و فرصت طلب بر مردم حاکم می شلد 

. برخی از این افلراد حلریص   بردند بهره میهرگونه حیله و دسیسه ا  برا  رسیدن به مطامع دنیو  خود 

 در میان مردم تفرقه می انداختند، نمودند میجهت رسیدن به اهداف شوم خود در میان مردم فتنه برپا می 

 تا به جان یکدیگر بیفتند و آن گاه بر آن ها حکمرانی می کردند. 
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مَّ إنَّ » :فرماید می گونه این جو فتنه و فتنه توصیف در علی حضرت مْ ثم َُن  ... َعَ ْب َشَ  للْ َنعْ  كم َتَن َفسم ََ

ْنيَ فْ  ة  ي  م َُن َعلَ ،   َ ْنيَّ َتَك َلبم ََ ْ ََحاة  َو  سلبقت  هلم  بلر  پسلت  دنیاى آوردن دسته ب در ایشان» ؛«... َ ْجيَفة  نم

 « افتند. مى بدبو مردارى جان بهسگان  چون هم و، جویند مى

 تشبیه حریص سگانی به را ها آن، ستمگران ۀخودکام ها  انگیزه بیان مقام در فراز این در امام

 تعبیر این. برباید دیگر  از را سبقت گو  کند می سعی هرکدام و افتند می مردار  جان به که کند می

 متحلد  یکلدیگر  بلا  ظاهر افراد  دنیاطلب هستند که در که دارد فتنه سران اخالقی ویوگی این به اشاره

بله سلر    سلتیز  در هم با باطن در ولی ،کنند می طی را واحد  مسیر که رسد می نظر به چنین و ندهست

 در، دیگلر  تعبیلر  به. شود پیروز دیگر  بر و گیرد عهده بر را ریاست کند می سعی هرک  و ندبر می

: 9733، مغنیله ) کنند. می رقابت یکدیگر با کردنشان گمراه و ها آن از کشی بهره و مستضعفان به ستم

 اند گرفته قرار امور رأس در گر فتنه گروهی که است ا  جامعه ( تشبیه ذکرشده در جهت اوصاف959

 فتنه جویلان  که هستند ا  طعمه همانند مردم اوضاعی چنین در. رود می پی  ها آن از تأسی با جامعه و

 را ا  جامعه چنین بار رقت شرای ، اصالح جهت در امام. اند افتاده ها آن جان به درنده سگ چونان

ملردم بله خودآینلد و در    ، گذارد اثر است تا انتقاد به روش غیرمستقیم کشیده تصویر به تمثیلی طنز با

 یی محتاطانه و هوشیارانه عم  کنند. ها مقاب  چنین دسیسه

 . نفاق4-2-3

با لحنلی   913در خطبۀ در شرح حال آن ها  کوفیان مردمی بسیار بی غیرت و منافق بودند. امام

ْرَولح  َن  لْ » عتاب برانگیز می فرماید:
َ
ْشَب حً  ْبَل  

َ
ْم   كم َرل

َ
ْشاَب ح  ، ي  

َ
ْرَولحً  ْباَل  

َ
كً  ْباَل ، َو  ا  سَّ ا رًل ْباَل ، َصاَلح  َونم جَّ َوتم

ْرَب ح  
َ
ن ً ،   َُّ َق ظً  نم َْ ب ً ، َو  َ يَّ َم ُ ًل  هم ْمَي ً ، َوشم امَّ ً ، َوَن ْظَ ًة عم ْكماً ...، وَسا ْنَعًة صم  ىپیکرهلای  را شلما  چلرا » ؛«َوَن ْطَقاًة بم

، سلود  بلى  تجارى و، صالح بى کنندگانى عبادت را شما شده چه !م؟بین مى پیکر بى ىیها روح و روح بى

 مشلاهده  گنگ گویانى سخن و کر شنوندگانى، نابینا کنندگانى نگاه، غایب حاضرانى، خواب در بیدارانى

 « کنم؟! می

ْشَب ح ً » از منظور
َ
ْرَولح   ْبلَ   

َ
ْرَولح ً   

َ
ْشَب ح   ْبلَ  َو 

َ
 تفکر اما ؛دارند ظاهر  قدرت یا که هستند هایی گروه«  

 هلیچ  است بدیهی! ندارند را آن به کارگیر  قدرت اما؛ندهست تدبیر و تفکر صاحب یا و ندارند تدبیر و

 کلارایی  جسلم  بلی  روح و روح بلی  جسم که گونه همان برند؛ نمی جایی به راه، گروه دو این از یک

َق ظا ً »، است زمان آن عابدان محتوا  بی ها  عبادت به اشاره «صَالَحٍ بِالَ نُسَّاکاً» تعبیر. ندارد َْ نا ً   َ َُّ  و« نم

 وچشم ندباش می حاضر صحنه در و بیدار ظاهر حسب به کهکند  می افراد داللت بر  آن از پ  تعبیرات
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 دهنلد؛  نملی  نشان خود از بد و نیک حوادث برابر در العملی عک  هیچ چون اما، دارند زبان و گوش و

 حضرت موردنظر خطبه ( در1/523: 9735، مکارم شیراز ) .ندهست غایب صحنه از و خواب واقعاً گویی

 می نکوه  را آنان و پردازد می کوفیان توبیخ به ایشان. دهد آینده سخت حوادث از خبر تا است برآن

 دو، آنانۀ دربار را خود سخن که است داشته برآن را حضرت عموماً، آنان دورویی و کوفیان نفاق. کند

 شلدت ، زبلانی  امکلان  و فن این کمک با تا بیاورد متناقض و ستیز عادت، گریز هنجار، ناسازوار، پهلو

همان گونه که دوگانگی ، به تعبیر دیگر .بکشاند تصویر به وجه بهترین به مخاطب برا  را کوفیان نفاق

 جویلد  مینیز از این نقطه ضعف علیه خود آن ها بهره  امام، میان حرف و عم  مردم مشاهده می شد

به این ترتیب انه و متضاد به آن ها ابراز می کند. و شکوه و گالیه ها  خوی  را در قالب الفاظی دوگ

 تلر  بلی   چنین بیانی به مراتب تأثیر و بدون شک کند میاز نقطه ضعف این قوم علیه خودشان استفاده 

 است.  

 شلدیداً  را خود یاران علی حضرت که شود می استفاده چنین باال کالم مجموع ازبه این ترتیب 

 از حرکتلی ، هلا  آن حکومت شوم اهداف و امیه بنی باطن شدن آشکار از بعد چرا که کند می سرزن 

 ملی  امیله  بنلی  فجلایع  کنلار  از الل و کر و کور، خبر بی و خواب افراد چون هم و شود نمی دیده شما

پارادوک  در نتیجه  همان() .است پی  در مسلمین و اسالم برا  تاریکی ۀآیند چه دانید نمی و گذرید

 ارایهنفاق( منجر می شود. ) تداعی تابلویی گویا و طنزآمیز از ویوگی مذموم کوفیانمیان اصطالحات به 

 ی مؤثرو نقش باشد می از روند فعلی آن ها چنین تصاویر طنزآلود  گویا  نارضایتی و دلگیر  امام

 در غفلت زدایی و آگاه ساز  مخاطب دارد. 
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 نتیجه گیری

 تللخ  حقلایق  و معایلب  و مفاسد از آمیز اغراق و آور خنده بیانی با، مستقیم غیر انتقاد زبان «طنز»

 راه کله  اسلت  اسلبابی  و عوامل   نلابود   حتی یا حذف یا اصالح آن هدف و است اجتماعی و سیاسی

، به عبلارت دیگلر  . سازند می ناهموار و خراب را مردم و کشور رونق و آبادانی و پیشرفت و سازندگی

 آن در خنده که تعابیر . کند می شکایت و انتقاد، ناهنجار شرای  از نمایی درشت با که بیانی است طنز

آورند. با این هدف طنز نهج البالغه در قالب  می لب به را لبخند اوقات ا  پاره در ولی ،نیست هدف ها

، تمثیل   تشلبیه  جملله  از گوناگون؛ بالغی صور مدد به علی حضرت. شک  می گیرد ی متفاوتهای

 اسلاس  این برو  ندا هکرد طراحی را طنزآمیز تعابیر، ها جز آن و المث  ضرب، پارادوک ، کنایه، استعاره

 چنلین  هلم و دیگران  عمروعاص و، معاویه چون سیاستمدارانی و امحک، شرای  بهبود و اصالح جهت در

 آملاج  ها مانند آن و گر  فتنه و فتنه، دفاع مقام در سستی و ضعف، بیعت زمان جمله از ؛سیاسی شرای 

 ناسلالم  هلا   گلروه  املام ، طلبانه اصالح ها  برنامه ۀادام در چنین هم .اند گرفته قرار امام طنز

، طلبی دنیا، خیانت چون ناپسند  صفات چنین هم، مهاجم  ها گروه و نااه  قضات، کوفیان مانند ؛جامعه

 توجه با. اند گرفته قرار توبیخ و سرزن  مورد اجتماعی طنز قالب دردیگر صفات  و طلبی عافیت، نفاق

 تصویرساز  درنقشی به سزا ؛ است سازنده و ظریف قالبی در و شیرین نقد ، البالغه نهج طنز که این به

 از گویلا  و بدیع تابلوهایی طنزگونه تعابیر توس  کهبه این صورت . کند می ایفا مخاطب اقناع و مفاهیم

 چنلین  این تصاویر  شک بدون. شوند می برجسته ها ناهنجار  و گردند می تداعی ها کاستی و عیوب

 .داشت خواهد مخاطب اقناع فرآیند ایجاد و نگرش تغییر، زدایی غفلت در مؤثر  ینقش جذاب و زیبا
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 ها نوشت پی

 هجر نام شهر  است در بحرین که در آن جا نخلستان ها  بسیار و خرما فراوان است. .9

کاربرد این ضرب المث  زمانی است که کسی ادعا  دانایی و آگاهی دربارۀ موضلوعی را بکنلد، در    .2

 (2/121: 9719صورتی که آگاهان پرسابقه و با تجربه حضور داشته باشند. )رحماندوست، 

 .«باشه روغن وجب روش یه که بپزم تبرا آشی چنان: »گویند می فارسی در چه آن معادل .7
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 آخذو م منابع

 ته لن: لنتش رلت زولر.، ، چ پ چه رِاز صبا تا نیما(، 1731) آرَض پُر، َحيَ .1
ُ   ۀ، ت جماجلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید(، 1731) لبض لبَ للحدَد، عزللدَض لبُح ند .1 نحما

 نهدوى  لنغ نَ، چ پ  وِ، ته لن: نش  نَ. 
، 1ط نصحح: نحمد را رون عبدللسالِ،  و ، نحققةمقاییس اللغمعجم ق(، 1141) لبض ف رس، لحمد بض ف رس .7

 قم: نكتب لَلعلِ لَلسلنَ.
ُزَاع، 7ط ،لسان العربق(، 1111)  لبض ننظُر، نحمد بض نك ِ .1  لر  ،بي وت:  لر للفك  للطب عاة و للنشا  و للت

 ص  ر.لل
 بني   بيض للمللَ نهج للبلَه. ، چ پ لو ، قم:مثل و مثل واره ها در نهج البالغه(، 1733) لحمدى، ف طمه .5
كب  و علَ لصغ   وركَ .6 فصللاامه ، ««ح لات»آن ج ر ى طنز سي ساَ »(، 1736-1735) ب ق ى خليلَ، علَ ل

-141ص صا ،61-61 ر ى هسا   شا نز رم و رفادرم، شام ر ، ءعلمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا
113. 

گ وه نت جم ن، چ پ  ۀت جم،شرح نهج البالغه ابن میثم(، 1731) بح لنَ، كم   للدَض نيثم بض علَ بض نيثم .3
 بني   پژورش ر ى لسلنَ.لنتش رلت چه رِ، نشهد: 

ش ح و تحقيق نحمد را رون عبدللسالِ، بيا وت:  لر لحيا ء للتا ل  ، الحیوانبَ ت (، ) ج حظ، عم وبض بح  .3
 للع بَ.

علاَ رللاَ و  نحقاق و نصاحح،  جواهر القاموستاج العروس من ق(، 1111)  حسيني زبيدي، نحمد ن تضاَ .1
 :  لرللفك . بي وت، 1ط سي ى،  علَ

 ته لن: پيک ت جمه و نش .، مقدمه ای بر طاز و شوخ طبعی در ایران(، 1733) حلبَ، علَ لصغ  .14
 . ننيضؤ، چ پ  رم، قم: نؤسسه ف رنگَ تحقيق تَ لني للمنهج البالغه ۀترجم(، 1731 شتَ، نحمد ) .11
تها لن: نُسساه ف رنگاَ ندرساه ب را ن  ،رفاتم  پچا ،فوت کوزه گلری(، 1711) نصطفَ رحم ندوست، .11

 )لنتش رلت ندرسه(.
ك نَ .17 ،  ، چا پ لو  به لنضم ِ تع َف ت و صاد پناد  كتا  علاَ لصاغ  حلباَ،  رساله دلگشا(، 1736)  ، عبيد زل

 . ي طلس ته لن: لنتش رلت 
 ته لن: لنتش رلت لسلِ.  ،چ پ چه ر رم ،الماجد( ۀ)ترجم فرهاگ بزرگ جامع نوین(، 1734) لحمد، سي ح .11
ُقَ نُب ، لحمد .15 گُن آن»(، 1731) ش ُن  ُه ر ى گ -111ص صا ،11 م رۀ، شامجلۀ کیهلان اندیشله، «طنز و شي

116. 



 1318ابستان ت، 14پیاپی ، ومد ةشمار، چهارمسال 
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 ،آ  َ سايض : نحمد حساضنحقق و نصحح، اللغة یالمحیط فق(، 1111) ص حب بض عب  ، إسم عيِ بض عب   .16
 . بي وت: ع لم للكت ب، 1ط 

ُِ، لحمد حسينَ لشكُرى،  ، نحقق مجمع البحرین(، 1735) ط َحَ، فخ للدَض بض نحمد .13 :  تها لنچا پ سا
 ن تضُى.

 للنش  لَلسلنَ. ةسسؤ : نقم ،العینق(، 1141) ف لريدى، خليِ بض لحمد .13
 صص، 13 م رۀ، شمجله تاریخ اسالم، «: لنتق   ك رَزن ج نشينَ پي نب »(، 1737) ف رمندپُر، فهيمه .11
5-76. 
، مرکلز ماالعلات صلدا و سلیما ،«نجمُعاه نقا َلت طنازت نم طنز  ر آَنه لخلق، »بَ ت (، ) ن وتَ، سه لب .14

 .11-17 ر ى م ره، شفصلاامه ساجش و پژوهش
 ته لن: لني كبي . ،بيست و پنجمچ پ ، فرهاگ فارسی(، 1733) نعيض، نحمد .11
ُل  .11 ُل  نعماُرى،  ۀس نَ للغ َ ى، ت جم، تحقيق در سایه سار نهج البالغه(، 1733) نغنيه، نحمدج نحمد جا

 چ پ لو ، قم:  لرللكت ب لَلسلنَ.
، تها لن: لنتشا رلت  لرللكتاب نهج البالغله پیام امام شرح تازه و جامعی بر(، 1735) نك رِ شي لزى، ن ص  .17

 .ةلَلسلني
ُه ر ى شكِ گي ى آن  ر ل ب ف رسَ»(، 1735) ن ص ى، ن ص  .11 ، سا   فارسلیفصلاامه ادبیات ، «طنز و جل

ُِ، شم ر   .111-31 صص ،3 ۀس


