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 البلاغههای نهجشناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبهسبک

 چکیده

؛ الیلاغه استجهای نهخطیه رفته در تشییهات بکارو پربسبامتتری  تشبییه بلی  از زییاتری  

  نحو پایه و اساس کهازآنجاییو  ،گیردها را دربرمیکه حتود دوسوم تشییهات خطیه ایگونهبه

 هر یک های متنوع نحوی ارائه شته است ودر سباختارها و شبیوه تشبییهات بلی  ام اسبت وکل

تحلیلی به  -پژوهش حاضبببر با روو تویبببی ی روازای  ،داردرا دربرای دلالت ویژهکارکرد و 

اختمان جملات س پردازد.در لایه نحوی می الیلاغهنهج هایخطیهتشبییهات بلی   شبناسبیسبیک

 نقش وکلام  مقتضببایبه با توجه ،در مواضببم ملتل  الیلاغههای نهجات بلی  در خطیهیهتشببی

نوعی  م عول مطلق بهبسامت مشیهبیشتری   رد. در پنج اسبلو  نحوی واعم شبته است بهمشبیه

دارد. در  انگیزیدلکبه به دلی  جناس اشبببتقاج موجود در آن موسبببیقی  واعم شبببته اسبببت

واعم شته  به دوم و حالبه خیر، اضافه تشییهی، م عولمشیه ،ساختارهای بعتی به ترتیب کاربرد

های سببیک یکی از ویژگی ،جممبلی  های همپایه در تشببییهات . کاربرد فراوان سبباختاسببت

برخی از ینایم بتیعی ماننت تکرار، سجم، تقاب ، موازنه و بستر  کهاست  )ع( منانمؤنحوی امیر

تشییهات ارزو موسیقایی  ویژهبهسبیب ارتقای ارزو هنری و  مسبللهاسبت و همی  شبته ... 

 .گردیته است

 هاتشییه بلی ، نحو، خطیه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 چراکه .بسامت فراوانی دارد الیلاغهی نهجهامیان یبنایم بتیعی بکار رفته در خطیه درتشبییه 

 وح خطیهو ای  با ر کننتاست اده می تشییهاز و تقریب به اذهان یک موضوع برای ت هیم  ایبولاً

 الیلاغهی نهجهاخطیه .تناسب دارد ،های خطیب استاع ملاطب و القای انتیشهندر جهت اعکه 

 بر زبان میارک الیتاههیف زیرا ،خیزدبرمی )ع( منانامیرمؤاز روح و جان  ،آن درو تشابیه موجود 

های ارتجالی و در خطابه نویسبببت می بارهی دراجرداج  جچنانکه جرشبببته جاری میایشبببان 

  حکیمانه و منطق پایتار یافت های استوار با معیارهای دعیق عقناگهانی او معجزاتی از انتیشبه

شگ تی  به آنگاه ،دعت و موشکافیشبود و در برابر چنی  گستردگی و ررفایی از استواری و می

شبوی که بتانی علی حتی تا چنت لحهه پیش از سبلنرانی هم برای آن آمادگی نتاشته دچار می

 (1/3  0222)جرداج، .است

 انواع ری تعالیاز  بلی  تشبببییهالیلاغه، های نهجخطیهدر از میان انواع تشبببییهات بکار رفته 

و با  ف خوداهتاض و اغرامتناسب با  امیرمومنان علی )ع(که گذاری است ثیرأت تشبییه به لحا 

گاه ذوج امام چنان . گیردبه کار میرا  های ملتل ی از آنگونه، نحال ملاطیا مقتضببایبهتوجه 

اعجا  به یهها مشهات جمعی با دهیبرد و دیگر گاه تشیاپی بکار میکنت که تشابیهی پیفوران می

 دربهتر به سل  جرج جرداج هاسبت که و در چنی  هنگامه ،گیزدانرا برمیشبنونته  و خواننته

ام دون کلام خالق و فوج کل»بریم که گ ته اسببت  میپی  ات آنییهو حتی تشبب الیلاغهمورد نهج

از کلام خالق و فراتر از کلام  فروترالیلاغه سببلنی نهج (1/09  1991)اب  ابی الحتیت، «المللوج

 مللوج است.

که ای   ایگونهبهنی دارد بسامت فراواجایگاه والا و  الیلاغههای نهجمیان خطیهی  در تشبییه بل

ت که اس در حالیها را دربرگرفته است. ای  حتود دو سبوم ک  تشبییهات خطیهنوع از تشبییه 

شییه و با توجه به اینکه ارزو تنت به داربسبیاری از تشییهات بلی ، جمم هستنت و چنتی  مشیه

آورد  ا حسبهیک تشییه  عنوانبهبه را توان هر مشیهمی ،به هستمشبیه بکربودنو  طراوتدر 

 به نهر بلاغیون کهاما با توجه ؛ یابتکبه در ای  یبببورت تعتاد تشبببییهات بسبببیار افزایش می

 آنان را در راهما نیز  آورنت،می حسببا بهیک تشببییه را به تعتاد مشببیه با هر ،تشببییهات جمم

 گرفتیم. کار به  شمارو تشابیه
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از میان پژوهش  در ای های ملتل ی برای بررسبببی سبببیک یک مت  وجود دارد که شبببیوه

ه نحوی لای( ، لایه بلاغی و...شناسی )لایه آوایی، لایه نحوی و لایه وارگانیی ملتل  سیکهالایه

ه بو  گیردمورد بررسببی عرار  بلی  سبباختار تشببییهاتاز ای  رهگذر تا  انتلا  شببته اسببت

بکار  با چه ساختارهاییالیلاغه های نهجدر خطیهی  بل اتتشییه .داده شودهای زیر پاسخ پرسش

 نت؟او چگونه باعث زییایی شته هایی داردچه ویژگی تشییهات بلی  در لایه نحوی رفته است؟

 پیشینه پژوهش 

اینکه  با توجه به و ه استشبناسی یورت گرفتسبیکباره گونی درهای گوناپژوهشتاکنون 

هر  ،دارد ی، نحوی و وارگانییلایه آوا ازجملهنی گوهای گوناو لایه انواع مت اوت شناسیسبیک

 وانت واکاوی کردهفقط یک لایه را محققان . برخی از آن پرداخته اسبببت ایگونهبهپژوهشبببگر 

که  الیلاغه نیزنهج .انتدادهمورد بررسببی عرار  یک مت در  اختصبباربه برخی دیگر هر سببه لایه را

 هایگونهبه  ،و در کانون توجه پژوهشبگران است ،بعت از عرآن نمونه والای فصباحت و بلاغت

یه، قطیه شقشخ ازجمله خطیهشناسی یک برخی به سبیک شبناسبی شبته اسبت.سبیک ملتل 

مورد ای خطیه یا نامهدر  را انت و برخی دیگر فقط یک لایهپرداخته ...همام و عبایبببعه، ال،را ،

 ایم.در ای  پژوهش روو دوم را برگزیتهما نیز انت که بررسی عرار داده

 «شبناسبی نحوی نامه سی و یکمسبیک»با عنوان  پژوهشبیالیلاغه در نهجدرباره لایه نحوی 

نگارنتگان عوام   انجام گرفته اسبببت که هرا علی کرمیمرتضبببی عائمی و ز توسبببط (1939)

های همپایه، کاربرد وجه فراوان سبباخت دکوتاهی جملات، کاربر ازجملهسبباز ای  نامه سببیک

اختی شببنتحلی  سببیک»ای دیگر نیز با عنوان مقاله .انترفتی را مورد بررسببی عرار دادهامری و مع

نگاشته مرتضی  (1934)«الیلاغهمپایه در خطیه یکصت و یازدهم نهجهای هبلاغی ساخت -نحوی

بررسی در خطیه ذکر شته  را هاهای همپایه و روابط میان آنسباخت ،عائمی و فائزه یباعتانور

 .انتکرده

ه هایی نگاشببتنامهالیلاغه پایاندر نهج های یببورت گرفته درباره تشببییهمورد پژوهش اما در

اتی به مقال . همچنی انتپرداختهها بنتی آنو تقسیمشبته که همگی به بررسبی مضبمون تشابیه 

ها کمتالیلاغه )حشناسی تشییه در نهجبررسی زییایی» مقاله ازجملهرشبته تحریر درآمته است، 
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طور که از عنوان پژوهش ، که هماناثر غلامرضببا کریمی فرد و رضببا نیکتل (1913) «ها(و نامه

سی برر» ه است. مقالهها پرداختها و زییاشناسی آنها و حکمتمشبل  است به تشییهات نامه

به تقسببیم بنتی  نیز نگاشببته محمترضببا شببری ی( 1912)« الیلاغهتشببییه از جهت بلاغی در نهج

یا  امعشناسی تشییهات به طور درباره سیکها پرداخته است. موضبوعی تشبییهات و تحلی  آن

 نشته است. نگاشته تاکنون اثر مستقلی ،یا تشییهات بلی و  خاصبه طور شناسی نحوی سیک

 تشبیه بلیغ و ارزش بلاغی آن

ییان به طور خاص و در کلام شبباعران و خط ،از دیرباز در کلام عر  به طور عام اتتشببییه

ی ت و در تابلوینکنهماننت علم سبحرآمیزی معانی را برای ملاطب ترسیم میانت که وجود داشبته

عانی تشییهات راهی به سوی م»گویت ری میهمانگونه که زملش ت.نکشزییا و دلربا به تصویر می

« .پنهان در اشبیا  هستنت تا آن معانی کش  و آشکار شونت و برای افکار به تصویر کشیته شونت

بلی   تاتشییهالیلاغه های نهجشبابیه بکار رفته در خطیه( از میان انواع ت021.ت  د )الزملشبری،

 .تشییهات هستنت عانوااز زییاتری  

طافت بر زییایی و حسبب  و ل یا دلالته بلی  مطابقت با مقتضببای حال، بلی  در تشببییمراد از 

ا حس  و و ی شیه مطابقت با اعتضای حال وجه یاتصور شود که با ذکر ادات  نیسبت تا اینگونه

ه ذکر گردد و باسبت که فقط مشیه و مشیه ای از بلی   منهوربلکه  .رودیماز بی  تشبییه لطافت 

و  بهمشیه به ،ت در تشبابه و نزدیکی مشبیهکیاشبیه حذف شبونت که هتف از آن توجه ادات و 

تحاد ا بیانگرف ادات حذزیرا ؛ است میال،ه در ادعای اتحاد بی  دو طرف تشییه از تمامی جهات

و رود به از بی  میدو طرف مسباوی شته و برتری مشیهکه  ایگونهبه؛ اسبتبه مشبیه و مشبیه

یه که گویی مش به طوری دارنت اتحادی ات  همه طرفی  درای  است که  شیه بیانگرحذف وجه

 .(143  1911به است )فاضلی،همان مشیه

ها اسببت و همانگونه که در مقتمه ذکر شببت تشببییه بلی  پربسببامتتری  نوع تشببییه در خطیه

تشببییهات را متناسببب با  منان )ع(ؤگیرد. امیرما در برمیها رحتود دو سببوم از تشببییهات خطیه

و بسببیاری از م اهیم  گیردکار میهای نحوی ملتل ی به اغراض و اهتاف مت اوت در اسببلو 

ب دارد تا درک م اهیم مورد نهر ایشان بر ملاطعالب تشییه بلی  بیان می اخلاعی و تربیتی را در

 آسان گردد.
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 شناسیسبکسبک و 

یَک »  اسببتبه معنی ذو  کردن و در عالب ریلت  « سببیک»ای عربی از ماده سببیک واره سببَ

ی کاً و سَی:َکه  ذَوَبه و هفرغه فی  « .الب  عالذهبَ و ال ضب  و نحوه م  الذائب یسبیهکهه و یسبیهکهه سبَ

)اب  منهور، ماده سبیک( زملشبری سبیک را به معنی پاک کردن نقره از ناخالصی آورده است. 

ار آثک در زبان عربی به عرن سوم هجری در سابقه کاربرد ایطلاح سی (492  1311)زملشبری،

با یبب ات نیک و زییا  مکرراًت. جاحظ در آثارو سببیک را رسببجاحظ و ابو هلال عسببکری می

«  م العربیههالنه»با نهریه نیز  نحویشناسی معایر سیک. (99  1931)فتوحی،  اه آورده اسبتهمر

ایببول آن را وضببم کرد، ت اوت چنتانی نتارد. « دلائ  الإعجاز»که عیتالقاهر جرجانی در کتا  

توان گ ت ت صببیلی گسببترده از آمت و میآرای او کاری نو در بلاغت عربی به شببمار می چراکه

شناسی در مکاتب جتیت غربی نزدیک بود )خ اجی و شت که به م هوم سیکسیک محسو  می

 .(2  1330ران، دیگ

یک س»تعری  سببیک نوشببته اسببت   جرجانی درانت، افراد زیادی به تعری  سبیک پرداخته

تری  دعیقای عته .(961  1311،)جرجانی «.هم و چیبتمان و راه و روو آن اسبببتنوعی از ن

  1331)فضبب ،   اینگونه گ ته اسببتکه در مقتمه خود  داننترا از اب  خلتون می سببیک  تعری

 ها در آنها و وارهشود یا عالیی که عیارتها در آن ساخته و پرداخته میروشبی که ترکیب (34

 .(224  1392)اب  خلتون، شودریلته می

 شناسانه را سازمانتهی کنتتوانت یک بررسی سیکر زبان که میهای تحلی  دسطوح و واحت

ی  ا ، لایه کاربرد شناسیک.معنی شبناسبیکلایه  ، لایه بلاغی،نحوی آوایی، لایه انت از  لایهعیارت

کنت و در هر لایه امکان گیری میها پیشها و دیتگاهشبببیوه از آشببب تگی تحلی  و تتاخ  داده

های برجسته سیک و نقش و و مشلصه سازدیمهای مناسب را فراهم رووها و کاربرد نگرگاه

با توجه به اینکه  .(091  1931)فتوحی، شبببودهبا در هر لایه جتاگانه مشبببل  میارزو آن

 ت در پژوهش پیش رو فقط به بررسیگنجدر یک مقاله نمی ی تشییهاتهاشناسی همه لایهسیک

 .پردازیمیک نحوی تشییهات بلی  میس
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  شناسی نحویسبک

رت علم نحو عیا» شببایسببته اسببت عی  از بررسببی لایه نحوی به تعری  علم نحو بپردازیم.

 نشینی وجمله و چگونگی توالی و نهم و هم های زبانی درمیان یورتاسبت از مطالعه روابط 

نحو عیارت اسبببت از بررسبببی عواعت »( یا به عیارتی دیگر 061  1931)فتوحی،«هاچینش واره

ر برد نحو در برابها در یک زبان. در ای  کارها و شک  گرفت  جملهحاکم بر شبیوه ترکیب واره

  .(063  همان)«.یرف عرار دارد

یک  سیک»لایه نحوی آنقتر در سیک یک اثر اهمیت دارد که برخی نهریه پردازان معتقتنت 

ر ترکییی م ردات زبانی اسببتواهای ارکان نحوی زییاشببناسببانه و ترفیت بر هنر زبانی اسببت که

ار گرفت  نحوه عرها و شناسانه جملهبه بررسبی سیک لایه ای  (41  1319)عیتالمطلب، «.اسبت

یا جمله فعلیه در مت  آ ؛انتی از جملات بر مت  غالب شبببتهپردازد و ای  کبه چه نوعمیهبا آن

  0211)محمود خلی ، « تنت یا کوتاهو آیا عمتتاً بلنت و پیچیته هسبباسببمیه  غالییت دارد یا جمله

شونت می های مت اوتیباعث دلالتها ارتیاط بی  آنو های ملتل  نحوی ترکیبدر واعم  (166

رد ادرابطه مسببتقیمی با معنا  ،هاجملهتوان گ ت سببیک نحوی میت. نکلام دار قش مهمی درکه ن

 به عیارت دیگر؛ معناهای مت اوتی دارد ،مت اوتنحوی  در سبباختارهای جملهیک  که ایگونهبه

ها در جمله، نوع ت چیتمان کلمهیونت آشببکارتری دارد تا واره. کی یسبباخت انتیشببه با نحو پ»

یات ی و ذهنبنابرای  کی یات روح؛ انتانتیشبببه گر نوعکی یات وجه و زمان همگی بیانها، جمله

بررسی  واعم در .(061  1931)فتوحی، «.کنتایر نحوی بیشتر خودنمایی میپنهان گوینته در عن

کارکردهای و همچنی  به  های پنهان و تاثیرگذار کلامایهشبببنباسبببی نحوی مبا را به لیبکسببب

 سازد.رهنمون می ساختارهای نحویمعناشناسی 

  شناسی نحوی تشبیهات بلیغسبک

ت اوت های مکلام در سببیک مقتضببایبهها هماننت دیگر متون، با توجه تشببییهات بلی  خطیه

ها را از منهر نحوی و چیتمان ه. در ای  جسبببتار تشبببییهات بلی  در خطیانترفتهبکبار  نحوی

 خاص امامنحوی کنیم تا سیک های همپایه بررسی میسباخت و وارگان، سباختمان تشبییهات

  .)ع( در کاربرد تشییهات عیان گردد

 



 129                           الیلاغهنهج یهادر خطیه  یبل هاتیتشی ینحو یشناسسیک                  سال یازدهم            

 

 ساختمان جملات

و بررسببی  سبباختمان جملات گیرد،عرار مییکی از مواردی که در لایه نحوی مورد بررسببی 

 قتیدر حق انت.بکار رفته های نحویدر چه اسببلو بلی   اتتشببییهاینکه سبباختار کلام اسببت؛ 

 ها را تعیی و پتیتهها در جمله، نسببیت میان ایته هسباخت نحوی یک گزاره و کی یت نهم وار»

ن، اها، حام  معنایی مت اوت است؛ یعنی ت،ییر نهم وارگکنت. هر نوع نهمی از یک گروه وارهمی

نحوی تشبببییه بلی  با توجه به نقش  (010 همان ) «آوردی معنایی مت اوتی به بار میکباربردها

 شود های نحوی مت اوتی واعم میدر اسلو به، مشیه

 .گرددبه مفعول مطلق نوعی واقع مشبه 

کیت معنی أت آنغرض از »مصبتر منصبوبی از جنع عام  خود است و  ،نوعی م عول مطلق

در  و (0/021  1314)عیاس حس ، « تر استکه بیان نوع مهم اسبتعام  مذکور و بیان نوع آن 

شییه بلی  ای  نوع از ت ساختار الیه داشته باشت.خود مضافکنت که بعت از یورتی افاده تشییه می

یر و ت،یجملات به دلی  برخورداری از تحرک و پویایی، بر از ای  نوع »جملبه فعلیه اسبببت که 

 .(14  1911)فاضلی، « تنتحول دلالت دار

ی  مطلب که اب  اثیر نیز به ا اسببت تشببییهات بلی  عانوا یکی از زییاتری ای  نوع از تشببییه 

واعلم هن:َ م  محاسب  التشبییه هن یجی  مصتری:اً؛ کقولنا  هعتم دعتام الأست، و فاضَ »  اذعان دارد

از  گونهای  ( 104/ 0)اب  هثیر  د.ت  « هو هحسبب  ما اسببتعم  فی با  التشببییه ؛ وفیضَ الیحر

رد از تشابیه ونود و دو مبه طوری که به بقیه انواع دارد؛ بیشبتری  بسبامت را نسیت  بلی ، تشبییه

انت. شایان ذکر است که موسیقی موجود در الیلاغه در ای  سباختار بکار رفتههای نهجبلی  خطیه

 عول م همانگونه که گ ته شت،زیرا ختار کلام و ساختمان آن است، ای  نوع تشبییه ناشبی از سا

جناس اشتقاج  هچنی  مصتر آن وآوایی عام  و هم کهت اس آن مطلق، مصتری از جنع عام 

ه هایی از ای  نوع تشییدر ادامه به بررسی نمونه گردد.میانگیزی لباعث موسبیقی د ،آن دومیان 

 پردازیم.می

ه ب نوزاییتهآوردن شببتران ی را به رو آوردن مردم برای عقت بیعت با خویشیور امیرمومنان

فَأَع یَل تهم  دهلَی:َ دهع یَالَ ال عهوذه ال مَطَافهی ه عَلَى هَو لَادههَا تَقهولهونَ » نموده اسببت شببان، تشببییه انسببوی فرزنت

هاى خود اى که به جانب بچهبراى بیعت با م  ماننت شبببترهاى ماده (191)خطیه « ال یَی عَ َ ال یَی عَ َ
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سببط   در ای  تشببییه (924  1913)انصبباریان،زدیت  بیعت بیعت یت، فریاد مىدرونت روى آور

ساختار جمله فعلیه دلالت بر تجتد  .حضبرت هماهن  استآن  با معانی مورد نهر کلام نحوی

 ی . همچنانتکوفیان بارها برای بیعت نزد ایشبببان رفتهکه بیانگر ای  اسبببت که  و حتوث دارد

یان ب «اعیال» در عالب مصتر مردم در بیعت با آن بزرگوار براى خلافت ایبرارشبتت شبتا  و 

یک بار به یببورت فع  و « عی »تکرار ماده  .کیت کرده اسببتأرا ت« هعیلتم»عام  خود شببته که 

چنی  و هم بیعت با ایشببان آوردن کوفیان براییگر بار به یببورت مصببتر بیانگر تکرار رودی

عینی از  الیهی مضاف ،به بیعت برای به تصویر کشیتن ای  تمای  که است کیت بر اشبتیاج آنانتأ

آنان را  آوردنیرو، و که میی  نوع ای  روآوردن است ،شته استبه مصبتر اضبافه روزگار آن 

نتانشان فرز به نسیت شتران نوزاییته که روازای  شبته است،شبتران زائو تشبییه آوردن یروبه 

تصویر  تقریر کرده و را مشبیهحالت  ،تا از طریق ای  تشبییه مهربانتر و عطوفت بیشبتری دارنت

 .تتاعی گرددبهتر در ذه  ملاطب  و اشتیاج به بیعت تمای 

تههَا وَ وَ بَسَط تهم  یَتهی فَکَ َ  »  همی  مضبمون در تشبییهی دیگر با همی  سیک بکار رفته است

هَا یَو مَ وهرهودههَ تههَا ثهم:َ تَتَاکَک تهم  عَلَی:َ تَتَاک:َ ال إهبه ه ال ههیمه عَلَى حهیَاضببه ( 002)خطیه « امَتَد تهمهوهَا فَقَیَضبب 

ستم، آن را کشیتیت ولى م  جمم کردم، آن گاه همچون شتران تشنه دسبتم را باز کردیت و م  ب

( 221  1913)انصبباریان، شببونت بر م  هجوم آوردیتبه وعتى که به آبشببلورهایشببان وارد مى

یرا زاسببت، ورود و اجتماع  کثرتکیت بر تأ تابعی از انتیشببه امام )ع( و تشببییه سبباختار نحوی

و  استشبته  «تتاککتم» عام  خودکیت أسبیب ت ،به معنی ازدحام و تجمم« تتاک:»م عول مطلق 

در مضبباف الیه  نوع ای  ازدحام که ازدحام داردتکرار فع  به یبورت مصببتر دلالت بر شببتت 

ام به ازدحام شتران تشنه هنگ ،به هنگام بیعت کوفیانکثرت اجتماع و شتت هجوم و  شبتهبیان 

آن را در فضای تصویری خیال خویش ملاطب تا اسبت  شبتهوارد شبتن به آبشبلور تشبییه 

امام )ع( به منهور اسببتتلال علیه کسببانى که تالمانه به » مشبباهته کنت و آن را تصببتیق نمایت.

ی  رملال ت با او برخاسبببتنت و بیعت خود را شبببکسبببتنت، چگونگى بیعت کردن آنان را تشببب

فرمایت که همان حالت اجتماعشببان در آن روز، دلی  بر آن اسبببت که آنها با اختیار و کمال مى

غرض از واعم در  (4/119  1912)بحرانی، «.انتمی ، امر حکومت را به آن حضرت واگذار کرده

   است.در ذه  شنونته  آنتقریر  تشییه بیان حال مشیه و
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ای مه الل:َهه دهن:هی لَأَته :ه بهکهم  هَن  لَو  »  ه سببی و چهارم اسببتتشببییه در خطی نمونه دیگر از ای  نوع

سوگنت  (94)خطیه « حَمهعَ ال وَغَى وَ اس تَحَر:َ ال مَو ته عَته ان  َرَج تهم  عَ ه اب  ه هَبهی طَالهب  ان  هرَاجَ الر:َه س

به ختا گمانم در حق شبما ای  اسبت که اگر جن  شبتت گیرد، و تنور مرر گرم شببود، شما 

ساختار نحوی  (121  1913)انصاریان،ماننت جتا شبتن سر از بتن از پسر ابو طالب جتا شویت. 

در اوج جن  و درگیری که جمله فعلیه اسبببت دلالت بر تجتد و حتوث دارد؛ یعنی تشبببییبه 

رت مصببتر به یببو« ان رجتم» تکرار فع  گردد. همچنی ،ییر و تحول میحالت شببما دچار ت

ها از و جتایی آن نسببیت به مردم کوفهدرسببتی گمان آن حضببرت )ع(  دلالت بر تأکیت« ان راج»

 دلیه مصتر بیان نموده است.است که نوع ای  جتایی را در مضاف به هنگام سبلتى کارزارامام 

س و فرار تر بود یعنی« ان رجتم»کیتی برای أت ،بردرا بکار می« ان راج»فقط مصتر  )ع( اگر امام

کرد که الیته  کر و فر از عادات جنگی اسبببت و ممک  بود بعت کیت بیان میأآنان از جن  را با ت

 ،نوع جتایی و ذکر« رهس» وارهبه  اضافه شتن مصتر اما؛ دوباره به سوی امام بازگردنت ،از فرار

تن از جتایی از ب پعهمانگونه که سر  .اسبت و ت رعه شبتیت جتایی بودنبازگشبت بى بیانگر

 بازگشت خواهت بود.فرار آنان نیز بی ،امکان اتصال دوباره را نتارد

ثر که اکاین ،الیلاغههای نهجدر خطیه بلی  تشبببییهاتاز شبببایان ذکر در مورد ای  نوع  نکته

مصتر  .معنوی هستنت هاآنعام   حسبی هستنت درحالیکه )مصبترها( هاای  م عول الیهمضباف

به درک بهتر ملاطب نیز کمک ، عام  شببته کیتأباعث تعلاوه بر آن که مضبباف به محسببوس 

 .گرددپتیتار می در مقاب  چشمان شنونته تصویر گویی طوری که  ،کنتمی

 به خبر واقع شود.مشبه

ا باشت یا که خیر میتت ت اوتی نتاردشبود و به خیر واعم میدر ای  نوع از تشبییه بلی ، مشبیه

در جملات اسمیه » ت کهجمله اسمیه اس آنی ساختار نحو و (122  1911)فاضلی، خیر نواسخ 

رونت که آن هایی به کار میو در موععیت (14)همان  «دلالت بر ثیوت دارنتایبب  وضبببم خود 

ی هادر خطیه بیها  نوع از تشبببایبسبببامت کنت. میثیبات و پایتاری معنایی را طلب  ،موععیبت

 است. (یک مورد کمترنوع عیلی )با برابر  ییاًتقر الیلاغهنهج

ر د ازجمله برده است،بهره  یتشبییه ای  اسبلو از ها خطیهدر بسبیاری از منان )ع( ؤامیرم

خواهان همراهی امام در ها آن که و هنگامی تایفرممیای کبه مردم را ببه جهباد ترغیبب خطیبه
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گردو امور و مصال  که  کنتمیخود را به عطب آسبیا  تشییه  )ع( حضبرت ،شبونتمیجن  

هَنَا عهط به الر:َحَى تَتهوره »  توانت شببهر را رها کنتو نمی به وجود آن حضببرت بسببتگى دارد اسببلام

تَحَارَ  طَرَ َ ثه َالههَاعَلَی:َ وَ هَنَا بهمَکَانهی فَإهذَا فَارَع تههه اسببب  م  چون محور  (113)خطیه « مَتَارههَا وَ اضببب 

گردد و م  به جاى خود ثابتم، و چون از جاى خود جتا شوم آسبیا هسبتم که آسیا دور م  مى

)ع( امام  (102  1913)انصباریان، .ریزدشببود و همه امور به هم مىآسبیا از متار خود خارج مى

ثیوت  هبهره برده ک )جمله اسمیه( ر نحوی میتتا و خیرختادر تشبییه خویش به عطب آسیا از سا

است  ثابتمحور آسیا  چراکهم اهیم مورد نهر امام اسبت  در راسبتای موجود در آن یو پایتار

ت ثابجمله اسببمیه هماهن  با  در ثیوتم هوم چرخت؛ به عیارت دیگر که آسببیا بر گرد آن می

 است.آن ای  و محور بودن و عطب آسیا بودن 

ی  یه بلتشیساختار نحوی  ،کیت نمایتأدر نهر دارد در عطعیت تشبییهی ت )ع( امام هنگامی که

 ناه و خطاگتشییه  هماننت ؛خیر حروف مشیهه بال ع  است ،بهمشبیه برد کهبکار می ایگونهبهرا 

شهمهعٌ حهمه َ هَلَا وَ دهن:َ ال لَطَایَا خَی  ٌ »  به اسبب چموو و تقوا به مرکب رام در کلام آن حضبرت

 عَلَی هَا هَه لههَا وَعَلَی هَا هَه لههَا وَ خهلهعَت  لهجهمههَا فَتَقَح:َمَت  بهههم  فهی الن:َاره هَلَا وَ دهن:َ الت:َق وَى مَطَایَا ذهله ٌ حهمه َ 

گسببیلته  یان سببرکشببنت که افسبباربتانیت خطاها اسبب (16خطیه «)ههع طهوا هَزهم:َتَهَا فَأَو رَدَت ههمه ال جَن:َ َ

ار وهاى راهبرنت تا به جهنم وارد کننت. آگاه باشببیت که تقوا مرکبهاى خود را به پیش مىسببوار

 .نماینتهاى آنها سپرده شته، در نتیجه آنان را وارد بهشت مىاسبت که مهارشبان به دست سوار

  ذکر عاب چنت نکته درباره سباختار نحوی ای  تشییه و تناسب آن با معنا (19  1913)انصباریان،

بی   اتحاد و هماهنگی تاگزینت برمی را تشییه بلی  )ع( ذوج سرشار آن حضرت ل اینکهاواست  

به هر چه بیشتر شود یعنی همانگونه که اسب چموو و افسار گسیلته سوار خود مشیه و مشیه

کنت و افمیرانجام به آتش و جهنم و س ،و خطا نیز انسبان را به بیراههگناه ، افکنتمی  میرا بر ز

رسانت تقوا نیز انسان را به همانگونه که اسب رام سوار خود را به سلامت به مقصت میدر مقاب  

بر  دلالت سبباختار جمله اسببمیه که تشببییه بلی  را در دوم اینکه رسببانت. نکتهسببعادت ابتی می

به حسببب عرائ  بر اسببتمرار و دوام دلالت ای که جمله اسببمیه ؛اسببت ثیوت دارد بکار برده

 و تو پایتار اس ثابتنی به بیراهه رانتن خطا و گناه و به سعادت رسانتن تقوا امری یع ؛کنتیم

م اینکه سو. تقوا به بیراهه رود به وسیله انسبانی از طریق گناه به سعادت رست وکه امکان نتارد 
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 نمایتدفم میشک و تردیت را و  رسانتکه عطعیت تشییه را می است «دن:»به  مؤکت اسبمیه جمله

 «هلا» هتکرار حرف است تاحی است. بتون شک گناه و خطا مقتمه انحراف و تقوا مقتمه نجات و

همچنی  خود جمله اسببمیه چون دلالت بر  .و تأکیت دلالت دارددر ابتتای هر دو تشببییه بر تنیه 

دعت در گزینش  شود.محسبو  می مؤک:تدارد نوعی )شبی  لشبی (  یزیچیزی برای چثیوت 

قلی و ترسببیم حقایق ع و ها بر زییایی ای  تشببییه بلی  افزوده اسببتال ا  مناسببب و تقاب  آن

بیشبببتری در  یرتأثو ن وذ کرده اعماج علب و روح انسبببان  بهمحسبببوس معنوی در عالب امر 

 ملاطب دارد.

 ماننت سل  آن حضرت گردد،همان میتتا حذف میدر ای  نوع از تشییه بلی  گاهی مشیه یا 

تری  راه، و پر راه ختا روش  (126)خطیه « ن وَره الس:هرَاجسَیهی ٌ هَب لَجه ال مهن هَاجه هَ  »در تویبی  ایمان

برد که رت در اثنای خطیه از راهی نام میحض .(944  1913)انصباریان، تتری  چراغ اسبفروغ

به سببوى بهشببت و فروزانتری  چراغ در تلمات جه  و نادانى روشببنتری  و آشببکارتری  راه 

 گ ت توانمی .گرددمشیه می یافت  خود در پی ،به بتون مشیه. ملاطب با شبنیتن مشبیهاسبت

ت تا خود در پی مشیه باش استشنونته  به تکاپو واداشت  ذه  ،حضرت از حذف مشیه مقصبود

بعت از ای  کنکاو ذهنی امام و  است که هماننت راهی به سبوی بهشت که آن چه چیزی اسبت

 .گرددیم اشاره )ایمان( و به مشیه« فَیهال إهیمَانه یهس تَتَله: عَلَى الصَ:الهحَاته وَ بهالصَ:الهحَاته»دارد  بیان می

 .به مشبه اضافه شود ،بهمشبه 

 ،علی رغم سبباختار ملتصببر وها کاربرد عاب  توجهی دارد ای  نوع از تشببییه بلی  در خطیه

ر به د. اتحاد مشبیه و مشیهسبازددر ذه  ملاطب تتاعی می راتصبویر انگیزانت و برمیرا  خیال

شیه داخ  در گویا مکه  ایگونهبهشود ای  نوع از تشبییه به عویتری  شبک  به تصویر کشیته می

 کنیم.هایی از آن اشاره مینمونهبه در ادامه  گردد.به و نوعی استعاره محسو  میجنع مشیه

ع ره » به ختا عسببم براى  (94)خطیه  «هَن تهم  تهکَادهونَ وَ لَا تَکهیتهون نَاره ال حَر  هلَیهل عَ لَعَم ره الل:َهه سببه

 .نماییتخوریت و چاره فریب نمىور سبباخت  آتش جن  بت مردمى هسببتیت، فریب مىشببعله

به تن   خردی کوفیانعنصری و بیاز سبسبت )ع( حضبرت آنگاه که (121  1913)انصباریان،

رافروخت  برای ب که است یماننت آتشکه جن   سازدمیرا هشیار  انبا تشبییه بلی،ی آن بود، آمته

زم هی ،همانگونه که برای برافروخت  آتش ،آن بایت مردانی شببجاع و دلاور وجود داشببته باشببنت
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 ،بهمشیه واضافه شته و اتحاد مشیه « نار»به به مشیه «الحر »در ای  تشییه بلی  مشیه لازم است. 

 عی آتش است.است که گویی جن  نیز نو به طوری

هایی تشببییه نموده خشببنتگی به چراغردر خطیه اشببیاح سببتارگان را در د )ع( آن حضببرت

خطیه )  «مَصَابهی ه کَوَاکهیههَاوَ نَاطَ بههَا زهینَتَهَا مه   خَ هی:َاته دَرَارهی:ههَا وَ  هافلک هاو:جَثهم:َ عَل:َقَ فهی » اسبت 

ر آن انت بدرخشنته را که زینت بلش آن طاج بر افراشته سبتارگان دور از دیته و ستارگان (31

هماننت آسبببمانی تیره و تار در  سبببتارگانی درخشبببان  .(130  1913)نصببباریان، آویزان نمود

ما َ الت:هن یا بهمَصببابهی َ» آیهآور ددر شببب تلمانی آویزاننت. ای  کلام امام یا هاییچراغ  «وَ زَی:َن:َا السبب:َ

 که مصابی  استعاره از ستارگان است. است (2)ملک/ 

 غلباالیلاغه ای  است که های نهجز اضافات تشییهی در خطیهسباهای سبیکیکی از ویژگی

عقلی  م اهیم ادعای همسانی و اتحاد، اضافه شته است تا از طریقبه عقلی مشیه حسی به مشیه

، «هلسن  الصتج»، «مصیاح الهتی»، «حی  التی   »شبودو معنوی برای ملاطب محسبوس جلوه 

، «منه  الحق»، «ینابیم الحکم»، «معادن العلم»، «ینابیم الحکم »، «منبار الهبتی»، «رایب  البإیمبان»

نار »، « هع ال الری»، «نار ال تن »، «نیال الموت»، «عسبببی: ال نا »، «بحار ال ت »، «جلبابیبب غ لتهم»

افه هایی از اضنمونه و...« حنادس جهالته»، «نیران العصیی »، «سهم الوعیت»، «ری  الکیر»، «ال،ضب

 ها هستنت.تشییهی در خطیه

 .واقع شود افعال قلوببه، مفعول دوم مشبه

 .گردد واعم افعال علو م عول دوم  ،بهکه مشیه ای  اسبت بلی  ییهتشب دیگر سباختارهایاز 

ل تام اعفاای  که  و با وجود افعال علیی و باطنی هسببتنت ،همانگونه که از نام ای  افعال پیتاسببت

تی  دوم تی را به م عولو خیر را به م عول اول و میتتا  شبببونتهسبببتنت بر میتتا و خیر وارد می

نکته عاب  ذکر اینکه ای  افعال  شبببود.ارائه می های ای  افعالتشبببییه در عالب م عول و کننتمی

آن دسته از افعال علو  که بر یقی  دلالت  .شبونت و مشبعر به ادات هستنتادات محسبو  نمی

به نى مشببابهت زیاد میان مشببیه و مشببیهدال بر تشببییه عریب یع و... «هری» ،«علم»کننت ماننت مى

ب»فعال تنى ماننت و ا هسببتنت دال بر تشببییه بعیت یا شببیاهت انتک میان  و... «خال»و « حَسببه

 پردازیم.های آن میدر ادامه به بررسی مواردی از ای  تشییهات و دلالت. دوانتآن
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یَاحاً بهلَا هَر َواح  َو َهر َواحًا بهَلا »فرمایت  در نکوهش کوفیان می امام )ع(  َهش َیاح  وَ مَا لهی هَرَاکهم  هَشب 

ههوداً غهی:َیاً َو َناتهَرًع َعم َیاَ  َو سَ  لَاح  وَ تهج:َاراً بهلَا هَر بَاح  وَ هَی قَاتاً نهو:َماً وَ شبه اکاً بهلَا یبَ  امهَعً  َیم:َاَ  وَ نهسب:َ

پیکر، و هایى بىجان، و جان( چه شبببته که شبببما را پیکرهایى بى121)خطیه  «نَباطهقَب ً بَک مَا 

سبود، و بیتارانى خوا ، و حاضرانى غایب، و ناترانى کور، و یبلاح، و تاجرانى بىعابتانى بى

در ای  عیارت  «هری» (091  1913انصاریان،) .کنمشبنونتگانى کر، و گوینتگانى لال مشاهته مى

متعتدی  کهنه رؤیت بصری،  یی استو علم عطعی است و به عیارتی رؤیت عل« هیق »به معنای 

ه است بکه مشیه« هشیاح»به دوم و م عول ،«کم»اول ضمیر ملاطب  بهعولم  به دو م عول است.

ه ا نه تشییه جمم ب، یعنی به هستنتمشبیه یا همانه دوم بلهای بعت همه معطوف به م عوارتو عی

همچنی   .بر عر  تشییه دلالت دارددر ساختار ای  تشییه « هری»فع  بکار رفته  .به اسبتمشبیه

های نقش بسببزایی در بیان تناعض انت،وجود پارادوکع و تضبباد که در عالب تشببییه جای گرفته

 انتشتهجان و روح پیکرهاى بى هماننتآنان از برخی ». های کوفیان داردیتشبلصبموجود در 

 آینت و برخى دیگرنمىو ببا موعهبه و یادآورى به جنیش دربرنبت، نمى بهرهاز خرد خود  زیرا

 ها. آنهمراه آن حضرت پیکار کننت که نتارنت و جهاد توان جن  زیرا پیکرهایی بیجان هماننت

ا میلى آنها به دنیکننت، در حالى که بىکه به زهت و پارسببایى تهاهر مى انتشببته هماننت کسببانى

ت اما کشنسود که زحمت میبرخاسبته از یبلاح باط  و پاکى ن ع نیسبت و هماننت تاجران بی

 کسانی کهگشوده و خردهایشان خ ته است.  هاآنبیتارانى که چشمهاى  .ای نتارنتسبود و بهره

هماننت . اوامر الهى غایب اسبتهاى آنها از درک مقایبت دی  و حاضبر، ولى خرد هاآنبتنهاى 

آخرت  براىدع:ت در آثار یببنم الهى و پنت گرفت  و سببود بردن  یشببان ازچشببمهاکسببانی که 

و است اده از آن کر و  شبنونت ولى از شبنیتن نتاى حقا مىآوازها ر شبهایشبان،گو نابیناسبت و

از آنچه سزاوار است سل  گوینت خاموو، و ماننت لالان و  زبانهایشبان گویاسبت اما و عاجزنت

 .(11-9/13  1912)بحرانی، .«زباناننتبى

چهار که  افزایت ای  استی  میآنچه بر زییایی ای  تشبییهات بلعلاوه بر تصباویر پی در پی، 

ر د به بعتیپنج مشببیه )م عول به دوم+ بلا+ مجرور( و سببپع در یک سبباختار نحوی بهمشببیه

ی  آهنگباعث نحوی که ای  هماهنگی  انتبکار رفتهسبباختاری دیگر )م عول به دوم+ یبب ت( 
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سزایی نقش ب در زییاسازی تشییهات هافایلهدر  وجود سجم همچنی شود. شبتن تشییهات می

 دارد.

لهوا فَاج عَ»  تشبییه نموده استبه اطاعت ختا را به ده مشبیهحضبرت )ع( در تشبییهی دیگر  

عَاراً دهونَ دهثَارهکهم  وَ دَخهیلًا دهونَ شهعَارهکهم  وَ لَطهی اً بَی  َ هَض لَاعهکهم  وَ هَمهیراً فَو جَ  م  َو ههمهورهکه طَاعَ َ الل:َهه شبه

وهرهودهکهم  وَ شَ هیعاً لهتَرَکه طَلهیَتهکهم  وَ جهن:َ ً لهیَو مه فَزَعهکهم  وَ مَصَابهی َ لهیهطهونه عهیهورهکهم  َو َسَکنًا  مَن هَلًا لهحهی ه

تهکهم  وَ نَ َساً لهکَر  ه مَوَاطهنهکهم طاعت ختا را جامه جان کنیت نه پوشش  (131)خطیه  «لهطهوله وَح شبَ

شبببیت نه به تاهر، طاعت را چون رر و پى در اعضبببا  و جسبببم، ببه باط  فرمانیردار حق با

جوارحتان عرار دهیت، و آن را بر همه امورتان حاکم گردانیت، و آن را آبشلور به هنگام ورود به 

عیامت و شب یم رسیتن به آرزوها، و سپر روز وحشت، و چراغهاى دل گورها، و آرامش دهنته 

در  (441  1913انصاریان،) .وحشت خود عرار دهیتترسهاى طولانى، و زداینته انتوه مواط  پر 

ه است امر بکار رفتفع  به یورت « جع » ، فع هابهبه یا همان م عولای  تشییه که عام  مشیه

ها در جهت ، ای  ت،ییر و تحوله که بر ت،ییر و تحول دلالت داردو با توجه به دلالت جمله فعلی

ها، ملتوم شتن همه بهساختار نحوی یکسان مشیهارشباد و هتایت و دگرگونی ملاطب است. 

 بلشت.آهن  دلنشینی به تشییهات می« کم»ساختارها به ضمیر متص  

 شبببود که اکثرملاحهه می هالیلاغهای نهجاز تشبببییهات بلی  در خطیهببا بررسبببی ای  نوع 

 ر هر تشییهد هابهتشبییه جمم هسبتنت با ای  ت اوت که تعتاد مشببیه ،ای  نوع از تشبییهات بلی 

 مت اوت است.

 .به حال واقع شودمشبه

 .کنتدر هنگام وعوع فع  بیان می را یبباحب خودحال ویبب  منصببوبی اسببت که هیلت 

 تهحال واعم ش ،بهها مشیهر یک نمونه از تشییهات بلی  خطیهفقط د (969  1314)عیاس حس ،

ها بهتمامی مشیه که استدر خطیه یت و نود و هشتم به اسبت و آن تشبییه جمعی با ده مشبیه

ثهم:َ هَن زَلَ عَلَی هه ال کهتَا َ نهوراً   »شونتمی آغاز «لا»ای هستنت که با ها( مویوف به جمله وی یه)حال

رَاجاً لَا یَل یهو تَوَع:هتههه وَ بَح راً لَا یهت رَکه عَع رههه وَ مهن  ابهیحههه وَ سبه ًا هَاجاً لَا یهضه :ه نَه جههه وَ شهعَاعلَا تهط  َأه مَصبَ

ى هَ و  ههه وَ فهر عَاناً لَا یهل مَته بهر هَانههه وَ تهی یَاناً لَا تهه تَمه هَر کَانههه وَ شبه َا ً لَا تهل شبَ  عهز:ًا َلا س قَامههه وَلَا یهه لهمه ضبَ

سبببپع عرآن را بر او نازل کرد، نورى که ( 131خطیه «)تهه زَمه هَن صبببَبارههه وَ حَق:باً لَا تهل ذَله هَع وَانهه
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دارد، و دریایى که نمىاو کاهش برو چراغى که افروختگى شبببود،چراغهبایش خاموو نمى

گردد، و راهى کبه حرکت در آن گمراهى نتارد، و شبببعاعى که روشبببنى آن ععرو درک نمى

نى که شبببود، و جتا کننته حق و باطلى که برهانش خاموشبببى نتارد، و سببباختماتاریک نمى

ش را یاران اى کهرود، و بلنت مرتیههایش ویران نگردد، و دارویى که بیم بیماریهاى آن نمىپایه

با توجه  .(442  1913)انصاریان، شبکسبت نرست، و حق:ى که متد کارانش دچار شکست نشونت

در  را رآنع ها در ای  تشییه، یعنی پرودگار جهانیان،آنشبناختی ها و دلالت معنابهبه نقش مشبیه

های مضبببارع بکار رفته فع  کرد و بر پیامیر نازلو... یی ، دریای، چراغیزمان نزول هماننت نور

 .است آن حالاتدر جملات وی یه بیانگر استمرار 

 پایههم  هایساخت

 تگیرد چگونگی پیونبررسبببی عرار می سبببیک نحوی آثار ادبی مورد یکی از مواردی که در

به  اًاساسهمپایگی ایطلاحی از زبان است که » باشبت.های همپایه میو سباخت با یکتیگر کلام

همپایگی  .(31  1336)م تاح، «دگردبه یک تکرار سبباختاری اطلاج می م هوم شببیاهت اسببت و

 آیت وساز به وجود میکه با ادات همپایهاست ای بی  دو یا چنت عنصبر دسبتوری همنوع رابطه

به عیارت دیگر همپایگی عاملی برای ؛ سببازدهمپایه و همنقش می آن عنایببر را از نهر نحوی

ساختی را که در اثر  و ی دو سازه یا دو عنصر همپایه استکه حتاع  دارا اسبت ایجاد سباختی

لات ملتل  در میان جم .(923  1911)فالک،  نامنتشببود سبباخت همپایه میجاد میهمپایگی ای

 ،شببونت. گروهی از ای  حروفبه یکتیگر مربوط می ، با حرف ربطهاازجملهیک مت ، گروهی 

پایه کلمه یا گروه ای را همسان و هموارها جملهپایگی اسبت که کلمه یا گروه یحروف ربط هم

ه را در یک کنت. یا به عیارت دیگر دو یا چنت جمله واره یا کلمه یا گروواره دیگر مییبا جملبه

و  ایه آن نیز فاع په یا گروهی فاع  باشت، همگر کلمسبازد؛ یعنی اوتی ه دسبتوری شبریک می

 .(201  1910)فرشیتورد،« او نیز م عول استپایهباشت، هم اگر م عول

ها دارای نهام م هومی و روابط های همپایه اینکه، سبببازهنکتبه عاب  توجه درباره سببباخت

ت  معانیی ماننآیت. با حرف ربط همپایه سبباز به دسببت می معمولاًمعنایی گوناگونی هسببتنت که 

 .(290  همانترادف و یکسانی، تضاد و مقابله، توالی، افزایش، لازم و ملزوم، نتیجه و... )
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بتیهی است . برده است فراوانی بهره ات خودهای همپایه در تشییهامام علی )ع( از سباخت

 .نیز تأثیر بسزایی دارد تشبییهاتهای هماهن  در موسبیقی سبازه های همپایه وکه ای  سباخت

 کاربرد دارد  شک بلی  به دو  های همپایه در تشییهاتساخت

 مفروقبلیغ  های همپایه در تشبیهاتساخت

بتی  شک  که تشییه دوم در اسبت؛ م روج بلی   در تشبییهاتهای همپایه نوع اول سباخت

 .رودساختار نحوی تشییه اول بکار می

قَلَ َ فَعَ َ » کلام امام در خطیه چه  و چهارم اسببت  ها،ای  نوع سبباخت ازجمله عَی:َ َ الل:َهه مَصبب 

ادَعه وَ فَر:َ فهرَارَ ال عَیهیته ختا مصببقله را خیر نتهت، عم  کرد عم  بزرگان، و  (44)خطیه  «فهع  َ السبب:َ

 هدر ای  عیارت دو تشببییه بلی  م روج بکار رفت (111  1913)انصبباریان، فرار کرد فرار بردگان

)فع + م عول مطلق نوعی+ مضبباف الیه( اسببت. هماننت هم اسببت که سبباختار هر دو تشببییه 

 . وى تعتادى اسیر را از معق  ب  عیعکنترا ن ری  می مصقل  ب  هییرع الشییانىحضبرت )ع( »

که حضرت پول را از او مطالیه نمود مقتارى از  هنگامیالمال خریتارى و آزاد کرد. با پول بیت

« دفرار کرو به سبببوی معاویه  داخت و بقیه را به بعت موکول و پع از چنتى به شببام آن را پر

ها )یا دو تشییه( در مقاب  هم عرار گرفته و در دو تشییه ذکر شته سازه (046/ 0  1912)بحرانی،

میان دو تشبببییه بر زییایی کلام افزوده علاوه بر آن یبببنعت مقابله  نوعی تقباب  م هومی دارنت.

 .است

لَبا تَع رهفهونَ ال حَق:َ کَمَع رهفَتهکهمه ال یَباطه َ وَ لَا تهی طهلهونَ ال یَاطه َ » از ای  نوع همپبایگی  دیگر نمونبه

شبناسیت معرفت به حق نتاریت، و آنچنان که آنچنان که باط  را مى (63)خطیه  «کَإهب طَالهکهمه ال حَق

ساختار نحوی تشییه اول  (149  1913انصاریان،) .نماییتکنیت باط  را نابود نمىحق را باط  مى

در تشبییه دوم نیز م عول به(  + مضباف الیه+جار و مجرورفاع + م عول+ و  )حرف ن ی+ فع 

شته  باعث تقاب  دو سازهموجود میان دو تشییه  کلمات تضادبتیهی است که  تکرار شته است.

 است.

 جمعبلیغ تشبیهات  های همپایه درساخت

ها بههمشیممک  است تمامی که  است جممبلی  تشییهات  های همپایه درساختنوع دوم از 

ها در یک سبباخت و تعتادی در سبباخت یا تعتادی از آنو  در یک سبباخت نحوی عرار گیرنت
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ه نوع بسامت بیشتری نسیت ببلی  در تشبییهات های همپایه . ای  نوع از سباخترونتدیگر بکار 

 ت.ناول دار

 فراز آخر خطیه یت و نود و ،های همپایه در تشییهاتسباختو بارزتری  زییاتری   از یکی

زنت و انگیزو شببراره میکشببت و بیان خیالام )ع( زبانه میعاط ه پرشببور ام اسببت که مهشببت

هایی خروشببان بر چون موج ،های هماهن  دارنتسببازه هاآن بهمشببیه پیاپی که جمم تشببییهات

ا  در تویی  کت شاهکاری ارزنته که یبلی  و جمع اتتشییه ؛گرددجاری می میارکشبان زبان

ها در هر ساخت نحوی که تعتاد سبازه انتواعم شبتههای متنوع نحوی سباخت و در اسبتخت

   مت اوت است.

به که همگی در یک مقوله مشببیه دهانت؛ ال واعم شببتهها حبهدر اولی  سبباخت نحوی مشببیه

که ذکر آن در بحث ساختمان جملات  دهنتهای همپایه را تشکی  میو ساخت دستوری هستنت

 گذشت.

همپایه است که  ساختیازده دارای  ،است شته خیر واعمبه مشیهکه  دومی  سباخت نحوی

  با یکتیگر پیونت دارنت« و»ساز با حرف ربط همپایه

  

 

 «ال إهیمَانه وَ بهح یهوحَتهههمَع تهنه »فَههوَ 

 «یَنَابهیمه ال عهل مه وَ بهحهورههه» وَ                        

  «رهیَاضه ال عَت له وَ غهت رَانههه» وَ                                           

  «ال إهس لَامه وَ بهن یَانههههَثَافهی:ه » وَ                                                                  

هَو دهیَبب ه ال حَق:ه وَ » وَ                                                                                    

   «غهیطَانههه

عتل و داد و  یهاباغهاى دانش و دریاهاى آن، عرآن معتن ایمان و میان سببراى آن، چشببمه

 سببیز آن اسببتهاى سببرحق و دشببت هاییوادلام و اسبباس آن، هاى اسببحوضببهاى آن، پایه

   .(442  1913)انصاریان،

 خبر+ مضاف الیه+ حرف عطف+ معطوف
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 و خیر یابتت،ییر میها سبباختار سببازهها خیر هسببتنت، بهو در حالی که هنوز مشببیه در ادامه

  رودهمراه با ی ت بکار می

 

 

 «یَن زهفههه ال مهس تَن زهفهونَبَح رٌ لَا » وَ

   «عهیهونٌ لَا یهن ضهیههَا ال مَاتهحهونَ» وَ             

   «مَنَاهه ه لَا یَ،هیضههَا ال وَارهدهونَ» وَ                             

   «ونَمَنَازهله لَا یَضه :ه نَه جَهَا ال مهسَافهره» وَ                                              

 هَع لَامٌ لَا یَع مَى عَن هَا الس:َائهرهونَ » وَ                                                           

 «آکَامٌ لَا یَجهوزه عَن هَا ال قَایهتهونَ» وَ                                                                      

هایى است که آبکشان آ  آنها را بش را تمام نکننت، و چشمهدریایى است که آ  برداران آ

به آخر نرسباننت، و آبشبلورهایى است که واردان از آن کم ننماینت، و منازلى است که مسافران 

هایى است که هایى اسبت که از چشبم راهروان پنهان نمانت، و تپ:هراهش را گم نکننت، و نشبانه

 .(442  1913ن،)انصاریا رونتگان از آنها نگذرنت

واعم شته است. در ای  تشییه « جع »م عول دوم فع   ،بهدر سبومی  سباخت نحوی مشبیه

به که همگی با حرف ربط همپایه مشیه بیست و دورست؛ ها به بالاتری  حت خود میسبازه دتعتا

ه آغاز بمشیهها ابتتا با م عول به دوم یا همان . تمامی سازهانتشبتهبه یکتیگر متصب  « و»سباز 

به  زییاهایی با سجم زهو هر سا شودگردد اما ادامه ترکیب نحوی بعت از چنت سبازه متنوع میمی

  رستپایان می

 «  رهی:اً لهعَطَشه ال عهلَمَا ه»جَعَلَهه الل:َهه 

 «  رَبهیعاً لهقهلهو ه ال  هقَهَا ه»وَ                                     

 «  مَحَاج:َ لهطهرهجه الص:هلَحَا ه»وَ                                                             

اى هختاونت آن را سببیرابى تشببنگى دانایان عرار داد، و نیز بهار علو  بینایان، و مقصببت راه

 .(442  1913)انصاریان، یالحان

 « دَوَا ً لَی عَ بَع تَهه دَا ٌ»وَ   شودبه مزی  به جمله وی یه میگاه مشیه

 خبر+ جمله وصفیه )لا+ فعل+ مفعول به/ جارومجرور+ فاعل(
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 «نهوراً لَی عَ مَعَهه تهل مَ ٌ»وَ                                                                           

 .)همان( و دوایى که پع از آن بیمارى نیست، و نورى که با آن تاریکى نیاشت 

 «  قاً عهر وَتهههحَی لًا وَثهی»وَ   و دیگر گاه آراسته به ی ت 

 «مَع قهلًا مَنهیعاً ذهر وَتههه»وَ                                                          

و ریسمانى که جاى چن  زدن به آن محکم است، و حصار با بنیانى که آفات را بر اوج آن  

 .)همان( راه نیست

تتاعی یک تصبببویر در ذه  ه هنوز ک شبببودمیدر پی غرج انسبببان چنان در تصببباویر پی 

را سان انگوو  کهی همپایه یهاساخت .آیتتشییهی دیگر در پی میتصویری دیگر و  ،چرختمی

 یابت هماهن  پایان می سازهچهارده با خطیه ، در پایان و دهتنوازو می

   «عهز:اً لهمَ   تَوَل:َاهه» وَ

 «سهل ماً لهمَ   دَخَلَهه» وَ       

 «ههتًى لهمَ ه ائ تَم:َ بههه»وَ               

   «عهذ راً لهمَ ه ان تَحَلَهه» وَ                     

  «بهر هَاناً لهمَ   تَکَل:َمَ بههه» وَ                            

 «شَاههتاً لهمَ   خَایَمَ بههه» وَ                                     

  «فَل جاً لهمَ   حَاج:َ بههه» وَ                                             

  «حَامهلًا لهمَ   حَمَلَهه»وَ                                                      

   «مَطهی:َ ً لهمَ   هَع مَلَهه» وَ                                                            

 «آیَ ً لهمَ   تَوَس:َمَ» وَ                                                                      

   «جهن:َ ً لهمَ ه اس تَل أَمَ» وَ                                                                          

  «عهل ماً لهمَ   وَعَى»وَ                                                                                

  «حَتهیثاً لهمَ   رَوَى» وَ                                                                                  

 «حهک ماً لهمَ   عَضَى» وَ                                                                                     

ارانش عز:ت، و براى واردو یل  و ایمنى، و براى اعتتا کننته به آن راهنما، و براى دوسبتت

و  و براى آن که آن را مذهب خود عرار دهت عذر و دلی ، و برهان کسبى که با آن سل  گویت،
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شبباهت آن که به وسببیله آن به جتال با دشببم  برخیزد، و پیروزى آن که به آن حج:ت آورد، و 

نمایت، و مرکب آن که آن را به کار انتازد، و نشانه واض  براى کسى  راهیر کسى که به آن عم 

که نشبانه جویت، و سبپر باز دارنته از بلا براى آن که آن را در برکنت، و دانش براى کسى که آن 

را در گوو جاى دهت، و خیرى یبحی  براى آن که روایت کنت، و حکمى حق: براى کسى که 

  .)همان( با آن حکم نمایت

   و شود و عقبرانگیلته می تصویرهمه دمی در برابر ای آاحساسات و عواط  که براسبتی 

زنته و  نهیح یک بههای همپایه که هر مشیهافتت. تشبییهاتی با سباختبه تکاپو میاو  انتیشبه 

یتی و کحالت تأدر ای  تشییه، ها بهاست. روابط معنایی میان مشیه سبرشار از پویایی و حرکت

ا  کت برای کتا  ختا، به عهمت ای   بهمشیه چه  و دو دف دارد که ملاطب بعت از شنیتنترا

  .آوردبرد و سر تعهیم در مقاب  آن فرود میآسمانی پی می

های هایی است که از رهگذر تکرار ویژگیسازی حای  تتاعیزییاشبناسیک ای  عرینه یرتأث

وعی وحتت بی  ساختارهای سیب ن شببود وهای بعتی حایب  مینحوی یک بلش در بلش

ت توزن نیسبببتنت، به دلی  وحها با یکتیگر همگردد. در نتیجبه اجزایی کبه در عرینهعرینبه می

 یکسان ای  الگوی نحویهمچنی   .(94  1939نژاد، )یبیادی «.رسبنتوزن به نهر مینحوی، هم

انت. هشتن تشییهات شتسجم، مقابله، موازنه و موسیقایی  ازجملهبتیعی بسبتر برخی یبناعات 

ا ی« ه»به ضببمیر  هاآن همه ها یا پایان یافت در تمامی سببازه« لهمَ »های اخیر تکرار در سببازه مثلاً

سببجم متوازی میان کلمات  همچنی بلشببت، ها میبهآوایی دلنشببی  و هماهن  به مشببیه« ون»

ات و در نتیجه جذ  باعث آهنگی  نمودن تشبببییه« عروته، ذروته»، «علما ، فقها  و یبببلحا »

  د.گردملاطب می

و  های همپایه اینکه در موارد ذکر شته علاوه بر همپایگی نحوینکته آخر در مورد سباخت

 هستنت. بهمشیهتمامی جملات همپایه  ، همپایگی بلاغی نیز وجود دارد زیراآوایی

 نتیجه

ت مورد بررسی عرار گرفالیلاغه از منهر نحوی های نهجپژوهش تشییهات بلی  خطیهدر ای  

   یج زیر حای  شت انت و
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 %62یعنی  ؛گیردها را دربرمیها حتود دو سببوم تشببییهات ک  خطیهتشببییهات بلی  خطیه

ته اسبت که بسبیاری از تشییهات بکار رف در حالی. ای  هسبتنتبلی   ها، تشبییهات خطیهتشبییه

فزایش اآورد، تعتاد تشییهات بلی   حسا بهبه را یک تشییه تشبییه جمم هسبتنت و اگر هر مشیه

 .خواهت یافت

انت که به حوی بکار رفتهبه در پنج سبباختار نتشببییهات بلی  با توجه به نقش نحوی مشببیه

به ، م عولبه مشیه م عول مطلق نوعی، خیر، مضباف های نحویدر نقش بهترتیب کاربرد مشبیه

 ه م عول مطلق نوعی واعم شته است کهبدر بیشتری  کاربرد، مشیهواعم شبته است.  دوم و حال

 دارد. همچنی  تکراردلالت ساختار جمله فعلیه موجود در ای  نوع از تشییه بر تجتد و حتوث 

 . آوردانگیزی را پتیت میموسیقی دل کلام،علاوه بر تأکیت  ،مصتر از جنع عام  خود

ه توجه به دلالت جمل بابه خیر میتتا یا نواسببخ واعم شببته اسببت که بعتی مشببیه ددر کاربر

تشببییهات بکار رفته در ای  سبباختار نیز در راسببتای اهتاف امام  ،اسببمیه و ثیوت و پایتاری آن

 است.

غالب  ی همچن حسی به مشیه عقلی اضافه شته است. هایبهمشیه در اکثر اضافات تشییهی 

 ک نمونه ازی. در به م عول دوم با  علم واعم شته است، تشییه جمم هستنتتشبییهاتی که مشیه

به حال واعم شبته اسبت که کمتری  کاربرد سباختار نحوی تشییهات مشبیه ها،ات خطیهتشبییه

 است.

های همپایه اسببت که به دو یببورت در سبباز تشببییهات، سبباختهای سبیکگییکی از ویژ

 همپایگی در تشییه م روج و میان دو تشییه متوالیها بکار رفته اسبت. نوع اول تشبییهات خطیه

ت که بسامساخت نحوی تشییه اول است. نوع دوم  هماننتاسبت که سباخت نحوی تشبییه دوم 

هاست بهاست که همپایگی میان مشیه در تشییهات جمم ،یت به نوع اول داردبسبیار بیشتری نس

 انت.همگی در یک ساخت نحوی بکار رفته که
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