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 البالغه نهج عرفی زبان  های شاخصه
 10/1/1397 دریافت: تاریخ

  4/5/1397 دریافت: تاریخ

 1ناجی امین محمدهادی
 2جعفری محمدمهدی سید

3خواه ربانی احمد
 

 چکیده
 مدعای دارد. سزایی به اهمیت کتاب این فهم شاهراه عنوان به البالغه نهج زبان بررسی
 برخهی اسهتثنای بهه عبهارات، بیشهینه در البالغهه نهج زبان که است آن پژوهش این اصلی
 و اجتمهاعی تفهاهم و تفههیم سهازوکار بها کهه اسهت عرفهی زبهانی خهاص، موضوعات و موارد
 مهتن مطالعهه رهگذر از ادعا این است. سازوار و هماهنگ ای طبقه و قشر هر از مردم عموم
 امیههر عبههارات در اسههت. اثبههات قابههل و یههافتنی دسههت آن هههای گههزاره تحلیههل و البالغههه نهههج

 دارد. وجههود البالغههه نهههج زبههان بههودن عرفههی بههر گههواه پرشههماری هههای شاخصههه مومنههان
 وجهود و بهدان اسهتناد و کههن اشهعار از اسهتفاده ی،عرف کنایات از گیری بهره نماد، کاربست

 به تحقی  این که است البالغه نهج عرفی زبان  شاخصه چهار البالغه، نهج در ها واره مثل
 بدان البالغه نهج های گزاره دادن قرار مبنا با توصیفی تحلیلی روش از و ای کتابخانه شیوه
یابی و تحلیل را آنها و یافته دست  .است کرده ارز
 زبانی. های شاخصه عرفی، زبان فهم، البالغه، نهج ها  کلیدواژه

 نوشت پیشانی .1

 اثبهات از پهس متهون ایهن تخاطهب سهطح تعیهین و دینهی متهون بهه شناسهانه زبان و زبانی نگاه
 و فههم بنهدی قالهب و مندسهازی نظهام در مهوّثر ههای گهام از یکهی هها،  گزاره صدور جهت و صحت

                                                   
 (ma_najee@pnu.ac.ir). دانشیار دانشگاه پیام نور. 1
 (smjafari@rose.shirazu.ac.ir). استاد دانشگاه شیراز. 2

   (rabbani_kh@pnu.ac.ir). دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران جنوب )نویسنده مسئول(.3
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گیهری زیهرا اسهت؛ اجتمهاعی نظامی و اجتماعی واقعیتی زبان ست.ا دینی متون از برداشت  فرا
 و عرفهی نگهاه ضهرورت 4نیسهت. پهذیر امکهان جامعهه یه  افهراد میهان ارتبهاط برقهراری با جز زبان

 اذههان در محفهوظ زبهانی نظامهات تمهام مجموعهه زبهان که است جهت آن از زبان به اجتماعی
   5است. اجتما  افراد

 و فرهنگهی فضهای و  فاهمهه بها مناسهب سهخن از نوعی برگزیدن مفهوم به جستار این در زبان
 زبان، از مفهوم این در است. گویند می سخن معینی قالب در که مردمی زیستی جامعه علمی

 نگههاه،  ایههن  در کننههد. بهههرقرار رابهههطه محههدوده آن در کههه دارنههد توقههع خههود مخاطبههان از سههخنوران
 عرفهی، زبهان فلسهفی، زبهان علمی، زبان ادبی، زبان شوند: می متقسی مختلفی اقسام به ها زبان
 زبهان بهه پژوهشهگر نگهاه زبهان، مختله  های گونه میان از نوشتار این در سمبلی . و رمزی زبان
 اثبهات جههت البالغهه نههج در موجهود زبهانی ههای شاخصهه بیان مقام در و است معطوف عرفی
  است. گرانسنگ کتاب این در زبان بودن عرفی
 و اسههت نشههده انجهام البالغههه نههج در عرفههی زبهان بازتههاب موضهو  در پژوهشههی ههیچ کنههون تها
 و ادبهی ههای حهوزه بهه البالغهه نههج شناسهی مهتن در پژوههان البالغهه نههج و محققهان نگاه عمده
 از برخههی زبههان، هههای حههوزه تنیههدگی هههم در بههه نظههر همههه، ایههن بهها اسههت. بههوده معطههوف بالغههی
  یابد. می ظهور و بروز نیز عرفی زبان در ادبی، بانز در مطر  های جنبه

 یها انجهام بهر کهه اسهت همگانی هویژ کسلو یا رفتار  ی مستمر جریان فقیهان، نگاه در عرف
 رفتههههار شناسههههی، جامعه دانههههش در 6انجامههههد. مههههی کههههرداری یهههها گفتههههاری چههههه فعههههل،  یهههه کتههههر

 عههرف باشههد شههده گیری جهههت دیگههران رفتههار سههمت بههه معنههاداری طههرز بههه کههه را ای اجتمههاعی
 عقههل مراتههب از ای مرتبههه را آن عههرف، دانسههتن عقالنههی بهها اصههولیان برخههی )پیشههین( نامنههد. مههی

 و انههد نموده آن موضهوعی شهمول و عهرف هدایهر نمهودن محهدود در سهعی طریه  ایهن از و برشهمرده
 ال اصههط ،متشههرعه و عقههال ارتکههاز و متشههرعه هسههیر بهها عقههال بنههای درآمیخههتن بهها دیگههر، گروهههی

 فقهه رد اصهالحات برخهی 7انهد. داده توسهعه را عهرف هدامنه و اند نموده وضع را «عقالئیه مواق »
 و «عقهال بنهای» «عقهال سهیره» ،«النهاس عهادة» ،«البلهد عهادة» ،«تعهارف» ،«بلد اهل» مانند شیعه
 فهههم در آن مههدخلیت و عههرف پدیههده بههودن اثرگههذار بههر روشههنی گههواه دسههت ایههن از دیگههری واژگههان

                                                   
  .121 ، صفارسی ادب مطالعات در سیشنا زبان با آشنایی .4

  .58 ،معناشناسی بر ای مقدمه. 5

 .30، ص عرف بر درآمدي. 6

  .234، ص 4 ، جاألصول علم في بحوث. 7
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 8است. شرعی های استنباط و دینی های وزهآم

 پژوهش های پرسش .1-1
 بهه روشهن ههای پاسهخ کهه روبروست البالغه نهج زبان درباره بنیادین سواالتی با پژوهش این
 تغییههر خهوش دسهت و تعیههین را البالغهه نههج مهتن فهههم رویکهرد توانهد مههی پرسشهها ایهن از هریه 
 کند.
 بیهههان در را نقهههش و سههههم بیشهههتر نهههو  کهههدام فراعرفهههی( ،دقهههی )عرفهههی، زبهههان انهههوا  میهههان از .1
 دارد؟ البالغه نهج های ه آموز

 دارد؟ ممیزاتی و  ها مشخصه چه است برده بهره آن از علی امام که زبانی .2

 دارد؟ وجود البالغه نهج در زبانی خاص گونه کاربرد اثبات در دالیلی چه .3

 تحقیق های فرضیه .1-2
 مخاطبهان زبهان عهرف و واژگهان از البالغهه نههج در موجهود ههای گهزاره هبیشین در امیر حضرت

  است. کرده پیروی مردم میان رایج عربی دستوری قواعد از و برده بهره صدور زمان
 در را تهههاثیر و نقهههش بیشهههترین عرفهههی زبهههان کهههه یهههابیم درمهههی البالغهههه نههههج زبهههان تحلیهههل بههها .1
 دارد. مومنان امیر بیان گیری شکل

 مهردم روان و ذههن در رویهد، مهی مهردم قهومی زنهدگی و عرفهی فرهنهگ بسهتر از که عرفی زبان .2
 همچهون: ادبهی زبان های قابلیت از ای پاره حتی و است فهم قابل همگان برای است. نهادینه
 بهتههر فهههم بههرای عههاملی کههه دارد همههراه بههه خههود بهها را المثههل ضههرب و کنایههه و اسههتعاده و تشههبیه

 شود. می مخاطبان

 از اسهتفاده بیهان، امیهر   بیهان   در عرفهی کنایهات از گیهری بهره البالغه، نهج در نماد کاربست .3
 البالغهه، نههج حکمتههای و هها نامهه هها، خطبهه در هها واره مثهل وجهود و بدان استناد و کهن اشعار
 کوشد. می آن اثبات در تحقی  این که البالغه نهج عرفی زبان  شاخصه چهار

 عرفی زبان .2
 اصههلی عامههل زبههان پیههدایش اسههت. مفههاهیم انتقههال و ارتبههاط وسههیله تههرین مهم و اولههین انزبهه

                                                   
کارکرد و جایگاه آن بنگرید به: 8 گاهی بیشتر از موضو  عرف،   . 22-29، ص قرآن فهم در زمان نقش. برای آ
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 تکامههل و تههداوم در زبههان 9اسههت. انسههانی شخصههیت بههه حیههوانی هویههت از کیفههی تحههول و تغییههر
 بهاور بهه 10اسهت. بهوده بهدیل بی گذشته سال هزار ده طول در انسان آسای بر  اجتماعی حیات

  12«کرد. ابدا  را گفتار برد، کار به و کرد آغاز را اش ویژه بازاندیشی نانسا که زمانی» 11«:هردر»
 فطهرت یه   از ابتهدایی و  سهاده بسهیار صهورت بهه بار نخستین برای دیگران با ارتباط برقراری

 و انسههان از  اعههم ،  مههادر و نههوزاد میههان ارتبههاط نخسههتین نمونههه بههرای گیههرد. می سرچشههمه آالیش بهی
 شود. می آغاز محسوسات از حیوان،
گر و شود می عرضه مخاطب به محسوس خود فرایند، این نخست   گام در  محسوس عرضه ا
 مقصهود،  معنهای  بهه صدا داللت شود. می منتقل صدا ایجاد یا  اشاره  با  مقصود نباشد، ممکن
  نشهان  مخاطهب بهه اش خهارجی وجهود بها مقصود معنای   خود   و است ای مالزمه و عقلی داللتی
 صهههدا و مقصهههود مههههیان مههههخاطب ذههههن تکهههرار، بهههار چنهههد از پهههس و زمهههان گهههذر بههها شهههود. می  داده

 همههین 13شههود. می رهنمههون مقصههود همههان بههه صههدا آن شههنیدن بهها و  گیههرد می  نظههر در ای مالزمههه
 فهرو و آیهد برمهی فرهنگهی محهیط و قهومی زنهدگی نشیب و پرفراز مسیر در زمان فراُشد در مکانیسم

 ههای زبهان از را آن کهه گیهرد مهی خهود بهه ای ویژه دستوری و واژگانی واجی ایساختاره و افتد می
  کند. می جدا دیگر

 جامعهه یه  در ارتبهاط واسهطه کهه کنند می معرفی طبیعی زبان عنوان با را عرفی زبان برخی
 بسهتر از انسهانی اراده دخالهت بهدون کهه اسهت آن زبهان، ایهن بارز های ویژگی از 14است. طبیعی
گون هههای راه از و جوشههد مههی بههرون جمعههی زنههدگانی  را آن و شههود مههی افههزوده آن بههر چیزهههایی گونهها
 بههومی، سهخنگویان میهان در ههایش قاعهدگی بهی و هها قاعهده بها زبهانی چنهین دههد. مهی گسهترش
گاهی حّس  زبان  15است. شناسانه زیبایی رفتار و ذو  و آ

                                                   
  .11 ، صمفاهیم دیالیکتی . 9

  .12 ص نوین، شناسی زبان مسائل. 10

گوتفریهد . 11 بهه  آلمهانمهورونگن،  در مهیالدی 1744سهال  اوت 25( در Johann Gottfried von Herder) ههردر فهونیوههان 
 منتقد ادبی ،شاعر ،شناسزبان ،فیلسوف وفات یافت. او  آلمان وایمار درمیالدی  1803 سال دسامبر 18دنیا آمد و در 

فرهنهگ  و تهاریخ ،زبهان حهوزه در اروپها پهردازان بهزرگ قهرن هجهدهمو از نظریهه روشهنگری گهذار عصهراثراز دانشمندان و 
که بیشینه 45ها بال  بر  است. مجموعه آثار علمی او در این حوزه کتاب است   آلمهان در آنها در طول حیات وی جلد 

 یافت. انتشار او مرگ از نیز پس برخی و رسید چا  به
 . 69، ص  زبان و اسطوره. 12

  .11و10 ، صاسالم الهی فلسفه بر ای مقدمه طباطبایی؛ عالمه اندیشه در تفسیر _ اعتبار نظریه. 13

  .20، ص مدرنیت و زبان درباره پژوهشی باز: زبان. 14

  .23و  22. همان، ص 15

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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 گیهری شهکل الزمه 16اسهت. مشهور تصدیقی داللت به  فقه  اصول  دانشمندان نزد  عرفی  زبان
 نویسهنده یها گوینهده و باشهد داشهته ریشهه ذهههنی مههعانی  در  زبان، واژگان که است آن عرفی زبان
 مفههوم بهه و کند قصد را الفاظ و معانی همان و باشد آن معنای متوجه نوشتن یا سخن زمان در

 زمههان در شههده قصههد ذهنههی معههانی همههین گمههان بههی 17کنههد. اسههتعمالی اراده اصههولی، دقیهه 
 الفهاظ ظهاهری معهانی توانهد می عقهال مخاطب و است کافی مفاهمه گیری شکل برای تخاطب
  18دهد. نسبت وی به را گوینده
 مشهترک زبهان ایهن اسهت. شهده پذیرفتهه و دارد وجهود نیهز عقال عرف میان در زبان از گونه این
 سهامان ههر و زمهان هر در مردم تمامی و است متعارف و مقبول قوانین دارای تفاهم و  تفهیم  برای
 عرفهی، زبهان بهه گوینهدگان قهوانین، ایهن پایهه بهر کنند. می رعایت را آن دانش، سطح و زبان  هر  با

 بیهان  را  خهویش  اراده آن،  اسهاس بهر و داننهد می آنهها بهرای شههده وضهع معهانی تهابع را الفاظ کاربرد
 برخهوردار ای گستردگی و وسعت چنان از عقالیی، ه عرفی مفاهمۀ قانون براین، افزون کنند. می

گون  انوا  از توانند می نیاز هنگام که است  اسهتعاره، کنایهه، تشهبیه، مثهال، همچهون: مههجاز  گونها
 حتمها مجهازی معهانی از گیری بهره مقام در ایشان برند. بهره نیکویی به و... اشاره کنایه، ایجاز،
 همگهانی زبهان یه  بشر، نو  بهرای رو، این از کنند. می ظهارا خویش بیان در را شواهدی و قراین

گون  های سهاحت تمههام در مشهترک و  از مههردم طهههبقات تههمام کهههه دارد وجهود عملههی و  علمهی  گونهها
 سهواد بهی یها دانهش کهم و عهامی مهردم حتهی و متصهوفان و عارفهان تها گرفته ادیبان و اندیشمندان
 19بندند. پای نبدا خویش ورزی اندیشه مقام به متناسب
گون طبقات در مردم های  توده عمومی  زبان» عرفی زبان برخی باور به  است. اجتماعی گونا
 اسههتعمال حقیقههی معنههای  در   کلمههات همههه اسههت، روشههن و صههریح کههه حههال عههین در زبههان ایههن
 .اسههت فههم عمهوم و ای تهوده  ولهی  رود، مهی کهار بهه آن در تمثیهل و تشهبیه کنایهه، مجهاز، شهود. نمی

 بلیه  و فصهیح حهدودی تها اسهت ممکهن حتهی رود، مهی کهار بهه  وفور به آن در هم تسامح و مبالغه
 حهد در آن در تفهاهم و تفهیم که زبانی از است عبارت عرفی زبان دیگر، تعریفی در 20«باشد. هم

                                                   
 .716، ص 4، ج 140، ص 3 فوائد االصول، ج. 16

اراده متکلم بر تفهیم معنای موضو  له است. اراده استعمالی عبارت است از  اراده جدی قابلنقطه اراده استعمالی، . 17
گوینده را به استعمال لفظ در معنایی برای ایدیگر سخن، یا مستعمل فیه لفظ؛ به  جاد آن معنا در ذهن مخاطب، اراده 

کنید به:  گویند.اراده استعمالی می  .(108-109، الفقه اصول فی الموجز؛ 447، ص 1، جاالصول فوائد)رجو  
  .24، ص دعا زبان تحلیل. 18

  .9و 8، ص قرآن و دین زبان نمونی فطرت. 19

  .12، ص قرآن فهم در ما مشکل. 20

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C
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 شهده بیان عرفی زبان به که نصوصی مراد فهمیدن برای است. گرفته انجام عرف اهل نو  فهم
 رو هروبه جهدی مشهکل بها را آن فههم بلکهه نیسهت مجهاز فلسهفی دقهای  کارگیری به تنها نه است
 21ند.ک می

 جغرافیهایی منطقهه یه  در کهه دانسهت مردمهی عمهوم زبهان تهوان می را عرفی زبان آنکه: ُطرفه
 آن در مختلفهی ههای گهویش و هها لهجهه اسهت ممکهن هرچند گویند می زبان سخن آن با خاص
 هههای ویژگههی همههان بهها زبههانی چنههین باشههد. داشههته وجههود زبههانی هههای وتتفهها انههدک بهها سههرزمین
 دیههده آیههین داران پههرده و دیههن پیشههوایان روایههات ویههژه بههه دینههی متههون در کههم و بههیش گفتههه پههیش
 توده میان رایج عرفی زبان همان مدار بر خویش عصر مردمان با معصومان بیان شیوه و شود می
 فرهنههگ، عههرف، بایههد ناچههار بههه امامههان هههای آمههوزه دقیهه  هههمف بههرای رو ایههن از اسههت. بههوده مههردم

کهاویم را زمان آن مردم زبان و ایدئولوژی  را خهویش روایهات، صهدور زمهان مخاطبهان همچهون و وا
 مفههوم رهگهذر ایهن از تها دههیم قهرار امامهان ههای آمهوزه مخاطهب زبان و نگاه همان با واسطه بی

   دریابیم. معصومان احادیث از تری روشن
  است: تصور قابل معنا سه در دینی متون در زبان بودن رفیع
 بهودن. قوم فرهنگ قالب در .1
  قوم. واژگان کاربرد .2
 زبان. کاربردی های ویژگی و قواعد با  سازگاری .3

 در عرفهی زبان پذیرش بر روشنی گواه دینی متون فهمندگان و شارحان و فقیهان تعامل شیوه
 دینهی، متون به کنندگان مراجعه و شارحان فقیهان، است. دین زبان به نگاه و دینی متون فهم
 طهر  بها اینهان هستند. دین سخنان در ظاهر موارد کش  دنبال به ظواهر، حجیت قبول از پس

 بههرای فقههه اصههول دانههش در هرمنوتیهه  گههاهی و معناشناسههی دقیهه  و گسههترده بسههیار مباحههث
 انهد. گرفتهه خهدمت بهه پهردازی نظریهه و اجتههاد بهرای را توانمندی ابزار ظواهر، فهم کردن روشمند

 زبهان کهه شهده بنها اسهتوار مبنای یا فرض پیش این بر متون فهم برای مراجعه شیوه این تردید بی
 عمهوم عقالیهی و عرفهی زبهان همهان بشهر زنهدگی نیهاز مورد قوانین و شرعی احکام بیان برای دین
  22کند. می پیروی ها زبان تمام بین ترکمش قوانین و قواعد سلسله ی  از که است مردم

                                                   
  .80، ص علم نزبا و قرآن زبان بیانی تمایز نظریه. 21

  .50، ص تقنین و تشریع حوزه در دین زبان بودن عقالیی و عرفی. 22



 

 

ع
سال 
ث، 
حدی
لوم 

سوم
ت و 

بیس
ماره 
، ش

 دوم

172 172 

 آن های شاخصه و البالغه نهج عرفی زبان .3

 ههر کهه اسهت هایی شاخصه دارای البالغه نهج در مومنان امیر بیان در رفته کار به عرفی زبان
 از منظههور باشهد. گوینهده مقصهود بیههان در عرفهی زبهان قابلیهت نشهانگر توانههد مهی تنههایی بهه کهدام

 امههام زبههان بههودن عرفههی گههواه کههه اسههت البالغههه نهههج در موجههود زبههانی هههای ولفهههم ههها، شاخصههه
 موضهو  در البالغهه نههج زبهانی ههای شاخصهه پرشهمار میهان از اسهت. هها آمهوزه بیهان در علی
 کنایهات از گیهری بههره نمهاد، کهابرد اسهت. شهده ارزیابی و تحلیل شاخصه چهار تنها عرفی زبان

 چهههار عنههوان بههه تههوان مههی را البالغههه نهههج در ههها واره مثههل وجههود و کهههن اشههعار از اسههتفاده عرفههی،
 برشمرد. البالغه نهج عرفی زبان  شاخصه

 البالغه نهج زبان در نماد کاربست .3-1

 هههای نمونههه از مههورد چهههار بههه ادبیههات، در آن جایگههاه تبیههین و نمههاد تعریهه  بهها بخههش ایههن در
 نهههج انبهز در موجههود نمادههای اسههت گفتنهی 23شههود. مهی اشههاره البالغهه نهههج در نمهاد کاربسهت
 ،6 ،3 ههای: خطبهه در و شهود خالصهه انهدک ههای نمونهه ایهن به که است آن از فراتر بسی البالغه

 ای پاره و 47 ،39 ،31 های: نامه و 186 ،184 ،153 ،148 ،138 ،123 ،108 ،116 ،69 ،39 ،16
 دید. را آن از پرشماری موارد توان می ها حکمت از

یف .3-1-1   زبان در نماد جایگاه و تعر

 در فکهر انتقهال آیهد.مهی شهمار بهه بیهان طریقهه تهرینبنیادی و شناخت ابزارهای جمله از نماد
 جهدا ههم از را مختله  ههای تمهدن بها هها انسهان آنچهه و گیهرد مهی صورت نمادها رهگذر از انسان
  24است. ها سازی نشانه دستگاه کمال و پیچیدگی میزان و نو  و درجات همان کند می

 حقیقتههی و معنهها بههر کههه اسههت ملمههوس گههاه و شههدهشههناخته و محسههوس تصههویری نمههاد، هههر
کیهد انسان ذهن در انتزاعی  سهخن اسهت. خیهال صهور انهوا  تهرینبرجسهته از یکهی نمهاد دارد. تأ
 عناصههر گههردآوری ظههرف نمههاد و دارد نیههاز نمههادین زبههان بههه معنهها ناشههناخته های عرصههه از گفههتن
کنده  نمهادین زبهان بهه نیهاز معنها ناشهناخته پهناههای از گفهتن سهخن در انسان است. معانی پرا
گاه با نمادسازی و دارد  25است. سرشته در انسان فطرت و ناخودآ

ْرز چارلز رْس  َسْند   ایهن بهر (1839 ه1914) امهریکایی فیلسوف (Charles Sanders Peirce) پ 
                                                   

  .56تا  41، ص البالغه نهج نمادهای زبانی تحلیل. برای تفصیل این بحث بنگرید به: 23

  .98-99، ص شناسی معنی. 24

  .33، ص قرآن در آن جایگاه و نماد. 25
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 عهاّم  معهانی تهداعی  نهوعی معمهوالا  که قانون  یه  یُهْمن    بهه  که است ای نشانه ُنماد» که است باور
قی  از  است   و  هها جملهه هها، واژه همهه پرس، نگاه در «.کند می  حکایت  است آن مدلول که متعّلَ
   26ُنمادند. قراردادی ههای نهشانه

 چهون ایمعهانی اسهت؛ آمهده نمهاد بهرای معنها چنهدین فارسهی ههایفرهنهگ و لغت کتب در
 و راسههتین معنههای در نمههاد 27... و «غههرض وانمههود و اظهههار» ،«گردیههدن نمایههان» ،«شههدن ظههاهر»

 فراسهویی و جاودانهه نیرویی از گاه که چندرویه و چندسویه رازوارانه، است ای نشانه آن، نهادین
گهاهی زاده نمهادی چنهین اسهت. برخهوردار نیهز  برابرنههاده را نمهاد عربهی زبهان در 28اسهت. ناخودآ
 نظهر 29اسهت. شهده پذیرفته رمز معادل است نماد مفهوم به که symbol کلمه و اند گفته رمز واژه
 بهه توانهد می اصهطال  این تحلیل است نماد مفهوم به فرانسوی زبان در symbol کلمه اینکه به
 بهه کهه شهدهشهناخته جههان از اسهت شهیئی سهمبل» یونهگ: بهاور بهه کنهد. کمه  نمهاد بهتهر فهم

 30«کنهد. مهی بیهان را ناشهدنی بیهان چیهزی معنی و کند می اشاره هشد ناشناخته جهان از چیزی
 کهه اسهت چیهزی تجسهم بهرای ممکهن تصهویر بهتهرین نمهاد کهه اسهت عقیهده ایهن بر او همچنین

 31داد. نشان تر روشن ای شیوه به را آن توان نمی و است ناشناخته انسبت
 آغهاز سهازی مفهوم با را خویش کار عقل و است سازی مفهوم انسان ذهنی فعالیت نخستین

 تثبیهت هنگهامی تنهها مفههوم یه  زیهرا انجامهد. می نمادین بیان به همیشه فرایند این کند. می
 ذههن در گرفتهه شهکل نمهادین ههای صهورت تکهاملی سهیر یابهد. تجسهم نمهاد یه  در کهه شهود می
 تحلیهل به را ما که 32است. بشر های سازی مفهوم درست شناخت راه یگانه آنها  بررسی و آدمی
 تههوان مههی و کنههد مههی آشههنا تههاریخ طههول در مختلهه  عصههرهای و ههها نسههل در مههردم فهههم تههر دقیهه 
 البالغهه نههج در را موضهوعات ایهن بازشهناخت. زیبهایی بهه را آنهان فرهنگهی و قهومی ههای مولفه
 نشست. نظاره به توان می

 را قههوم ادیعهه هههای واژه راسههتین شههاعر» ماالرمههه، فرانسههوی، شههاعر تعبیههر بههه کههه گونههه همان

                                                   
  .75 ، صزبانی های دانش جغرافیای. 26

  .3، ص آنندراج نگفره. 27

  .16ص  بیان، (1) پارسی سخن شناسی زیبایی. 28

  .398ه420، ص 4، ج االدبی النقد. 29

  .425 ، صهایش سمبل و انسان. 30

  .32. همان، ص 31

  .33ص  اسطوره، و زبان. 32
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 سهخن آفها  در نیهز علهی امهام اندیشهه بلندپرواز مر  33«دمد. می آن در تازه افسونی و گیرد می
 ژرفههای در خههویش هههای تجربههه و عقههل از گیههری بهههره و خیههال نیرومنههد سههایه در و گشههاید می بههال

 و هها میزیآ رنگ ترین جهذاب در زیبها و زنده اشکالی قالب در را آنها گاه آن و شده ور غطه معانی
 زبهانی قابلیهت و نمهاد ادبی قالب از استفاده با میان این در و 34کند می عرضه هنری های جلوه

 بخشد. می تر ژرف معنایی و تر افزون بالغتی را سخن نمادپردازی،
 البالغه نهج در رفته کار به نمادهای برخی تحلیل .3-1-2
َحددّ    َظَهدَر  َلَقدد  » .3-1-2-1 دَت  ال  ن  دَ   َضددِییً   ِفیدِه  َفک  ص  َ   َخِفیدداً  َشخ  ت  دی َصدو  َباِطدل   َنَعددَر  ِإَذا َحّتَ ددَت  ال   َنَجم 

وَم  ج  ِن  ن  َماِعزِ  َقر    35.«ال 
 کهه گهاه آن تها بهودی. آواز  پوشیده و ناتوان و حقیر  وقت آن در و شد آشکار ح  سوگند، خدا به»
 36«شود. آشکار نر بز شاخ که سان آن ؛شدی آشکار زد، نعره باطل
 با همصدا که یئطا رسه  ُم  بن برج شعار به پاسخ در «بز شاخ» نغز و پرمفهوم نماد از علی امام
 خطبهه ایهن در معتزلهی شهار  باور به اند. کرده استفاده « هلل اال حکم ال» زد: می فریاد خوارج دیگر

 دسهازن می آشکار را مقابل فرد به اهانت تشبیه، وسیله هب بدیع، ادبی صنعت کاربرد با حضرت
گر و  نجهوم نجهم» :شهد مهی گفتهه آن جهای هبه بهود، تکریمهی مهورد چیهز شدن پدیدار بارهدر سخن ا

 37درآمد. و درخشید ابرها پس از ستارگان چون یعنی: ؛«الغمام تحت من الکواکب
 و فضهیلت و شهجاعت بهدون کهه خهویش، مخاطهب دارد تهالش نمادسهازی ایهن در حضرت
 و سیاسهی اوضا  گسیختگی هم از و اجتماعی یها آشوب کشاکش در عملی و فکری پیشینه
 رسههیده، دوران بههه  تههازه مقههدار، بی را برافراشههته امههام بهها مخههال  َعَلههم و یافتههه تشههخص فرهنگههی
 مفهاهیم ایهن تمامی که نمادی عنوان به بز شاخ بردن کار به با و دهد جلوه مغز خش  و ناموزون

   کند. ی توص و تحلیل را او حقیقی شخصیت است نهفته آن در
یههد؛ می دیگهران غفلههت سههایه در و توجههه بههدون بههز شهاخ  در خههوارج پدیههداری کههه گونههه همان رو
 دیگهر از داد. رخ بهاره ی  بهه علوی عدالت مخالفان باطل هیاهوهای و روزگار حوادث بحبوحه
 و خشهن دههد قهرار خهوارج شخصهیت تبیهین بهرای دقیه  نمهادی را واژه ایهن توانهد می که صفاتی

                                                   
  .75، ص قرآن در هنری های آفرینش. 33

  .12، ص البالغه نهج روائع. 34

 .184، خطبه البالغه نهج. 35

 به فارسی از ترجمه عبدالمحمد آیتی استفاده شده است. البالغههای نهج گزاره . در برگردان36

  .131، ص 10، ج الحدید ابی ابن شر  .37
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 دارد. خوارج های کنش و روحیات و ها اندیشه با کامل تناسبی که است آن بودن سفت
و َمَعه   َقاَم » .3-1-2-2 ِبیِه  َبن 

َ
وَن  أ َضم  َمَة  اَّلِل  َماَل  یخ  ِبِل  ِخض  ِ

َتَة  اْل  ِبیِع  نِب   38«الّرَ
 فههراوان میههل و شههو  بهها چنههان را خههدا مههال و شههدند  همدسههت او بهها پههدریش خویشههاوندان»

 «را. بهاری گیاه تران،اش که خوردند
 بهههرای آن بهههودن ملمهههوس و حیهههوان ایهههن بهههه اعهههراب ویهههژه نگهههاه نظرداشهههت بههها علهههی حضهههرت 

 از نمادسهازی و کهرده یهاد متفهاوت نگهاهی بها حیهوان این از مختل  جایگاههای در مخاطبان،
 بسیار های زمان از ها عرب است. داشته مدنظر خاصی های ویژگی و مباحث تفهیم برای را آن
 مههم جایگهاهی کنهون تا جاهلیت دوره از عرب ادبیات در شتر و اند کرده می استفاده شتر از دور
  39است. داشته محوری و

یههاده کاری، اسههراف تبیههین بههرای امههام  و سههوم خلیفههه سههوی از المههال بیههت چپههاول و خههواری ز
 ذکهر را خهواری زیاده یعنی او فرد به منحصر صفات از یکی همراه به )شتر( «ابل» واژه او اطرافیان
 برابهر در کهه 40اسهت غهذا کامهل بلعیهدن برای دهان تمام کردن باز مفهوم به «َخْضم» است. کرده
 بهه را «َخْضهم» واژه نیهز برخی 41دارد. قرار پیشین دندانهای نوک با غذا خوردن معنای به «َقْضم»

یههاده کمههال نشههانگر فعههل ایههن 42اند. دانسههته نههرم و تههازه علهه  خههوردن مفهههوم  اسههراف و خواری ز
یهاده و کاری اسههراف بهرای نمهادی شهتر عبهارت ایهن در اسهت.  فعههل و اسهت رفتهه کهار بهه خواری ز

 کند. می تایید و تقویت را معنا این «خضم»
 آنهان کهار او، اطرافیهان و سهوم خلیفهۀ اقتصادی رفتارهای تشریح با خطبه این در عارفان امام

 و فرسا طاقت و سخت زمستان ی  کردن سپری از پس که کند می ترسیم گرسنه شتری بسان را
 خورد می را آن تمام، اسراف و کامل اشتهای با و یازیده دست بهاری  تازه عل  ی  به آذوقه کم
 اطرافیهان تهاریخ، گهواهی بهه بهرد. می بهین از و کنهد می لگهدمال را علفهها از بسهیاری بهین ایهن در و

 یافتنهد دست مسلمانان انبوه ثروت و فراوان اموال به ناداری و فقر دوران گذراندن از پس عثمان
ْضهَمَة » عبهارت کردنهد. میهل و حیه  را المهال بیهت تبذیر، و اسراف با توانستند که جایی تا و  خ 

ل   ب   است. تاریخی رخداد این از لطیفی بیان «اإْل 
                                                   

  .3، خطبه البالغه نهج. 38
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 جسته بهره «ضروس» عنوان با بدخو شتر نماد از خود های خطبه از دیگر جایی در علی امام
 از خهونریزی و جنهگ و مههم حهوادث بهه اشهاره بها البالغه نهج 138 خطبه در حضرت آن است.
 است. کرده استفاده نماد این

«َ ن ِ
 
ددأ ََِبدددِ ََک  ددد   ََق  دد   ع  ددد ِ ََن  ََِب لش   ََو  ددد   ح  ای ِتددِ ََف  اِحیَیِفََِبر  دددو  ََض  ددد ن  ََُکوف  دد   ط  ع  ددد َف  هی  ا  ََع  ددد   ط  َع 

وِسَ ُح ََالض   ََو  ش  ر  ََف  ُءوِسََاِل  ر    َ.«ِب لر ُ
 در را پرچمههایش و کنهد مهی بانهگ شهام در شهوم مرغهی کهه بیهنم می که است چنان
  به چموش و مست اشتری چون و آورد می جنبش به  راست و چپ به کوفه اطراف
  کند. می فرش دهبری سرهای از را زمین و آورد روی دیار آن

 دوشهیدن اجازه پرخاشگری و تندخویی فرط از حیوان این گویند. را بدخو شتر  ماده ضروس
 و پرخاشهگری نهایهت در منظهور ابهن 43درد. مهی دنهدان بها را خهود دوشهنده و دهد نمی را خود شیر
ها ُیسهَمُع  ال» نویسهد: می حیهوان ایهن شهیر دوشهیدن امکهان عدم ت  ّرَ هد   حیهوانی چنهین 44«.َصهوت   ل 
 بیهت مهال از کهه رود مهی کهار بهه ظالمهانی بهرای و اسهت نامهربهانی تنهدخویی، پرخاشهگری، نماد

 خهههون و خهههاک بهههه را خهههویش رعیهههت آنگهههاه و یابنهههد می دسهههت حشهههمتی و جایگهههاه بهههه المهههال
 اجههازه ولهی کنههد می ارتهزا  صهاحبش سههوی از شهده تهیههه آذوقهه از شهتر کههه گونهه آن ؛دغلطاننه می
 کند. می پرخاشگری او با و دهد نمی را خود شیر از بردای بهره

 کهه انهد دانسته مروان بن عبدالمل  را امام سخن در اشاره مورد شخص شارحان از بسیاری
 بها جنهگ بهرای کوفهه فهتح و خهونین نبهردی از پس و آمد کوفه به زبیر بن مصعب جنگ به شام از

  رساند. قتل به را وا کعبه زدن آتش قیمت به و رفت مکه به زبیر بن عبداهلل
 کههه فههرات غههرب در سههرزمینی از دفهها  در کوتههاهی دلیههل بههه را کوفیههان دیگههر، ای خطبههه در امهام
 تهوانی و سسهتی و کنهد می سهرزنش اسهت گرفتهه قهرار معاویه سپاه فرماندهان از یکی هجوم مورد
 ترسههیم اربیمهه و خسههته شههتران نالههه بسههان را خههویش سههرزمین از دفهها  عههدم در آوردن عههذر و آنههان
 زیبههایی بهه چنهان آن بیمهار و خسهته حیهوان یه  حالهت از نمهادپردازی بها حضهرت آن کنهد. می

 زیبهایی ایهن بهه دیگهر ای واژه که کشد می ترسیم به را خویش یاران ناتوانی و سستی دقی  مفهوم
 ندارد. را صحنه این ترسیم قدرت

«َ ُتُک   و  ع  ََد  رََِِإل  ص  ََن  اِنُک   و  ََِإخ  ُت  ر  ج  ر  ج  ََف  ة  ر  ج  ر  ِ ََج  ج    ر ََِال  ََاِل  س  ُت ََو  ا  ث  ق  ََت  ث  ُق   وََِت  ض  رََِال  ِ ب  45ََ.«اِل  د 
                                                   

  .395، ص 3، ج اللغة مقاییس معجم. 43
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 بنالد ناف درد از که اشتری همانند نالیدید، فراخواندم، برادرانتان یاری به را شما
 باشند. نهاده او بر بار که ریش پشت  اشتری همانند ورزیدید، سستی و گرانی و

َسههّر   اْلَجَمههل   َجْرَجههَرَة » تعبههار بیههان، ایهن در
َ
 بیههان بههرای نمههادی بیمههار( و خسههته شههتر )نالهه «اأْل

 بیش بیماری و خستگی حالت در شتر ناله چون و است. رفته کار به ناتوانی و ضع  و سستی
 گرفتگهی و خسهتگی  افسردگی، دهنده ن نشا و نماد بهترین را آن توان می است دیگر حیوانات از

   46دانست. عنصر سست یاران
َد » .3-1-2-3 َخدَذ  َذِلدَ   َفِعن 

َ
َباِطدل   أ ر   َصداَل  َو  ... َمآِخدَذ    ال  ه  ِع  ِصدیاَل  الدّدَ دب  دورِ  الّسَ َعق  دل   َکداَن  َو  ... ال  ه 

َ
 أ

َماِن  َذِلَ   ه   َو  ِذَئاباً  الّزَ  47«ِسَباعاً  َسَ ِطین 
 روزگههار، و ... یابههد اسههتقرار خههود جههای در باطههل کههه اسههت ضههاللت[ ]سههلطه هنگههام ایههن در»

 چهون پادشاهانشهان و انهد گرگهان چهون روزگهار،  ایهن مردم ... .کند حمله دیوانه ای درنده همانند
 .«درندگان

 و طبیعهت اقتضهای بهه درنهده حیوانهات بهودن رحم بهی و خطرنهاک بهه توجهه بها علهی حضرت
 نمههاد گههاهجای در «درنههده حیههوان» یهها «درنههده حیوانههات» عنههوان از مههوارد ای پههاره در شههان، آفههرینش
 «َسههبع» یهها هفهت عههدد بهها آن ارتبهاط و  «َسههُبع» بههه درنهدگان تسههمیه وجههه در اسهت. کههرده اسهتفاده
 هفهت تنهها ،آیهد  یمه دنیها بهه  یمهاهگ  هفهت در که گویند  یم  «َسُبع» درنده به رو این از شده گفته
 در «سهبا » واژه بهردن کهار بهه 48.رسهد  مهی یجنسه بلهو  به یسالگ هفت رد و آورد  می دنیا به نوزاد

کمهان توصی  کمهان رحمهی بی و خونخهواهی  ددمنشهی، عمه  بهرای دینمها ئرجها حا  امهوی حا
 است.

 درنهدگانی را دنیها اههل نویسهد، مهی السهالم علیه مجتبی حسن امام به که ای نامه در حضرت
یهان یکهدیگر بهه کهه  کند می ترسیم آشام خون  خهود طعمهه را فرودسهتان فرادسهتان، ،دنرسهان مهی ز
 درند: می را آنها و برند می حمله آنان به کنند، می

ِإّن    » ُاه  َف  ه 
 
ََأ ب  ََِک   ی   ََع  ِو ََو  ََِسب  ع  ی   ُضه  َهِیر ََُض  ِر ع  ََب  دی  ََع  دض  ع  ََب  ُکدُ ََو 

 
د َیأ یُ ه  ِز د َع  ه  ِلیا  ََذ  َو 

رَُ ه  ِبیُره  َیق  ه  َک  ِغیر  49ََ.«ص 
 بر که هستند درندگانی نچو و کنند می بانگ که هستند سگانی چون دنیاطلبان»

                                                   
  .178، ص 4 ، جللخوئی البالغة  نهج  شر  ی ف البراعة  منهاج. 46

  .108خطبه  البالغه، نهج. 47

  .543، ص 1ج  الکبری، الحیوان حیاة. 48

  .31نامه  البالغه، نهج. 49
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 تهر نهاتوان کهه را آن اسهت، نیرومنهدتر کهه آن و کشهند مهی زوزه خشهم روی از طعمه سر
 .«سازد می مغلوب است خردتر که را آن است، تر بزرگ که آن و خورد می است

ّنَ » ماننهد: عبهاراتی کنهار در امام گفته پیش سخن دو هَباَ   إ  َهها الّس  َههاَغ  َعَلهی اْلُعهْدَواُن  َهّمُ  50«یر 
 باعههث درنههدگان در غضهبیه قههوه تشههدید کهه دهههد می نشههان عبهارت ایههن شههود. مهی فهمیههده بهتهر
 و جویی انتقهام حس بودن پرفرو  و دیگران به رساندن ضرر در حیوانات این لذت تمام که شده
   51باشد. دریدن
 مهادن عنهوان بهه واژه سهه اسهت، جمهل افروز جنهگ سهران آن کنایی خطاب که خطبه، این در
 )نسهاء( زنهان آن، آخهرین و )سهبا ( درندگان دیگری، )بهایم( چهارپایان یکی است. رفته کار به

 است.
«َ ََِإن   َب   ِئ  ه  َال  ََُبُطوُّن   َه  ُ ِإن   ََو  ب  ع  ِ د َالس  ه  اُنََه  ُ و  ُعد   ََال  دی  د  َع  یِره  ََغ  ِإن   ََو  د ء  س  ََال  ِ ُهد    دُ ََه  ُ ی   َِز

ی ِةَ ی َال   ن  ََال  ُ ف  ال  52َََ.«ِفهی  َس  ُدَو 
پایان،  و جههان این آرایش همشان همه زنان و است شکمشان همشان همه چهار

 .است آن در کردن فساد
 کارشهههکنان و دیهههن مخالفهههان چههههره دادن نشهههان مقهههام در نمهههاد سهههه ایهههن کاربسهههت بههها امهههام
 و آشهامیدن و خهوردن از بهردن لهذت و بارگی شهکم از نمهادی «بههائم» واژه اسهت. علوی حکومت
 بهه رسهانیدن ضهرر و پریهدن هم جان به از نمادی «سبا » واژۀ است. روزگار دغدغه بدون گذران
 بهه شهدن سهرگرم و دنیها بهه فریفتگهی بهرای نمهادی «نسهاء» واژۀ اسهت. غضهب در افراط و دیگران

 نمایهان علهوی حکومهت مخالفهان میهان در ناپسهند ویژگهی سه هر این است. دنیوی اشتغاالت
 جنهگ فرمانهدهان «سهبا » واژۀ ویهژه بهه خطبهه این کنایات از مقصود معتزلی شار  باور به بود.
 53آمدند. حضرت جنگ به و شدند حیوانی قوای و نفسانی هواهای تابع که است جمل
  َراَعِنی َفَما» .3-1-2-4

َ
دا    َو  ِإّل ِف  الّنَ در  ِع  َکع  دب  وَن  ِإَلدی الّضَ َثدال  دّلِ  ِمد    َعَلدی ین 

دی َجانِد    ک  ِطدَ   َقدد  لَ  َحّتَ  و 
َحَسَناِن  ّ َ  َو  ال  َفای ش   54«ِعط 

گاه،»  ههر از مهرا گهرد کفتهاران. یالههای چهون انبهوه انهد، نهاده من به روی مردم انبوه که دیدم بنا
                                                   

  .153، خطبه البالغه . نهج50
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 از مهن ردای و فروکوبنهد پهای زیهر را پهلویم و بازو استخوانهای بود نزدیك که چنان گرفتند، طرف
   «درید. بر سو دو

 انبههوهی بیههان بههرای حیههوان ایههن یههال و «کفتههار» نمههاد از بیههان، ایههن در نپرواپیشههگا پیشههوای
 یههال بسههان را بیعهت بههرای حاضهر مههردم تهوده و اسههت کههرده اسهتفاده بیعههت بهه مشههتا  جمعیهت
 است. کشیده تصویر به کفتار
 انبههوه صهورت بهه و گرفتهه قهرار ههم سهر پشهت کهه اسهت چیزههایی معنهای بهه اصهل در «ُعهْرف»

 تشههکیل را پرپشههتی و انبههوه موهههای زیههرا شههود مههی اطههال  حیههوان یههال بههه رو ایههن از ؛اسههت درآمههده
 معهروف یحیهوان کهه کفتهار نخسهت دارد: معنها سهه «ُبعَضه» مقهاییس صهاحب بهاور بهه .دههد می

 ایهن گهاه و اسهت مهاّده شهتر اوصهاف از یکهی سهّوم و اسهت انسهان اعضهای زا کهه بهازو دیگر است،
 تردیهد بی 55.شهود مهی ور حملهه هها انسهان بهه کفتهار چهون کهه اسهت قحطهی سالهای از کنایه کلمه
 است. )کفتار( آن نخستین معنای خطبه این در «ُبعَض » از منظور

 ایهن ههای ویژگی بهه نیهز کننهده بیعت جمعیهت بهرای نمهادی عنوان به کفتار یال کاربرد دلیل
 و مههردم نداد توجههه ضههمن تهها اسههت آن بههر سههخن ایههن در حضههرت گههردد. برمی کفتههار بههدن عضههو
 عهام مقبولیت و بیعت این بودن همگانی و کنندگان بیعت جمعیت فراوانی و انبوهی به تاریخ

  کند. اشاره نیز کنندگان بیعت خصوصیات و ها ویژگی به علوی، حکومت
 جمعیههههت صهههفات دقیههه  تفهههههیم بهههرای حضهههرت کههههه دارد عمهههده ویژگهههی سههههه کفتهههار یهههال
 انبهوهی آنکهه نخسهت است: کرده استفاده گویا و زنده زیبا، نمادی عنوان به آن از کننده بیعت
گهرد زیاد جمعیت نماد حیوان این یال بودن مو پر و کفتار گردن موهای  دوم اسهت. امهام آن گردا
 فریبنهده، ظهاهر بها جمعیتهی نشهانگر کفتهار یهال دادن نشهان پرحجم عین در بودن توخالی اینکه
 حکومههت تههداوم از بیعههت، در ظاهرسههازی بهها کههه اسههت پههوک درون و پههاک بیههرون و عنصههر سست
 اسهت کفتهار یهال موههای شکنندگی و سفتی و تیزی نوک دیگر سه کرد. نخواهند قاطع حمایتی

 از نشههههانی آن بههههودن شههههکننده و سههههفت و رسههههاند می  آسههههیب حکومههههت بههههه تیزی نههههوک بهههها کههههه
 و ریدا حکومهت های شیوه برابر در انعطاف عدم مغزی، خش  و تحجر مورد، بی ورزی تعصب
 اسهههت. فرهنگهههی و اجتمهههاعی و سیاسهههی ههههای موقعیت از عمیههه  درکهههی و دقیههه  فهمهههی نبهههود

 آن دیه   ر ههم مفهاهیم دیگهر و مفاهیم این تمامی نماد جایگاه در کفتار یال کاربست با حضرت
  کند. می القا خویش مخاطب به یکجا را
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 مخههال   سههاز و سههرپیچیدند امههام بیعههت از زبیههر و طلحههه کههه یهنگههام دیگههر، مقههامی در
 از گیهری بههره بها امهام نپهردازد. آنهها جنهگ بهه و برنخیزد آنان تعقیب به که شد گفته امام به ،زدند
 فرمودند: خویش یاران پاسخ در کفتار های ویژگی برخی

َ ََاَّلِلََو  ُک.ُنََال 
 
ُبِ ََأ ََت    ُ ََک  لض   ی  ِ ََُط.ِلََع  ََالا     ی   ََح  هی  َیِص   ََط  ِلَُب  َِإل  ه  ی َ َو  اِصُ ه  َِتا  56َ.«ر 

 در چوب و سنگ کوبیدن آواز با که نیستم کفتار آن همانند من که سوگند، خدا به
 .اندازند دام به بفریب، صیادانش، و رسند کنام در بر تا کنند، خوابش به کنامش،

 در حضهرت اسهت. پیرامهون مسائل از پوشیدن چشم و توجهی بی از نمادی کفتار حالت این
 آن اصهل از را آدمهی نبایهد موضهو  یه  اهمیهت بی حواشهی کهه اسهت مطلهب ایهن حتوضی مقام

 نسازد. وارد انسان درست تصمیم و اراده در خللی غیرمشف  ناصحان سخن و بازدارد موضو 
 مراقهب همهواره کهه اسهت اسهالمی انکماح و فهم زمان اندیشمندان به هشداری سخن، این
 کنند. آب بر نقش را دشمنان نقشه پیرامونی مسائل  دقی رصد با و باشند شمناند توزی کینه

 اسهت موضهوعی او پهای و دسهت بستن و او خوابانیدن برای کفتار النه در بر زدن چنگ و دف
 است. شده اشاره بدان نیز فارسی ادبیات در که

 57کفتار بستن سبب مواف  طبع شد  آهو کشتن سبب معطر ناف شد

 عرفی کنایات از گیری بهره .3-2

 دارد. شهنونده تیزفهمی و فراست و گوینده نظر دقت از نشان سخنی هر در کنایه از گیری هرهب
 زبهان بهودن عرفهی گویهای که خورد می چشم به کنایات از فراوانی های نمونه البالغه نهج متن در

 241 و 192 ،84 ،59 ،5 ،3 هههای: خطبههه بههه تههوان مههی نمونههه بههرای اسههت. کتههاب ایههن عبههارات
  .کرد مراجعه

یف .3-2-1   زبان در عرفی کنایات جایگاه و تعر

 زیبهها، سههاختاری در را مفههاهیم تههوان مههی آن کمهه  بهها کههه اسههت بیههان دانههش هنرهههای از کنایههه
 مطلهب یه  تصهریح ترک مفهوم به ادبی نگاه در کنایه گذاشت. نمایش به محسوس و دلپسند

گر بیان، دانش در است. گفتن سخن پوشیده و  بیهان مهبهم و غیرصریح اژگانیو با را موضوعی ا
 بیهان دانهش در کهه آن دقیه  علمهی اصطال  اینجا در کنایه از منظور گویند. می کنایه بدان کنند
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 مایهه بهن کهه منظهر آن از کنهد. پیهدا آن بها پیونهدهایی اسهت ممکن هرچند نیست شود می بحث
 پدیدآورنهدگان و انهد شهده سهتانده مهردم زبهان از رونهد مهی کهار بهه ادبیهات در که هایی کنایه اصلی
 بهه پهرداختن اصهطال  ایهن بیهان از ههدف 58دانش اهل و سخنوران نه اند مردم توده کنایات این

 زبههانی بهودن عرفهی گهواه و دارنههد عمهومی و عرفهی جنبهه بیشهتر کههه اسهت کنایهات از دیگهر صهورتی
 رمهز، و اشهاره بهه فهیعر کنایهات بیشینه این، بر افزون روند. می کار به آن در کنایات این که است

 ویهژه بهه هها کنایهه از بسهیاری 59اسهت. عامهه زنهدگی ههای رسم و راه و عقاید و هنجارها بازتابنده
 مردم فرهنگی باورهای و عقاید و مردمی های رفتار و اجتماعی هنجارهای از مردمی های کنایه
 برخهی 60اسهت. سهیبرر قابهل شناسهی مردم دید از کنایات گونه این سبب همین به و اند برآمده

 گهاهی که هستند معمول و عادی مردم بین در و دارند بستگی ملتها سنت و عرف به کنایات از
 مههی دشههوارتر عرفههی کنههایی معههانی بههه بههردن پههی ، اجتمههاعی اوضهها  دگرگههونی و زمههان گذشههت بها

 تنیهاف اسهت شهده فرامهوش و رفتهه میهان از کنایهه خاستگاه و پیشینه چون موارد ای پاره در شود.
 کههزازی بههاور بههه 61نیسههت. آسههان آن خاسههتگاه و فلسههفه و زبههان در رفتههه کههار بههه کنایههه میههان پیونههد
 ادامههه خههود زنههدگی بههه سههال هههزاران از پههس و ماننههد مههی رایههج مههردم زبههان در عرفههی کنایههات برخهی
 زبههان، دل از بههاز و رونههد مههی بههین از زنههدگی شههرایط تغییههر و زمههان گذشههت بهها نیههز برخههی دهنههد. می
 خهود قهوت بهه شههر یه  کنهار و گوشهه در دیگهر برخهی و آورنهد برمهی سهر انهدک انهدک نو هایی یهکنا
گیر اما مانند می باقی   62نیست. فرا
 البالغه نهج در رفته کار به عرفی کنایات برخی تحلیل .3-2-2

َما» .3-2-2-1
َ
َصَها َلَقد   اَّلِل  َو  أ َ ن   َتَقّمَ  63«ف 

گاه»  .«کرد تن بر ای جامه چون را خالفت « فالن»  که سوگند خدا به باشید. آ
 خههویش خهاص اصهحاب جمهع در «کوفهه رحبهۀ» در بیهان امیهر جهان سهویدای از کهه بیهان ایهن
 از را بههره بهتهرین اسهت، بازتابنهده درسهتی بهه 64را حضهرت آن درونی جوشش و خروش و برآمده
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 مفههوم بهه «یصقم» واژه علی حضرت است. برده خویش مخاطب زبان در موجود کنایات
 جامهه پوشهیدن معنهای در کنایهه بهه «تفعهل» بهاب در را «پیهراهن» معنای به مجازا و پارچه نوعی

 بهه 65اسهت. بهرده کهار بهه نیسهت سهازوار و متناسب اندامش بر که )ابوبکر( کسی سوی از خالفت
 بهها نههدارد انسهان کههه چیههزی پهذیرش یعنههی اسههت؛ تکله  تفّعههل، بههاب معهروف معنههای کلههی طهور
 بههه بهرای را نخسههت خلیفهه شایسههتگی و اهلیهت کنایههه ایهن بهها حضهرت آن 66مشههقت. و یسهخت
 کهرده اشهاره خالفهت غصهب موضهو  بهه ضهمنی صهورت بهه و کهرده نفهی مقهام این گرفتن دست
 است.
ت  » .3-2-2-2 َعیِ   ِفی َو  َفَصَبر  ِ   ِفی َو  َقًذی ال  َحل   67«َشًجا ال 
 و رفته چشمش به خاشاك که بودم کسی نندهما که، حالی در گزیدم، شکیبایی طری   من»

 «باشد. مانده گلویش در استخوان
کی «قذی»  حله  در کهه اسهت ای خهارجی جسهم «شهجی» و رودمهی چشهم در که است خاشا
 اسههت امههام بیههان ایههن معههادل کههه «گلههو در اسههتخوان و چشههم در خههار» عبههارت 68رود. فرومههی آدم

 شهدن پایمهال دلیهل بهه حضهرت آن انهدوه و غهم شهدت از نشهان کهه است زیبایی کنایی ترکیب
 و غاصهبان و ناشایسهتگان بهه امت شایستگان از  حکومت حقیقی جایگاه انتقال و تغییر و ح 

 69دارد. دیگران دست به دین انحراف
، َلَنا» .3-2-2-3 ، َفِإن   َحّ   ِطیَنا   ع 

 
ِإلَّ  أ َنا َو َجاَز  َرِکب  ع 

َ
ِإن   ِبِل،اْل أ َری َطاَل  َو  70«الّس 

گر که است حقی را ما» گهر و بگیریم دادند، ما به را آن ا  شهویم، مهی سهوار شهتر  تهرك بهر ندادنهد، ا
 «کشد. دراز به و باشد شب در سیر چند، هر

ْبَنا » عبارت ْعَجازَ  َرک 
َ
لاإل أ  از برآمهده زیبهای عرفهی کنایهات از یکهی علهی امهام سهخن در «ب 

 دیگهر و زمهان آن مخاطبهان بهرای فههم قابهل و نسهاما آن مهردم زیستی های مولفه و فرهنگ و فکر
ْعَجهازَ  » و کهار یها شهیء یه  انتههای مفههوم بهه «َعُجهز» جمهع را «أعجهاز» زبهان اههل است. دوران

َ
 أ

لاإل  اسهت: دشهوار آن بهر ماندن استوار و شدن سوار که دانند می شتر کوهان انتهایی قسمت را «ب 
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ْعجاز»
َ
بل أ  «االبهل اعجهاز رکبنها» عبهارت کاربسهت بها امهام 71«اّ  شه علیها الرکوب و مآخیرها :اإل 
 القهها خههویش مخاطههب بههه را مکمههل و هههم بهها مههرتبط حههال عههین در و مسههتقل کنههایی مفهههوم سههه
 خهویش مخاطهب دیهدگان جلهوی را خهویش زمهان سیاسهی فضهای از آشهکار تصهویری و کنهد می
  بههوده خالفهت شهتر نکوههها بهر نشسهتن کههه مهان اصهلی جایگههاه از را مها اینکهه نخسههت گشهاید: مهی

 جایگههاه و منزلهت در تهأّخر بیهان عرفهی کنایهه ایهن بههردن کهار بهه از امهام منظهور و انهد زده کنهار اسهت
 کهه آنگونهه اسهت، همهراه مشهقت و رنهج بها همهواره جایگاهی چنین بر نشستن اینکه دوم است.
 اسهت. سهخت و دشهوار اسهت شایسهتگان حه  کهه خالفهت( و )حکومهت مقهامی غصب دیدن
 بهر شهدن سهوار» اسهت: آورده حکمهت ایهن ذیهل کهه توضهیحی در رضهی سهید بهاور به اینکه ردیگ

 کهه ای بهرده یا اسیر همچون است شدن خوار نشانه و مذلت باعث شتر کوهان انتهایی قسمت
 عرفهی کنایهه از ها برداشت این تمامی و 72«شود. می شتر سوار اول نفر سر پشت دوم نفر عنوان به
 ایهن تمهامی علهی امهام منظور است ممکن و است فهم قابل و زیبا امام خنس در رفته کار به

   73باشد. بوده موارد
 و گذارد می انگشت حکومت دهنده تشکیل مردم نقش بر هم بیان این در امام این بر افزون

کمیت ح  بر کید مردم حا  گوید می سخن حکومت کننده اداره شایستگان از هم و ورزد می تا
 از نشهان حکمهت ایهن سهخن، دیگهر بهه کنهد. مهی دفا  برجستگان و نخبگان حکومت ح  از و

 از دیگههههر، سههههوی از و دارد حکومهههت( )حهههه  حکومهههت بههههرای علههههی امهههام شایسههههتگی اعهههالم
کم انتخاب در مردم مدخلیت  ایهن تصهدی بهرای شایسهتگان بهه مهردم عمهومی اقبهال لهزوم و حا

کمیت( )ح  مقام  گوید. می سخن حا
و» .3-2-2-4 ّد  َقَد  اَفش  َمآِزرِ  ع  وا َو  ال  و  وَل  اط  ض  َخَواِصرِ  ف   74«ال 
 «زنید. کمر به را ها دامن و ببندید محکم را بندها»

 علهی امهام ههای سهخنرانی از یکهی پایهانی بخش و گزیده باید احتماالا  که کوتاه خطبه این
کید 75باشد. دشمنان با جهاد به یاران برانگیختن در  بسهتن کهممح بهر علهی امام دستور و تأ

وا) بنههدها ر   ُعَقههَد  ُشههّدُ  و بیشههتر تههالش و کههار بههرای خههود تجهیههز و آمههادگی نهایههت از ای کنایههه (اْلَمههآز 
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 مهزاحم کهار اثنهای در شهخص لبهاس کهه شهود مهی سهبب لبهاس بنهدهای بستن است. ثمربخش
 نگهاه و توجهه تمهام بایهد ههدف بهه رسهیدن در همچنهین نباشد. گیر پا و دست و نشود او فعالیت
 بهه تا بزداید خود تعالی مسیر از را دقت و توجه مخل عوامل و باشد واال و عالی مقاصد به انسان

هر   ُفُضهوَل  اْطهُووا» عبهارت برسهد. مقصد به سرعت و سهولت  برچیهدن، دامهن مفههوم بهه «اْلَخَواص 
ههرف مههادی توجههه تههرک از کنایههه  فههافک و نیههاز انههدازه بههه مههادی اسههباب از گههرفتن بهههره و دنیهها بههه ص 
 ولهی 76اسهت. دنیهوی توجهات از کاستن واال اهداف و تعالی به رسیدن لوازم از یکی زیرا است.

 مقّومهات و شرایط بر و خواند می جهاد به را آنان که مخاطبانی و خطبه صدور فضای به توجه با
کید «بربستن همت کمر» مانند دشمن با نبرد  کهم از کنایهه الخواصر فضول است بهتر ورزد می تا

 ال» ماننهد: خطبهه ایهن بعهدی عبهارات کهه گونه آن 77باشد جهاد برای بودن چاب  لزوم و خوری
 ههم فارسهی ههای المثهل ضهرب در 78اسهت. مفههوم این بر روشنی گواه «ولیمه ال و عزیمه تجتمع
هُع  اَل » خطبهه: ایهن در موجهود عبهارت سهه معتزلهی شهار  بهاور بهه داریم. را آن از هایی نمونه  َتْجَتم 
یَمة   َو  یَمة  َعز   ْنَقَض  َما» ،«َول 

َ
ْوَم  أ م   الّنَ َعَزائ  ْمَحی» و «اْلَیْوم   ل 

َ
َلَم  أ یر   الّظُ ک  َتَذا َمم   ل   نخسهتین بهرای را «اْله 

 بیهان الفهاظ ایهن بها را عبهاراتی چنهین ایشهان از پهیش کسهی و است آن واضع و کرده بیان امام بار
   79اند. گفته نیز ندیگرا را آن مضمون و معنا هرچند است؛ نکرده

 کهن اشعار به اشاره .3-3

 اعشههی ماننههد: انیعراشهه هههای سههروده از بیههت 14 البالغههه، نهههج از مههورد 12 در علههی امههام
یهد القیس، امرؤ طایی، حاتم قیس، یهب ابهی صهّمه، بهن َدر  اشهعار ایهن اسهت. بهرده بههره ... و ُذَؤ
 اسهتفاده عربهی شهعر از ها حکمت در و شود می دیده البالغه نهج های نامه و ها خطبه در عمدتا
 و 45 ،36 ،28 ههای نامه ،162 ،35 ،33 ،25 ،3 های خطبه در عربی کهن اشعار است. نشده
 است. رفته کار به 64

یف .3-3-1   زبان در اقتباس و تضمین جایگاه و تعر

 ارنوشهت و سهخن میهان در دانش اهل و فرزانگان و حکیمان برجسته های اندیشه از گیری بهره
  ظرفیههت ایههن از علههی امههام ویههژه بههه و دیههن پیشههوایان اسههتفاده اسههت. رایههج و مرسههوم امههری

                                                   
  .336، ص 4ج  میثم، ابن شر . 76

  .142، ص 11، ج الحدید ابی ابن شر . 77

  .192، ص 16، ج للخوئی البالغة  نهج  شر   في البراعة  منهاج. 78

  .143، ص 11، ج دالحدی ابی ابن شر . 79
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 فهراوان ههای قابلیهت از حضهرت آن اسهتفاده از روشهن ای نمونه البالغه نهج در تربیتی و فرهنگی
 امیههر کههالم در اقتبههاس و تضههمین کاربسههت شههیوه اسهت. خههویش مقاصههد بیههان بههرای عرفههی زبهان

 آن سهخن میهان جهدایی و تفکیه  امکهان کهه گرفتهه صهورت بامناسهبت و یه دق چنهان مومنهان
 امههام سههخن انههدام از جزئهی مههوارد ایههن و نهدارد وجههود شههده اقتبههاس یها تضههمین اشههعار و حضهرت
 یهه  خههود، سههخن یهها سههروده و نوشههته در نویسههندگان و شههاعران معمههوال تضههمین در اسههت. شههده

 آن شههرت یها نهام بهه و آورنهد مهی شهاعران دیگهر از عاریت و تمثل برای را بیت دو یا بیت مصرا ،
  80کنند. می اشاره نیز شاعر
 برنهد مهی کهار به ای گونه به را آن نثر، و نظم در شاعران دیگر شعر از گیری بهره با اقتباس، در اما
 (383 )همو، است. اقتباس باشد مشخص که

 غهالبال نهج در شعری های اقتباس و ها تضمین برخی تحلیل .3-3-2

 81جاِبر   أخی حّیاَن  َیوم   و / کوِرها َعلی َیومی ما شّتاَن  .3-3-2-1
 «.جابر برادر حیان زندگی و شتر این پشت بر من زندگی میان است بزرگی فر  چه»

 شهتر کوههان بهر کهه مهن امهروز زنهدگی» انهد: کهرده تحلیهل و معنها نیهز دیگهری گونهه به را بیت این
  «است. متفاوت بسیار بودم جابر ادربر حیان ندیم که روزی با سوارم

 علقمهه» میهان کهه کهدورتی ترسهیم در را اشهعار این او است. «قیس اعشی» بیت این سراینده
 بنهی یها قهیس بنهی از ثروتمنهد مهردی حّیهان 82«است. سروده داد رخ طفیل بن عامر» و «عالثه بن

 ایهن شهاعر اعشهی بهود. تهر کوچه  او از جهابر برادرش و بود خود قوم مهتر و بزرگ و یمامه در حنیفه
  83شد. گرفتار سختی به و رانده او نزد از دالیلی به بعدها که بود حّیان ندیم بیت

 کنهد: بیهان دوگونهه بهه را خهود حهال تفهاوت کهه کند می تالش بیت این از اقتباس با علی امام
 آن حکومهههت؛ مسندنشهههینان حهههال بههها خالفهههت غصهههب از پهههس خهههود امهههروز حهههال تفهههاوت یکهههی
 اریکههه بههر اهلیههت و شایسههتگی داشههتن بههدون دیگههران و اسههت گرفتههار محنههت و غههم بههه ضههرتح

 در حضهرت آن حهال تفهاوت بیان دیگر تصویر 84اند. رسیده خود مقصد به و زده تکیه سلطنت
 از پهس دوره بها بهوده، تهر نزدیه  حضهرت آن بهه همهه از و محتهرم بسیار که خدا پیامبر حضور دوره

                                                   
  .217 ص ادبی، صناعات و بالغت فنون. 80

  .3خطبه  البالغه، نهج. 81

  .166، ص 1، ج الحدید ابی ابن شر . 82

  .125و  124، ص 1، ج للراوندی البالغة  نهج  شر   في البراعة  منهاج؛ 83و  82، ص البالغه نهج معارج. 83

  .512، ص 1، ج میثم ابن شر . 84
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کرم پیامبر رحلت  منهزوی را ایشهان حکومهت، بهرای شایسهتگی وجهود بها کهه خلفا زمان در ا
 شهاعر اعشی که روست آن از فو ، بیت شاعر حاالت با امام روز و حال تشابه 85اند. ساخته

 رکهاب در پیهامبر حضهور دوره در علهی امهام و اسهت بهرده می سر به نعمت و ناز در حیان روزگار در
 ههای شخصهیت از سیاسی و اجتماعی موقعیت لحاظ از و حضرت آن فرمان به گوش و پیامبر

ي» فرماینههد: مههی امههام کههه گونههه آن اسههت   بههوده اسههالمی جامعههه نخسههت ههع  ههْن  َمْوض   اهلل   َرُسههول   م 
اْلَقَراَبههة   وآلههه( علیههه اهلل )صههلی یَبههة   ب  َلههة   َو  اْلَقر  یَصههة   اْلَمْنز   محههروم از پههس اعشههی همچنههین 86«اْلَخص 
 از پهس نیهز امهام و شهدن( سهوار شهتر )بهر دید خود به را هایی دشواری ،حیان همراهی از شدن
 ایههن 87گشهت. روبههرو فراوانهی هههای محهدودیت و اذیهت و آزار بهها اسهالم گرامههی پیهامبر رحلهت
 صهاحب بهاور به 88است. حضرت آن خالفت ح  غصب و علی امام مظلومیت گواه بیت

 خفهض و راحهة فهی غیهره و تعهب، و عنهاء و مشهقة فی کان من کّل  البیت بهذا فیشتمل» معارج،
 فههم همهه و سهاده زبهانی بهه را خهود مقصهود کههن، شعر این از گیری بهره با امام واقع در 89«.عیش
 ایهراد الوصهول سههل و زیبهایی اوج در را خهویش سخن قابلیت، این از استفاده با و کند می بیان
  کند. می
کم .3-3-2-2 ِج  أمری أَمرت  َعِر ن  صَح  َتسَتبینوا َفَلم   / ویالّلَ  بِم  َحی ِإلّ  الّن   90الَغد ض 
 امههر ا(والّلهه پیچههاپیچ راههههای میههان )در اوالّلهه منعههرج در را شههما خههود نصههیحت و امههر بههه مههن»
 صهبح آفتهاب روشهنی آنکهه تها برنیامدیهد حقیقت شدن روشن و درک اندیشه به شما ولی کردم،
  «آمد. باال
 ایهن اسهت. آمهده ههوازن قبیلهه شهاعر از منقول مومنان میرا زبان از البالغه نهج 35 خطبه در
ید حماسی قصیده از شعر ّمه بن ُدَر  گفتهه صهمه بهن عبهداهلل برادرش پیشامد درباره که است ص 

 بهرد. غهارت بهه شهترانی و امهوال داده شکست را آنها و جنگید هوازن قبیله با عبداهلل چه است؛
 به را امشب و کنیم نحر را شترانی باید گفت: رسید اولّ ال منعرج گردنه باالی به بازگشت در چون

یههد بههریم. سههر بههه خوشههی  عبههداهلل هسههتند. تههو تعقیههب در قههوم گفههت: و کههرد منههع کههار ایههن از را او ُدَر
                                                   

  .240، ص 1، ج امام پیام. 85

  .192، خطبه البالغه نهج. 86

 . همان. همان جا.87

  .202، ص البالغة  نهج  من المستخرجة  الحکم و  األمثال. 88

  .83 ، صالبالغه نهج معارج. 89

  .35، خطبه البالغه. نهج 90
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گهان آمد، باال روز چون نپذیرفت. ید و کشته عبداهلل و بردند هجوم اطراف از نا  و شد مجرو  ُدَر
ید و رسید شب کردند. فرار لشکریان    91سرود. را قصیده این آنگاه کرد، فرار جراحت حال با ُدَر

َتِفید   َقد   َو » / نصیحة ِم  آثارهم فی قت  س   َکم و .3-3-2-3 َة  یس  ّنَ ح   الّظِ َتَنّصِ م  92«ال 
 

  «افتد. می بدگمانی معرض در خود گر نصیحت یگاه دادم؛ اندرز را شما فراوان»
 و بهدگمانی معهرض را در انسهان فهراوان نصهیحت ن،آ دوم مصهر  ویهژه بهه بیهت ایهن اساس بر

 دیگههران بههرای خیرخههواهی و نصههیحت شهود مههی چگونههه راسههتی بهه ولههی داد. خواهههد قههرار تهمهت
 کهه رود مهی کهار بهه انسهانی بهرای َمَثل این دهد؟ قرار بدگمانی و تهمت آسیب معرض در را آدمی
یههاده دیگههران خیرخههواهی و نصههیحت در قههدر آن  او کننههد مههی گمههان دیگههران هکهه کنههد مههی روی ز
 امهور از بسهیاری 93شهوند. مهی بهدگمان او بهه چنهین ایهن و بفریبد را مردم طری ، این از خواهد می
 بههه مغرضههان یهها بههدفهمان برخههی سههوی از اندیشههان، نیهه  خداپسههندانه اقههدامات و المنفعههه عههام

کاری کمح ظن سوء و بدگمانی که ای جامعه در و شود می متهم ظاهرسازی و ریا  چنهین باشهد ا
 آمهده دیگهر قهالبی در جامعهه عرفهی و عامهه زبهان در مفههوم ایهن نیسهت. ذهن از دور برداشتهایی

یحه   کثیَر  إّن » است: یر   َعلی الّنص  ه   َکث  ّنَ  سهوی از بهدگمانی بهه را تهو کهردن، فهروان نصهحیت» ؛«الّظ 
  94«کشاند می دیگران
َ   َو  .3-3-2-4 ب  ن   َداًء  َحس 

َ
َنة  ِببِ  َتِبیَت  أ َلَ   َو  / ط  َباد   َحو  ک 

َ
ِقّدِ  ِإَلی َتِحّ    أ  95ال 

 آرزوی در باشهند گرسهنگانی تهو اطهراف در و بخهوابی سهیر شهکم بها شهب که بس درد این را تو»
 « ای بزغاله  پوست
 کهه آیهد برمهی چنهین آن آغهازین ابیهات از و است طائی عبداهلل بن حاتم به منسوب بیت این
یَت  ان عاراا  ب     َکفی» است: چنین آن اصل و است سروده خود همسر به خطاب ُبطَنه   َتب   96«ب 

 بهرای بصهره، در خهویش کهارگزار حنیه ، بهن عثمهان به خود نامه در را بیت این امیر حضرت
 دادن پرهیههز بهها حضههرت نامههه ایههن در اسههت. آورده مجلههل هههای مهمههانی در حضههور از او نکههوهش
 جامعهههه در مسهههتمندان و نیازمنهههدان وجهههود بههها ههههوس و ههههوا و شهههکمبارگی از اسهههالمی کهههارگزاران

                                                   
  .35. نهج البالغه ترجمه سید محمدمهدی جعفری ذیل ترجمه خطبه 91

  .28، نامه البالغه. نهج 92

  .767، ص 4، ج میثم ابن شر . 93

  .46، ص 4، ج االمثال مجمع. 94
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 اقتصهادی و اجتمهاعی فضهای ترسیم با حضرت آن اند. برشمرده عار و ننگ را کار این اسالمی،
ْن  َهْیَههاَت » نویسهد: مهی چنین نامه این عبارات در سامان آن

َ
هي أ َبن  ي َو  َههَواَي  َیْغل  ي َیُقهوَدن   َجَشهع 

َلی ر   إ  َمة   َتَخّیُ ْطع 
َ
َجهاز   َلَعهّلَ  َو  اأْل اْلح  ْو  ب 

َ
هي َلهُه  َطَمهَع  اَل  َمهْن  اْلَیَماَمهة   أ هَبع   َلهُه  َعْههَد  اَل  َو  اْلُقهْرص   ف  الّش  ْو  ب 

َ
 أ

یَت  ب 
َ
ْبَطاناا  أ ي َو  م  ْکَبهاد   َو  َغْرَثهی ُبُطهون   َحهْول 

َ
ی أ  و یابهد غلبهه مهن بهر نفهس ههوای کهه هیههات» ؛«َحهّرَ

 بهه کهه باشد بینوایی یمامه در یا حجاز در آنکه، لحا و بکشد طعامها گزینش به مرا من آزمندی
 غهذا از انباشهته شکم با شب یا باشد. نچشیده را سیری مزه هرگز و ندارد امید نانی قرص یافتن
 فههم بهرای آخر در و «باشد. تشنه جگرهایی و گرسنه هایی شکم من اطراف در و نهم  بالین بر سر
 بهره مردم میان فهم قابل و رایج های سروده و ویشخ زمان فرهنگی های مولفه از مخاطب بهتر
 برد. می

 البالغه نهج های گزاره در ها واره مثل وجود .3-2

 در رایهج ههای مثهل از گیهری بههره البالغهه، نههج ههای گهزاره در اختصهار و ایجهاز راهههای از یکی
 بخشهی بهه را آن کهه رفته کار به ظرافت و دقت با چنان ها واره مثل این است. بوده عصر آن زبان

 220 بهه البالغهه نهج المثلهای ضرب تعداد است. کرده تبدیل امیرمومنان کالم از ناپذیر جدایی
 ؛241 ،168 ،160 ،149 ،43 ،35 ،31 ،27 ،5 هههای خطبههه در آنههها از برخههی کههه 97رسههد مههی مههورد
 عکسمهن زیبهایی بهه البالغهه نههج 394 ،442 ،226 ،71 ههای حکمهت و 41 ،31 ،30 ههای نامه
  است. شده
یف .3-4-1   زبان در ها واره مثل جایگاه و تعر

 احهههوال و اوضهها  از متههأثر نیههز عقایههد و افکههار و اسهههت ملتههها عقایههد و افکههار چکیههده ههها مثههل
 و افزایهد مهی منطه  فخامهت بهر َمَثل» گوید: می َمَثل درباره عسکری ابوهالل 98است. اجتماعی

یهاد هها سهینه در را آن شهیرینی و دلهها در را آن ارزش و پوشهاند مهی آن تهن بر قبول جامه  کنهد. مهی ز
کره اوقات در را آن مردم و خواند می آن حفظ به را دلها  کهار به مباحثه و مجادله میدان در یا مذا
لُعُقهول  » انهد: گفتهه کهه روسهت این از هم شاید 99«برند. می  نّظهام، گفتهه بهه 100«االمَثهاُل  ُتضهَرُب  ل 

 کوتهاهی نهدارد: وجهود آن غیهر در کهه است شده جمع َمَثل در چیز هارچ» هجری، دوم قرن ادیب
                                                   

  .101، ص البالغه نهج امثال فهم در بینامتنیت کاربست. 97

  .18، ص حکم و امثال تاریخی هایریشه. 98

  .4، ص 1، ج لاألمثا جمهرة. 99

  .283ص  ،حکم و امثال. 100
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 تعهاری  بالغهت علهم دانشهیان 101«.کنایهه گیرایهی و تشهبیه زیبهایی معنها، رسایی و دقت لفظ،
گونی  اسهتعاری، کوتهاه، اسهت ای جمله» مثل همه، این با 102اند کرده ارائه واره مثل و مثل از گونا
 پنهدآموز و کلهی ای عقیهده یها نظر اظهار حاوی حکیمانه، مضمونی اب روزانه، تجربیات از برگرفته

 بهدون را آن و شهده مشههور مهردم بهین در کهالم، موسهیقی و معنها روشنی و الفاظ روانی دلیل به که
 کاربسهههت فلسههفه تردیههد بهههی 103«برنههد. مههی کهههار بههه خههویش کهههالم در جزئههی تغییههری بههها یهها تغییههر
 سههطح ههر بهها اجتمها  مختلهه  طبقهات و مههردم تهوده کههه سهتا آن نوشههتار و گفتهار در ههها واره مثهل
 هههای گونههه بهها مههردم روانههی خصههلتهای تحلیههل بهها ههها مثههل و برنههد مههی بهههره آن از بیههنش و دانههش

 راحتههی بههه آن از مههردم عمههوم عرفههی فهههم و کننههد مههی پیههدا نزدیهه  پیونههدی اجتمههاعی مختلهه 
 اصهل از کهه دانسهت سهخنی از یا خالصهه را مثهل بایهد کهه روسهت ایهن از ههم اسهت. پذیر امکان
 دلیههل اسههت. یافتههه رواج گویشههوران میههان در و گرفتههه قههرار مههردم قبههول مههورد و شههده گرفتههه خههود

 روانهی ههای خصهلت بیهانگر ها مثل که است آن توده میان در المثل ضرب عمومیت و گسترش
 تهر دقیه  فههم انگیهزه بهه علهی امهام و اسهت. ویهژه ههای موقعیت در گرفتن قرار هنگام در مردم

  است. برده بهره َمَثل از مخاطبان بر سخن بیشتر اثرگذاری و مخاطب سوی از خود سخنان
 البالغه نهج در رفته کار به های واره مثل برخی تحلیل .3-4-2

َد  َهیَهاَت » .3-4-2-1 َتیا َبع  ِتی َو  الّلَ ِبی َلب     اَّلِل  َو  اّلَ
َ
ِت  آَنس   َطاِل    أ َمو  ِل الّطِ  ِمَ   بِال  ی ف  ِه  بَِثد  ّمِ

 
 104«أ

 بههه ؟ترسههم مهی مههرگ از پیکهار، درعرصههه جانبهازی همههه آن از پهس آیهها حقیقهت. از دورنههد چهه»
 «است. بیشتر مادر پستان به کودك دلبستگی از مرگ به طالب ابو پسر دلبستگی سوگند، خدا
َتّیا» واژه دو ی» و «الّلَ  برای المثل ضرب عبارت این است. بزرگ مصائب و شداید بیانگر «اّلت 
 اسهت. نههاده سهر پشهت را درشت و خرد گرفتاریهای و چشیده روزگار گرم و سرد که است فردی
 اصلی مایه بن کرد. جستجو مردم عرفی فرهنگ در باید را واره مثل این گیری شکل اساس و پایه
 تنههدخو و ربههدرفتا و قههد کوتههاه زنههی بهها مههردی آن، در کههه گههردد برمههی ای واقعههه بههه المثههل ضههرب ایههن

 زنههی بهها بههار دیگههر و داد طههال  را او کشههید او بهها زنههدگی از کههه سههختیهایی دلیههل بههه و کههرد ازدواج
 و بهود پیشهین همسهر از تهر بهداخال  و تنهدخوتر نیهز دوم همسهر ولهی کهرد. فراش تجدید بلندقامت

                                                   
  .6، ص1، ج االمثال مجمع. 101

  .611، ص 11، ج العرب لسان؛ 6، ص1ج  االمثال، مجمع. 102

  .98ص  ،البالغه نهج امثال فهم در بینامتنیت کاربست. 103

  .5خطبه ، البالغه نهج. 104
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 زنهدگی از رههایی از بعهد و داد طهال  نیز را خود دوم همسر ناچار به مرد کرد. می اذیت و آزار را مرد
 زن ایههن و قههد کوتههاه زن آن از پههس» ؛«ابههدا اتههزوج ال التههی و اللتیهها بعههد» گفههت: خههود همسههر دو بهها

َتّیههها» لفهههظ عربهههی زبهههان در 105«کهههرد. نخهههواهم ازدواج دیگهههر کسهههی بههها هرگهههز بلنهههدقامت  بهههرای «الّلَ
ی» واژه و بزرگ مشکالت  عربهی شهعر در هکه گونهه آن رود. مهی کهار به تر کوچ  معضالت برای «اّلت 

  است: آمده نیز
َتّیهههههههههههههههههههها بعههههههههههههههههههههد ههههههههههههههههههههی و الّلَ  اّلت 

 
قههههههههههههههُت   ههههههههههههههی جهههههههههههههههال َطّلَ ت 

ّ
 106َطُل

 روشهنی بهه و کهرد پیهدا رواج عامهه میهان در المثهل ضهرب صهورت بهه بعدها کوتاه عبارت این 
یهههدگی بیههانگر  و سهههنگین مصهههائب گذاشههتن سهههر پشهههت از پههس کوچههه  امهههور برابههر در انسهههان ورز
 است. روزگار گرم و سرد چشیدن
 مهرگ: از حضهرتش تهرس خصهوص در دشهمن واههی اتهام به اشاره با خطبه این در علی امام

إْن » ْسهُکْت  َو
َ
هَن  َجههزَ   َیُقوُلهوا: أ  را دشههمن باطهل پنههدار ایهن و گیههرد مهی سههخره بهه را آن 107«الَمههْوت   م 
   داند. می دور به خود از و نادرست و خطا
ی َل  َلِک    َو » .3-4-2-2

 
  108«یَطاع   َل  ِلَم    َرأ

 «بود. تواند ای اندیشه و رای چه برند نمی فرمان او از که را کسی آری،»
 عنصهر   سسهت افهراد از شهکایت و شهکوه از پهس البالغهه نههج جهادیهه خطبهه در علی امام
 اَل » عبهارت شهارحان، برخهی گفتهه به برند. می پایان به شیوا َمَثلی با را خود سخن گسل، پیمان
ی
ْ
َمْن  َرأ  برای و 109دارد اختصاص علی امام به درآمده المثل ضرب صورت به که «یَطاُ   اَل  ل 

 بهه منسهوب مثهل ایهن االمثال مجمع در 110است. شده شنیده حضرت آن از بار نخستین برای
 االمثههال جمهههره صههاحب بههاور بههه امهها 111اسههت. شههده قلمههداد یههاران سههرزنش در و علههی امههام

 تمثههل آن بههه علههی امههام و اسههت ربیعههه بههن هعتبهه بههرده کههار بههه را مثههل ایههن کههه کسههی نخسههتین
 کهرد مهی سهاماندهی بهدر جنهگ سهوی بهه حرکهت برای را قریش که هنگامی عتبه است. جسته

                                                   
 .278، ص 1ج  میثم، ابن شر ؛ 87، ص البالغه نهج معارج. 105

  .87، ص البالغه نهج معارج. 106

 .5، خطبه البالغه نهج .107

  .27، خطبه البالغه نهج. 108

  .401، ص 3، ج للخوئی البالغة  نهج  شر   في البراعة  منهاج؛ 39، ص 2، جمیثم ابن شر . 109

  .131، ص السالکین  مصبا  اختیار. 110

  .241، ص 2مجمع االمثال، ج . 111
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  است: شده گرفته الیربوعی کلحبه سروده بیت از مثل این 112است. گفته را مثل این
َمهههههههْرُتکْم 

َ
ی أ ْمهههههههر 

َ
ُمْنَعهههههههَرج   أ هههههههَوی ب   الّل 

 
ْمهههههههَر  اَل  َو  

َ
هههههههّی   أ َمعص   إ   ل 

َ
عاا  اّل  113ُمَضهههههههّی 

 شود. تباه اش اندیشه نبرند، فرمانش که را آن ولی دادم، فرمان اللوی منعرج در را آنان 
 ههوازن قبیلهه شهاعر از منقهول مومنهان امیهر زبهان از البالغهه نههج 35 خطبه در بیت این شبیه
   است. آمده

ْمههَر  اَل » عبههارت
َ
ههّی   أ َمعص   114شههود. مههی دیههده عامههه هههای َمَثههل در مسههتقل صههورت بههه نیههز «ل 

 و غههم اوسههت، زمههان مههردم و جامعههه خلقیههات بازتهاب کههه شههیوا، بیههان ایههن در علههی حضهرت
 اسهت. گذاشهته نمایش به کامل و جامع شکلی به خود پیروان ناپذیری فرمان از را خویش اندوه
 و بصهیرت بهی پیهروان نافرمهانی از دیگهری مهوارد بهه تلهویحی صهورت بهه مثهل ایهن در حضرت آن
 بهه شهبیه 115انهد. کرده اشاره نیز صفین جنگ در حکمیت پذیرش مانند خویش عنصر ستس

ْت  َمهها» انههد: فرمههوده گونههه بههدین دیگههر جههایی در حضههرت را عبههارت ایههن کْم  َمههْن  َدْعههَوُة  َعههّزَ  ؛«َدَعهها
  116.«نبیند  پیروزی روی فراخواند، را شما که کس، آن دعوت»

َواِء  َفآِخر  » .3-4-2-3 َکی الّدَ   117«ال 
 «است.  عالج آخرین کردن، دا »
 ایهن مفههوم 118اسهت. کهرده بیهان را مثهل ایهن کهه دانند می کسی نخستین را «عاد بن لقمان»
 امهور از نبایهد رسهاند نتیجهه بهه را کهار الوصول سهل راههای از بتوان که زمانی تا که است آن مثل

گر اما برد؛ بهره پیچیده و سخت گزیر نباشهد َبهر نهههزی و سخت تصمیمات جز ای چاره ا  بایهد نها
 کههار بههه فههراوان اعههراب میههان دور هههای گذشههته در المثههل ضههرب ایههن برگزیههد. را سههخت انتخههاب

 محهل نبود، سودمند درمانی راه هیچ که عمی  بسیار های زخم برای زمان آن در است. رفته می
 در َمَثهل صهورت بهه جملهه این سپس بود. دردناک بسیار که سوزاندند می گداخته آهن با را زخم
   119شد. برده کار به باشد شده بسته امور انجام برای معمولی راه که دیگری موارد

                                                   
  .408، ص 2، ج لاألمثا جمهرة. 112

 .387، ص البالغة  نهج  من المستخرجة  الحکم و  األمثال؛ 215، ص 2ج  االمثال، مجمع. 113

  .192، ص2، ج االمثال مجمع. 114

  .192، ص 2 ج البالغه، نهج ظالل فی. 115

  .29، خطبه البالغه نهج. 116

  .168، خطبه البالغه نهج. 117

  .16، ص البالغة  نهج  من المستخرجة  الحکم و  األمثال. 118

  .448، ص 6، ج امام پیام. 119
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 نبایهد کهه بفهمانهد خهویش همراههان بهه تها اسهت بهرآن مثهل ایهن بهردن کهار بهه بها علهی امام
 از اجتمههاعی و سیاسههی اوضهها  کنتههرل اقههدام، آن نتیجههه در کههه دهنههد انجههام خطرنههاک اقههدامی
 تهوان حهد در تها و نشهود تر ملتهب جامعه فضای تا کرد می تالش حضرت آن .شود خارج دست

 برخهورد قهانونی شهدت بها مناسبت فرصت در تا کند مدارا عثمان علیه شورشیان و متخلفان با
 نماید.

ِبَ ِد  َخیر  » .3-4-2-4   120«َحَمَلَ   َما ال 
 «باشی. آسوده آن در و بپذیرد را تو که است  شهری شهرها بهترین»
 زمینههه کههه اسههت مکههانی زنههدگی بههرای سههرزمین بهتههرین مومنههان، امیههر حکمههت ایههن پایههه بههر

 عالقهه و عشه  تهوان نمهی اسهاس این بر باشد. فراهم انسان خانوادگی و فردی سعه تو و پیشرفت
 انسهان مهوارد برخهی در زیهرا ؛دانسهت اسهتثنا بدون مسلم اصل یك را وطن در ماندن و زیستن به
 حکمهت کهه گونهه آن گشاید، می خود روي هب را ترقی و پیشرفت درهای خود هرش از مهاجرت با
َنی» کند: می تایید را منظور همین البالغه نهج 56 ي اْلغ  هي اْلَفْقهُر  َو  َوَطن   اْلُغْرَبة   ف   ؛«ُغْرَبهة   اْلهَوَطن   ف 
 «حملهه  مها» عبهارت از منظهور «اسهت. غربهت وطههن، در فقهر و اسهت وطهن غربهت، در تهوانگری»

 آن در اقامههت امکههان و معههاش امههرار و کههار بههه اشههتغال بهها شهههر یهه  در انسههان بههودن خوشههحال
 تولهد محهل و وطهن بهه آدمهی گهرایش کهه اسهت بهاور ایهن بهر الحدیهد ابی ابن همه این با 121است.
کزادی و بودن نژاده از خویش  (20/91 :1337 الحدید، ابی )ابن گیرد. می سرچشمه او پا
 بههاطنی میههل یههك وطههن حههب گرچههه نیسههت. درسههت چنههدان تزلههیمع شههار  سههخن ایههن امهها
کید آن بر دینی های آموزه در و است عمی   عقهب باعث وطن در ماندن مواردی در ولی شده تأ
 جهای بهه خهویش وطهن از تمهام، شهجاعت بها باید انسان زمانی چنین در و است ذلت و ماندگی
 و اسهت فهراهم او خهاطر آرامهش و ترقهی و پیشهرفت اسهباب آن در کهه جهایی ؛کنهد مهاجرت دیگر

 مههی انسهان زنهدگی بهه کمکهی نهه و اسهت منطقهی نهه مهوارد گونهه ایهن در وطهن بهه کهر و کهور تعصهب
 122.کند

 گیری نتیجه و بندی جمع .4

 برشمرد: اختصار به توان می را زیر نتایج پژوهش این مباحث مجمو  از
                                                   

  .422، حکمت البالغه نهج. 120

  .454، ص 5ج ،میثم  ابن شر . 121

  .508، ص 15ج  امام، پیام. 122
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 صحت اثبات از پس متون این تخاطب سطح تعیین و دینی متون به شناسانه زبان نگاه .1
 از برداشهت و فههم بندی قالب و مندسازی نظام در موثر های گام از یکی ها،  گزاره صدور جهت و

 است. دینی متون

 راههههای از و جوشههد مههی بههرون جمعههی زنههدگانی بسههتر از انسههانی اراده دخالههت بههدون زبههان .2
گون  دهد. می گسترش را آن و شود می افزوده آن بر چیزهایی گونا

  بها سهامان ههر و زمان هر در مردم تمامی و است متعارف و مقبول قوانین دارای عرفی زبان .3
 از عقالیههی، ههه عرفههی مفاهمههه قههانون همچنههین کننههد. مههی رعایههت را آن دانههش، سههطح و زبههان  هههر

گون  انوا  از توانند می نیاز هنگام گویشوران که است برخوردار ای گستردگی و وسعت چنان   گونا
 برند. بهره کنایه ایجاز، استعاره، کنایه، تشبیه، مثال، همچون: مجاز

 در علهی امهام زبهان بهودن عرفهی بر روشنی گواه البالغه نهج در موجود زبانی های مولفه .4
  است. کتاب این های آموزه
 در هها واره مثل وجود و کهن اشعار از استفاده عرفی، کنایات از گیری بهره نماد، کاربردن به .5
 ههای نمونهه کهه برشهمرد البالغهه نههج عرفی زبان  شاخصه چهار عنوان به توان می را البالغه نهج

 دارد. البالغه نهج در فراوانی
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 کتابنامه
 علمهی، انتشهارات تههران: صهفوی، کهورش فارسهی، ادب مطالعهات در شناسهی زبهان با آشنایی _

1391. 
 قههرآن بنیههاد تهههران: فوالدونههد، مدمهههدیمح ترجمهه قطههب، سههید قههرآن، در هنههری هههای آفهرینش _

 .1367 سوم، چا  تهران،
 ، األمینهي  ههادی محمهد :مصهحح بحرانهی، میهثم بن علی بن میثم ، السالکین  مصبا  اختیار _

 .1408 اول، چا  رضوی، قدس آستان پژوهشهای بنیاد مشهد:
 تههران: حریرچهی، فیروز ترجمه و تصحیح الرازی، بکر ابی بن محمد عبدالقادر حکم، و امثال _

 .1368 تهران، دانشگاه انتشارات
 االسهالمی، النشهر مؤسسهه قهم: غهروی، محمهد البالغهة،  نههج  مهن المستخرجة  الحکم و  األمثال _

1407 . 
 تهههران: سههلطانیه، محمههود متههرجم: همکههاران، و یونههگ، گوسههتاو کههارل ،هههایشسههمبل و انسههان _

 .1378 دوم، چا  جامی، انتشارات
 هاشههمي، محمههود سههید الصههدر(، بههاقر محمههد السههید ألبحههاث )تقریههراا  صههولاأل علههم فههي بحههوث _

 .1450 ،األولي الطبعة ،صدر للشهید العلمي الجمع
 وزارت انتشهارات و چها  سهازمان تههران: جعفهری، محمدمههدی سهید البالغه، نهج از پرتوی _

 .1380 سوم، چا  اسالمی، ارشاد و فرهنگ
 از جمعههی همکهاری بها شههیرازی مکهارم ناصهر (،البالغهه  نهههج ربه  جهامعی و  تههازه  )شهر   امهام  پیهام _

 .1390 اول، چا  طالب، ابی بن علی امام انشارات قم: دانشمندان،
 .21 -40ص ،15 شماره ،1384 ،دینی اندیشه پور، سلمان جواد محمد ،دعا زبان تحلیل _
 تخصصهههی علمهههی دوفصهههلنامه خهههواه، ربهههانی احمهههد البالغهههه، نههههج نمادههههای زبهههانی تحلیهههل _

 .41-56 ص اول، شماره اول، سال ،1394 البالغه، نهج های آموزه
 ص ،38 و 37 شههماره ،1384 نظههر، و نقههد ملکیههان، مصههطفی زبههانی، هههای دانههش جغرافیههای _

104-71. 
 تا(. )بی ،الفکر دار بیروت: العسکری، سهل نب عبداهلل بن حسن الهالل أبو ،األمثال جمهرة _

 الهّدمیری، علهی بهن عیسهی بهن موسهی بهن محمهد الهدین کمهال ابوالبقا الکبری، الحیوان حیاة _
  تا(. )بی جا(، )بی
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 .1378 ،اول چا  اسالمي، تبلیغات دفتر قم: گلباغي، جّبار علي ،عرف بر درآمدي _
 .1383 دوم، چا  سرائی، انتشارات ان:تهر منتظری، حسینعلی البالغه، نهج از درسهایی _
 .1377 فردا، نشر اصفهان: مهرگان، آروین مفاهیم، دیالیکتی  _
 .1375 دوم، چا  االسالمیة، للدراسات الغدیر مرکز جردا ، جرج البالغه، نهج روائع _
  .1374 سنائی، انتشارات تهران: عاملی، پرتوی مهدی حکم، و امثال تاریخی های ریشه _
 .1392 مرکز، نشر تهران: آشوری، داریوش مدرنیت، و زبان درباره ژوهشیپ باز: زبان _
یهد، انتشهارات تههران: ثالثهی، محسهن ترجمه کاسیرر، ارنست اسطوره، و زبان _  اول، چها  مروار

1387. 
 اول، چها  مرکهز، نشهر تههران: کهزازی، الهدین میرجالل ،بیان (1) پارسی سخن شناسی زیبایی _

1368. 
  ابهراهیم،  ابوالفضهل محمهد :مصهحح الحدیهد، ابهی ابهن حامهد ابهو عزالدین ،البالغة  نهج  شر  _

 .1337 اول، چا  ، نجفی  مرعشی  اهلل آیت  عمومی  کتابخانه :قم
 .1362 ، دوم چا  ، کتاب نشر دفتر بحرانی، میثم بن علی بن میثم البالغة،  نهج شر  _
 قبسههات، پههور، سههلمان جهواد مههدمح ،تقنههین و تشهریع حههوزه در دیههن زبهان بههودن عقالیههی و عرفهی _

 .56 تا 50 ص ،25 شماره ،1381
 فروشههیکتهاب انتشهارات سهیاقی، دبیههر نظهر زیهر دوم، چها  پادشههاه، محمهد ،آننهدراج فرهنهگ _

 .1363 خیام،
 شهماره ،1388 حکمهت، آیهین ،فیروزجهایی تبهار علهی رمضهان قرآن، و دین زبان نمونی فطرت _

 .7-34 ص ،2
 نههم، چها  همها، نشهر موسسهه تههران: همهایی، الهدین جهالل ادبهی، صهناعات و بالغهت فنون _

1373. 
 قهم: کهاظمی،  علهی محمد  شیخ  تقریرات النائینی،  الغروی محمدحسین میرزا االصول، فوائد _

 .1412 هفتم،  چا  اسالمی، نشر  سسه مؤ
 الثالثههه، الطبعههه للمالیههین، دارالعلههم بیههروت: مغنیههه، محمههدجواد البالغههه، نهههج ظههالل فههی _

1358. 
 زاده، فقهی عبدالهادی و پیرچرا  رضا محمد ،البالغه نهج امثال فهم در بینامتنیت کاربست _

-119 ص ،5 پیهاپی اول، شماره ،1395 حدیث، فهم مطالعات پژوهشی علمی دوفصلنامه
93. 
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 الطبعههة بیههروت، الهجههرة، دار مؤسسههه بیههروت: الفراهیههدی، احمههد بههن خلیههل العههین، کتههاب _
  .1409 الثانیة،

 حواشههی و تصههحیح و اهتمههام بههه منشههی، عبدالحمیههد بههن محمههد بههن اهلل نصههر دمنههه، و یلهههکل _
 .1367 پاییز سوم، چا  سعدی، انتشارات قریب، عبدالعظیم

 تا(. )بی األولی، الطبعة صادر، دار بیروت: منظور،  ابن مکرم بن محمد العرب، لسان _

 آسهتان مشههد: ،النیسهابوري انيلمیهدا إبهراهیم بهن محمد بن أحمد أبوالفضل االمثال، مجمع _
 .1366 رضوی، قدس

 الثانیهة، الطعبهة االسهالمیة، الثقافهة نشهر مکتبهة تههران: الطریحی، فخرالدین البحرین، مجمع _
1407. 

گاه، نشر تهران: باطنی، محمدرضا نوین، شناسی زبان مسائل _  .1387 پنجم، چا  آ
 ص ،8 شهماره ،1375 مفیهد، امههن اردبیلهی، موسهوی عبهدالکریم سید ،قرآن فهم در ما مشکل _

24-4. 
 و صهححها خراسهان، فرید البیهقی زید بن علی الحسن ابی الدین ظهیر البالغه، نهج معارج _

 آیهه مکتبهه منشهورات قهم: المرعشهی، محمهود سهید بإشراف: پژوه، دانش محمدتقی لها: قدم
 .1367 االولی، الطبعه النجفی، المرعشی العظمی اهلل
 عبدالسهالم ضهبط: و تحقیه  زکریها، بهن فهارس بهن احمهد الحسهین ابهی ،اللغهة مقاییس معجم _

 تا(. )بی العلمیة، الکتب دار قم: هارون، محمد
 .1348 تهران، دانشگاه انتشارات تهران: اختیار، منصور شناسی، معنی _
 دانشهگاه انسهانی علهوم و ادبیهات دانشهکده مجلهه ای، بدره فریدون ،معناشناسی بر ای مقدمه _

 .69 تا 47 ص ،59 شماره ،1346 تهران،
 سهید :مصهحح الراوندی، اهلل هبة بن سعید الدین قطب البالغة،  نهج  شر   في البراعة  منهاج _

  .1364 نجفی،  مرعشی  اهلل آیت  عمومی  کتابخانه :قم کوهکمری، عبداللطی 
 اهیمابهههر سهههید :مصهههحح الخهههوئی، اهلل حبیهههب میهههرزا البالغهههة،  نههههج  شهههر   فهههي البراعهههة  منههههاج _
 .1385 ، چهارم چا  االسالمیة، مکتبة تهران: ، میانجی 
 ،السهالم( )علیه الصهاد  اإلمهام مؤسسهة قهم: تبریهزی، سهبحانی جعفهر الفقه، اصول فی الموجز _

1387. 
 زهیهههر اسههالم، الهههی فلسههفه بههر ای مقدمههه طباطبهههایی، عالمههه اندیشههه در تفسههیر ههه اعتبههار نظریههه _

کبریان؛ رضا ؛ انصاریان،  ص ،25 شهماره ،1390 دیهن، فلسهفه پژوهشهنامه نبهوی، هللا لطه  ا
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24-1. 
 ص ،19 شههماره ،1377 بینههات، کالنتههری، ابههراهیم ،علههم زبههان و قههرآن زبههان بیههانی تمههایز نظریههه _

84-75. 
 .1972 قاهره، امین، احمد ،االدبی النقد _
 .1388 اول، چا  مهر، امید سبزوار: خواه، ربانی احمد قرآن، فهم در زمان نقش _
 )دانشهکده عربهی ادب عقهدا، افخمی رضا جاهلی، دوره شعر در شتر حضور به نمادین اهینگ _

 .247-280 ص ،3 شماره سوم، سال ،1390 ،تهران( دانشگاه انساني، علوم و ادبیات
 .32-40 ص ،12 شماره ،1387هنر، ماه کتاب امامی، صابر قرآن، در آن جایگاه و نماد _
 :قههم صههالح، صههبحی تحقیهه : رضههی، شههری  لحسههینا بههن محمههد ابوالحسههن ،البالغههه نهههج _

 تا(. )بی ،دارالهجرة
 حسهن محمد فقیهی، مجد علی محمد ویراستاران: آیتی، عبدالمحمد ترجمه ،البالغه نهج _

 چها  البالغهه، نههج بنیهاد _ اسهالمی فرهنهگ نشهر دفتهر تههران: دسترنجی، حکیمه تبرائیان،
 .1377 دوم،
 




