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زیباییشناسی ایقاع توازی در خطبة اشباح
علی قهرمانی /سولماز پرشور

چکیده
ساختار جمله ،در زیبایی متن ادبی و نیز در القای مفاهیم و مضامین آن ،کارکردی اساسی دارد.
جمله باید بهگونهای ترکیب یابد که موقعیت حال و مقام در آن رعایت شود و واژگان باید به نحوی
در کنار هم قرار بگیرند که از همنشینی و جانشینیشان آوایی هماهنگ و گوشنواز به سمع برسد و
چینش آنها نمایانگر مقصود و محتوای متن باشد .خطبة اشباح ،از جمله خطبههای غرّا و باعظمت
موالی متقیان ،حضرت علی (ع) است که افزون بر معانی و محتوای ژرف ،سرشار از زیباییهای
ساختاری است .یکی از این زیباییهای مشهود در خطبة مذکور ،ایقاع توازی است که برخاسته از
بسامد باالی همسانهای ساختاری در سطح بافتهای صرفی و نحوی متن خطبه است که در نهایت،
به شکلگیری موسیقی کلی آن متن کمک میکند .این جستار در پی آن است تا با رویکرد توصیفی
– تحلیلی ایقاع توازی ،ارتباط آن با معانی و محتوای دینی و نیز میزان بسامد آن را در خطبة اشباح
بررسی کرده ،گوشهای از بالغت بینظیر نهج البالغه را به نمایش بگذارد و گامی هرچند کوچک به
سوی فهم زیباییهای ساختار و محتوای این کتاب ارزشمند بردارد .نتایج این پژوهش ،حاکی از آن
است که هر دو نوع ایقاع توازی (توازی مزدوج و توازی مفرد) در این خطبه به چشم میخورد؛
هرچند بسامد ایقاع توازی مزدوج نسبت به ایقاع توازی مفرد ،بیشتر است.
کلیدواژه :نهج البالغه ،خطبة اشباح ،ایقاع توازی ،توازی مزدوج و توازی مفرد.

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول)
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ وصول 8331/23/32 :ـ پذیرش نهایی8331/2323 :
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 .1بیان مسئله
ادبیات و متون ادبی ،بستری مناسب برای آفرینش زیباییهاست و برای تأثیر بر
مخاطب ،از سازوکارهایی ویژه استفاده میکند که با سازوکارهای متون غیرادبی
متفاوت است .شفیعی کدکنی در کتاب رستاخیز کلمات در اینباره میگوید« :شاعر
حقیقی ،با ذوبکردن تصاویر قبلی و فرمهای قبلی و موتیفهای قبلی ،آنها را با زبان
شعر خود زنده میکند و با رفتاری که با ساختارهای نحوی زبان میکند ،سبب میشود
که کلماتی که حالت مرده دارند ...یکباره زنده شوند و در رستاخیز حاصل از خالقیت
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

هنری شاعر ،وجه جمالشناسانة خود را به ما بنمایانند» (شفیعی کدکنی.)18 :8331 ،
عالوه بر شاعر ،نویسنده و خطیب هم در انتقال پیام خود سعی دارند به آن ،جنبة
زیبایی شناسانه ببخشند .یک اثر ادبی برای اینکه موضوع مطالعهای زیباییشناختی قرار
گیرد ،نیازمند هماهنگی عناصر روساختی و ژرفساختی است.
نهج البالغه که مجموعة سخنان و مکتوبات امام علی (ع) است و توسط سید
رضی (321-3۵3ق ).گردآوری شده ،مصداق همین حکم است؛ یعنی متنی است که
بیشترِ عناصر زیباییشناختی ادبی ،لفظی و معنایی را در خود جای داده است؛ به
گونهای که خواننده ،پیش و بیش از مواجهه با معانی بلند آن ،مسحور زیباییهای
زبانی متن آن میشود .زیباییهای بالغی این کتاب ،در هزار سال گذشته همواره
الهامبخش ادیبان پارسیگو و عربینویس شده است .ندی عبداألمیر الصافی در کتاب
خود ،أثر السیاق فی توجیه المعنی أللفاظ الطَّّبیعه فی نهج البالغه ،دربارة ارزشهای

هنری آن مینویسد« :از زمان ظهور پژوهشهای نحوی ،بالغی و معنایی ،اهمیت نهج
البالغه بر احدی پوشیده نمانده ،بهطوری که بهخاطر ارزشهای ف ّنی و بالغی
بینظیرش و به دلیل اینکه جزئی از میراث عربی به شمار میرود ،پژوهشگران به تطبیق
این پژوهشها با نهج البالغه برآمدند تا معانیاش را درک کنند و متون و بیاناتش را

بفهمند» (الصافی .)88-83 ،3282 ،جرج جرداق ( 3283-8331م ).نیز در کتاب رَّوائعُ
نهج البالغه ،ارزشهای زیباییشناختی نهج البالغه را مورد ستایش فراوان قرار داده،
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جایگاهی رفیع از نظر قالب و محتوا برای آن در جهان ادبیات قائل شده است (نک:
جرداق)82-3 ،8313 ،؛ بنابراین نهج البالغه را میتوان نمایشگاه زیباییهای سخن و
مدرسة زیباییشناسی تلقی کرد؛ امّا «نهج البالغه ضمن برخورداری از فصاحت و
بالغت بینظیرش ،از حیث محتوا نیز گوی سبقت را از سایر آثار ادبی ربوده است»
(رحمانی و پاشا زانوس.)11 :833۵ ،
یکی از مهمترین ویژگیهای ادبی -زبانی نهج البالغه ،ایقاع (موسیقی) دلنشین آن
است که بر حسن و زیبایی این کتاب افزوده و برجستگی خاصی در میان سایر
مؤلّفههای بالغی آن پیدا کرده است .ایقاع آنچنان تأثیری در زیبایی یک اثر دارد که
دربارة آن گفته شده« :همة تعریفهای اثر ادبی در تحلیل نهایی ،بازگشتشان به این
تعریف خواهد بود :اثرِ ادبی ،تجلّی موسیقایی زبان است» (شفیعی کدکنی:8321 ،
.)313
در ایقاع تـوازی ،واژههـا در محـور همنشـینی و جانشـینی بررسـی مـیشـوند و بـه
ارتباط واژهها با یکدیگر در سطح دستوری و نحوی پرداخته میشـود .در ایـن مقالـه
کوشیدهایم بخشی از زیباییهای نهج البالغه را از طریق برجستهسازی ایقـاع تـوازی در
خطبة اشباح ،بازنمایی کنیم.

 .2روش و پرسشهای پژوهش
رویکرد روششناختی مقالة حاضر ،توصیفی -تحلیلی است .بدین منظور ،این
جستار در پی پاسخ دادن به پرسشهای زیر است:
 .8زیبایی ساختاری و بالغت هنری -موسیقایی متن خطبه ،چه نقشی در تبدیل آن
به یک اثر ادبی داشته است؟
 .3هریک از انواع مختلف ایقاع توازی ،از چه بسامدی در خطبه برخوردار است؟
 .3ایقاع توازی موجود در متن خطبة اشباح ،با داللتها و معانی مورد نظر خالق اثر
همسویی دارند یا اینکه شکل و فرم متن ،قربانی مفهوم و محتوای اثر شده است؟
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 .4پیشینة پژوهش
تاکنون پژوهشی مستقل به زبان فارسی دربارة ایقاع توازی در خطبة اشباح انجام و
منتشر نشده؛ امّا در مقاالتی به شرح زیر ،استطراداً و به نحوی موجز به این موضوع
پرداخته شده است:
مقالة «بررسی و تحلیل سبکشناسی آوایی خطبههای نهج البالغه» نوشتة غفوریفر
و همکاران ( )833۵که در آن ،عناصر سبکساز آوایی خطبههای نهج البالغه و میزان
انسجام این عناصر در همآوایی با مفاهیم مورد نظر امام علی(ع) مورد بررسی قرار
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

گرفته است .مقالة «التصویر االدبی فی خطب نهج البالغه خطبة األشباح نموذج ًا» نوشتة
نصیری و جاللی (833۵ق ).که در آن ،به انواع تصاویر ادبی ،چون ایقاع موسیقی،
تخیّل حسّی و نکته های بالغی در خطبة اشباح به صورت گذرا اشاره شده است .مقالة
«سبکشناسی خطبة أشباح نهج البالغه»نوشتة نظری و همکاران ( )8333که به طور
مختصر از چهار دیدگاه آوایی ،نحوی ،داللی و فکری ،به بیان زیباییها ،ارزشها و
سبک این خطبه پرداخته است.

 .3دربارة خطبة اشباح
جرج جرداق دربارة خطبههای بینظیر حضرت علی (ع) میگوید« :خطبههای
ارتجالی علی (ع) حاکی از تفکراتی اعجازگون که بر اساس دقت و منطق صحیح
استوار است .راستی ،چنین دقتی حیرتزاست؛ زیرا علی (ع) در ایراد خطابههای
خود ،آمادگی قبلی ولو برای چند لحظه نداشت و خطبههای خود را بدون آمادگی
قبلی ایراد میکرد .این خطبهها چنان در افکار علی (ع) جوشش داشت که مانند
برقی که بیخبر جهش کند یا صاعقة ناگهانی که بیمقدمه به وقوع بپیوندد یا
گردبادی که ناگهان وزیدن بگیرد و همه را به خود بپیچد و جاروب کند و به حکم
قانون حادثه و حدود مناسبتهای ویژه ،مسیری را پیش گیرد و از همان جا
بازگردد ،بدون کوچکترین رنج و زحمت به زبانش جاری میشد» (جرداق:8313 ،
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 .)88یکی از خطبههای معروف امام علی (ع) ،خطبة اشباح است .مکارم شیرازی
دربارة اعجاز بیان این خطبه میگوید« :از نظر احاطة ادبى بر لغات عرب ،آنقدر
عجیب است که هیچکس هرچند سالیان دراز با لغات و فرهنگنامههاى عرب
سروکار داشته باشد ،نمىتواند بدون مراجعه به منابع اصلى لغت ،به مفاهیم آن کامالً
آگاهى یابد .از نظر محتوا ،آنچنان ژرف و عمیق است که انسان تصور نمىکند
دربارة صفات خدا و معارف الهیه ،سخنى باالتر از آن پیدا شود» (مکارم شیرازی،
 .)323/3 :8332دربارة علّت نامگذاری این خطبه به اشباح ،اختالف نظر وجود دارد.
ابنمیثم ،محدّث ،فقیه و متکلّم شیعی در کتاب شرح نهج البالغه ،در اینباره میگوید:
«این خطبه را از این جهت به این نام نامیدهاند که در آن ،از آفرینش فرشتگان،
آسمانها ،زمین و پیامبران و چگونگی آفرینش آنها سخن به میان آمده است و یکی
از بزرگترین خطبی است که آن حضرت در پاسخ شخصی که از او درخواست کرد
تا خدا را طوری برایش توصیف کند که گویا او را آشکارا میبیند ،ایراد کرد .روایت
شده است که حضرت از چنان تقاضای نادرستی بهسختی برآشفت و پس از اجتماع
مردم ،به منبر آمد و این خطبه را بیان کرد» (ابنمیثم .)123/3 :832۵ ،برخی از
دانشمندان نیز معنای مادة سهحرفی (ش ب ح) را شخص و جمع آن را اشباح میدانند.
ابن ابی الحدید میگوید« :اشباح همان اشخاص است و مراد از آن در اینجا مالئکه
هستند؛ چراکه خطبه متض ّمن ذکر مالئکه است» (ابن ابی الحدید ،بیتا.)331/1 :
احتمال دیگر اینکه ،یکی از معانی َّشبَّح ،گسترش ،وسعت و امتداد چیزی است و چون
این خطبه ،طوالنی است ،بدین نام نامیده شده است (ابنفارس8333 ،ق ،ذیل مادّة
شبح).

 .3ایقاع و انواع آن
ایقاع یکی از عناصر اساسی ساختار موسیقایی متن ادبی است که همراه با ابداعات
شعری جدید وارد عرصة موسیقایی شد .کلیدواژة ایقاع در بحث موسیقی ،زمانی
مطرح شد که مسئلة ایقاع درونی وارد گفتمان موسیقایی شد؛ زیرا زمینههای تعبیر

 423ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایقاع ،بیشتر از حوزة موسیقی است .ابنمنظور (288-132ق ).در اینباره میگوید:
ایقاع ،لحن و غنا است .آن لحنها را میسازد و ایجاد میکند (ابنمنظور832۵ ،ق:
 .)321/1ایقاع ،الگوی زمانبندی موسیقی در دوران قدیم بوده است که بسیاری از
نظریهپردازان قدیم دربارة آن اظهارنظر کردهاند؛ امّا تعریفی که صفیالدین ارموی
(133-183ق ).ارائه داده ،جامعتر است .به نظر او «ایقاع عبارت است از توالی یک
عده نقرات که بهوسیلة زمانهایی که دارای مقداری محدودند ،از یکدیگر جدا شده و
زمان ها وضع مخصوصی در دورهای مساوی ایقاعی دارند که آن تساوی را طبع سلیم
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

درک میکند» (خالقی .)21 :8382 ،صفیالدین در تعریف خود به دو نکته اشاره
کرده است .8 :مفهوم ایقاع خارجی کالم که به وسیلة نقرات به وجود میآید؛ .3
تساوی دورها که فقط با طبع سلیم یا احساس ایقاعی درست ،قابل درک است.
ایقاع بهعنوان پدیدهای که از ماهی ت اثر برخاسته و با عناصر درونی و بیرونی متن
در ارتباط است ،وظیفة ساماندهی و همسو کردن چارچوب درونی و بیرونی متن را
برعهده دارد و در واقع ،پل ارتباطی میان تجربه و ساختار زبانی متن به شمار میآید
(گرجامی .)22–28 :8313 ،از این رو میتوان مجموعة عوامل موسیقایی را که بر
سراسر متن ادبی سایه میافکند و باعث زیبایی آن میشود ،به دو دستة بیرونی و درونی
تقسیم کرد؛ چنانکه علوی الهاشمی در کتاب فلسفه االیقاع فی الشعر العربی میگوید:
«ایقاع دو سطح دارد که نقش دو بال را برای متن ایفا میکند و او را برای پرواز یاری
میدهد» (الهاشمی .)۵۵ :3221 ،یکی از مؤ ّلفههای ایقاع بیرونی ،ایقاع توازی است که
در این جستار فقط به آن پرداخته میشود.
 .1-3ایقاع توازی
یکی از مهمترین نشانههایی که سبب انسجام متن ادبی ،ایجاد موسیقی دلنشین و

در نهایت ،باعث زیبایی آن میشود ،بهرهمندی از توازی است .در فرهنگ المنجد،
ذیل این مادّه آمده« :توازی یتوازی توازیاً الشّیئان :آن دو چیز ،موازی و رودرروی
یکدیگر شدند» (معلوف)3821/3 :8332 ،؛ امّا در اصطالح ،تعاریف چندی از آن شده
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است .اهل بالغت ،توازی را در زمرة سجع قرار میدهند .تفتازانی (233-233ق ).در
کتاب المطوّل ،سجع را به سه نوع تقسیم میکند :سجع مطرّف ،سجع مرصّع و سجع
متوازی .او در توضیح هریک چنین میگوید« :سجع مطرّف است اگر در وزن
اختالف داشته باشند .سجع مرصّع است اگر دو فقره یا بیشتر از آن در وزن و قافیه با
هم اتفاق داشته باشند و در غیر این صورت ،سجع متوازی است» (تفتازانی3223 ،م:
 .)11برخی معتقدند توازی ،از عناصر ایقاع است و معموالً هیچ شعری از آن خالی
نیست .این گروه ،توازی را چنین تعریف میکنند :آن «ایقاعی است برخاسته از بسامد
باالی همسانهای ساختاری در سطح بافتهای صرفی (ساخت واژهها) و بافتهای
نحوی (عبارتها) یک متن زبانی که در نهایت به شکلگیری موسیقی کلّی آن متن
کمک میکند» (گرجامی و همکاران .)831 :8331 ،بنا بر این تعریف ،ایقاع توازی،
قرینهسازی دستوری است که بهوسیلة تکرار بافتهای صرفی و نحوی در جمالت
پدید میآید .تکرار بخش دوم سخن ،بخش نخست را تداعی میکند و سبب
خوشآهنگی کالم میشود .شایان ذکر است ،هریک از بافتهای ترکیبی توازی که
القاگر معانی خاصی هستند ،اگر متناسب با مقتضای حال و مقام باشند ،از زیبایی
ویژهای برخوردارند .فرمالیستها نیز بر این توازن آوایی تأکید کرده ،آن را سبب
برجستگی اثر ادبی میدانند .وحیدیان کامیار در کتاب بدیع از دیدگاه زیباییشناسی،
به تکرار الگوهای نحوی اشاره کرده ،میگوید« :در تکرار الگوی نحوی ،چون
ی بخش یا مصراع دوم ،اولی را تداعی میکند ،ذهن از این دریافت
ویژگیهای نحو ِ
لذّت میبرد .تکرار نحوی ،قرینهسازی نحوی است و مانند هر قرینهسازی دیگر زیبا
است .عالوه بر این ،این تکرار با تأکیدی همراه است» (وحیدیان کامیار.)۵2 :8323 ،
مالک قرینهسازی نحوی ،نقش یکسان قرینهها از لحاظ نحوی است؛ از این رو
میتوان گفت که توازی ،جامع علوم شفوی و خطی است که در آن اسالیب و
بافتهای صرفی و نحوی منسجم میشود .ایقاع یکی از عوامل انسجامبخش متن -
شعر یا نثر -است و نهج البالغه هم که متنی منسجم است ،از این ایقاع ،بهرة فراوان
برده است.
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توازی به دو قسم تقسیم میشود .8 :توازی مزدوج؛  .3توازی مفرد .تکرار ،اساس
توازی است و فرقی نمیکند که در سطح توازی مفرد باشد یا در سطح مزدوج .البته
باید گفت که ایقاع یادشده بدون در نظر گرفتن بسامد آوایی تکرار صورت میگیرد.
این پدیده را میتوان در قرینههایی با ساختار ترکیب واحد یافت .در این بخش از
پژوهش ،توازی را به دو قسم مزدوج و مفرد تقسیم کرده ،به موارد هریک از آنها در
خطبة اشباح پرداخته میشود.
 .1-1-3توازی مزدوج
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

توازی مزدوج ،بین دو جمله یا بیشتر ایجاد میشود و این جمالت از نظر صرفی و
ترکیبی متوازیاند؛
بهطوری که توازی جملة اوّل ،جملة دوم است .این پدیدة موسیقایی در بسیاری از
خطبههای نهج البالغه نمود دارد ،از جمله« :ا ْلحَّمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِی لَّا یَّبْ ُلغُ مِدْحَّتَّ ُه الْقَّائِلُو َّن وَّ لَّا
یُحْصِی نَّعْمَّاءَّهُ الْعَّادُّونَّ» (نهج البالغه ،خطبة آفرینش)؛ «أَّحْ َّمدُهُ اسْتِتْمَّاماً لِنِعْمَّ ِتهِ وَّ
ن
ت وَّ فِی الْ َّع ْی ِ
ن مَّعْصِ َّیتِ ِه» (نهج البالغه ،خطبة )3؛ «فَّصَّبَّرْ ُ
اسْتِسْلَّاماً لِعِزَّّ ِتهِ وَّ اسْتِ ْعصَّاماً مِ ْ
قَّذًى وَّ فِی ا ْلحَّلْقِ شَّجًا» (نهج البالغه ،خطبة  )3و ،...امّا از جمله موارد کاربرد آن در
خطبة اشباح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«الْحَّمْدُ لِلَّّهِ الَّّذِی لَّا یَّفِرُهُ الْمَّنْعُ وَّ الْجُمُودُ وَّ لَّا یُکدِیهِ الْإِ ْعطَّاءُ وَّ الْجُودُ؛ ستایش خدایی
را سزاست که نبخشیدن ،بر مال او نیفزاید و بخشش ،او را فقیر نسازد» (نهج البالغه،
ص.)823
حرف

فعلمضارع

مفعولٌبه

فاعل

حرف عطف

معطوف به فاعل

نفی
لَّا

یَّفِرُ

هُ

الْمَّنْعُ

وَّ

الْجُمُودُ

لَّا

یُکدِی

هِ

الْإِعْطَّاءُ

وَّ

الْجُودُ

در این دو جمله ،توازن آوایی دیده میشود .عبارتهای (لَّا یَّفِرُهُ الْمَّنْعُ وَّ الْجُمُودُ) و
(وَّ لَّا یُکدِیهِ الْإِعْطَّاءُ وَّ الْجُودُ) قرینة یکدیگر قرارگرفتهاند .در جملة اول اشاره میکند
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به اینکه دارایی خداوند با خودداری از بخشش زیاد نمیشود و در جملة دوم هم
میگوید عطا و بخشش ،خداوند را فقیر نمیسازد؛ بنابراین ،جملة دوم ،تأکید معنایی
برای جملة نخست است .همچنین شاهد جناس ناقص بین الْجُمُودُ و الْجُودُ هستیم که
در کنار ایجاد آهنگی دلپسند ،موجب القای معنا نیز شده است .از سویی بین کلمات لَّا
یَّفِرُهُ و لَّا یُکدِیهِ ،الْمَّنْعُ و الْإِعْطَّاءُ و الْجُمُودُ و ا ْلجُودُ تضاد برقرار شده و بر زیبایی کالم
افزوده است.
«کلّ مُعْطٍ مُنْتَّ ِقصٌ سِوَّاهُ وَّ کلُّ مَّانِعٍ مَّذْمُومٌ مَّا خَّلَّاهُ؛ هر بخشندهای جز او ،اموالش
کاهش یابد و جز او هرکس از بخشش دست کشد ،مورد نکوهش قرار گیرد» (همان).
مبتدا

مضافٌالیه

خبر

فاعل

مضافٌالیه

ل
ک ّ

مُعْطٍ

مُنْتَّقِصٌ

سِوَّا

هُ

ل
ک ّ

مَّانِعٍ

مَّذْمُومٌ

مَّا خَّلَّا

هُ

این دو جملة اسمیه ،خداوند را مبرّا میداند از اینکه داخل در افرادی باشد که
بهدلیل منع و بخل از بخشندگی ،مورد مذمّت و نکوهش هستند؛ زیرا منع خداوند
متعال بهدلیل ترس از فقر نیست .پس این دو جمله ،تأکیدی برای دو جملة قبل (الْحَّمْدُ
لِلَّّهِ الَّّذِی لَّا یَّفِ رُهُ الْ َّمنْعُ وَّ ا ْلجُمُو ُد وَّ لَّا یُکدِیهِ ا ْلإِعْطَّاءُ وَّ ا ْلجُودُ) قرار گرفتهاند (ابنمیثم،
 .)113/3 ،832۵در این دو جمله ،مسندٌالیه بهصورت معرفه به اضافه استعمال شده
است؛ به دلیل اینکه شمردن تمام افراد بخشنده و تمام افراد منعکنندة بخشش مقدور
نیست .مسندٌالیهها (کلّ) مقدّم شده ،هدف از آن ،عموم سلب (عمومیت نفی) است و
ل مَّانِعٍ مَّذْمُومٌ مَّا خَّلَّاهُ) از لحاظ
همة افراد در قلمرو نفی قرار میگیرند و جملة دوم (ک ّ
ترکیبی ،همانند جملهای که به آن عطف شده ،آمده و با ایجاد توازی نحوی ،در
وحدت و انسجامبخشی به موسیقی خطبه کمک شایانی کرده است و نیز در القای
معانی و مضامین آن نیز کارکرد ویژهای دارد.
ن إِلَّیْ ِه»؛ (روزیِ همه را تضمین ،و
«ضَّمِنَّ أَّرْزَّاقَّ ُهمْ وَّ قَّدَّّرَّ أَّ ْقوَّا َّتهُمْ وَّ َّنهَّجَّ َّسبِیلَّ الرَّّاغِبِی َّ
اندازهاش را تعیین فرمود) (نهج البالغه.)888 ،
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فعل

مفعولٌبه

مضافٌالیه

جار و مجرور

ضَّمِنَّ

أَّرْزَّاقَّـ

هُمْ

-

قَّدَّّرَّ

أَّقْوَّاتَّـ

هُمْ

-

نَّهَّجَّ

سَّبِیلَّ

الرَّّاغِبِینَّ

إِلَّیْهِ

ن
ن أَّرْزَّا َّقهُ ْم» با «قَّدَّّرَّ أَّقْوَّا َّتهُ ْم» و «نَّهَّجَّ َّسبِیلَّ الرَّّا ِغبِی َّ
در جمالت باال ،عبارات «ضَّمِ َّ
إِلَّیْ ِه» همنقش و از نظر ترکیبی یکسان هستند .به همین دلیل ،توازی مزدوج شکل
گرفته و عالوه بر بیان برخی از نعمتهای الهی ،سبب ایجاد موسیقی هماهنگ نیز شده
است .ابن میثم ذیل این بخش از خطبه میگوید« :لفظ ضمان برای آنچه در حکمت
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

الهی واجب شده و تحقق آنها برای نظام یافتن و سامان پیدا کردن وضع زندگی
خالیق ،از قبیل روزی مقدّر و دیگر نیازمندیهایشان ،استعاره به کار رفته است.
مقصود از قوت مقدّر خداوند برای خلق ،بخشش تمام چیزهایی است که از کم و
زیاد ،در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است» (ابنمیثم.)111/3 :832۵ ،
حِینَّ»؛ (او بخشندهای است که
ن وَّ لَّا ُی ْبخِلُهُ إِ ْلحَّاحُ الْمُلِ ّ
«لَّا یَّغِیضُ ُه سُؤَّا ُل السَّّائِلِی َّ
درخواست نیازمندان ،چشمة جود او را نمیخشکاند و اصرار و درخواستهای
پیاپی ،او را به بُخل نمیکشاند) (نهج البالغه.)888 ،
حرفنفی

فعل مضارع

مفعول به

فاعل

مفعولٌ به

لَّا

یَّغِیضُـ

ـهُ

سُؤَّالُ

السَّّائِلِینَّ

لَّا

یُبْخِلُـ

ـهُ

إِلْحَّاحُ

الْمُلِحِّینَّ

در اینجا نیز دو جمله از نظر ترکیبی یکسان هستند و توازی مزدوج به چشم
میخورد .لفظ «یغیض» در عبارت باال ،استعاره از نعمتهای الهی به کار رفته ،با
مالحظة شباهت آن با آب ،از این جهت که آب دارای مخزن کامل زیرزمینی است و
نو
با کشیدن ،کمبود پیدا نمیکند (ابنمیثم .)133/3 :832۵ ،در ضمن سُؤَّالُ و السَّّائِلِی َّ
نیز إِلْحَّاحُ و الْمُلِحِّینَّ ،جناس اشتقاقی هستند و در آهنگین شدن خطبه ،نقش ایفا
میکنند.
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جتُهُ بِالتَّّدْبِیرِ نَّاطِ َّقهٌ َّو
جهً َّلهُ وَّ دَّلِیلًا عَّلَّیْ ِه وَّ إِنْ کانَّ خَّلْقاً صَّامِتاً َّفحُ َّّ
«فَّصَّارَّ کلّ مَّا خَّلَّقَّ حُ َّّ
دَّلَّالَّتُ ُه عَّلَّى الْمُبْدِعِ قَّائِمَّةٌ؛ هریک از پدیدهها حجّت و برهانی بر وجود او هستند ،گرچه
برخی مخلوقات بهظاهر ساکتاند ،ولی بر تدبیر خداوندی ،گویا و نشانههای روشنی بر
قدرت و حکمت او میباشند» (نهج البالغه.)888 ،
مبتدا

مضافٌالیه

حرف جر

مجرور به حرف جر

خبر

حُجَّّتُـ

ـهُ

بـِ

التَّّدْبِیرِ

نَّاطِقَّهٌ

دَّلَّالَّتُـ

ـهُ

عَّلَّى

الْمُبْدِعِ

قَّائِمَّ ٌه

جتُ ُه بِالتَّّدْبِیرِ نَّا ِطقَّ ٌه» و «دَّلَّالَّتُهُ عَّلَّى الْ ُمبْدِعِ
در این بخش از خطبه نیز بین دو جملة « َّفحُ َّّ
قَّائِمَّهٌ» ،توازی مزدوج به چشم میخورد که از هماهنگی ترکیب نحوی واژگان ایجاد
شده و سبب جلب توجه مخاطب به مفهوم جمله گردیده است .دو جار و مجرور
بِالتَّّدْبِیرِ و عَّلَّى الْمُبْدِعِ بر خبرها (نَّاطِقَّهٌ و قَّائِمَّهٌ) مقدّم شدهاند و هدف از این کار ،تأکید
بخش مقدّم بوده است« .بِالتَّّدْبِیرِ» مقدّم آمده تا به تدبیر بینظیر الهی اشاره کند و «عَّلَّى
الْمُبْدِعِ» قبل از خبر آمده تا بر ابداع خداوندی داللت نماید که او همة موجودات را بر
اساس علم و قدرتش آفرید .این هماهنگی دو جمله ،سبب آهنگین شدن کالم و در
نتیجه ،زیبایی آن شده است و اگر کالم بهصورت عادی و بدون پس و پیش شدن
میآمد ،به این اندازه زیبا نمیشد.
«کذَّبَّ الْعَّادِلُو َّن بِک إِذْ شَّ َّّبهُوک بِأَّصْنَّامِ ِهمْ َّو نَّحَّلُوک حِلْ َّی َّه ا ْلمَّخْلُوقِینَّ بِأَّ ْوهَّامِ ِهمْ َّو
خوَّاطِرِهِ ْم؛ دروغ گفتند مشرکان که تو را با بُتهای
جَّزَّّءُوک تَّجْزِئَّةَّ الْمُجَّسَّّمَّاتِ بِ َّ
خود همانند پنداشتند و با وَّهم و خیال خود گفتند پیکری چون بُتهای ما دارد و با
پندار نادرست ،تو را تجزیه کردند» (همان.)883 :
فعل

مفعولٌبه

مفعولٌبه

مضافٌالیه

جارومجرور

مضافٌالیه

و فاعل

شَّ َّّبهُو

ک

-

-

بِأَّصْنَّامِ

هِ ْم

نَّحَّلُو

ک

حِلْیَّ َّه

ن
الْمَّخْلُوقِی َّ

بِأَّوْهَّامِ

هِ ْم

جَّزَّّءُو

ک

تَّجْزِئَّ َّه

ت
الْمُجَّسَّّمَّا ِ

بِخَّوَّاطِ ِر

هِ ْم
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سه جملة باال از لحاظ ترکیبی ،مثل هماند و اشاره دارند به اینکه مشرکان« ،لباس
آفریده را بر اندام آفریدگار میپوشانند و از اندیشة فاسدی که دارند ،خدا را بهسان
مخلوق تعریف و توصیف میکنند» (ابنمیثم .)283/3 :832۵ ،با همنشینی و تکرار
عناصر همنقش ،توازی نحوی زیبایی شکل گرفته است .همچنین بین نَّحَّلُوک و حِلْ َّیه
و نیز بین جَّزَّّءُوک و تَّجْزِئه ،جناس اشتقاق حاکم است.
ب وَّ لَّا
ل ال َّّتحَّاسُدِ َّو لَّا تَّشَّعَّّ َّب ْتهُ ْم مَّصَّارِفُ الرِّیَّ ِ
«وَّ لَّمْ یُفَّرِّ ْقهُ ْم سُو ُء ال َّّتقَّاطُ ِع وَّ لَّا تَّ َّولَّّاهُ ْم غِ ُّ
خیَّافُ الْهِمَّمِ؛ فرشتگان برخوردهای بد با هم نداشته ،راه جدایی نگیرند.
اقْتَّسَّمَّ ْتهُمْ أَّ ْ
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ک و تردید و خواهشهای
کینهها و حسادتها در دلشان راه نداشته و عوامل ش ّ
نفسانی ،آنها را از هم جدا نساخته و افکار گوناگون ،آنان را به تفرقه نکشانده
است» (نهج البالغه.)882 ،
حرف نفی

فعل مضارع

مفعولٌ به

فاعل

مضافٌ الیه

لَّمْ

یُفَّرِّقْـ

هُ ْم

سُوءُ

التَّّقَّاطُعِ

لَّا

تَّوَّلَّّا

هُ ْم

غِلُّ

التَّّحَّاسُد

لَّا

تَّشَّعَّّ َّبتْـ

هُ ْم

مَّصَّارِفُ

الرِّیَّبِ

لَّا

اقْتَّسَّمَّتْـ

هُ ْم

ف
أَّخْیَّا ُ

الْهِمَّ ِم

در این چند جمله ،فرشتگان الهی از برخی خصلتهای نادرست آدمیان مبرّا
شده اند .چند توازی نحوی پشت سر هم آمده و عالوه بر بیان مطلب ،سبب آهنگین
شدن و برجستگی متن خطبه نیز گردیده است.
«لَّمْ تَّجِفَّّ لِطُولِ الْمُنَّاجَّاةِ أَّسَّلَّاتُ أَّلْسِنَّ ِتهِمْ  ...وَّ لَّا َّتعْدُو عَّلَّى عَّزِیمَّهِ جِدِّ ِهمْ بَّلَّادَّهُ
ت وَّ لَّا َّتنْ َّتضِلُ فِی هِمَّمِ ِهمْ خَّدَّائِعُ الشَّّهَّوَّاتِ؛ از مناجاتهای طوالنی خسته نشده...
الْغَّفَّلَّا ِ
و کودنی و غفلت و فراموشی بر تالش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمییابد
و فریبهای شهوت ،همّتهای بلندشان را تیرباران نمیکند» (همان).
حرف نفی

فعل مضارع

جار و مجرور

مضافٌالیه

فاعل

مضافٌالیه

مضافٌالیه

لَّمْ

ف
تَّجِ َّّ

لِطُولِ

الْمُنَّاجَّا ِه

أسَّلَّاتُ

أَّلْسِنَّتِـ

هِ ْم
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لَّا

تَّعْدُو

عَّلَّى عَّزِیمَّ ِه

جدِّهِ ْم

بَّلَّادَّهُ

ت
الْغَّفَّلَّا ِ

-

لَّا

ل
تَّ ْنتَّضِ ُ

فِی هِمَّمِـ

هِ ْم

خَّدَّائِعُ

ت
الشَّّهَّوَّا ِ

-

این سه جمله که در توصیف مقام فرشتگان الهی است ،با همدیگر توازی دارند.
حضرت علی (ع) ،متعلقات فعل را بر فاعل جمله مقدّم ساخته ،با این تقدیم ،هم بر
آنچه مقدّم شده تأکید ک رده ،هم در شنونده نسبت به شنیدن فاعل شوق ایجاد کرده و
هم سبب ایجاد آهنگی یکنواخت شده است .ابنمیثم در کتاب شرح نهج البالغه ،ذیل
این فراز از خطبه میگوید« :طول مناجات مالئکه ،به معنای توجّه دائمی آنها به ذات
حق تعالی است .لفظ السنته را استعاره آورده و آن را با کلمة االسالت ترشیحیّه کرده
است ،به مالحظة تشبیه کردن فرشتگان در مناجاتشان به انسانهای راز و نیازکننده.
خشک نشدن زبانشان بر اثر مناجات ،کنایه از عدم سستی ،و ناتوانی و رنجوری آنها
در عبادت است» (ابنمیثم .)2۵3/3 ،832۵ ،در جملة اول ،تأکید بر عدم خستگی
فرشتگان از طوالنی بودن مناجات ،جملة دوم ،تأکید بر عدم کودنی و غفلت و
فراموشی فرشتگان و جملة آخر هم تأکید بر عدم فریب خوردن فرشتگان دارد .از
سوی دیگر ،فواصل جمالت برای آهنگین کردن خطبه با هم مطابقاند.
خیْرُ مَّرْجُوٍّ؛ اگر تو را آرزو کنند ،پس بهترین
ج فَّ َّ
خیْرُ مَّأْمُولٍ وَّ إِ ْن تُرْ َّ
«إِنْ تُؤَّمَّّلْ فَّ َّ
آرزویی و اگر به تو امید بندند ،بهترین امیدی» (نهج البالغه.)838 ،
شرط

فعل شرط

حرف ربط

جواب شرط

مضافٌالیه

إِنْ

تُؤَّمَّّلْ

فَّـ

خَّیْ ُر

مَّأْمُولٍ

إِنْ

تُرْجَّ

فَّـ

خَّیْ ُر

مرْجُوٍّ

حضرت علی (ع) در این بخش از خطبه ،کالم خویش را بر بنیاد قرینهسازی
مزدوج استوار ساخته ،از تکرار ساخت نحوی بهره برده و در نتیجه ،بر زیبایی سخن
خود و میزان تأثیر پیامش بر مخاطبین افزوده است.
چنانکه مسلّم است ،در این بخشها و بخشهای دیگری که از ذکر آنها
صرفنظر شد ،با نظمی خاص از جنبة نحوی و ساختار جملهبندی مواجهیم .هر لفظ،
از حیث آوایی با لفظ دیگر توازن دارد که سبب ایجاد موسیقی لذّتبخشی شده و از
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طرفی با اهداف معنوی خطبه نیز هماهنگ است .جرج جرداق در رابطه با فواصل
جمالت نهج البالغه میگوید« :اسلوب علی (ع) در اثر درستی بهحدّی رسید که ح ّتی
سخنان مسجّع وی از مرحلة تص ّنع و مشقّت به بلندی گرایید .اینجا بود که سخنان سجع
او با وجود اینکه جملههایی جداجدا و موزون فراوانی داشت ،امّا دورترین چیز از
تصنّع و نزدیکترین چیز به طبع سرشار بود» (جرداق.)۵1-۵2 :8313 ،
 .2-1-3توازی مفرد
توازی مفرد داخل یک جمله ایجاد میشود؛ یعنی در داخل یک جمله ،واژگان با
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

هم توازی دارند .موارد کاربرد توازی مفرد در خطبة اشباح:
صصَّ اَّتْراحِها؛ دوران شادی و سرور را با غصّه و اندوه نزدیک
«بِفُرَّجِ اَّفْراحِها ُغ َّ
صصَّ و افْراحِها و اَّتْراحِها
ساخت» (نهج البالغه .)883 ،در این جمله ،بین فُرَّجِ و غُ َّ
توازی مفرد تقابلی به چشم میخورد؛ چون توازی داخل یک جمله رخ داده است.
«خَّلَّقَّ اآلجالَّ ،فَّاَّطالَّها وَّ َّقصَّّرَّها ،وَّ قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّها؛ اَّجل و سرآمد زندگی را
مشخّص کرد ،آن را گاهی طوالنی و زمانی کوتاه قرار داد ،مقدّم یا مؤخّر داشت»
(همان) .در این بخش از خطبه نیز اَّطالَّها وَّ قَّصَّّرَّها و قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّها با هم توازی دارند
و چون این توازی در درون یک جمله شکل گرفته ،توازی مفرد نامیده میشود.
فَّاَّطالَّها وَّ َّقصَّّرَّها و قَّدَّّمَّها وَّ اَّخَّّرَّها با هم تقابل نحوی نیز دارند.
ی مَّنْ َّأرَّادَّ بِمَّیْسُورِهَّا وَّ مَّ ْعسُورِهَّا َّو لِ َّیخْ َّتبِرَّ بِذَّلِک الشُّکرَّ َّو الصَّّبْرَّ ِمنْ َّغنِ ِّیهَّا َّو
«لِیَّبْتَّلِ َّ
فَّقِی ِرهَّا»؛ (تا هرکس را که بخواهد ،با تنگی روزی یا وسعت آن بیازماید و با شکر و
صبر ،غنی و فقیر را مورد آزمایش قرار ده) (همان) .در اینجا هم شاهد توازی مفرد
بین مَّیْسُورِهَّا وَّ مَّعْسُورِهَّا و الشُّکرَّ وَّ الصَّّبْرَّ و نیز بین غَّنِ ِّیهَّا وَّ فَّقِیرِهَّا هستیم .از طرفی،
بِمَّیْسُورِهَّا وَّ مَّعْسُورِهَّا و غَّ ِنیِّهَّا وَّ فَّقِیرِهَّا با هم تقابل نیز دارند.
«قَّدَّّرَّ الْأَّرْزَّاقَّ فَّکثَّّ َّرهَّا وَّ قَّلَّّلَّهَّا وَّ قَّسَّّمَّهَّا عَّلَّى الضِّیقِ وَّ السَّّعَّه»؛ (روزیِ انسانها را
اندازهگیری و مقدّر فرمود .گاهی کم و زمانی زیاد و به تنگی و وسعت به گونهای
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عادانه تقسیم کرد) (همان) .در این بخش از خطبه ،سه فعل کثَّّ َّرهَّا ،قَّلَّّلَّهَّا وَّ قَّسَّّمَّهَّا و نیز
الضِّیقِ وَّ السَّّعَّه ،توازی مفرد و از سویی ،با هم تقابل دارند.
حجُبِ وَّ سُرادِقاتِ الْمَّجْد؛
«زَّجَّلُ الْمُسَّبِّحینَّ مِنْ ُهمْ فى حَّظا ِئرِ القُدُسِ وَّ سُتُراتِ الْ ُ
هماکنون صدای تسبیح آنها فضای آسمانها را پر کرده ،در بارگاه قدس ،درون
پردههای حجاب و صحنههای مَّجد و عظمتِ پروردگار ،طنینانداز است» (همان:
حجُبِ و سُرادِقاتِ الْمَّجْد ،توازی مفرد
 .)88۵در اینجا نیز بین حَّظائِرِ ال ُقدُسِ ،سُتُراتِ الْ ُ
حاکم است و چنین استعمالی توسط امیر بالغت ،علی (ع) ،عالوه بر ایجاد آهنگی زیبا
در سرتاسر خطبه ،سبب القای بهتر مفهوم خطبه نیز شده است.
«مَّا أَّصْغَّتْ لِاسْتِرَّاقِهِ مَّصَّائِخُ الْأَّسْمَّاعِ وَّ مَّصَّایِفُ الذَّّرِّ وَّ مَّشَّاتِی الْهَّوَّامِّ»؛ (خدا آنچه را
که پردههای گوش مخفیانه میشنود و از اندرون النههای تابستانی مورچگان و
خانههای زمستانی حشرات ،آگاهی دارد) (همان .)838 :در این عبارت ،بین مَّصَّائِخُ،
مَّصَّایِفُ و مَّشَّاتِی ،توازی مفرد حاکم است.
در خطبة اشباح ،قرینهسازیهای تعادلی و تقابلی زیبایی نیز دیده میشود که در
قالب توازی رخ داده است؛ بنابراین در بخشهای بعدی مقاله به آن پرداخته میشود.
 .2-3قرینهسازی تعادلی
در قرینهسازی تعادلی ،ادیب ،دو عبارت را که مفهومی معادل یکدیگر دارند ،در
کنار همدیگر قرار میدهد و عالوه بر ایجاد موسیقی ،بر مفهوم مورد نظر خود نیز
تأکید میورزد .در ادامه ،به مواردی از توازی (قرینهسازی) تعادلی در خطبه اشاره
میشود.
ح
حضرت علی (ع) در بخشی از خطبه در ستایش خداوند میگوید« :فَّخَّضَّعَّ جِمَّا ُ
الْمَّاءِ الْمُتَّلَّاطِمِ لِ ِثقَّلِ حَّمْلِهَّا وَّ سَّکنَّ هَّیْجُ ارْتِمَّائِهِ إِذْ وَّ ِط َّئتْهُ بِکلْکلِهَّا»؛ (پس قسمتهای
سرکش آب از سنگینی زمین فرونشست و هیجانِ آنها بر اثر تماس با سینة زمین آرام
گرفت) (همان .)882 :در عبارت باال« ،فَّخَّضَّعَّ جِمَّاحُ الْمَّاءِ الْمُتَّلَّاطِمِ لِ ِثقَّلِ حَّمْلِهَّا» با
جملة «سَّکنَّ َّهیْجُ ارْتِمَّائِهِ إِذْ وَّ ِط َّئتْهُ بِکلْکلِهَّا» مفهومی متعادل دارد که هم سبب ایجاد
موسیقی شده و هم بر مفهوم مورد نظر تأکید شده است .شایان ذکر است که باز شاهد
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توازی مزدوج هستیم .ابنمیثم در توضیح این بخش از خطبه میگوید« :از محتوای
کالم امام (ع) چنین استفاده میشود که خداوند ،آب را پیش از زمین آفریده و سپس
زمین را بر آب گسترده است و بهوسیلة زمین ،هیجان و اضطراب آب را فرونشانده
است» (ابنمیثم .)223/3 :832۵ ،ابنمیثم دربارة لفظ جِماح میگوید« :لفظ جِماح را
برای حرکت بینظم و ترتیب آب استعاره به کار برده؛ زیرا حرکت امواج چنان
اضطرابآمیز است که قابل کنترل نیست» (همان.)221 :
«فَّهَّمَّدَّ بَّعْدَّ نَّزَّقَّاتِ ِه وَّ َّلبَّدَّ بَّعْدَّ زَّیَّفَّانِ وَّثَّبَّاتِ ِه»؛ (آب بعد از آن همه حرکتهای تند،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ساکت شد و پس از آن همه خروش و سرکشیِ متکبّرانه ،به جای خویش ایستاد) (نهج
البالغه .)882 ،هر دو جملة مذکور ،حاوی توازی مزدوجاند و اشاره به سکون آب بعد
از اضطراب آن دارند؛ پس قرینهسازی تعادلی شکل گرفته است .حضرت علی (ع)،
ت» را بهدلیل اضطراب و هیجان آب برای دریا استعاره
الفاظ «نَّزَّقَّ و زَّیَّفَّا ِن و و َّثبَّا ِ
آورده است ،از باب تشبیه کردن آب به انسان گستاخ و سرگردان که حرکات و
رفتارش بیانکنندة تکبّر و غرور میباشد (ابنمیثم.)222/3 :8321 ،
در آخرین قسمت خطبه ،چهار قرینهسازی تعادلی مشاهده میشود:
«لَّا أَّمْدَّحُ بِهِ َّغیْرَّک وَّ لَّا أُثْنِی ِب ِه عَّلَّى أَّحَّدٍ ِسوَّاک»؛ (خدایا! درهای نعمت بر من
گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمتها غیر از تو را ستایش نکنم)
(نهج البالغه .)838 ،عبارت امیرمؤمنان (ع) اشاره به این دارد که خداوند به آن
بزرگوار اجازة شکرگذاری و ثناگویی اوصاف نیکی را که در حقیقت ،جز حق تعالی
کسی دارندة آن اوصاف نیست ،داده است (ابنمیثم .)123/3 ،832۵ ،باز هر دو جمله
در یک مفهوماند .جملة دوم برای تأکید بیشتر کالم ،با جملة قبل ،از نظر معنایی و
ساختاری ،یکسان آمده است.
«لَّا أُوَّجِّهُهُ إِلَّى مَّعَّادِنِ ا ْلخَّ ْیبَّه وَّ َّموَّاضِعِ الرِّیبَّه»؛ (و زبان را در مدح نومیدکنندگان و
آنان که مورد اعتماد نیستند ،باز نکنم) (نهج البالغه .)838 ،در این نمونه هم که از نوع
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توازی مفرد است ،میتوان مَّعَّا ِدنِ وَّ مَّوَّاضِعِ و نیز الْخَّیْ َّبةِ و الرِّی َّبه را قرینههای تعادلی
یکدیگر دانست.
«عَّدَّلْتَّ بِلِسَّانِی عَّنْ مَّدَّائِحِ الْآدَّمِ ّیِینَّ وَّ ال َّّثنَّاءِ عَّلَّى الْمَّرْبُوبِینَّ الْ َّمخْلُوقِینَّ»؛ (خدایا! تو
زبانم را از ستایش آدمیان و ثناى موجودات خلقشدة خودت برگرداندى) (همان) .این
دو جمله نیز توازی مزدوج دارند و بیانگر یک مطلباند و آن اینکه مدیحهگویی و
ثنای خداوند ،علی (ع) را از ثنای دیگران بازداشته است .قرینههای تعادلی بین مَّدَّائِحِ و
ن وَّ الْمَّرْبُوبِینَّ و الْ َّمخْلُوقِینَّ به کار رفته است.
الثَّّنَّاءِ ،الْآدَّمِ ّیِی َّ
«بِی فَّاقَّةٌ إِلَّیْک لَّا یَّجْبُرُ مَّسْک َّن َّتهَّا إِلَّّا فَّضْلُک وَّ لَّا یَّنْعَّشُ مِنْ خَّلَّّتِهَّا إِلَّّا مَّنُّک وَّ
جُودُک»؛ (خدایا! مرا به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو جبران نکند و آن
نیازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدّل نگرداند) (همان) .حضرت علی(ع)
حاجت و نیاز خود را به درگاه پروردگار میبرد تا از فضل و جود و بخشش خداوند
نصیبی ببرد .مفهوم هر دو جمله یکی است؛ پس با هم تعادل دارند .لَّا یَّجْبُرُ با لَّا یَّنْعَّشُ
و نیز مَّنّکَّ با جُودُک معادل است.
این قرینهسازی تعادلی در جمالت ،عالوه بر تأکید در کالم ،سبب ایجاد موسیقی
روان در خطبه نیز شده است.
 .4-3قرینهسازی تقابلی
ضدّیت ،نوعی رابطة بین معانی است که چهبسا برای ذهن ،از هر رابطة دیگری
نزدیکتر باشد ،چنانکه گفته شده است« :تُعرَّفُ األشیاء بأَّضدِادها»؛ یعنی اشیا با
اضدادِ خود شناخته میشوند .تفتازانی در کتاب المطوّل ،در تعریف تقابل میگوید:
«مقابله این است که دو معنا یا چند معنای هماهنگ بیاید و سپس بهترتیب ،معانی مقابل
آنها آورده شود» (تفتازانی .)23 :3223 ،بهطور کلّی ویژگی طبیعی انسان بهگونهای
است که اشیا را از راه مقایسه با نقطة مقابلشان میشناسد و اگر نقطة مقابل نباشد ،این
شناخت بهآسانی برای او فراهم نمیشود ،اگرچه در کمال ظهور باشد (مطهری:8318 ،
 .)338پس در تقابل ،دو ،سه ،چهار معنا و حتّی بیشتر از آن ،در برابر هم قرار
میگیرند؛ بهطوری که گفته میشود هرچه تعداد واژگان متقابل بیشتر باشد ،متن ادبی
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بلیغتر و زیباتر است؛ امّا نکتة مهم اینکه تقابل ،صرفاً به کتابهای بالغی محدود
نمیشود ،بلکه دامنة آن به مطالعات نقدی نیز کشیده میشود .در همین زمینه،
تقابلهای دوگانه ،اساس تفکر ساختارگرایان را شکل میدهد و ریشة آن در نظریات
زبانشناسی سوسور 1است .هدف ساختارگرایان از مطرحکردن تقابل ،رسیدن به
ابزاری برای دستیابی به معنا و الگوهای چندگانة آن در متون ادبی است .وجود
تقابلهای دوگانه و کارکرد آنها در تولید معنا مورد توجه سایر زبانشناسان نیز بوده
است ،چنانکه رومن یاکوبسن 2معتقد است« :واحدهای زبانی توسط نظامی از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند .این تقابلها در تولید معنا نقشی

بنیادی دارند» (چندلر .)812 :8311 ،جمعه نیز در کتاب بررسی زیباییشناختی و
سبکشناختی تقابل در قرآن ،به این موضوع پرداخته است .وی از قول ابنقتیبه
میگوید« :اگر هر فنّی از دانشها یک چیز باشد ،نه عالِمی خواهد بود و نه فراگیری و
نه امری پنهان و نه آشکار ،چون پدیدهها به اضداد شناخته میشوند؛ مثالً خیر به شرّ،
نفع به ضرر ،شیرینی به تلخی ،کوچک به بزرگ ،باطن به ظاهر شناخته میشود»
(جمعه .)821-822 :8338 ،این آرایة ادبی با همکاری با دیگر واحدهای ساختاری
متن ،به زیبایی آن کمک کرده ،ابزاری برای انتقال بهتر معناست .به نمونههایی از
توازی تقابلی در خطبة اشباح اشاره میشود:
الخِرُ الَّّذى لَّ ْیسَّ لَّهُ بَّعْدٌ َّفیَّکُو َّن
«االْوَّّلُ الَّّذى لَّمْ یَّکُنْ لَّهُ قَّبْلٌ َّفیَّکُونَّ شَّىْءٌ َّقبْلَّهُ ،وَّ ا ْ
شَّىْءٌ بَّعْدَّهُ؛ خدا اوّلی است که آغاز ندارد تا پیش از او چیزی بوده باشد و آخری است
که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد» (نهج البالغه.)888 ،
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ت نها خداوند است که چیزى قبل از او نبوده و بعد از او هم نخواهد بود .این دو
جمله را حضرت علی (ع) در توصیف ذات خداوند بیان فرمود و آن را در قالب
الخِرَّ ،قبْلٌ و بَّ ْعدٌ .از سویی ،واژگان،
واژههایی قرار دادند که با هم تقابل داد :االْوَّّ ُل و ا ْ
طوری کنار هم چیده شدهاند که ترکیبهای نحوی یکسانی دیده میشود و سبب
افزایش ادبیّت متن شده است.
«جَّعَّلَّ شَّمْسَّهَّا آیَّهً ُمبْصِرَّهً لِ َّنهَّا ِرهَّا وَّ قَّمَّرَّهَّا آیَّهً مَّمْحُوَّّهً مِنْ َّلیْلِهَّا؛ آفتاب را نشانة
روشنیبخش روز و ماه را با نوری کمرنگ برای تاریکی شبها قرار داد» (همان:
.)883
مفعولٌبه

مضافٌالیه
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در این دو جمله که امیرالمؤمنین (ع) ،به بخشی از قدرت الهی اشاره میکند،
مصوت بلند «ا» را چند بار تکرار کرده که این ،عظمت و بلندی آسمان را میرساند.
س و قَّمَّرَّ،
قرینه قرار گرفتن واژهها سبب ایجاد توازی شده و وجود تقابل بین شَّمْ َّ
مُبْصِرَّهً و مْمحُوَّّهً و نَّهَّارِ و لَّیْلِ نیز بر ادبیت متن خطبه افزوده است.
ق نَّهَّارٍ؛ خدا از آنچه که تاریکی شب آن را
ل أَّوْ ذَّ َّّر عَّلَّ ْی ِه شَّارِ ُ
«مَّا غَّشِیَّ ْتهُ سُدْفَّ ُه لَّیْ ٍ
فراگرفته و یا نور خورشید بر آن تافته ،اطّالع دارد» (همان.)838 :
فعل

فاعل
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ق
شَّارِ ُ

نَّهَّا ٍر

ق نَّهَّا ٍر هستیم .همچنین ارصاد هم
در اینجا هم شاهد تقابل بین ُسدْفَّهُ لَّیْلٍ و شَّارِ ُ
دیده میشود .مخاطب وقتی کلمة شارق را شنید ،با توجه به فاصلة جملة قبل که لیل
است ،حدس میزند که باید واژة نهار بیان شود .حضرت علی (ع) ،امیر بیان و بالغت
بهراستی هر واژهای را مناسب جایگاه خود قرار داده و طوری چینش کرده است که
القاگر مفهوم شده ،از سوی دیگر ،موسیقی هماهنگی نیز از آن به گوش میرسد.
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در آخر باید اشاره شود که ایراد چنین خطبهای سرشار از زیباییهای لفظی و
معنایی ،ما را متوجه این نکته میکند که مخاطبین عصر امام ،توانایی درک چنین
مضامین و اسالیب عالی را داشتند.

میزان بسامد ایقاع مزدوج و مفرد در
خطبه اشباح
ایقاع مفرد
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ایقاع مزدوج

نتیجهگیری
 .8استفاده از شگردهای هنری لفظی ،یکی از آشکارترین ویژگیهای نهج البالغه
است که آن را از دیگر کتابها متفاوت و متمایز میکند .یکی از مهمترین زیباییهای
لفظی خطبة اشباح ،برخورداری آن از ایقاع توازی با بسامد باالست.
 .3ایقاع توازی به دو قسم مزدوج و مفرد تقسیم میشود .در خطبة اشباح ،هم
توازی مزدوج خودنمایی میکند و هم توازی مفرد دیده میشود؛ امّا بسامد توازی
مزدوج نسبت به توازی مفرد بیشتر است .کثرت توازی مزدوج ،به آهنگین شدن
خطبه ،کمک شایانی کرده است.
 .3علی (ع) تا حدّی به زیباییهای ساختاری نهج البالغه توجه کرده که فرم در
خدمت معنا بوده و در القای مفاهیم مورد نظر حضرت نقش داشته است .ایقاع توازی
نیز از این امر مستثنا نیست .گوش از شنیدن چنین همسانهای زیبایی لذّت میبرد و
نفس از آن به وجد میآید.
 .3توجّه ادیب به فرم ،گاه سبب میشود مفهوم نزد او کماهمیت جلوهگر شود و
نتواند هدف مورد نظر خود را برساند؛ امّا حضرت علی (ع) در خطبة اشباح ،نهتنها
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محتوا را فدای فرم و ساختار نکرده ،بلکه فرم را دستمایة آفرینش مفاهیم تازه قرار
داده است.
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