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 چکیده

البالغه دارد و در راستای سهولت های نهجتشبیه یکی از زیباترین فنون بیان است که نمود فراوانی در خطبه
ها، استفاده فراوان از های سبکی تشبیهات خطبهرود. یکی از ویژگیکار میدرک معنا و اقناع مخاطب به

دهد هایی رخ میشناسی است و در ساختهای الیه نحوی سبکاز زیرشاخههای همپایه است، همپایگی ساخت
دستوری  یکدیگر مربوط شوند و در یک وظیفۀ ساز بهواره با حروف ربط همپایهکه دو یا چند واژه، گروه و یا جمله

ها تشبیهات اند که برخی از آنهای همپایه پدیدار شدهها در ساختقرار گیرند. حدود نیمی از تشبیهات خطبه
های ها با اشکال و اهداف گوناگون در ساختبه تشبیهات جمع هستند. این ساختمتوالی و برخی دیگر مشبه

رسانی تشببیهات و انتقال معنا به در پیام اند کهکار رفتهای بهای و زنجیرهای، چهار سازهسازهای، سهدوسازه
های تحلیلی به بررسی ساخت -آن است تا با روش توصیفیسزایی دارند. پژوهش حاضر بر همخاطب، نقش ب

)ع( نظر امام تقال پیام و اندیشه موردو تأثیر همپایگی را در ان البالغه بپردازدهای نهجهمپایه در تشبیهات خطبه
است و « واو»بیان دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حرف ربط همپایگی تشبیهات در اکثر موارد حرف 

سزایی در ههایی نظیر ترادف، تضاد، افزایش، تسویه و نفی وجود دارد. همپایگی نحوی نقش بها رابطهسازه میان
ایی کردن تشبیهات دارد. صنایع بدیعی ازجمله سجع، جناس، تضاد، تقابل و... در میان وسیقهمپایگی آوایی و م

تشبیهات با همپایگی نحوی و آوایی پیوند  توان گفت همپایگی بالغیخورد که میچشم میهای همپایه بهسازه
 خورده است.
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 مقدمه. 1

پیرامون مسائل سیاسی، )ع( های امیرمومنان علیها و نگرشها، دیدگاهبازتابی از اندیشه البالغهنهج
ای پردازی ایشان جلوهسبک سخنو نیز )ع( اجتماعی، فردی، اعتقادی و ... است که نوع بیان حضرت

-استفاده از ساخت البالغهنهجدر )ع( های بارز سبک امامویژگییکی از  بدان بخشیده است. فردمنحصربه

 پذیر نیست. لذا در این مقاله فقط به همپایگیکه بررسی آن در یک مقاله امکان های همپایه است
نمود که  استیکی از ارکان اساسی اصول بیان عربی  تشبیهاتزیرا ؛ ها اکتفا شده استتشبیهات خطبه

 .ندالبالغه داردر نهج فراوانی

 لهأبیان مس. 1-1

قد ادبی نوین جایگاه خاصی را در ن های نقد و تحلیل متون است کهترین روششناسی یکی از جامعسبک
و بیان کنندة نگرش و  پردازدهای آن میها و ویژگیبه خود اختصاص داده است و به تحلیل متن و ارزش

تواند یک بررسی های تحلیل در زبان که میسطوح و واحد»های پیرامونش است. بینش فرد به واقعیت
شناسیک، معنی  ۀبالغی، الی ۀنحوی، الی ۀآوایی، الی ۀاند از: الیعبارت، کند دهیسازمانشناسانه را سبک

کند و در هر گیری میها پیشها و دیدگاهکاربرد شناسیک. این شیوه از آشفتگی تحلیل و تداخل داده ۀالی
های برجسته سبک و نقش سازد و مشخصههای مناسب را فراهم میها و روشالیه امکان کاربرد نگرگاه

 های الیۀاز زیرشاخه(. همپایگی 233: 1311 فتوحی،) شودجداگانه مشخص می ،در هر الیه هاآنو ارزش 
دهد و به غنای متون ادبی کمک قرار می موردبررسیهای مشابه یک اثر ادبی را نحوی است که ساخت

 کند.می
 تشبیهات ی در تمایز سبکیانقش عمده ،)ع(بسامد باالی جمالت همپایه در تشبیهات آن حضرت    

از سویی به توضیح و  جمالت همپایه در تشبیهات دامیرمؤمنان با کاربر ایشان داشته است.های خطبه
که برای  خطبهدئولوژی حاکم بر یبا اهمپایه این تشبیهات  کهتر مخاطب پرداخته است تفسیر و اقناع بیش
همپایگی نقش  از سویی دیگر و تناسب دارداست های خطیب القای اندیشه و مخاطبارشاد و هدایت 

و آهنگین رد که باعث برجسته شدن تشبیهات مخاطب و موسیقایی کردن کالم دا توجهجلبمضاعفی در 
ها در قرینه و توازن با هم قرار گرفته آورد که سازهاین امکان را فراهم می و شودمی هاآنو گوشنواز بودن 

این پژوهش با بررسی تشبیهات  .کنند در روان و اندیشه مخاطب ایجاد مؤثرو یک گروه موسیقیایی 
 زیر است. سؤاالتخ به در پی پاس البالغهنهجهای خطبه ایۀهمپ
 ه است؟دها بهره برساز همپایگی در تشبیهات خطبهیرمؤمنان تا چه حدی از ویژگی سبکام    
 همپایگی تشبیهات چه نقشی در رویکرد زیباشناسانه دارد؟    
 قرار گرفته است؟ مورداستفادهساز بیشتر در تشبیهات از حروف همپایه یککدام    

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

های ساخت» ازجملهدر قالب مقاله به رشته تحریر درآمده است ی یهاهای همپایه پژوهشساخت دربارة
و  پژوهش زبانپور، در دو فصلنامه اثر محمدرضا عمران« ودمنهکلیلهدر  هاآنهمپایه و نقش زیباشناختی 
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های متن و آیات در نقثه المصدور و التوسل الی همپایگی ساخت»نجم. شماره پ 1331ادبیات فارسی سال 
به  1311قرآنی در زمستان  -های ادبینوشته علی عابدی و دیگران که در فصلنامه پژوهش «الترسل

می و فائزه صاعدانور در اثر مرتضی قائ «ام قرآنهای همپایه در جزء سیساخت» چاپ رسیده است.
های همپایه در نواع ساختسال دوم، شماره اول که ا ،1311های قرآنی در ادبیات، بهار و تابستان پژوهش
-می البالغهنهجدر همپایگی های صورت گرفته پژوهش دربارةاما ؛ اندقرار داده موردبررسیام را جزء سی

 111های همپایه در خطبه بالغی ساخت -تحلیل سبک شناختی نحوی» توان به این موارد اشاره کرد:
 در سال 11، سال سوم، شماره البالغهنهجاثر مرتضی قائمی و فائزه صاعدانور در پژوهشنامه « البالغهنهج

الیه  شناسیسبک»اند. قرار داده موردبررسیمذکور  خطبۀفقط در ارندگان انواع همپایگی را که نگ 1311
 1311 عبدی و مهتاب کیانی که در پاییز الدینصالحنگاشته « البالغهنهج ویکسیبالغی نامه  -نحوی

م ویکسی در نامۀالبالغه به چاپ رسیده است و انواع همپایگی و روابط معنایی در پژوهشنامه نهج
 ع شده است.واق یموردبررس

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

البالغه های نهجدر خطبه کاربرد فراوانی کهد نباشمسائل بیانی علم بالغت می ترینمهمتشبیهات از 
سازی هر چه بیشتر مخاطب برای به آمادههمپایه تشبیهات گیری از با بهره)ع( امامبا توجه به اینکه . دندار

بینی این همپایگی هماهنگ با جهان و دخود دار موردنظرپذیرش موضوع و انتقال بهتر مفاهیم و معانی 
بر تا عالوه است بررسیقابلالبالغه دارای اهمیت و های نهجتشبیهات همپایه خطبه روازاین ،ایشان است

 های نهفته در آن پی ببریم.به ظرایف و زیبایی تشبیهاتجنبه تربیتی و ارشاد 
 

 بحث. 2

 همپایگی. 2-1

گیرد چگونگی پیوند کالم با یکدیگر و قرار می موردبررسییکی از مواردی که در سبک نحوی آثار ادبی 
به  اساساًاصطالحی از زبان است که »و های الیه نحوی . همپایگی از زیرشاخهاستهای همپایه ساخت

های مشابه اختسو  (13: 1111 )مفتاح،« گرددمفهوم شباهت است و به یک تکرار ساختاری اطالق می
ای بین دو یا چند عنصر دستوری همپایگی رابطه»در حقیقت . دهدقرار می موردبررسییک اثر ادبی را 

سازد. آید و آن عناصر را از نظر نحوی همپایه و همنقش میساز به وجود میهمنوع است که با ادات همپایه
 و همپایگی عاملی برای ایجاد ساختی است که حداقل دارای دو سازه یا دو عنصر همپایه است دیگرعبارتبه

 .(301: 1333)فالک،  «نامندشود ساخت همپایه میساختی را که در اثر همپایگی ایجاد می
اجزاء ». شودآن سازه نامیده می دهندهتشکیلشود که اجزاء تشکیل می ترکوچکهر ساختی از اجزاء     

یابند. ای ویژه سامان میمند به شیوههای یک پدیده ساختاند. سازهیک ساخت از انواع مختلف تشکیل دهندة
و با نظم  (3: 1333زاده، )غالمعلی« گیردای را بر عهده میای در ساخت مربوط به خود نقش ویژههر سازه

 ی ارزش یکسانی هستند.نحوی دارا نظر ساختمانی و ارزش ازو  شوندخاصی با یکدیگر ترکیب می
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 شود که خصوصیات زیر را داشته باشند:هایی دیده میهمپایگی در عبارت»توان گفت بنابراین می    

 نوع سازه تکرار شده باشد. .1
 حداقل یک حرف ربط همپایگی جدا شده باشد. وسیلهبههای تکرار شده سازه .2
 .(13: 1311قائمی به نقل از هارتمن، ) «باشد.عناصر زائد به شکل اختیاری کاهش یافته  .3

همپایه به  طوربههایی که از لحاظ زبانی برای تعداد جمله» های همپایه اینکهسازه نکته دیگر دربارة    

 .(33: 1330الدینی، ة)مشکو« گردد، محدودیتی نیسته مییکدیگر افزود

 هاآنگیرد، بنابراین همه می قرار موردبررسیها در این پژوهش چون همپایگی در میان تشبیهات خطبه    
 بر همپایگی نحوی، همپایگی بالغی نیز دارند.عالوه

 هاتشبیهات خطبه. 2-2

اعث روشنگری و تقریب معانی دور از ذهن بهای لفظی و صنایع ادبی است که تشبیه از زیباترین جلوه
 عبدالقاهر جرجانی ادیب و دانشمند بزرگ قرن پنجمبه نظر  .افزایدگردد و بر فضل و جمال معانی مییم
های اگر نگوییم که همه نیکویی –اصل در نیکو ساختن کالم است  ترینمهمتشبیه و تمثیل و استعاره »

 هاآنکه معانی پیرامون هایی هستند همچون قطب هااینو  -گرددکالم به تشبیه و تمثیل و استعاره برمی
های سخن عرب ترین تکنیکبرجسته جملۀ. قدامه بن جعفر آن را از(23: 1111جرجانی، ال) «گردندمی
نقد به نقل از الجندی ) «وأما التشبیه فهو من أشرف کالم العرب، وفیه تکون الفطنة و البراعة عندهم»داند: می
دارد که قدماء از هر نسلی بر شرافت و فضل تشبیه اذعان (. ابوهالل عسکری بیان می13/ 1: 1112، النثر

و قد جاء عن القدماء و أهل الجاهلیة من کل جیل ما یستدل به علی شرفه و فضله و موقعه من البالغة »دارند: 
التشبیه تعرف به »شود: (. به نظر باقالنی بالغت با تشبیه شناخته می231: 1112)العسکری،  «بکل لسان

 (.132: 1111باقالنی، ) «البالغة
های خویش از تشبیهات مختلفی برای بیان افکار و اندیشه البالغهنهجهای در خطبه)ع( امیرمؤمنان    

 ها، تشبیهات خطبههدف خطابه، اقناع مخاطب و تغییر نگرش اوستاند و با توجه به اینکه بهره برده
 دارند.به تکاپو و تفکر وا می موردنظررا در جهت اهداف مخاطب اندیشه 

خود  موردنظرمطالب ایشان اند، های ایشان عامه مردم بودهدر خطبه)ع( مخاطب امام با توجه به اینکه    
اند. در حقیقت نگاه تشبیهی ایشان به کردهبه مخاطبان منتقل  فهمقابلواژگان حسی و را در قالبی ساده و 

 ها بخشیده استخاصی به خطبهمسائل انتزاعی پیرامون خود جلوه 

 هادر تشبیهات خطبه هاانواع سازه .2-3

سازه یک  کههنگامیای: روند: سازه کلمهمی کاربههای همپایه ها به سه گونه متفاوت در ساختسازه
ها یک ای: زمانی که سازهوارهو سازه جمله سازه از گروه تشکیل شود کههنگامی سازه گروهی: کلمه باشد.

 ایوارهجملههای وجود دارد که ساخت البالغه هر سه نوع سازههای نهججمله باشند. در تشبیهات خطبه
 ای کمترین بسامد را دارد.های کلمهبیشترین و ساخت
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 ای. سازه کلمه2-3-1

 رفته است. کاربهاین نوع از سازه کمترین بسامد را نسبت به بقیه انواع دارد و در دو نوع از تشبیهات 
 مانند:؛ ای شده است(، همپایه کلمهالیهمضافالف. تشبیهات بلیغ اضافی که مشبه )

دیدم و بوی نبوت را نور وحی و رسالت را می (112)خطبه/ «َو َأُشمُّ ر یَح النُّبُ وَّة الرَِّساَلة  َو  اْلَوْحي  َأَرى نُوَر »    
 .اندشدهدر این تشبیه بلیغ اضافی وحی و رساله به نور تشبیه  (.112: 1331)انصاریان، کردم استشمام می

به دارند(. فقط سه مورد از این نوع تشابیه در تشبیهاتی که چند مشبه و یک مشبه) هیتسوب. تشبیهات 
 ای دارند.ها وجود دارد که همگی سازه کلمهخطبه

نْ َیا اْلَبن ینَ َو  اْلَمالَ إ نَّ »     که  «البنین»و « المال»های همپایه ( در این تشبیه سازه23)خطبه/ «َحْرُث الدُّ
 اند.ای هستند به کشت دنیا تشبیه شدهکلمه

 دنیا به نسبت شما (11)خطبه/ «َكَسْفٍر َسَلُكوا َسب یالا َفَكأَن َُّهْم َقْد َقطَُعوُه َو َأمُّوا َعَلما  َمثَ ُلَهاَو  َمثَ ُلُكمْ َفإ نََّما »    
(. در این 213: 1331)انصاریان،  اند،برده پایان به را آن و کرده طى را راه که هستید مسافرانى همچون

در سرعت سیر  یعنی؛ ساختار حالت مردم و دنیا را به کسی که راه را به آخر رسانده است تشبیه نموده است
 خود شبیه کسی هستند که آن راه را به آخر رسانده باشد.

 . سازه گروهی2-3-2

 اند:رفته کاربهگروه از تشبیهات  دواین نوع از سازه در 
رفته است که دو تشبیه متوالی با  کاربهبه به مشبه اضافه شده است( در تشبیهات بلیغ اضافی )مشبهالف. 

 از و انبیا شجره از را او( 103)خطبه/ «م ْشَكاة  الضَِّیاء  َو  َشَجَرة  اْْلَْنب َیاء  م ْن »، مانند: اندهم همپایه گشته
برای  الیه()جارومجرور+ مضاف های گروهیهساز. (233: 1331)انصاریان، نمود اختیار نور چراغدان

 اند.افزایشی همپایه گشته صورتبهتوصیف بهتر پیامبر 
با آن  های دیگر(بههای گروهی دیگر )مشبهسازهبه خبر واقع شده است و ب. در تشبیهات بلیغی که مشبه

عُ  ُهمْ »اند، مانند: همپایه شده رِّه   َمْوض  ه   َعْیَبةُ  وَ  َأْمر ه   َلَجأُ  وَ  س  َبالُ  وَ  ُكُتب ه   ُكُهوفُ  وَ  ُحْكم ه   َمْوئ لُ  وَ  ع ْلم   «د ین ه ج 
 و خدا دستور مرجع و رحمان علم ظرف و یزدان امر پناهگاه و حق راز جایگاه رسول تیباهل( 2)خطبه/
رابطه معنایی این . (13: 1331 )انصاریان، اندالهى دین پشتوانه هاىکوه و پروردگار هاىکتاب مخازن

 بیتاهلافزایشی است که همگی در بیان فضائل  الیه(الیه+ مضافهای گروهی )خبر+مضافسازه
 .هستندپیامبر)ص( 

 ایواره. سازه جمله2-3-3

 که دو یا اندرفته کاربهدر تشبیهاتی و ها دارند بسامد را در تشبیهات خطبه ای بیشترینوارههای جملهسازه
 .اندگشتههمپایه ای مستقل هستند، چند تشبیه متوالی که هر یک جمله
َو فَ َرَض َعَلْیُكْم َحجَّ بَ ْیت ه  »مانند: ؛ به مفعول مطلق نوعی واقع شده استالف. در تشبیهات بلیغی که مشبه

َلةا ل ْْلَنَام  یَ اْلَحَرام   حال )ع( حضرت (1)خطبه/ «یَْأَلُهوَن إ َلْیه  ُوُلوَه اْلَحَمامَو  ر ُدونَُه ُوُروَد اْْلَنْ َعام  الَّذ ي َجَعَلُه ق ب ْ
آب  سویبهد چهار پایان، اند که ماننشیفتگان حرم الهى و مشتاقان خانه خدا را به تشنگانى توصیف کرده
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عبه انس دارند کو در تشبیه دوم که همپایه تشبیه اول است آنان را به پرندگانی که به  آورندهجوم مى
)فعل+ مفعول به/ جارومجرور+ مفعول  صورتبهای های جملههر یک از سازه ساختارتشبیه نموده است. 

مصدر  صورتبهو تکرار آن دو « یألهون»و « یردونه»کارگیری فعل به( است. الیهمضافمطلق نوعی+ 
 شده است. آوایی همپایگی)جناس اشتقاق( و همچنین فواصل مسجع باعث « ولوه»و « ورود»

إ نَّ اللََّه ُسْبَحانَُه َو تَ َعاَلى ََل َیْخَفى َعَلْیه  َما اْلع َباُد »مانند: ؛ به خبر واقع شده استب. در تشبیهات بلیغی که مشبه
ْم َلُطَف ب ه  ُخْبراا َو َأَحاَط ب ه  ع ْلماا  ْم َو نَ َهار ه  َو  َضَمائ رُُكْم ُعُیونُهُ َو  َجَوار ُحُكْم ُجُنوُدهُ َو  َأْعَضاؤُُكْم ُشُهوُدهُ ُمْقَتر ُفوَن ف ي َلْیل ه 

َیانُهُ  َخَلَواُتُكمْ   نیست، مخفى پاک خداوند بر دهندمى انجام خود روز و شب در بندگان آنچه( 111خطبه/) «ع 
 لشگر اندامتان و شما بر خدا شاهدان شما اعضاى است، محیط آن بر علمش به و آگاه عباد پنهان کار به

-سازه .(111: 1331انصاریان، ) است آشکار او براى شما خلوتهاى و هستند الهى جاسوسان درونتان و حق

مبتدا+ ) ینحوها تشبیه هستند( و همپایگی ای عالوه بر همپایگی بالغی )تمامی سازهوارههای جمله
 ، همپایگی آوایی )فواصل مسجع( نیز دارند.(الیهمضاف + + خبرالیهمضاف
 َما إ َلَّ  النُُّجوم   تَ َعلُّمَ  وَ  إ یَّاُكمْ  النَّاسُ  أَی َُّها» شوند، مانند:چند تشبیه متوالی غیر بلیغ همپایه می کهنگامیج. ه

ن ََّها َبْحرٍ  َأوْ  بَ ر   ف ي ب ه   یُ ْهَتَدى ر   اْلَكاه نُ و  َكاْلَكاه ن   اْلُمَنجِّمُ و  اْلَكَهانَة   َتْدُعوإ َلى َفإ  رُ و  َكالسَّاح   ف ي واْلَكاف رُ  َكاْلَكاف ر   السَّاح 
 در یابیجهت براى ابزارى عنوانبه مگر بپرهیزید نجوم علم آموختن از مردم، اى (31خطبه/) «النَّار  

 همانند کاهن و کاهن چون منجم و است پیشگویى و کهانت نجوم آموختن نتیجه زیرا دریا، یا خشکى
( سه تشبیه متوالی غیر بلیغ 1331:113)انصاریان،. است جهنم در کافر و است کافر همچون ساحر و ساحر

که وجه شبه در تمامی تشبیهات انحراف و عدول از راه خدا با نجوم و کهانت و سحر و اند همپایه شده
 کفر است.

 هادر تشبیهات خطبه ها. روابط معنایی سازه2-4

گیرد. اداتی که در صورت می سازهمپایهادات ربط  وسیلهبههای دوگانه یا چندگانه پیوند بین سازه
از  ؛ که«ثم»و  «ف»و « أو»، «و»اند از: عبارت ،اندرفته کاربههای همپایه تشبیهات برای ایجاد ساخت

 .اندکار رفتهبه شمارانگشت صورتبهو بقیه  داردنسبت به بقیه ادات بیشترین بسامد را « و»این میان 
با حرف ربط  معموالًها دارای نظام مفهومی و روابط معنایی گوناگونی هستند که سازه»همچنین 

مانند: ترادف و یکسانی، تضاد و مقابله، توالی، افزایش، الزم و ملزوم،  یمعانآید. دست میبه سازهمپایه
 پردازیم:می هاآندر ادامه به بررسی  .(132: 1332 )فرشیدورد، «نتیجه و...

 رابطه معنایی ترادف. 2-4-1

های یک ساخت همپایه، دارای مفهوم واحد و یکسانی هستند و پیام واحدی ها، تمامی سازهدر این ساخت
کند های مترادف مطلب را در ذهن مخاطب تقریر میبا آوردن سازه)ع( کنند. امامرا به مخاطب منتقل می

 نماید.خود نزدیک می موردنظرو او را به هدف و پیام 
به تشبیه را به چهار مشبه آن کارش، سرانجام آن و از در بیان معایب دنیا و نفرت)ع( حضرتآن     

نْ َیا ...» نماید:می َناٌد َمائ لٌ َو  ظ لٌّ زَائ لٌ َو  َضْوٌء آف لٌ َو  ُغُروٌر َحائ لٌ َفإ نَّ الدُّ  زودگذر اىفریبنده ( دنیا...33)خطبه/ «س 
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 (.113: 1331 )انصاریان، است افتادن به رو گاهىتکیه و رونده بین از اىسایه و کننده غروب نورى و
پذیری و زودگذر بودن آن اشاره دارند و مضمونی همسان در بر ها به مفهوم ناپایداری و زوالتمامی سازه

 یکسان )خبر های گروهیسازهنمایان است.  خوبیبههمپایگی نحوی، بالغی و آوایی در این تشبیه  دارند.
سجع ها و همچنین مرفوع بودن سازهموسیقی حاصل از ، هابودن تمامی سازه به، مشبه+ صفت(إن

دهد خواننده را به فضایی سوق می «مائل»و  «زائل» ،«آفل» ،«حائل»ها بههای مشبهمتوازی بین صفت
که معنی فناء و که در آن اتحاد شکلی و معنایی محسوس است؛ زیرا تمامی فواصل دالالت ایحائی دارند 

 کنند.ناپایداری و زودگذری دنیا را الهام می
 . رابطه معنایی تضاد و تقابل2-4-2

ها مقابل هم قرار گرفته و ادات همپایه نوعی تقابل ساختاری یا مفهومی ایجاد های متضاد سازهدر ساخت
سپس معنای مقابل آن به مقابله آن است که دو معنای موافق یا بیشتر در جمله آورده شود، »کند و می

 .(2/131: 1312)تفتازانی، « همان ترتیب در جمله ذکر شود

َباَد اللَّه  »در بیان تقوی و فجور: )ع( کالم آن حضرتمانند      ْصٍن َعز یزٍ اْعَلُموا ع  اْلُفُجوَر َو  َأنَّ الت َّْقَوى َداُر ح 
ْصٍن َذل یل  حصارى گناه ولى است، ناپذیر نفوذ و محکم اىقلعه تقوا بدانید خدا، ( بندگان113)خطبه/ «َداُر ح 

 در سازه اول تقوی به سرایی استوار تشبیه شده که انسان را از ورطه (.113: 1331 است )انصاریان، پست
و سازه دوم نقطه مقابل تقوی یعنی فجور و گناهان است که به  کندمى و اخروی حفظ دنیوى هالکت

)اسم أنّ+ خبر أنّ+  با ساختار نحوی یکسان ایجمله. دو سازه است سرایی پست و زبون تشبیه شده
ارزش تقوی بیان  ،هابین سازهتا از طریق تضاد  اندرابطه معنایی تقابل بکار رفته باو  + صفت(الیهمضاف

و روشن ساختن  به معنا بخشیعمقدر جهت تضاد « تعرف االشیاء باضدادها»به اصل  گردد، زیرا با توجه
 رود.کارمییک مفهوم به

 رابطه معنایی یکسانی )تسویه(. 2-4-3

ارزش یکسانی دارند  تقریباًبه که است که دو تشبیه یا دو مشبه« أم»و  «أو» غالباًحروف ربط این گروه 
 گیرند.همپایه یکدیگر قرار می

 به و ظرف ته در آب باقیمانده به را آن در نهی از عالقمندشدن به دنیا،)ع( در تشبیهی آن حضرت    
 -کنندمى معلوم را اشخاص سهم آن وسیلهبه آبىکم هنگام که پیمانه ته هایریگ -«مقله» از اىجرعه
َها إ َلَّ »است:  کرده تشبیه ن ْ َداَوة  فَ َلْم یَ ْبَق م  َقع ُجْرَعٌة َكُجْرَعة  اْلَمْقَلة  َأْو  َسَمَلٌة َكَسَمَلة  اْْل   «َلْو َتَمزََّزَها الصَّْدیَاُن َلْم یَ ن ْ

 آبى جرعه چون یا و کوچک ظرفى در آبى ماندهته همانند آبى ماندهته جز نمانده چیزى دنیا از (12)خطبه/
 ناچیز و اندک (. هر دو تشبیه در بیان121: 1331 نشود )انصاریان، سیراب بمکد اىتشنه اگر که اندک

 این در افراد ماندن باقى نسبت به دنیا باقیمانده زیرا است، اشخاص تمام برای دنیا، باقیمانده شمردن
 ته در آبى مختصر اگر تشنه شخص که طورهمان هر دو تشبیه مفهومی مترادف دارند. یعنى .دنیاست

 چنانچه آن، هاىتلذ تشنه وطالب دنیا  شود،نمى سیراب ،بچشد را آن و بیابد آب اىجرعه یا و ظرف
بینی با توجه به جهان. یابدنمى دوا دردش و نشده رفع اشتشنگى بچشد، دنیا لذایذ از را خود عمر باقیمانده



   البالغههای نهجهمپایگی تشبیهات در خطبه            111

 

کند تا مخاطب با ایشان دو تشبیه متوالی را بیان می ،و ناپایداری آندنیا گذرا بودن  دربارة)ع( حضرت
بانگ  زودیبهاست و  ناچیز و کوتاه دنیا، این در انسان فکه توق همانندی دنیا به این دو تصویر متنبه شود

 خود شهوات و هوس برداشته، دست دنیاخواهى ازانسان  که است سزاوار بنابراینشود. رحیل سر داده می
و  در سازه اول «سملة» کلمۀتکرار  از و زیبایی ناشیهمپایگی آوایی این ساخت کند.  قطع دنیا از را
این عبارت را با استعاره بیان )ع( به وسیلۀ تشبیه ایجاد گردیده است. چرا که اگر امام دوم سازةدر « جرعة»

 .تکراری در کالم نبودتشبیه و دیگر « فلم یبق منها إَل سملة اْلداوة أو جرعة المقلة»فرمود: نمود و میمی
 رابطه معنایی نفی. 2-4-4

است، « نه... نه...»معادل آن در زبان فارسی عبارت ها رابطه معنایی نفی وجود دارد که گاهی میان سازه
 کنند.بدین معنا که هر دو سازه یک مفهوم را نفی می

 که بهشت مانند که بدانید (23)خطبه/« َهار بُ َها نَامَ  َكالنَّار   ََل  وَ  طَال بُ َها نَامَ  َكاْلَجنَّة   از َلمْ  إ نِّي وَ  َأََل »مانند:     
)انصاریان،  ندارم سراغ باشد غفلت در آن از گریزان که عذاب همچون و ندیدم باشد خوابخواهانش

 . در سازةشده استنفی  در قالب تشبیهحرف ربط همپایگی دو عمل  وسیلهبهدر این ساخت . (13: 1331
-به« لم»حرف نفی و اول که جمله فعلیه است  با سازة« وال»و با ادات ربط  دوم فعل به قرینه حذف شده

 از لم» :است چنین عبارت تقدیر و است محذوف مشبه مورد دو هر دررفته است، همپایه گشته است.  کار
در کنار نقش موسیقایی توازن نحوی حاکم بر تشبیه،  «.هاربها نام كالّنار نقمة َل و طالبها نام كالجّنة نعمة
 توجهجلببیشتری در  تأثیرکنند و در نتیجه های مسجع دو تشبیه، موسیقی کالم را پربارتر میسازه

تقابل واژگان باعث تقابل معنای دو تشبیه شده است که غافالن از همچنین مخاطب خواهد داشت. 
 خوش سرانجام جهت در اعمال، آوردن جا به براى را خود و شوند بیدار که فرموده را آگاه دوزخ و بهشت

 .کنند آماده آینده ناخوش یا
 معنایی افزایش . رابطۀ2-4-5

گردند تا های مختلف به یکدیگر افزوده و همپایه میهاست که سازهویژگی این رابطه بسط سازه ترینمهم
 .شودتر فهمقابلطلب برای مخاطب م

بزرگانی که به اصل و حسب  و گذشتگان کورکورانه پیروى ازکه مردم را )ع( مانند کالم آن حضرت    
ن َُّهمْ : »فرمایدمی در قالب تشبیه بیان را آن علل و کند و برخی از اسباب، نهی مینددنازیخود می  قَ َواع دُ  َفإ 

َنة   َأرَْكان   َدَعائ مُ  وَ  اْلَعَصب یَّة   َأَساس    ساختمان هاىپایه هاآن ( زیرا112)خطبه/« اْلَجاه ل یَّة اْعت َزاء   ُسُیوفُ  وَ  اْلف ت ْ
 در این ساخت .(113: 1331)انصاریان،  اندجاهلیت تفاخر شمشیرهاى و فتنه ارکان هایستون و عصبیت

ها را برای اقناع و ارشاد مخاطب سازه)ع( ها وجود دارد و حضرتمعنایی افزایش بین سازه همپایه رابطۀ
 تشبیه ایخانهتعصب و فتنه را به )ع( امام پرهیز کند. بزرگان متکبرمخاطب از پیروی دهد تا افزایش می

پایه و ستون این خانه و نیز همانند شمشیرهای  همانند خودخواه رانمتکب و فاسد سردمداران که کندمی
 وارد که جا هر بر شمشیر کهچنان اندبوده نافذ و قاطع هایتصمیم و برنده هستند زیرا آنان دارای موقعیت

 .است برنده و قاطع شود
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در درون ارکان یک تشبیه، یعنی یکی از . نخست دهدها به دو صورت رخ میتشبیهات خطبهدر همپایگی 
های بهبا مشبه بهمشبههای دیگر، با مشبهمشبه  مثالً ،دنشومی همپایهارکان تشبیه در دو یا چند سازه 

پربسامدترین اما با توجه به اینکه ؛ دارندهایی یکسان سازههای دیگر شبهبا وجهشبه و یا وجه دیگر
ی شمارانگشت صورتبهها هستند و مشبه و وجه شبه بهمشبه ،در ارکان تشبیهات ی همپایههاسازه

 موردبررسیرا به مشبه های همپایهسازه تشبیهات فقطانواع همپایگی  بندیتقسیمما در  ،اندهمپایه شده
دو یا چند  است که آن البالغهنهجهای در خطبه های همپایه تشبیهاتساختنوع دیگر از  ایم.قرار داده

توان در تعدد تشبیهات در همپایگی تشبیهات را می تأمل اندکیبا  .شوندمتوالی با هم همپایه می تشبیه
 .شودبحث بیان جست که به چهار نوع مفروق، ملفوف، تسویه و جمع تقسیم می

به دو  را هاآن توانوجود دارد که می البالغهنهجهای خطبهساخت همپایه در تشبیهات  110حدود     
 بخش تقسیم کرد:

 همپایگی در تشبیهات متوالی .2-5-1

های در خطبه شوند.رهای نحوی مشابه همپایه میبا ساختا متوالی در این نوع از همپایگی، تشبیهات
که از این میان  اندرفته کاربههمپایه  ساخت 11 در ووجود دارد از این نوع  تشبیه همپایه 133البالغه نهج
ای و سه سازه مورد ساخت 11 ای و دارای یک حرف ربط همپایگی،همپایه دو سازه مورد ساخت 11
از  هایینمونهکه به ای و دارای سه حرف ربطی هستند هچهار ساز مورد ساخت 2ای دو حرف ربطی و دار

 گردد:آن اشاره می
)ع( رتکه آن حض خوردبه چشم میاول  در خطبۀ ای میان دو تشبیه متوالیهمپایه دو سازهساخت     

 .واقع شده است« جعل»به، مفعول دوم فعل نماید که مشبهبیان می ها را در تشبیه بلیغیخلق آسمان
 

ْنهُ  َفَسوَّى  َسَمَواتٍ  َسْبعَ  م 
 + نعت دوم )مشبه به(+ مضاف إلیه + مفعول به مشبه(أول )جعل// مفعول به 

 َمْحُفوظاا  َسْقفاا  وُعْلَیاُهنَّ  َمْكُفوفاا  َمْوجاا  ُسْفاَلُهنَّ  َجَعلَ 
  

 اندرفته کاربهیکسانی  در ساخت نحویو )همپایگی بالغی( یک تشبیه هستند  ها،یک از سازههر     
ترین آسمان را پایین)ع( به قرینه محذوف است. حضرت« جعل»که در تشبیه دوم فعل  )همپایگی نحوی(

 رنگ و علو و ارتفاع به موجی تشبیه کرده است که این موج نگه داشته شده است و شاید وجه مشابهت در
 مشابهت احاطه و بلندى در دو این میان زیرا ،باشد و باالترین آسمان را به سقفی محفوظ تشبیه کرده

که با تصویر شکافته شدة  -هابه)همپایگی آوایی( و تنوین نصب در مشبه موازنه بین دو تشبیه .است
گفت ساختار  توانمیبر موسیقی کالم افزوده است که  -تناسب معنایی داردها و علو و ارتفاع آسمان

 شده است.نحوی یکسان بستر این آهنگ 
برای پرهیز دادن )ع( شود حضرتسخن از دنیا و ناپایداری آن می کههنگامیصد و سیزدهم  خطبۀدر     

 دهد تا مخاطب آن را بهتر درک نماید:ها را افزایش میمردم، تعداد سازه
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رُ   َفَما َخی ْ
 (الیهمضاف+جمله وصفیه )فعل+ مفعول مطلق نوعی+ الیهمضافساخت نحوی: 

َقُض نَ ْقَض اْلب َناء   َقط ُع اْنق طَاَع السَّْیر   یَ ْفَنى ف یَها فَ َناَء الزَّاد  َو ُعُمٍر  َداٍر تُ ن ْ ٍة تَ ن ْ  َو ُمدَّ
 

به: مشبه-سه تشبیه متوالی با یک ساختار نحوی ،در این ساخت همپایه که از سه سازه تشکیل شده    
نقضاا  دار تنقض » است: بوده که اصل تشبیه در حقیقت بدین شکل رفته است کاربه -مفعول مطلق نوعی

کند تا پاسخ آن از درون میسوال مطرح  صورتبهرا  خود موردنظراندیشه )ع( حضرت .«و ... کنقض البناء
 تأثیردهد تا ها را در قالب تشبیه افزایش میبا حالت استفهام انکاری سازهمخاطبین برخیزد و  یهادل

 ،در آن شدهیسپردر این خانه و عمر و مدت  روبرکتیختری بر جای نهند و مخاطب به عدم وجود عمیق
و در نماید که دیوارهایش شکافته ای کهنه و فرسوده تشبیه میت دنیا را به خانهنخسایمان بیشتری یابد. 

-کند که گروهی بر سر آن میای تشبیه میان را به سفره. در تشبیه دوم، عمر انساست ختنیفرورحال 

سوم مدت بقای انسان در تشبیه شود و خورند و خالی میدر آن است می در مدتی کوتاه هر چهنشینند و 
 .پذیردشود، پایان میکند که مسافر تا گرم راه رفتن میرا در این جهان به سفرهای کوتاهی تشبیه می

در پی بیان این اندیشه است که انسان عاقل با مشاهده  با تعدد تشابیه)ع( حقیقت حضرتدر     
نباید به دنیا دل ببندد و  هاها و ویرانی آبادیهای آن و برباد رفتن حکومتدنیا و زوال نعمتهای دگرگونی

–ها همچنین وجود جناس اشتقاق در سازه تکیه کند، چرا که این دنیا سرایی فناپذیر است. شیهانعمتبه 

و  تأکیدباعث ایجاد موسیقی در تشبیهات، بر عالوه –که ناشی از تکرار مصدری از جنس عامل خود است 
 کند.و تقریر می تأکیدشود و انقضا و فنا و ناپایداری دنیا را تقویت عامل می

حکام خودکامه و بیدادگر در  سیطره و سلطۀ دربارةدر خطبۀ صد و هشتم )ع( آن حضرت کههنگامی    
 :فرمایددسته تقسیم میهای اجتماعی آن زمان را به چهار د، گروهگویآینده سخن می

 

 َكانَ 
 به(الیه + خبر کان )مشبهمشبه( + مضافکان )ساخت نحوی: اسم 

َئاباا  َباعاا  َأْهُل َذل َك الزََّمان  ذ   َو فُ َقَراُؤُه َأْمَواتا َو َأْوَساطُُه ُأكَّاَلا  َوَساَلط یُنُه س 
  

اسم کان و مشبه به آن خبر کان و  ،مشبه اولدر این ساخت همپایه چهار تشبیه متوالی وجود دارد که     
د که کنمردم یک جامعه را به چهار گروه تقسیم می)ع( حضرت اند.بقیه تشبیهات همپایه با آن شده

در یک  . سپسدستانیتهبقه متوسط و فقرا و : حاکمان و پادشاهان، اشراف و توانمندان، طعبارتند از
اوضاع جامعه در زمان کند تا هر گروه را به چیزی تشبیه می ایوارهجمله ای وساخت همپایه چهارسازه

در دوران ظلم و بیداد  بیان گردد. هر گروه بهترهای ویژگیسلطۀ ظالمان بهتر به تصویر کشیده شود و 
و  طعمه همانندافراد متوسط جامعه  و مانند درندگان ظالم انحاکماشراف و توانمندان همچون گرگان و 

 هاستآن زندگى ادامه مایه آنچه زیرا مردگانند مانند بینوایان و تهیدستان و سالطین خوراک اشراف و
مردگانی در لباس زندگانند و سختی و بالء در زندگی  هاآن است، شده گرفته هاآن از باالتر طبقه وسیلهبه
 رسد.به نهایت خود می هاآن
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 های تشبیهات جمعبههمپایگی در مشبه .2-5-2

از این که  اندبا هم همپایه شده هاآنبه مورد تشبیه جمع وجود دارد که مشبه 11البالغه های نهجدر خطبه
ای و سازه 1های ای و بقیه درساختتشبیه جمع سه سازه 11 ای وتشبیه جمع دو سازه 11حدود  میان

هایی بهکه مشبهاست )ع( کاربرد فراوان تشبیهات جمع بیانگر وسعت خیال آن حضرتاند. رفته کاربهبیشتر 
 ت.کرده اسخطور  البداههیفخاطر مبارک ایشان پیاپی به

 پیامبرفضیلت خاندان )ع( که امام وجود داردبه( تشبیه جمع با دو سازه )مشبه از اینمونهدوم  در خطبۀ    
 شمرد:)ص( را برمی

 

 ُهمْ  ... َأَحدٌ  اْْلُمَّة   َهذ ه   م نْ  (ص) ُمَحمَّدٍ  ب آل   یُ َقاسُ  ََل 
 الیهمضافساخت نحوی: خبر + 

ین    َو ع َماُد اْلَیق ین َأَساُس الدِّ
 

)تشبیه جمع( با دو سازه گروهی که رابطه معنایی  ایپایههمبرای تقریر مطلب از ساخت )ع( حضرت    
خاندان رسول نیز  ،است استوار هایشپایه بر ساختمان کهچنانهمنموده است.  ترادف دارند، استفاده
استقامت و ثبات و انتشار دین از  شاید بتوان گفت اینکهای برای دین و یقین هستند. همانند ستون و پایه

مترادف و  سازهبرای حضرت بدیهی است که مطلب خود را با دو  چنانآن است،)ص(  رسول اکرمناحیه 
تا  هایشان رسوخ کرده استهستند و ایمان در جان آنان مبلغ و ناشر اسالم کهچرا ، نمایدبیان می نه بیشتر

 )موسوی، «یقینا أزددت ما الغطاء لي كشف لو الّله و» :فرمایددر مورد خود بیان می)ع( جاییکه حضرت
و  بر همپایگی بالغیعالوه ات ایمان و اعتقاد است.ه کنایه از رسیدن به باالترین درج( ک1/30: 1331

و « الدین»میان  سجعهای مزین به سازههمپایگی آوایی دو سازه نیز مشهود است؛ ، همپایگی نحوی
 شده است. گوشنوازباعث همسانی فواصل و آهنگی « الیقین»

 تهییج قصدبه نماید،که ارزش جهاد در راه خدا را بیان می بیست و هفتم خطبۀدر )ع( حضرتآن     
 ستاید:در قالب تشبیه به اوصافی مىجهاد را  ،دشمنانشانبا  پیکار بر شنوندگان

 

 َو ُهوَ 
 + صفتالیهمضافساخت نحوی: خبر + 

یَنةُ  ل َباُس الت َّْقَوى  َو ُجنَُّتُه اْلَوث یَقة َو د رُْع اللَّه  اْلَحص 
 

افزایشی وجود  رابطۀ هاآناند که میان رفته کاربه های گروهیبه در سازهدر این تشبیه بلیغ سه مشبه    
 کند، بسیج دشمنانشان پیکار بر را شنوندگان دارد قصد گویا که است چنان)ع( حضرت کالم دارد. لحن

آن را از طریق تشبیه جهاد  واالی ارزش و پرداخته جهاد بزرگداشت ها را افزایش داده و بهخاطر سازهبدین
سازد و احساسات  ترروشنسازد تا حقیقت جهاد را برای آنان می روشن مخاطب برای به امور محسوس

 و تشبیه شده است سپر و زره جهاد به لباس، مخاطبان را برانگیزد و آنان را از خواب غفلت بیدار کند.
کند اقتضای کالم ایجاب می. است ستوده «الوثیقة» و «الحصینة» موزون صفت دو به را، سپر و زره سپس

برخیزند و )ع( ببرند و به یاری امامجهاد به اشتباه خود پی کنندگانترکها افزایش یابد تا که تعداد سازه
 همچنین حس شوق و رغبت به جهاد در ایشان ایجاد گردد.
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ای است که یک های زنجیرهوجود سازه ،های همپایه در تشبیهات جمعساخت هاییکی از ویژگی    
در  هاآنو یا برخی از  های( متعدد دارد که همگی در یک ساخت نحویبههای )مشبهتشبیه جمع سازه

در )ع( امام، مانند این تشبیه که روندمی کاربهدیگری  یک ساخت نحوی و برخی دیگر در ساخت نحوی
 فرماید:میصد و هشتم  در خطبۀ نکوهش کوفیان

 

 َما ل ي َأرَاُكمْ 

 ال+ مجرور+مفعول به دوم+ بساخت نحوی: 

 َو ُتجَّاراا ب اَل َأْربَاحٍ  َو ُنسَّاكاا ب اَل َصاَلحٍ  َو َأْرَواحاا ب اَل َأْشَباحٍ  َأْشَباحاا ب اَل َأْرَواحٍ 
 مفعول به دوم+ صفتساخت نحوی: 

َعةا َصمَّاءَ  َو نَاظ َرةا َعْمَیاءَ  ُغیَّباا َو ُشُهوداا  َو أَیْ َقاظاا نُ وَّماا   َو نَاط َقةا َبْكَماء َو َسام 
 

به مشبه ،هانماییم این تشبیه جمع نُه سازه دارد که در همه سازهگونه که در جدول مالحظه میهمان    
باعث شده از کوفیان )ع( نجش امامر واقع شده که بر قرب مشابهت داللت دارد.« أری»مفعول دوم فعل 

سرشار از تضاد و تناقض بر و هایی پیاپی بهمشبهها را افزایش دهد و سازهامام به خروش آید و  که عاطفۀ
جان و پیکرهاى بى افرادی که همانند .داردهای متناقض کوفیان زبان جاری سازد که نشان از شخصیت

ر و تدبیرند ند و یا صاحب تفکو تدبیر ندارر قدرت ظاهرى دارند، اما تفکزیرا  اند،پیکرهایی بیجانو روح 
 هاآنمیلى بى کهدرحالیکنند، که به زهد و پارسایى تظاهر مى کسانی .گیرى آن را ندارندکاربها قدرت ام

اما سود  ،کشندکه زحمت می سودبه دنیا برخاسته از صالح باطن و پاکى نفس نیست و همانند تاجران بی
ا ند و چشم و گوش و زبان دارند، امکه بر حسب ظاهر بیدارند و در صحنه حاضر افرادى .ای ندارندو بهره

خوابند و از صحنه  درگویى  ،دهندنمیث نیک و بد از خود نشان در برابر حواد العملیعکسچون هیچ 

 !نابینا و کر و اللند و غایبند

« صالح»و  سجع متوازی« أرباح أرواح، أشباح،»واژگان که )های موجود در این تشبیه بر سجععالوه    
عمیاء، صماء، »موازنه وجود دارد و واژگان « نوما و غیبا»نسبت به آنان سجع مطرف دارد. میان الفاظ 

در ایجاد هماهنگی و ها سازهدر درون  کاربرد هنری واژگان متضاد( ارند،نیز سجع متوازی د« بکماء
پس از تأمل و ایجاد  ولی نباشد، درکقابلمستقیم  طوربه بساچهاین موسیقی »ست. اموسیقی پنهان مؤثر 

و ( 1110:101، هدارة) «گذاردها در دورن، درک شده و سپس بر حواس تأثیر میارتباط تضاد بین واژه

 نماید.های کوفیان را بهتر درک میهای موجود در شخصیتمخاطب تناقض
در فراز پایانی  هاآنزیباترین  کهصد و نود و هشتم نمود فراوانی دارند  در خطبۀ ایهای زنجیرهساخت    

کوتاه و عمیق و پرمعنا  سازه 12؛ است)ص( پیامبر عجزه جاویدم ،فضایل و امتیازات قرآن بیاندر  وخطبه 
. در اولین ساخت اندرفته کاربهای های زنجیرهزهدر چهار ساخت با ساپردازد که میامتیاز مهم قرآن  12به 

 اند:با هم همپایه گشته« واو»اند و همگی با ادات ربط حال واقع شده هاسازهای که زنجیره
 
 
 



 111           8931، تابستان ششمالبالغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 ثُمَّ أَنْ َزَل َعَلْیه  اْلك َتابَ 

 الیهمضافحال+ ال+ فعل مضارع+ فاعل+ ساخت نحوی: 
َراجاا ََل َیْخُبو  نُوراا ََل ُتْطَفأُ َمَصاب یُحهُ   ََل یُْدَرُك قَ ْعُرهُ  َو َبْحراا  تَ َوقُُّدهُ َو س 

لُّ نَ ْهُجهُ  َهاجاا ََل ُیض  ن ْ  َو فُ ْرقَاناا ََل َیْخَمُد بُ ْرَهانُهُ  َو ُشَعاعاا ََل ُیْظل ُم َضْوُءهُ  َو م 

َیاناا  َفاءا ََل ُتْخَشى َأْسَقاُمهُ  تُ ْهَدُم َأرَْكانُهُ  ََل  َو ت ب ْ  أَْنَصارُهُ ََل تُ ْهَزُم  َو ع ّزاا  َو ش 

 ُتْخَذُل َأْعَوانُهُ  َو َحّقاا ََل 
 

 اشافروختگى که چراغى و شودنمى خاموش هایشچراغ که نورى کرد، نازل او بر را قرآن سپس    
 شعاعى و ندارد گمراهى آن در حرکت که راهى و گرددنمى درک قعرش که دریایى و داردیبرنم کاهش

 که ساختمانى و ندارد خاموشى برهانش که باطلى و حق جداکننده و شودنمى تاریک آن روشنى که
 شکست را یارانش که عزتی و شفایی که از عود بیماری در آن هراسی نیست و نگردد ویران هایشپایه

در این ساخت همپایه ده سازه گروهی  .(111: 1331انصاریان، ) یاور نمانندبی مددکارانش که حقّى و نرسد
و )ع( ذوق سرشار امام اند.ای برای عظمت قرآن کریم افزایش یافتهزنجیره صورتبهها سازهوجود دارد که 

-کند که هنوز تداعی یک تصویر در ذهن میغرق می یدرپیپبیان زیبای وی انسان را چنان در تصاویر 

این ساخت همپایه  دربارة ذکرقابلنکته  گیرد.چرخد که تصویری دیگر و تشبیهی دیگر جای آن را می
در  ایشانکه  است)ع( کالم آن حضرتمطبوع بودن  بیانگر و این به نستندها مشبهاینکه برخی از این سازه

 اند.ها خود را مکلف به تشبیه نکردهتمامی سازه
 هاآندر اینجا مجال بررسی تمامی که  اندرفتههای دیگر بکار ها در ساختدر ادامه این خطبه، سازه    

 .(113نیست )خطبه/

 همپایگی آوایی. 2-6

کنیم که بسیاری از صنایع بدیعی در این اگر تشبیهات همپایه را از منظر آوایی بررسی کنیم مالحظه می
 ازجملهبدیعی بستر برخی صناعات  یکسان الگوی نحویگفت  توانمیکه های همپایه وجود دارد ساخت
 هاآنانگیز به و آوایی دل بسزایی در موسیقی تشبیهات دارد... شده است که نقش جناس، مقابله و سجع،

ها، استفاده فراوان از الفاظ مسجع در کلمات جلوه موسیقایی تشبیهات خطبه ترینملموس .بخشندمی
 .دارند هاآنهاست که نقش زیادی در ساختار زیبای تشبیهات و آهنگین نمودن پایانی سازه

 سجع. 2-6-1

اکثر تشبیهات  .داردها خطبه تشبیهات ای در موسیقینقش برجسته آوایییک عنصر مهم  عنوانبهسجع 
فوذ تشبیهات را چند قدرت ن ،آنموسیقی حاصل از ع هستند که های مسجها دارای سازهخطبههمپایه 
توان میدر حقیقت . شودتأثیرگذاری بیشتر مفاهیم در ذهن او میو سازد و سبب ترغیب خواننده برابر می

زیرا وقتی کلمات مرتبط با معانی محوری در  ،شودعنصر آوایی باعث تقویت بیشتر جنبه معنایی می»گفت 
بیشتری بر خواننده  تأثیرگیرد ها و جمالت سجع صورت میآیند و در پایان ترکیبقالب سجع می

کلف و تصنع را از به جا از این صنعت بدیعی زنگار ت کاربرد هنرمندانه و .(120 :2003)فرج، « گذاردمی
با وجود وفور و فراوانی »: گویدمی بارهنیدراکه جرج جرداق ایگونهبهزدوده است )ع( تشبیهات امام
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 )جرداق، «ار او بسی نزدیک استسجع از تصنع بسی دور و به طبع سرشهای متقاطع، موزون و مجمله
1331 :23). 

متعلقات یک تشبیه به گاهی  .رفته است کاربههای مختلفی به گونه)ع( مسجع در کالم امامبیهات تش    
و دیگر گاه  مسجوع استهایی مسجع مزین گشته است و گاهی دیگر فواصل دو تشبیه متوالی قرینه
-نمونهانواع مختلفی از سجع در تشبیهات وجود دارند که به . استتشبیهات جمع آراسته به سجع  بهمشبه

 کنیم.از آن اشاره می هایی
ها تشبیه فتنه در)ع( آن حضرت کالم های همپایه تشبیهات،در ساخت های سجع مطرفنمونه ازجمله    

ب َْلنَ »: به شب تار و دریای مواج است َلة  َو َأق ْ  «اْلُمْلَتط مَو اْلَبْحر   اْلُمْظل م  َكاللَّْیل   ُعق َدْت رَایَاُت اْلف َتن  اْلُمْعض 
 همانند و آید اهتزاز به نیست آن از رهایى راه که آشوب و فتنه هاىپرچم که است وقتآن (101/هخطب)

هایی ها و آشوببرای تببین بهتر فتنه)ع( امام. (223: 1331انصاریان، ) آورد روى موج پر دریاى و تار شب
که استفاده نموده « البحر الملتطم»و « اللیل المظلم» همپایه دو سازه گروهیکه در آینده رخ خواهد داد از 

در عین همگونی و « الملتطم»و  «المظلم»های مسجوع واژه سجع مطرف وجود دارد. هاآنفواصل در 
ی مملوء از یفضا ب را در تجسمطامخامین تشبیه نقشی انکارناپذیر دارند و تناسب آوایی در تکوین مض

 کند.یاری می هااضطراب و تیرگی فتنه
مسجوع به توصیف  یهاسازهافزایش آید، با به خروش می انمنافق از جفای)ع( امام خشم کههنگامی   

َفاءٌ َو قَ ْوُلُهْم  َدَواءٌ َوْصُفُهْم »: پردازدآنان می اُء  ش   «الرََّجاء  َو ُمْقن طُو  اْلَباَلء  َو ُمؤَكُِّدو  الرََّخاء  َحَسَدُة  اْلَعَیاءُ َو ف ْعُلُهُم الدَّ
 راحت بر. دوابى است دردى عملشان اام شفاست، گفتارشان و درد دواى ظاهر به وصفشان (111/)خطبه

: 1331 )انصاریان، کنندمى نومید را امیدواران و افزایندمى دیگران گرفتارى بر برند،مى حسد مردمان
 متوازیمزین به سجع  از نوع مبتدا و خبر وه بلیغ تشبیای هوارهجمل سازه سه ساخت همپایه. در این (133

همگى حکایت از فتار منافقان را تجسم بخشیده است که گفتار و ر یدرپیپبا چند تصویر  وجود دارد که
با « الحسدة الرخاء و...» سخن ۀسپس در ادامو  داردو تفاوت ظاهر و باطن آنان  هاآندوگانگى شخصیت 

به بیان سه وصف و و تشبیهی وجود ندارد اما فواصل مسجع ادامه یافته یابد ها تغییر میساختار سازهاینکه 
 تا حقیقت منافقان بهتر برای مخاطب آشکار شود. دیگر پرداخته

که چهره واقعی دنیا را به های همپایه مسجوع و ساخت ر توصیف دنیا از زیباترین تصاویرد)ع( حضرت    
یَُة » گذارد، استفاده نموده است:نمایش می َحُة  اْلَعُنونُ َأََل َو ه َي اْلُمَتَصدِّ َو  اْلَخُئونُ َو اْلَمائ َنُة  اْلَحُرونُ َو اْلَجام 

 و سرکش است چارپایى آن که بدانید (111)خطبه/ «اْلَمُیودُ َو اْلَحُیوُد  الصَُّدودُ َو اْلَعُنوُد  اْلَكُنودُ اْلَجُحوُد 
 ستمگرى ناسپاس، است یناشناسحق خائن، است دروغگویى نافرمان، و چموش است اسبى گریزپاى،

های سازهها و بههـتعدد مشب. (131: 1331 انصاریان،) قراربى است اىکننده دورى رو، بیراهه است
. کشد، دگرگونی و نوسان دائمی دنیا و ناپایداری آن را بهتر برای مخاطب به تصویر میای گروهیزنجیره

 هایسازه کند.می تأکیدثبوت این مطلب را بیشتر  ،ساختار نحوی کالم که جمله اسمیه است همچنین
در برابر چشمان  سرعتبههای آنی فواصل مسجع، تصاویر آهنگین را و ضربهیکسان )خبر + صفت( 



 111           8931، تابستان ششمالبالغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

در ذهن خواننده منعکس  ناپایداری آن های کوتاه دگرگونی دنیا وگویی با این سازه .کندخواننده تداعی می
 د.رسم معنایی در یک نقطه به هم میو طنین هماهنگی صوتی فواصل با انسجا گرددمی
 جناس. 2-6-2

از طریق تکرار موسیقایی، معانی زیبا و جذابی را  ین و مشهورترین محسنات لفظی است کهجناس از زیباتر
 آورد.می به وجود

زشت  بود زیبایی در جناس نبود بلکه تنهاییبهآید، زیرا اگر لفظ می وجودبه کمک معانی  زیبایی جناس به    
چرا که معانی  ،شمرده شده استگیری جناس مذموم کاربهروی و میل زیاد در و ناپسند بود بدین خاطر زیاده

و این گزار و تحت تصرف معانی هستند روند بلکه الفاظ خدمتکشاند نمیسویی که جناس آن را میه به همیش
چیره  اند. پس کسی که لفظ را بر معنانروایی بر الفاظفاظ را بر کف گرفته و سزاوار فرمامعانی هستند که زمام ال

ف کند که این امر مورد نکوهش است همانند کسی است که اشیاء را از جهت و سرشت خود منحر ،سازد
 .(3: 1111جرجانی، ال)

 گردد.رفته است که به مواردی از آن اشاره می کاربهها ها در تشبیهات خطبهانواع مختلفی از جناس    
َفط ْرُت ب ع َنان َها » فرماید:حق، خویش را به کوهی تشبیه می راه در پایدارى و ثبات دادن نشان براى)ع( امام

 و کردم پرواز فضائل عنان با (33ه/)خطب« اْلَعَواص فُ َو ََل ُتز یُلُه  اْلَقَواص فُ َو اْسَتْبَدْدُت ب ر َهان َها َكاْلَجَبل  ََل ُتَحرُِّكُه 
 )انصاریان، نکند جا از را آن طوفان و نجنباند را آن شکننده باد که کوهى همانند بردم، را مسابقه جایزه
مضارع زیبایی  و مزین به جناس)فعل+ مفعول به+ فاعل( دو سازه با ساختار نحوی یکسان  .(111: 1331

در  «عواصف»و « قواصف»موسیقی برخاسته از جناس مضارع میان دو کلمه . تشبیه را افزون نموده است
 اثر تقویت در آن کارکرد اند که باعث مضاعف شدنها )جایگاه سجع( بکار رفتهدر فاصلهبه متعلقات مشبه

در ضمن موسیقی  کههنگامیمتمرکز است، اما  موسیقی قطعه یک خودخودیبه صوتی است. جناس

 .یابدمی سجعی بکار رود، موسیقی آن افزایش

صد و پنجاه و ششم است که  ها، خطبۀخطبههمپایه اس الحق در تشبیهات های جننمونه ازجمله    
َفاُء  اْلُمب ینُ َو النُّوُر  اْلَمت ینُ َو َعَلْیُكْم ب ك َتاب  اللَّه  َفإ نَُّه اْلَحْبُل »: فرمایدمى قرآن فضیلت در)ع( امام َو  النَّاف عُ َو الشِّ

 و سودمند دارویى و آشکار نورى و محکم ریسمانى که خدا کتاب به باد شما بر (111ه/)خطب «النَّاق عُ الرِّيُّ 
رای تبیین بهتر عظمت ب)ع( آن حضرت (.311: 1331 است )انصاریان، عطش فرونشاننده اىکننده سیراب

 و خدا کتاب بر مواظبت به خاطر ترغیب مردمدارد و بهفضیلت کتاب خدا آن را در قالب تشبیه بیان میو 
تصویری را بعد از دیگری در  دهد وها را افزایش میهای گروهی )خبر+ صفت( مشبهسازه ،آن به کتمس

دو واژه یشتری داده که میان ها را با یک صفت توضیح ببهکند و هر یک از مشبهمجسم می ذهن خواننده
و  جناس الحق وجود دارد «الناقع»و « النافع»میان دو کلمه  و فو محرّ جناس الحق« المبین»و « المتین»

 دوچنداناین تجانس، انسجام و تناسب تشبیه را  که اندها در جایگاه سجع واقع شدهجناس ،بر اینعالوه
 .استباعث ریتمی منظم و گوشنواز شده کرده و 
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 اندیشه و فکر و اخالق خود و در تشبیهی معقول به محسوس، یاران نکوهش در)ع( حضرت آن    
یَّةا  وَ  ُغْدَوةا  أُقَ وُِّمُكمْ » فرماید:تشبیه می کمان منحرف آنان را به ُعوَن إ َليَّ َعش  َو  اْلُمَقوِّمُ َكَظْهر  اْلَحن یَّة  َعَجَز  تَ ْرج 

 باز سویم به کژ کمان مانند شامگاهان نمایممى مستقیم را شما ( بامدادان13)خطبه/ «اْلُمَقوَّمُ َأْعَضَل 
(. مقصود 211: 1331 )انصاریان، گشته است انعطاف رقابلیغ شنونده و شده عاجز کنندهاصالح. گردیدمى
و  کنداعتراف مییارانش  به بخشیدن قوام در خود ناتوانى بر بزرگوار است که خود آن« المقوِّم»از )ع( امام

 ایشان دلسوزانه نصایح به هىدلیل انحراف اخالقی توجست که بهیاران ایشان ا« المقوَّم»منظور از 
دو جمله فعلیه با  دارد.ف این تشبیه را بیان میتأس و اندوه با که آورند بدرد را بزرگوار آن دل و اندنداشته

جناس محرف وجود دارد. عالوه بر آن « المَقوَّم»و « المَقوِّم» هاآنفاعل  اند که میانهم همپایه شده
نیز بر زیبایی « المَقوِّم»و « المَقوَّم»با واژه « أقومکم»صنعت رد العجز علی الصدر و جناس اشتقاق بین واژه 

 عبارت افزوده است.
خورد که می ها به چشمنوع دیگری از جناس یعنی جناس اشتقاق در میان تشبیهات همپایه خطبه    
ت آن با بقیه انواع جناس در این است که همپایگی باعث این نوع جناس نشده است. بلکه هر وتفا

به گیری آن در تشبیهات بلیغی است که مشبهکاربه غالب در درون خود جناس اشتقاق دارد و تشبیهی
در مورد نماز است: )ع( آن حضرتسخن های این نوع جناس . از نمونهمفعول مطلق نوعی واقع شده است

نُوَب َحتَّ اْلَوَرق   انها»  درخت برگ ریختن همچون نماز (111)خطبه/ «ُتْطل ُقَها إ ْطاَلَق الرَِّبق  َو  لََتُحتُّ الذُّ
ساخت  .(113: 1331انصاریان، ) گشایدمى را گناهان بند گردد باز که بندى همچون و ریزدمى را گناهان
لتحت الذنوب حتاا کحت الذنوب و تطلقها إطالقا کإطالق »همپایه در حقیقت بدین گونه بوده است:  دو سازه

به دلیل » -به مفعول مطلق نوعی واقع شده استکه مشبه- این نوع از تشبیه ساختار فعلیه .«الربق
همان گونه که یعنی  (31: 1333)فاضلی، « دبرخورداری از تحرک و پویایی، بر تغییر و تحول داللت دار

َهى َعن  اْلَفْحَشآء  َواْلُمْنَکر  ﴿ ۀشریف ۀگناهان آینده به مضمون آی نماز از العنکبوت، بخشی از ) ﴾إ نَّ الصَّلوَة تَ ن ْ
کند، نسبت به گناهان گذشته نیز از طریق توبه و انابه به درگاه الهى که نماز بستر ( جلوگیرى مى11ه آی

او را از و گناهانى را که همچون طناب بر گردن انسان قرار گرفته و  گذاردیماثر  سازدیمآن را فراهم 

و « تحّت و حتّ »جناس اشتقاق  .سازدیمانسان را آزاد و  شود، از بین بردهیى مانع مپیشرفت و ترق

انگیزی را پدید کالم، موسیقی دل تأکیدتکرار مصدر از جنس عامل خود، عالوه بر و « تطلق و إطالق»
 آورد.می
 تقابل. 2-6-3

تشبیه گناه و خطا به در )ع( کالم آن حضرتبه توان همپایه میتشبیهات های متقابل در ساخت ازجمله
 اشاره کرد: اسب چموش و تقوا به مرکب رام

َها َأْهُلَها َو  ُمسٌ َخْیٌل شُ  اْلَخطَایَاَأََل َو إ نَّ  َل َعَلی ْ  النَّار  ُلُجُمَها فَ ت ََقحََّمْت ب ه ْم ف ي  ُخل َعتْ ُحم 
َها َأْهُلَها وَ  ُذُللٌ َمطَایَا  الت َّْقَوى َأََل َو إ نَّ   (11/)خطبه اْلَجنَّةَ  َفَأْوَرَدتْ ُهمُ  َأز مَّتَ َها ُأْعطُوا ُحم َل َعَلی ْ
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برند خود را به پیش مى انسوار ختهیگسلجام که اندبه اسبان چموشی تشبیه شده گناهاناول  سازةدر     
 دستبه مهارشان که است ی تشبیه شدههاى راهوارمرکب در سازه دوم تقوی بهو  تا به جهنم وارد کنند

ساختار نحوی یکسان و تقابل واژگان دو سازه باعث  .نمایندآنان را وارد بهشت مىو  است هاآن سواران
 پرهیزگاری را بهتر درک نماید.شود مخاطب تفاوت عملکرد گناهان و می

 دربارة دنیا و آخرت:)ع( یا کالم آن حضرت

نْ َیاأَی َُّها النَّاُس إ نََّما » َرةُ َو  َمَجازٍ َداُر  الدُّ  (203)خطبه/ «قَ َرارٍ َداُر  اْْلخ 
 

 تشویق آخرت به مندىعالقه و دنیا از دورى به را هاانسان)ع( در این ساخت همپایه تشبیهی حضرت    
این موضوع، متضاد  تأکیدبرای تثبیت و  اند. سپسای گذرا و موقت تشبیه کردهو دنیا را به خانه اندفرموده

 (الیهمضاف+  ر+ خب در همان ترکیب نحوی تشبیه اول )مبتدا قاًیدقای دیگر و آن را نیز در قالب تشبیه
موسیقایی تشابیه به تقابل دو جمله همپایه با  .تا تفاوت آن دو بهتر به ذهن رسد اندکردهسازی تصویر

 .سازدو دو تصویر متقابل در ذهن مخاطب تداعی میگردد لگوی نحوی ساختار واحد برمیا

 

 گیرینتیجه
 های سبکی این تشبیهاتیکی از ویژگی رفته است. کاربهوانی االبالغه تشبیهات فرهای نهجخطبهدر 

های خطبهشناسی زبانی است. حدود نیمی از تشبیهات نحوی سبک که زیرشاخه الیۀ استهمپایگی 
ای در تشبیهات ای، گروهی و جملههای کلمه. انواع سازههای همپایه هستندالبالغه دارای ساختهجن

ها هستند. ای پربسامدترین سازهوارهو سازه جمله نیبسامدترکمای همپایه وجود دارد که سازه کلمه
ترادف،  ازجملههای همپایه تشبیهات دارای روابط معنایی گوناگونی های موجود در ساختهمچنین سازه

 تضاد، افزایش، یکسانی و نفی هستند.
را به دو نوع تقسیم کرد: نوع اول  های تشبیهات همپایهساختتوان ی کلی میبنددر یک تقسیم    

البالغه وجود های نهجبهتشبیه همپایه از این نوع در خط 11همپایگی در تشبیهات متوالی است که حدود 
تشبیهات همپایه را  نیبسامدترکمای های چهارسازهای پربسامدترین و ساختهای دو سازهدارد که ساخت

تشبیه جمع در  11حدود  .است به تشبیهات جمعدهند. نوع دوم از تشبیهات همپایه در مشبهتشکیل می
ای تشبیه جمع دو سازه 11حدود  همپایه هستند که از این میانبا هم  هاآنبه ها وجود دارد که مشبهخطبه

 هایاند. یکی از ویژگیرفته کاربهای و بیشتر زهسا 1های ساخت ای و بقیه درتشبیه جمع سه سازه 11و 
 هاییک تشبیه جمع سازهای است که های زنجیرههای همپایه در تشبیهات جمع وجود سازهساخت
 دارد.متعددی به( )مشبه

 ازجملهصنایع بدیعی همپایگی نحوی باعث موسیقایی شدن تشابیه و همپایگی آوایی نیز گشته است.     
توان گفت همپایگی اند که میآمده به وجودیجه همپایگی نحوی سجع و جناس و تقابل و موازنه در نت

 نحوی بستر برخی از این بدیعیات است.
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