
 
 
 
 
 
 
 

  

 به عثمان بن حنیف امام علی معنایی نامۀ خوانش سایه

  

  *عباس اقبالی

  **منصوره طالبیان

  

  چکیده

هایی از قبیـل سـویۀ وزنـی،     ، خواننده با سویهالبالغه نهجمند ادبی و از جمله  هاي نظام در خوانش متن

 و ها هماهنگی ها، سازواريها،  معنایی، نشانه هایی که با خوانش سایه روست؛ نشانه آوایی و بالغی روبه

شـود.   ها مشخص مـی  هاي پیدا و ناپیداي این نشانه متن معلوم و مدلول عناصر پنهان و ارتباطات پیدا

نامـه  معنـایی،   تحلیلی، و با خوانش سایه و روش توصیفیشناسی  در این جستار بر اساس اصول نشانه

  بررسی و تحلیل شده است.بن حنیف)   امام به عثمان ۀالبالغه(نام نهج موپنج چهل

در بافت و ساختار این نامه، حضور چشمگیر عناصـر آوایـی    کهمعلوم ساخته تحقیق دستاورد این 

معنی تکرار  بسزایی در برانگیختن و القاي معنا به مخاطب ایفا کرده است. همچنین سایه واژگان نقش

دهندۀ احساس درونی امام در  هارمونی شده، بازتاب که سبب پیدایش نوعی » اي«و » آ«هایی مانند  واکه

امـام  ها و هشـدارهاي جـدي    برابر رفتار کارگزار حکومت است. بسامد فعل ماضی که از قطعیت گزاره

حکایت دارد. با همراهی فعل مضارع توجه دادن به پیوند زمان و اندرز گرفتن از گذشته براي آینـده را  

  رساند.  می

پیونـدهاي درونـی    که بهتناسبات تصویري معناي کاربست تکنیک تزاحم تشبیه و استعاره،  سایه

تارها و رویدادها و اقناع وي بر انگیزش حس تأمل مخاطب در رف متن انجامیده از تأکید امیر مؤمنان

  است.
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  . مقدمه1

رود، یـک   ها به شمار می زبان گذشته از آنکه یک پدیدۀ اجتماعی و ابزار ارتباطی انسان

هاي ب�غی از  هایی از قبیل وزن و آرایه پدیدۀ صوتی معنادار است و آواها در کنار سویه

رو در شناسایی مفاهیم یـک مـتن بـه سـراغ      روند؛ ازاین عناصر د�لی زبان به شمار می

اصوات رفته، با خوانش اکتشافی که در پی شناخت �یۀ پیداي آواهاسـت یـا خـوانش    

هـاي   تـوان �یـه   ) که شناخت �یۀ پنهان آواهـا را در نظـر دارد مـی   معنایی(تأویلی سایه

  مختلف معنی و مفهوم متن را شناخت. 

از جمله متون ادبـی اسـت    الب�غه نهجهاي  ها، نامه و کلمات قصار یا حکمت خطبه

معناهـاي ایـن عناصـر،     که آکنده از عناصر د�لی آوایی است، با خوانش و کشف سـایه 

هـاي   شـوند. در ایـن جسـتار یکـی از ایـن مـتن       هـا شـناخته مـی    هاي نهفته در آن پیام

، بـا رویکـرد خـوانش    *بـه عثمـان بـن حنیـف     سنگ، یعنی نامـۀ امـام علـی    گران

  هاي ذیل پاسخ داده خواهد شد: پرسش معنایی آواهاي آن، سایه

به عثمان بن حنیف از کدامین عنصر د�لی آوایی بهره برده شده  در نامه امام .1

 است؟

هایی آشـکار   هاي د�لت آوایی این نامه، چه مدلول معنایی سویه در خوانش سایه .2

  شود؟ می

  . پیشینۀ پژوهش1ـ1

هـاي   ی است که به بررسی نشـانه ها، خلیل بن احمد نخستین کس در د�لت آوایی نشانه

اصوات یعنی آواي کلمات و رابطۀ آواها با معنی پرداخت. پس از وي، سـیبویه و ابـن   

دربـارۀ سرچشـمۀ صـداها و     الخصائصجنی راهش را ادامه دادند. ابن جنی در کتاب 

  صدا سخن گفته است.  هاي صدادار و بی ها و واکه چگونگی پیدایش و تفاوت آهنگ

شناسان عرب از قبیل ابراهیم انیس، تمام حسـان   اصر نیز بسیاري از زباندر دورۀ مع

شناسی و تبیین رابطـۀ آوا و معنـی    و کمال بشر به شیوۀ دانشمندان غرب به مسائل زبان

م) به نقش حروف در 1998(خصائص الحروفاند و حسن عباس نیز در کتاب  پرداخته

تـوان   مقا�تی که در این باره نگاشـته شـده مـی   د�لت معنایی کلمات پرداخته است. از 

  اشاره کرد: دین مواردب
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 )1393خاقانی و فضیلت، »(هاي وعد و وعید قرآن کریم د�لت آوایی در آیه«ـ 

 )1391زارع و همکاران، »(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه«ـ 

ن، فـرد و همکـارا   غفـوري »(هاي نهج الب�غه شناسی آوایی در خطبه بررسی سبک«ـ 

1395 (  

  [الف])1396اقبالی، »(الب�غه شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهج نشانه«ـ 

 . مبانی نظري پژوهش2ـ1

شناس معاصر آمریکایی، بر این باور است که هر متن ادبی بر  )، زبانRiffaterreریفاتر(

مثابـۀ   متن به که ظاهري و سطحی ۀ�ی ییکپایۀ دو �یه یا سطح بنیان نهاده شده است: 

اي از واحدهاي اط�عاتی متوالی تشـکیل شـده، و دیگـري     بازنمود واقعیت، از زنجیره

مثابۀ واحد معنایی بر پایـۀ تفسـیر و معنـا سـاخته      که متن به ساختی ژرف و درونیۀ �ی

اي و ادبیات از �یۀ ظاهري  شود، و �زم است خواننده براي فهم متن در سطح نشانه می

رو در  ) ازایـن 321ــ 320، ص1384سـاختی برسـد.(مکاریک:    به �یۀ ژرفعبور کند و 

ها و آواها رفته بـا قرائـت    شناخت یک متن به سراغ عناصر د�لی یعنی کلمات، ترکیب

هاي درونی متن یـا مـدلو�ت پنهـان،     معنایی �یه اکتشافی �یۀ سطحی و با قرائت سایه

که صـرفی، ترکیبـی، سـیاقی، معجمـی و     هایی  شود؛ نشانه هاي ک�می شناخته می نشانه

هـاي آوایـی، طبیعـت     شوند. در نشـانه  ها می صوتی یا آوایی هستند و مایۀ انواع د�لت

). بـر  76، ص1391کند(زارع،  برخی از آواها معناي خاصی را به ذهن انسان تداعی می

بـن  به عثمان  معنایی یک متن از جملۀ نامۀ امیر مؤمنان این اساس در خوانش سایه

هاي پنهان متن بوده و به کمک  حنیف که موضوع این جستار است، به دنبال کشف �یه

هـا و همچنـین از طریـق     هایی مانند نوع واژگان و معناي قاموسی و دسـتوري آن  نشانه

هاي ب�غی که به ژرفـاي مـتن    آواي اصوات برآمده از واژگان، عبارات مسجع و د�لت

  شود. هاي نهفته آن کشف می هاي پنهان متن و پیام �یه معناها یا رهنمون هستند، سایه

 :معنایی نامۀ امام خوانش سایه .2

هاي د�لی، بررسی عناصر آوایی یک متن از جمله مباحثی است که در  در شناسایی نشانه

شناسـان   ها کارآمد بوده و از دیرباز مورد توجه زبـان  هاي آشکار و پنهان متن شناخت پیام

  شوند. معنایی واژگان، آواها و... بررسی می است. و در خوانش سایهقرار گرفته 
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  معنایی واژگان . خوانش سایه1ـ2

نـواز وجـود دارد کـه     به عثمـان بـن حنیـف، عناصـري چشـم      در نامۀ امیر مؤمنان

معنایی اسـت. در ایـن جهـت، واژگـانی کـه بـر اسـاس محـور          ساز خوانش سایه زمینه

آور �یۀ پنهان متن هستند همچنین الگوهـاي   جایگزینی یک واژه) پیام»(جانشینی کلمه«

و نشانگر �یۀ ناپیـداي   بیانگر یک مدلول» دال«مثابۀ  آوایی و ب�غی تعابیر که هرکدام به

کننـد. بـراي نمونـه در فـراز      متن این نامه هستند، خود را بر خوانندۀ نامه تحمیـل مـی  

ما بعد یا ابنَ حنَیف فَقَد بلَغَنـی أَنَّ رجلًـا مـنْ فتْیـإلِ أَهـلِ      أَ«نخست این نامه آمده است: 

 ترَعإلٍ فَأَسبأْداك إِلَى معرَةِ دصـا    الْبم تُنْقَلُ إِلَیـک الْجِفَـانُ و انُ ولَک الْأَلْو تَطَابا تُسإِلَیه

 ظَنَنْت أَنَّک تُجِیب إِلَى طَعامِ قَومٍ عائلُهم مجفُو و غَنیهم مدعو فَانْظُرْ إِلَى ما تَقْضَـمه مـنْ  

 المعتزلی،.»(فظْه و ما أَیقَنْت بِطیبِ وجوهه فَنَلْ منْههذَا الْمقْضَمِ فَما اشْتَبه علَیک علْمه فَالْ

  )205، ص16، جم1967

تسـتطاب  «و » جفـان «، »أسـرعت «، »قد بلغنـی «، تعابیر »یا«در این فراز، حرف نداي 

ها �یۀ پنهان مـتن   معنایی آن عناصري هستند که در خوانش سایه» تقضمه«، »لک األلوان

  شود: میبه قرار زیر آشکار 

همیشه نشانگر فاصلۀ مکانی نیست. براي مثال در بیـان قـرآن   » یا«الف. حرف نداي 

از  ) و در توصـیف امـام علـی   16(ق: »نَحنُ أَقْرَب إِلَیه مـنْ حبـلِ الْوریـد   «آیۀ شریفۀ 

رساند که خداوند متعـال   ) این حقیقت را می1خطبۀ »(مع کل شیء...«خداوند، عبارت 

بـه کـار   » یا«هاي خداوند حرف نداي  ان است. ولی در بسیاري از خطابدر کنار همگ

رو در  رساند. ازاین رفته است و قطعاً کاربست این حرف منزلت متکلم و مخاطب را می

فرسـتنده  منزلت و شخصیت ي این نامه، »یا«معنایی، کاربست حرف نداي  خوانش سایه

احساس غم و  استغاثه و ندبه، ،نداآوایی همچنین نشانۀ  کند. و گیرندۀ نامه را آشکار می

  د.کن را القا می صاحب نامهاندوه درونی 

ـ این معنا را به وي یادآور شود که توبیخ امیـر   ـ با قد تحقیقیإل»فقد بلغنی«ب. تعبیر 

  به استناد گزارشی قطعی است که بدو رسیده است.  مؤمنان

بـا کاربسـت تکنیـک آیرونی(طعنـه زدن)، بـه عثمـان       » فأسرعت إلیها«ج. در تعبیر 

بدون پرسش از شرایط و احوال آن مهمانی و شناخت حقـایق آن و  «کند که  گوشزد می
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  )244، ص15، جم1967المعتزلی، ».(پاکی غذاي آن به سوي آن شتافتی

وري است. این تعبیـر  هاي بزرگ غذاخ به معناي ظرف» جفنإل«جمع » جفان«د. واژۀ 

معنا نشانگر آن است که مجلسی که فرمانـدار بصـره بـه آن     مثابۀ یک دال داراي سایه به

  بزرگی بوده است.   دعوت شده، مهمانی

رساند کـه   ، این را می»تستطاب«ویژه فعل مضارع  ، به»األلوان لک تستطاب« تعبیره. 

روي همراه بوده، مورد  سراف و زیاده، پذیرایی آن مهمانی که با ااز نگاه امیر مؤمنان

اي! رفتـاري کـه زیبنـدۀ کـارگزار وي      استقبال تو قرار گرفته است و با آن همـراه شـده  

  نیست.

شناسـی و محـور جانشـینی، ایـن      بر اساس دانش نشـانه » قضم«و. در واکاوي واژۀ 

، »أکـل «هاي مترادف آن یعنـی   جاي این کلمه، واژه شود: چرا متکلم به پرسش مطرح می

معنایی واژگان، کلمـۀ   را به کار نبرده است؟ در خوانش سایه» تغذّي«، »تقوت«، »تناول«

هاي جلو.  . خوردن با دندان2. خوردن چیزهاي خشک؛ 1به دو معنا اشاره دارد: » قضم«

رو  ) ازایـن 207کنـد.(همان، ص  و این دو معنا بر نـامطلوب بـودن آن غـذا د�لـت مـی     

که نشانۀ نامطلوب بودن غذاست بر این » مقضم«و » قضم«واژۀ  توان گفت: کاربست می

  آن میهمانی و طعامش را تحقیر کرده و نکوهیده است. د�لت دارد که امیر مؤمنان

ء بِنُـورِ علْمـه    أَلَا و إِنَّ لکلِّ مأْمومٍ إِماماً یقْتَدي بِه و یستَضی«در فراز دوم آمده است: 

إِمامکم قَد اکتَفَى منْ دنْیاه بِطمرَیه و منْ طُعمه بِقُرْصیه أَلَا و إِنَّکـم لَـا تَقْـدرونَ    أَلَا و إِنَّ 

علَى ذَلک و لَکنْ أَعینُونی بِورعٍ و اجتهاد و عفَّإلٍ و سداد فَواللَّه ما کنَزْت منْ دنْیاکم تبـراً  

 خَرْتلَا اد و راً وبا شهضنْ أَرم زْتلَا ح راً ومبِی طی ثَوالبل تددلَا أَع فْراً وا وهمنْ غَنَائم

 .»لَا أَخَذْت منْه إِلَّا کقُوت أَتَانٍ دبِرَةٍ و لَهِی فی عینـی أَوهـى و أَوهـنُ مـنْ عفْصـإلٍ مقـرَةٍ      

  )205، ص16، جهمان(

 آرایـۀ  و رفته است. این شـگرد » التفات«صاحب سخن به سراغ شگرد در این فراز، 

عاصـی و یعقـوب،   (شـود.  ادبی از راه انتقال از یک ضمیر به ضمیر دیگـر حاصـل مـی   

 ) در متن فوق با تغییر ضمیر غایب(اکتفی...) بـه ضـمیر مخاطـب   208، ص1م، ج1987

 ،أعددت ،در(تقدرون، أعینونی) و سپس به ضمیر متکلم(کنزت ،(...شکستن هم حزت 

دارد و بــا  مخاطــب جــذب و بیــداري در بســیار مــؤثري نقــش کــ�م، معمــول روال
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ادبـی و   شود. ایـن شـگرد زبـانی    وي می انگیزش و بخشی متن، موجب ترغیب انسجام

رود تـا کـ�م را از    سازي و هنجارگریزي ک�م به کار مـی  اصل جانشینی، براي برجسته

رو امیـر   کرده و توجه خواننده را به آن جلب کنـد؛ ازایـن  حالت عادي و معمول خارج 

دهـی کـارگزار    باعـث توجـه  » گردانـی  شیوه«یا » التفات«کارگیري آرایۀ  با به مؤمنان

شود. و اینکه در امور دنیا بایـد از   خویش(عثمان بن حنیف) به وجود پیشوا و رهبر می

بـدن  «کنـد:   گونه بیـان مـی   رو سیرۀ زندگی خویش را بدین روش او پیروي کند؛ ازاین

 تیز دو قرص نان جو است. این نـوع از  نپوشانم. غذاي م میکهنه خود را با دو پیراهن 

 (مغنیـه، .»انـد  آید که هدف زندگی خود را آخرت سـاخته  زهد تنها از تعداد اندکی برمی

  )15ص، 4ج، م1979

بـا نکوهیـدن دنیـا و     شود که امام معنایی این عبارات معلوم می در خوانش سایه

سازد و به این نکته اشـاره دارد کـه    هاي دنیا آگاه می ذکر آثار منفی آن مخاطب را از دام

  دنیا با تمام زر و زیورهایش ارزشی ندارد و نباید مایۀ جلب نظر وي و دیگران شود. 

  معنایی آواها . خوانش سایه2ـ2

صري اسـت کـه در عرصـۀ پیونـد     هاي آوایی یا سطح موسیقایی متن از جمله عنا نشانه

تر از معناي سـطحی واژگـان    آفرین هستند و راهنماي مفاهیمی عمیق لفظ با معنی نقش

معنـایی آواهـا شـناخته     هستند. مفاهیمی نهفته در موسیقاي سخن که با خـوانش سـایه  

  شوند.  می

  . سطح موسیقیایی  1ـ2ـ2

شـعري در ذهـن خواننـده    شناسی، موسیقی ک�م موجـب پایـداري مـتن     از منظر نشانه

شود و تواناترین وسیلۀ الهام و بیان اموري است که در عمق وجود ادیب پنهان بوده  می

هر اصط�ح زبانی یک جزء است که در آن «و زبان از بیان آن ناتوان است. در حقیقت 

سوسـور،  »(شـود  اي مـی  گردد و یک آوا نشانۀ اندیشـه  اي در قالب آوا تثبیت می اندیشه

دهندۀ رابطۀ میان اندیشه و  دهنده و شکل ) به دیگر بیان، زبان عامل نظم162ص ،1378

، 1420ابـن اثیـر،   »(ها در گوش، همچون تصاویر در چشم است. طنین واژه«آواست. و 

هاي برونۀ زبان(سطح ظاهري سخن) هستند. هرچند عملکرد   ) و از نشانه252، ص1ج

هاي معنـایی نیـز تـأثیر     ن تعلق دارد، بر ساختاین آواها یا سطح موسیقایی به برونۀ زبا



 به عثمان بن حنیف معنایی نامۀ امام علیخوانش سایه  367

ها پیوندي ناگسستنی است و آواي  گذارد. در حقیقت میان موسیقی واژه و معناي آن می

  کنند. واژه در ذهن تداعی می دهد که آواي تک واژگان، تصویري ارائه می

اه هارمونی ک�م با معنا و سیاق سخن پیوندي تام دارد و برحسب آن، گـ  موسیقی و 

شدید و کوبنده است و گاهی آرام و م�یم و دمی تند و زمانی کند؛ بدین سـبب آواي  

درونی ک�م و ع�ئم صـوتی نشـانۀ احساسـات و انفعـا�ت درونـی سـخنور اسـت و        

رو در نامۀ امیر  ) ازاین61، ص1395رساند.(حسنعلیان،  مخاطب را در فهم متن یاري می

وایـی حضـوري چشـمگیر دارنـد و در انـواع      به عثمان بن حنیف، عناصر آ مؤمنان

هـا و چیـدمان    معنـایی سـجع   اند. در خوانش سـایه  سجع و چیدمان حروف تبلور یافته

  شود. ها کشف می هاي د�لی آن حروف، �یه

  . سجع1ـ1ـ2ـ2

آفرینش موسیقی و هماهنگی در سطح دو یا چند واژه(یک جمله) یـا در سـطح دو یـا    

شود که  شود، که از لحاظ واژگانی به آوایی اط�ق می میچند جمله(ک�م) سجع نامیده 

رو نغمۀ کبوتر و فاخته را سـجع گوینـد؛ زیـرا بـه شـیوۀ       آهنگین و موزون باشد. ازاین

) در ایـن شـگرد ادبـی،    150، ص8ق، ج1418شـود.(ابن منظـور،    واحـدي تکـرار مـی   

هـا یکسـان    نها در وزن و یا حـرف آخـر(روي) و یـا هـر دوي آ     هاي پایان قرینه واژه

با کاربست سجع که بـه گفتـۀ    امیر مؤمنان )295ـ294، ص1388هستند.(تفتازانی، 

(ابن اثیـر،  ابن اثیر سبب تعادل و انسـجام سـخن و مایـۀ احسـاس لـذت نفـس اسـت       

در نامـۀ   بر رسایی سخن خویش افزوده است. امیر مؤمنان )،212ص ،1ج ،ق1420

  خویش از همۀ انواع سجع یعنی سجع مطرف، موازي و متوازن بهره برده است.

  الف. سجع مطرف 

هــا در حــرف روي یکســان و در وزن  هــاي پایــانی قرینــه در ســجع مطــرف، واژه

). در این نامه، حضرت با سجع مطرف برآمده از کـاربرد  294ناهماهنگ هستند.(همان، 

و خـ�ص، أقـران و     و أرض، أقـراص   و مخالب، غُمض  و جفان، غارب  کلمات(ألوان

معنـاي آواهـاي    افزاید. سـایه  شُجعان، مناخ و انس�خ و...) بر غناي واژگانی خویش می

نواز ساختن سخن، جلب نظر و توجه  برآمده از این تعابیر، اهتمام آن حضرت به گوش

  بیشتر مخاطب و فراهم آوردن زمینۀ اقناع وي است.
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  زيب. سجع متوا

 هــا در وزن و روي هماهنــگ هســتند. هــاي پایــانی قرینــه در ســجع متــوازي، واژه

) در حقیقت، ک�م موزون و آهنگـین، هنگـامی کـه روان و    427، ص1388(الهاشمی، 

گـذارد.   مخاطـب مـی  بدون تکلف در خدمت معنا قـرار گیـرد، بیشـترین تـأثیر را بـر      

تشبیه به سجع متـوازي   ۀگیري از آرای در توصیف شجاعت خویش و بهره حضرت

اَ� و انَّ الشَّجرَةَ الْبرِّیإلَ اَصـلَب عـوداً، و الرَّوائـع الْخَضـرَةَ اَرقُّ     « نویسد: ورد و میآ رو می

النَّباتات لُوداً، وـوداً     جطَـاُ خُماَب قُـوداً، وویإلَ اَقْـوى ودص 16، جم1967 المعتزلـی، .»(الْب،

سـبب سـجع    »خمـود «و  »وقـود «، »جلـود « ،»عـود «واژگان  شود که م�حظه می )289

هاي قبر سخن  اند. و آنجا که از سرنوشت انسان و تاریکی فراز از متن شده متوازي این

و النَّفْس مظَانُّها فی غَد جدثٌ تَنْقَطـع فـی ظُلْمتـه آثَارهـا و     «گوید:  آورد، می به میان می

(آثارها و اخبارها) ایـن نـوع سـجع را     که میان دو واژه )208مان، صه(»تَغیب أَخْبارها

مجفو و مدعو، طمر و شبر، «برقرار کرده است. همچنین در فرازهاي دیگر میان واژگان 

سـجع متـوازي   » و غَـرِق، و...   و مهاوي، زلق  و مرکوس، أمانی  غَرثی و حرّي، معکوس

هـاي مـتن کمـک     تأمل مخاطب دربـارۀ گفـت  شود. تقطیع برآمده از سجع به  دیده می

  مثابۀ پیامی مستقل جلوه داده بر اهمیت هر پیام تأکید دارد.  کند و هریک را به می

  ج. سجع متوازن

 ها در وزن مطابق و در روي مخالف هسـتند.  هاي پایانی قرینه در سجع متوازن واژه

هـا هـم   «با گزینش این نـوع از سـجع در عبـارت     ) امام295، ص1388(تفتازانی، 

) یعنـی در واژگـان   293ص ،16، جم1967المعتزلـی، »(رهائنُ الْقُبورِ، و مضامینُ اللُّحود

اَیـنَ  «عبـارت  در » مـداعب و زخـارف  «تبلور یافته و همچنین کلمـات  » قبور و لحود«

و  )جـا  (همـان »بِزَخارِفـک  مـم الَّـذینَ فَتَنْـتهِم   الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرتهِم بِمداعبِک؟ اَیـنَ ا�ْ 

حبائل و مداحض، بؤس و غمض، أرض و «وزن مانند  با کلماتی مسجع و همهمچنین 

  پردازد.   به بیان مطالب مورد نظر خود می» کَف، قَمح و قزّ

رابطـۀ  » ض�لإل و متاهإل، تبر و شبر«آواي فوق و کلماتی مانند  با دقت در واژگان هم

رابطـۀ تضـاد برقـرار    » مجفو و مدعو، وقـود و خمـود  «معنایی یا ترادف و میان واژگان 

کنـد و در   آفرینی مـی  است. این روابط در وحدت بخشیدن به متن و تقویت ک�م نقش
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رو کلمات مسـجوع محـور سـبک     شوند. ازاین نتیجه سبب تأثیري بسزا در مخاطب می

شـوند تـا بهتـر بـر دل نشـیند و در ذهـن        ها در قالب آن ریختـه مـی   سخن شده و پیام

مخاطب جاودانه گردد. این اهـداف همـان �یـۀ پنهـان مـتن هسـتند کـه در خـوانش         

شوند. بسامد استفاده از سجع در این نامه به تفکیک انـواع   معنایی آواها شناخته می سایه

  سجع در نمودار زیر مشخص شده است:

  
تـري نسـبت بـه سـایر      بسامد گستردهشود، سجع مطرف  همان گونه که مشاهده می

انواع خود در بافت نامه دارد. سجع زمانی زیباست که مفردات آن زیبـا و الفـاظ آن در   

خدمت معنا باشد و هرکدام از دو قرینه بر معنایی غیر از معناي قرینۀ دیگر د�لت کنـد  

نامـه  رو امـام در ایـن    ) ازایـن 295که در این هنگام زینت آشکار سخن اسـت.(همان،  

 بیشتر از سجع مطرف استفاده کرده است.

سـبب افـزایش موسـیقی     باید افزود فرایند آرایۀ سجع در کـ�م حضـرت امیـر   

معنـاي   تر سخن وي شـده اسـت. بـا خـوانش سـایه      درونی و وحدت و جذابیت فزون

در سـرزنش عثمـان    آواهاي کلمات مسجع، افزایش غناي الفاظ، خروش امام علی

کنـد. همچنـین    دنیـا و هشـدار بـر فریبنـدگی آن را معلـوم مـی      بن حنیف و نکـوهش  

دهـد کـه فصـاحت و     نشان می معناي سازوارگی لفظ و معنا در بافت نامۀ امام سایه

پردازي او حتی در اوج خشم و نـاراحتی   ب�غت، ریشه در سرشت ایشان دارد و سخن

یم بلنـد ذهنـی   آمیخته با ظرایف ادبی بوده و بدون تکلف و تصـنع تصـویري از مفـاه   

  دهد.  مؤلف را به مخاطب ارائه می

50%

30%

20%

سجع مطرف

سجع متوازي

سجع متوازن
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  . جناس3ـ2

شناسانه، جناس از ابزارهاي ایجاد موسیقی در سخن است کـه بـا تکـرار     در منطق زبان

) و بـه  150، ص1، ج1383بخشد.(صـفوي،   ها به ک�م تـوازن مـی   ها یا مصوت صامت

داد، شـکل و ترتیـب   معناي تشابه لفظی بین دو واژه است که اگر واژگان در نـوع، تعـ  

 شـود.  حروف یکسان باشد، جناس تام و در غیر این صورت جناس ناقص نامیـده مـی  

بـرد و از   ) جناس از یک سو جنبۀ موسیقایی ک�م را با� مـی 288، ص1388(تفتازانی، 

دلیل عامل تشـابه در   شود. در انسجام متن، جناس به سوي دیگر سبب تداعی معانی می

  رود. ین عوامل انسجام به شمار میتر وزن و آوا از قوي

گرچه کاربست آرایۀ جناس در این نامه، بسامد کمی را به خود اختصـاص داده، در  

  اي از ک�م ایشان نظم و توازن را فراهم آورده است مانند: پاره

  جناس مصحف  شَحت علَیها نُفُوس قَومٍ و سخَت عنْها نُفُوس قَومٍ آخَرِینَ

  سأَجهد فی أَنْ أُطَهرَ الْأَرض منْ هذَا الشَّخْصِ الْمعکـوسِ و الْجِسـمِ الْمرْکـوسِ   

  جناس �حق

   مهذُنُـوب مغْفَارِهـتبِطُـولِ اس تتَقَشَّع و مهنُوبج هِمضَاجِعنْ مع افَتتَج و    جنـاس

  مضارع 

 لَاءالْب ارِدوم هِمتدررأَودلَا ص و دإِذْ لَا وِر  جناس اشتقاق  

 ى وهی أَوینی علَهِی ف رَةٍوقإلٍ مفْصنْ عنُ مهأَو  جناس اشتقاق 

ها، هماهنگی لفظ و معنا، و آراستن به ظرایف ادبـی آن   معناي این قبیل صنعت سایه

رساند، نشانۀ  یهم بدون تصنع و تکلف، گذشته از آنکه فصاحت و ب�غت آن امام را م

هاي درونی و یا آزردگی وي  اهتمام آن حضرت به موضوع مورد بحث و بیانگر دغدغه

  است. 

  . چیدمان حروف3

اي و هر واکه رمزگانی است که ایدئولوژي حاکم بر  هاي نشانه اي از واکه زبان مجموعه

در سـاخت   یابنـد.  وسیلۀ تکرار، خاصیتی درونی می دهد و به مفهوم واژگان را نشان می

هـاي   ها با تصاویر ذهنی یا اندیشه دهندۀ آن هاي تشکیل کلمات یا چیدمان حروف، واج

آنکه نیاز بـه توصـیف یـا شـرحی دقیـق و       سخنور هماهنگ است. او با این شگرد، بی
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هاي مورد نظـر را بـه خـاطر مخاطـب      جزء داشته باشد، تصاویر ذهنی یا اندیشه جزءبه

 سازد. بر این اسـاس، در نامـۀ امـام    خواننده برجسته می ها را در ذهن آورد و آن می

شده در سـاختار کـ�م حضـرت     هاي آوایی همنشین نیز هریک از حروف الفاظ یا واکه

  باشد که با مقصود اصلی صاحب سخن هماهنگ است. دار باري از معنا می عهده

لجفـان؟  دعاك، مأدبإل/ ا�لـوان، ا «در واژگانی همچون  در فراز اول نامۀ حضرت

هـا بـراي    هستیم. ایـن واج » آ«و » أ«، شاهد تکرار بیست مرتبه واکۀ »ما ظننت، فألفظه...

) با خـوانش  31، ص1383روند.(قویمی،  بیان صداهاي بلند، هیاهو و همهمه به کار می

است؛ حـالتی کـه    شود که این آواها نشانۀ خشم و اندوه امام معنایی معلوم می سایه

شود. به دیگر سـخن، تنهـا مفهـوم کلمـات و عبـارات       شخص میگیري صدا م در اوج

رسانند و بسامد حضور  ها نیز چنین حالتی را می بیانگر اندوه امام نیستند، بلکه نوع واکه

انجامـد، اسـتمرار و تـداوم درد     هارمونی می که به پیدایش نوعی» آ«و » أ« و تکرار واکۀ

  دهد. عمیق حضرت را نشان می

همـان معنـا را در   » عائلُهم مجفُو و غَنیهم مـدعو «ید در عبارت همچنین وجود تشد

دلیل قدرتی که زبان در هنگام بیان و اظهار آن دارد،  تشدید به«کند؛ زیرا  ذهن تداعی می

) 604م، 2008عبدالرحیم، »(کند. به بلند شدن و پرسروصدا بودن موسیقی متن کمک می

ها تصویري هنري از حالت خویش را به مخاطـب   این واکه در حقیقت امام با کاربست

  دهد.  ارائه می

 المعتزلـی، »(و لَهِی فی عینی أَوهى و أَوهنُ منْ عفْصـإلٍ مقـرَةٍ  «عبارت  ،در فراز دیگر

تکرار شده است. این سه واج که از ته حلـق  » أ، ه، ع«حروف ، )205ص ،16، ج1967

صـورت ضـعیف و    (اصطکاك و تمـاس انـدام صـوتی) بـه    و بدون اطباق و یا احتکاك

ها از خفایا و زوایـاي   گونه واج شوند، د�لت بر آن دارد که این چسبیده به دو ریه ادا می

آیند؛ در نتیجه ارتباطی تنگاتنگ با احساس عمیق حضرت در  پنهان دل انسان بیرون می

ایشـان از دنیـا از عمـق     خصوص دنیا و دنیاپرستی دارد؛ بدین معنا که احساس بیزاري

گونه توازن آوایی ضمن بیان حـس قلبـی گوینـده، در     وجود است. به دیگر سخن، این

ور  گذارد و گویی زبانۀ این تنفر و بیزاري را در جان وي نیز شـعله  مخاطب نیز تأثیر می

  ) 20، ص1396سازد.(اقبالی،  می



 1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   372

و الرَّواتع الْخَضرَةَ أَرقُّ جلُـوداً   عوداًإلَ أَصلَب أَلَا و إِنَّ الشَّجرَةَ الْبرِّی«در تمثیل عبارت 

 النَّابِتَات ذْیإلَووداً الْعطَأُ خُمأَب قُوداً وى وکه براي ) 289ص ،16، جم1967 المعتزلی،»(أَقْو

هـاي ایـن تصـویرها بـا      به تصویر کشیدن پایداري و شجاعت آن حضرت اسـت، واج 

در پایان هر جمله حضور دارد؛ » دال«سازوار است. واکۀ انسدادي  مفهوم ک�م امام

واجی که در هنگام اداي آن قسمت بیشتر سطح زبان با سطح سخت کام دهـان منطبـق   

) تکـرار ایـن واج در کـ�م، قطـع     49م، ص2007شـود.(انیس،   شده و هوا حـبس مـی  

و بر ص�بت و سختی کند  درپی صوت را به همراه داشته و حس بساوایی را القا می پی

رو تکرار ایـن حـرف شـجاعت و اسـتواري      ) ازاین66م، ص1998د�لت دارد.(حسن، 

میان دو مصـوت  » دال«کشد. ع�وه بر این، واکۀ  حضرت در میدان نبرد را به تصویر می

بلند (و، آ) قرار گرفته، که کشش و مدت زمانی که براي تلفظ آن �زم است تقریبـاً دو  

انجامد. در حقیقت کثرت حروف مـدي   هاي کوتاه به طول می و مصوتها  برابر صامت

کندي و با تأخیر تلفظ شوند و بدیهی است که آنچه با درنگ  شود جم�ت به باعث می

در درون حفـرۀ  » و«القا شود مایۀ تأمل مخاطب و اقناع بهتر وي خواهـد بـود. صـداي    

» آ« ۀتکـرار واکـ  رۀ مخالفان اسـت و  هاي تی شود و بیانگر افکار و اندیشه دهان تولید می

  .استهاي سست دشمنان  اندوه حضرت از تفکرات باطل و اندیشهدهندۀ  نشان

إِلَیک عنِّی یا دنْیا فَحبلُک علَى غَارِبِک قَد انْسلَلْت منْ مخَالبِک و أَفْلَـت  «در عبارت 

احدی مف ابالذَّه تتَنَباج ک ولائبنْ حکمل«شاهد دوازده مرتبه تکرار همخـوان   »ض «

چسـبد و   هستیم که در هنگام تلفظ این واج زبان به ابتداي کام با� نزدیک به لثه با� می

 شـود.  شود و با جدا شدن زبان از سقف و خـارج شـدن نفـس ادا مـی     نفَس حبس می

پـذیري   ف) بنابراین، این واکـه بـر التـزام و چسـبندگی و انعطـا     63م، ص2007(انیس، 

هـاي دنیـا، نقـش     ) که در بیان توصیف فریـب و دام 78م، ص1998د�لت دارد(حسن، 

د�لت بر کثـرت و تـداوم و تأکیـد    » ك«کند. همچنین حضور حرف  خوبی را بازي می

هاي دنیا و از سوي دیگر در تأکید کـ�م بـه کـار     تواند از سویی بر کثرت دام دارد و می

  رفته باشد.

 عنْوطئَ دحضَک زلقَ و منْ رکب لُججک غَرِقَ و منِ ازور  منْت هیها«در عبارت 

» زلـق، غـرق، وفـق   «هایی ماننـد   ) واژه293ص ،16، جم1967 المعتزلی،(»حبائلک وفِّقَ
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هـا وجـود دارد، نشـانگر حقـارت و پسـتی       دلیل خاصیت صوتی که در ادا کـردن آن  به

دلیل ویژگی خشکی که در آن وجـود دارد، حالـت تیرگـی و     به» ق«دنیاست؛ زیرا واکۀ 

) شایان ذکر است که  در ایـن عبـارات،   142کند.(همان، ص سخت بودن دنیا را القا می

بیزاري امام از دنیا و دنیاپرستان مجـال بـراي   جم�ت بسیار کوتاه است؛ از آن روي که 

  گذارد.  بیان سخنان بلند را باقی نمی

  ها معنایی ترکیب . خوانش سایه4

هایی است که نوع نحوي آن در مرتبۀ نخست قـرار دارد؛   برآمده از ترکیب نامۀ امام

هـاي   ها بخشی از �یـه  معنایی این ترکیب رو واکاوي سطح نحوي و خوانش سایه ازاین

  سازد.  پنهان متن را معلوم می

 ها . سطح نحوي ترکیب1ـ4

پـردازد؛ زیـرا هـر واژه جایگـاه      نشینی بین جمـ�ت مـی   علم نحو به بررسی روابط هم

کند. قابل ذکر  مشخصی در یک ترکیب دارد و بنا بر آن جایگاه، رسالت خود را ایفا می

نحـوي بیشـتر متجلـی     است که کیفیات روحی و ذهنیـات پنهـان گوینـده در عناصـر    

هـا، زمـان افعـال،     ها در جمله، طول جمله شود، از آن روي که کیفیت چیدمان کلمه می

 ، بـه نقـل از فتـوحی،   35ص ،1395 انـد.(نیکوبخت،  گر نـوع اندیشـه   ها، بیان نوع جمله

در زبان عربی، هریک از عناصـر سـازندۀ کـ�م، جایگـاه مشـخص و       )167، ص1390

دمان طبیعی جمله در زبان عربی به دو گونۀ اسمیه(مبتدا+ خبر) اي دارد. چی شده تعریف

و فعلیه(فعل+ فاعل) تعریف شده است. میزان برجستگی و مقبولیت یک متن ادبـی تـا   

حدود زیادي به ساختمان ک�م و روابط اجزاي جملـه بـا یکـدیگر بسـتگی دارد. گـاه      

در ک�م خروج نموده و هاي مختلف از جایگاه اصلی خود  اجزاي سخن بنا بر موقعیت

هـاي نحـوي در کـ�م     نـوع سـاخت   الب�غـه  نهـج شـوند. در   جانشین ارکان دیگر مـی 

بر پایۀ نحو معیار زبان عربی شـکل گرفتـه اسـت. نامـۀ یادشـده، از نظـر        حضرت

ساختمان جمله داراي جم�ت بلند و پیوسته است که این نوع از جم�ت در مقایسه با 

تري را به خود اختصاص داده است. در حقیقـت،   منۀ گستردهجم�ت کوتاه و منقطع دا

جم�ت طو�نی با میزان درنگ و تأمل گوینده در یـک واحـد فکـري پیونـد دارد و از     

آنجا که این نامه در راستاي ارشاد مخاطبان، بیدار ساختن آنان از خواب غفلت و تغییر 
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تـا در  گیرد  اطناب به خود میلذا متن رنگ دادن نگرگاهشان به دنیا نگاشته شده است؛ 

  مخاطب نفوذ کند و در ذهن او ماندگار شود.

نـو   اسمیه براي ثبوت و دوام و جملۀ فعلیـه بـراي نوبـه     از منظر علم ب�غت، جملۀ

شدن و حادث شدن و نشان دادن یکی از سه زمـان بـه مختصـرترین صـورت وضـع      

گاه از این اصل عدول شود و اند؛ گرچه ممکن است بر اساس قرینه و سیاق ک�م،  شده

) از آنجـا کـه   86ــ 85، ص1388این جم�ت معانی دیگري به خود گیرند.(الهاشـمی،  

مخاطب این نامه، از خواص آن حضرت بوده و جزء کارگزاران و مسـئو�ن بـه شـمار    

در این نامه بیدارسازي و ابـ�غ برنامـۀ اجتمـاعی و دینـی بـه       رفته و هدف امام می

اي محکـم و راسـخ را    تردید وجود چنـین موضـوعی شـیوه    است، بی بن حنیف  عثمان

هاي فعلیه که در تفهیم مطالب و شناساندن حوادث و  طلبد. لذا در بافت ک�م، جمله می

تأثیرگذاري در مخاطب قابلیت بیشتري دارد، حضور پررنگی دارد. کما اینکـه در مقـام   

میه که طبیعتی آرام و ساکن دارد و بیان نصایح مشفقانه و اندرزهاي حکیمانه، جملۀ اس

  کند، جلوگر شده است. بر ثبوت د�لت می

شناسی اهمیت دارد، بسامد تکرار فعـل در مـتن ادبـی و     از مسائلی که در علم نشانه

فعل ماضـی،   64فعل تشکیل شده است که شامل  125هاي آن است. این نامه از  د�لت

انش آماري آن در نمودار زیر ترسیم شده باشد، که خو فعل امر می 7فعل مضارع و  54

  است:

  
حضور پررنگ فعل ماضی بر بعد روایـی مـتن د�لـت دارد و بیـانگر تأکیـد سـخنان       

بر مفهوم مورد نظر است؛ زیرا فعل ماضی تحقق و یقین انجام شدن کـار را   حضرت

معنـاي   . سـایه ببـرد  رساند و تمام شبهات در رابطه با انجام فعل را از بین می در گذشته می

51%
43%

6%

فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر
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کشـاند   هاي دنیا حقیقتاً انسان را به ه�کت می ها و دام ها آن است که لغزشگاه این ساختار

و هرکس بتواند خود را از آن برکنار دارد، به سـعادت و قـرب الهـی نائـل خواهـد شـد.       

  همچنین بر عزم جدي حضرت بر دوري از دنیا و زرق و برق آن د�لت دارد.

اینکه در این نامه، ذهن مخاطب دائماً از زمان گذشته(فعل ماضی) �یۀ معنایی دیگر 

شود تا خواننده  به زمان حال(فعل مضارع) در حرکت است. شناور بودن زمان سبب می

با الهام از گذشته، موقعیت خود را بسنجد و حا�ت و رفتارهـاي زاهدانـۀ حضـرت و    

دگاه خود دربارۀ دنیا مقایسه کنـد کـه   ش را با دی ا نگاه ایشان را به دنیا و تعلقات کذایی

با اسـتفاده   توان گفت امیر مؤمنان رو می شود. ازاین این خود سبب تغییر در فرد می

  از این شیوه نیز در پی تأثیرگذاري سخن خویش بر مخاطب بوده است.

  . سطح بالغی5

سـازي زبـان اسـت. در     �یۀ ب�غی، زمینۀ اصلی تنوع بیان و تبلور فردیـت و شخصـی  

بخشد  هاي مجازي زبان، به ک�م ادبیت می حقیقت کیفیت کاربردهاي ب�غی و صورت

و در آفرینش متن و فرایند خوانش و تحلیل متن کارآمد است. ایـن بخـش از سـطوح    

گذار است و عملکـرد آن بـر برونـۀ زبـان     زبان، برخ�ف سطح موسیقیایی در معنا تأثیر

سـازد و از   هاي ک�م خویش را برجسته می باشد که ادیب به مدد آن صورت استوار می

شناسی تنها  هاي ادبی از منظر نشانه رود. صنایع ب�غی و آرایه قواعد زبان معیار فراتر می

فرینش یک صـحنۀ  منظور آ ابزار زبانی براي به تصویر کشیدن عناصر تضاد و تناسب به

هـاي معنـادار در سـاختار مـتن و      خیالی و بدیع در یک متن ادبی نیستند بلکـه د�لـت  

  ) 144ـ140م، 2005چهارچوب زبانی آن، متناسب با هدف گوینده است.(عوض حیدر، 

 تـرین  عالی که است مخاطب به لفظ نیکوترین در معنا رساندن ب�غت،در حقیقت 

، بسامد هریک از صنایع ادبی علـم  45یافته است. در نامۀ  تجلی الب�غه نهج در آن نمود

معانی و بیان متفاوت از یکدیگر است. حضرت با توجه به هدف اصلی خویش از نامه 

بن حنیف و توبیخ او براي شـرکت در مهمـانی اشـرافی و     که دربارۀ بیدارسازي عثمان 

ـ   ها و فریب معرفی دام نهـد. در ایـن نامـه،     ا مـی هاي دنیاست، ساختار ب�غی نامـه را بن

هاي ب�غت چون موارد مختلف دانش معانی و بیان(تشبیه، استعاره، کنایه) مـورد   بخش

  گیرد. بررسی قرار می
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قیدهاي تأکیدي عمدتاً بیانگر شدت و ضعف باورهـا و اعتقـادات گوینـده دربـارۀ     

یـن  ها و مفاهیم مطرح در ک�م است. تأمـل در بافـت کـ�م حضـرت گویـاي ا      اندیشه

إنّ، أنّ، لقد، إ�، أ�، نون «حقیقت است که استفادۀ ایشان از اسلوب قسم و اداتی چون 

که در زبان عربی براي تقویت ک�م و نشـانگر شـدت و تأکیـد اسـت     » تأکید ثقیله و...

مقتضی ظاهر سخن خارج شود؛ زیرا او در این نامـه، عثمـان   موجب شده که ایشان از 

دهـد و آنـان را منکـر     بن حنیف، دنیا و مخالفان شجاعت خویش را مخاطب قرار مـی 

گیـرد.   رو براي تأکید ک�مش ایـن اسـلوب را بـه کـار مـی      داند؛ ازاین ک�م خویش می

ـ «جم�تی مانند  ء بِنُـورِ علْمـه أَلَـا و إِنَّ     دي بِـه و یستَضـی  أَلَا و إِنَّ لکلِّ مأْمومٍ إِماماً یقْتَ

رَیهمبِط نْیاهنْ داکتَفَى م قَد کمامإِم«، »     لَّیـتـا وی لَمتَـاللَـى قع رَبالْع رَتتَظَاه لَو اللَّه و

روضَنَّ نَفْسی رِیاضَإلً تَهِش معهـا إِلَـى   و ایم اللَّه یمیناً أَستَثْنی فیها بِمشیئَإلِ اللَّه لَأَ« و »عنْها

همچنین حضـرت در   گواه بر این ادعاست. )205ص ،16، جم1967 (المعتزلی،»الْقُرْصِ

ـ طلب فهم امري که از قبل ناشـناخته باشدــ    کاربست اسلوب استفهام از غرض اصلی

ي امـوري بـه کـار    ادات اسـتفهام را بـرا   بر اساس قرینه و سیاق ک�م،شود و  خارج می

حضرت در این نامه، استفهام را براي اغـراض ب�غـی    ها آگاهی دارد. آن ازگیرد که  می

أَقْنَـع مـنْ نَفْسـی بِـأَنْ یقَـالَ هـذَا أَمیـرُ         أَ« گیرد. نظیـر  به کار می تعجب، انکار و تقریر

مـا أَصـنَع بِفَـدك و غَیـرِ     « ،»کباد حرَّىأَبِیت مبطَاناً و حولی بطُونٌ غَرْثَى و أَ« ،»الْمؤْمنینَ

 (همان،».أَینَ الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرتهِم بِمداعبِک أَینَ الْأُمم الَّذینَ فَتَنْتهِم بِزَخَارِفک« و »فَدك

) در حقیقت حضرت با کاربست این شیوه، زمینۀ اقناع مخاطب را فراهم 287ص ،16ج

 دارد. را براي اهداف مورد نظر به تکاپو و تفکر وامیآورد و او  می

هاي خود پیش از ایراد ک�م، حمد الهی را به زبان آورده و  در خطبه منانؤامیر م

کند، اما در این نامه همانند  ها و ستودن پروردگار شروع به سخن می بعد از شکر نعمت

أمـا  «هاي خویش بدون تحمیدیه، سخن خود را آغاز کرده و تنها به ذکر واژۀ  دیگر نامه

ضاي حال و ب�غت سخن که در پی هشـدار  بسنده کرده است. آن حضرت به مقت» بعد

سـازد   و اندرز است، با براعت استه�ل، سخن خویش را بـا مـتن نامـه هماهنـگ مـی     

هاي ب�غت این  شود و این روش یکی از نشانه شگردي که در آغاز سورۀ توبه دیده می

  متن است.
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  . تشبیه1ـ5

کـه وسـعت و    اسـت  بیانی در تقریب معنا به ذهـن مخاطـب تشـبیه    ۀترین آرای مناسب

ظـاهر   گذارد؛ از آن روي که ادیب میان اشیا و عناصرِ به دید ادیب را به نمایش می زاویه

 امام علی کند تا مقصود خود را بهتر به شنونده منتقل کند. ارتباط پیوند ایجاد می بی

ـ    نه با کاربست این آرایه متناسب با مقتضاي حال، ب�غـی کـ�م خـویش     ۀتنهـا بـر جنب

. قابـل ذکـر اسـت    ندک تر براي مخاطب بیان می ش را دقیقا افزاید، بلکه مفاهیم ذهنی می

بـدین معنـا کـه مشـبه و     کاررفته در این نامه از نـوع محسـوس اسـت؛     که تشبیهات به

شـبه را  درك بهتر وجـه  ۀکه این امر زمین ،ندا به، با یکی از حواس ظاهر قابل درك مشبه

فهـم و درك مفـاهیم مـادي و     زیـرا بنـدد؛   آورد و راه انکار را بر مخاطب می فراهم می

  اندازد.  محسوس ذهن خواننده را به تکاپو نمی

بــراي آگــاهی و هــدایت مخاطــب و برحــذر داشــتن او از زنــدگی   حضــرت

و لَـا  «فرمایـد:   کنـد و مـی   اشرافی، منش خویش را دربارۀ دنیا توصیف می وبرق پرزرق

م بِرَةٍأَخَذْتأَتَانٍ د إِلَّا کقُوت این تعبیر بیانگر نهایت زهـد و  205ص ،16، ج(همان.»نْه (

کند که از کثـرت کـار و    است؛ زیرا ایشان خود را به چارپایی تشبیه می تواضع امام

زحمت پشتش مجروح شده و از شدت درد و رنج، غذایش اندك است. سپس پسـتی  

کند. از آنجـا کـه    را به میوۀ تلخ درخت بلوط تشبیه می ارزشی دنیا را ترسیم و دنیا و بی

نیز  هاي کذایی دنیا هم در نزد علی خوردن این میوه ناگوار و تنفرآمیز است، زیبایی

از سرگرم شدن به خوردن غذاهاي لذیذ با خاطرنشان سـاختن  تنفرآمیز است. همچنین 

بیه، خویشـتن را برحـذر   پیامد این سرگرمی، یعنی همانندي با چارپایـان در قالـب تشـ   

، (همـان .»کالْبهِیمإلِ الْمرْبوطَإلِ همها علَفُها أَوِ الْمرْسلَإلِ شُغُلُها تَقَممها«فرماید:  میو دارد  می

هاي ثروتمنـد را بـه ماننـد حیوانـات پـروار       ایشان در این تشبیه انسان )287ص ،16ج

هاي  برند و انسان ها ریخته شده لذت می داند که از غذاهاي فراوانی که در اطراف آن می

وجـوي علـف بـه چراگـاه      کند کـه در جسـت   مستمند و فقیر را به حیواناتی تشبیه می

روي کـه هدفشـان جـز شـکم چیـزي      روند، لیکن عمل هر دو ناپسند اسـت از آن   می

 نیست. 

هاي طبیعت است کـه   گیري از پدیده هاي آشکار تشبیهات در این نامه، بهره از جلوه
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در پاسـخ بـه شـبهاتی کـه در      که امام موجب اثرگذاري عمیق آن شده است. چنان

علـت خـوردن غـذاي     بـه  ایشـان یعنی اعتماد به نـاتوانی   ،هاي سست وارد شده اندیشه

و براي تقریـب معنـا   پردازد  با بیانی شیوا به اثبات شجاعت و توانایی خویش میناچیز، 

توانـد آن   گیرد که براي شنونده ملموس بوده و به آسانی می به ذهن تمثیلی را به کار می

ـ  «فرماید:  میرا در ذهن خود مجسم کند.  اتالرَّو ـوداً وع لَبرِّیإلَ أَصرَةَ الْبإِنَّ الشَّج أَلَا و ع

) 289ص ،16، جهمان(».الْخَضرَةَ أَرقُّ جلُوداً و النَّابِتَات الْعذْیإلَ أَقْوى وقُوداً و أَبطَأُ خُموداً

او با تشبیهی زیبا بین خود و درختان بیابان کـه تنهـا بـا رطوبـت درون زمـین سـیراب       

وار اسـت،  شوند و چوب آن محکم و در مقابل باد و شرایط نابسامان محیطـی اسـت   می

) در 2455، ص5ق، ج1424الحسـینی،  کند.( شجاعت و توانمندي خویش را بیـان مـی  

که از کثرت کند  مقابل براي اثبات ضعف و سستی دشمنان، آنان را به گیاهانی مانند می

هاي محیطی نیرومند نبـوده   آبیاري سرسبزند در این صورت در برابر سختی و ناگواري

شوند. در حقیقت نازك بـودن   طبیعی، ضعیف و پژمرده میمحض نابسامانی اوضاع  و به

پوست درختان کنار جویبار، برهانی براي امکـان توانمنـدي و عـدم ضـعف و سسـتی      

کند کـه تنهـا بـا آب     است. ع�وه بر این حضرت خود را به گیاهانی تشبیه می امام

؛ این ویژگـی  شود ور و کندتر خاموش می تر شعله شود در نتیجه سریع باران سیراب می

این تشبیه بیانگر آن است شوند.  صورت مداوم آبیاري می برخ�ف درختانی است که به

ور ساختن آن پایدارتر اسـت. در   که ایشان در برافروختن آتش جنگ تواناتر و در شعله

سختی و دشواري زنـدگی بـه   «منظور امام از کاربرد این سه تمثیل آن است که حقیقت 

شود و آسایش و رفـاه بـه سسـتی و ضـعف افـراد       آدمی منجر مینیرومندي و ص�بت 

  )21ص، 4ج، 1979 مغنیه،»(انجامد. می

فرماید: جاي تعجـب نیسـت کـه مـن در عـین       آنگاه امام در تأیید سخنان خویش می

همچون نهالم از نهالی کـه از یـک    سادگی غذا شجاع باشم چراکه من نسبت به پیامبر

شود: یکی  اند و چون دست به بازوي هستم. در این عبارت دو تشبیه دیده می ریشه رسته

تشبیه شده است؛ زیرا هنگامی که دو شـاخه   به منزلت پیامبر منزلت و جایگاه امام

و  از یک ریشه خارج شود هر دو بـه ماننـد یکدیگرنـد. منظـور آن اسـت کـه امـام       

اند و هیچ اخت�فـی بـا یکـدیگر ندارنـد. از آن روي کـه       دو شاخه از یک ریشه امبرپی
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را بعـد از عبـدالمطلب    اند و ابوطالب کفالت پیامبر عبداهللا و ابوطالب هر دو برادر بوده

صـنو مـن   «فرماینـد:   رو امام می گیرد که پیامبر براي او مانند فرزند بوده. ازاین بر عهده می

و دیگري تشبیه بازو به سـاعد  ) 2456، 5ق، ج1424الحسینی، وقلو بودیم.(یعنی د» الصنو

واسطۀ دیگري  ترین اعضا به یکدیگرند و یکی به است؛ از آنجا که این دو عضو از نزدیک

به بازو و ساعد دست تشبیه  نزدیکی و قرابتش را به پیامبر گیرد، امام علی نیرو می

. بـازو بـه سـاعد متصـل اسـت و امکـان       1داشت:  توان سه برداشت نموده، که از آن می

توان او را از پیامبر جـدا   به رسول خدا متصل است و نمی جدایی از آن نیست و امام

. ساعد آنگاه که با بازو همراه نباشد هیچ اثر و تـوانی نـدارد، همـان گونـه کـه      2دانست. 

مامت �یۀ درونی دیـن  اثر است. رسالت بسان �یۀ بیرونی دین و ا رسالت بدون امامت بی

است؛ از آن روي کـه پیـامبر    مثابۀ دست پیامبر در اس�م به است. در حقیقت علی

. نیـرو و  3رسـید.   منزلۀ دست او بود به هـدفش مـی   واسطۀ امام که به براي مبازه با کفار به

واسطۀ ساعد که شامل کف دست و انگشتان است. اگر فـرض   توان در بازو و عملکرد به

شود حتی اگر شجاع باشـد.   که بازو از ساعد جدا شود، توانایی انسان از او سلب میکنیم 

 و ائمۀ بعد از او نبود، پایه و اساس دین اس�م بعد از پیامبر همچنین اگر امام علی

یافت، لیکن همۀ این آثـار در   جزیرۀ عرب گسترش نمی شد و در خارج از شبه متزلزل می

و امامـان بعـد از    که فعلیت و عملکرد آن از امـام علـی   حقیقت از آثار رسالت است

  )350، ص15تا، ج ایشان است.(نقوي القاینی، بی

�زم را براي بیان مؤثر و هنرمندانه  ۀهاي متناسب، زمین به با انتخاب مشبه سخن،  امیر

هـاي   تواند یکـی از مقولـه   ها ع�وه بر اینکه می به کند. چگونگی انتخاب مشبه فراهم می

 کنـد.  به شناخت فکر و روان صاحب سخن نیـز کمـک مـی    ،نقد تشبیه محسوب شود

ه منان مواد تشبیهی خود را از عناصر پیرامون خویش کؤم واضح و آشکار است که امیر

تنها بـه   ند، که آن نهک گزینش میسروکار دارند  ها مردم در زندگی روزمره مستقیماً با آن

ثبـت و آشـکار    ایضـاح و روشـنگري و نیـز    رايبندي ک�م، بلکه ب قصد تزیین و آرایه

  گیرد.  خویش به کار می ۀفکر و تجربساختن 

  . استعاره  2ـ5

تعارله و مسـتعارمنه اسـت کـه    وجـود مسـافت بـین مسـ     ،عامل تأثیرگذار در اسـتعاره 



 1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   380

بـین   ۀگزیند؛ یعنی آنگاه کـه فاصـل   را برمی» خیال ۀزاوی«براي آن تعبیر  )Sayce(سایس

استعاره از صفات تعبیري و بیانی خالی است، لـیکن هرچـه ایـن     ،طرفین نزدیک باشد

 )10ص، م1997 ،(ابوالعـدوس .دشو گذاري آن بیشتر می قدرت تأثیر ،فاصله دورتر باشد

أَجـرَّ حبـلَ   «شـود. ایشـان در عبـارت     گونه از استعارات در ک�م حضرت دیده مـی  این

گیرد؛ تجسیم به معناي صـورت جسـمانی دادن بـه     از اسلوب تجسیم بهره می» الضَّلَالَإلِ

صـورت محسـوس و    امور معنوي و غیر مادي است؛ به دیگر بیان، امور انتزاعـی را بـه  

کننـد.  امر حسی و انتزاعی دوشادوش یکدیگر حرکت  کهاي  گونه ملموس شناساندن به

ـ را در سـایۀ   در این تعبیر گمراهی ـ امر انتزاعـی   ) امیر مومنان61تا، ص (قطب، بی

نماید و بـه یکـی از لـوازم     به را حذف می کند و مشبه استعارۀ مکنیه به حیوانی مانند می

یوه در معرفی امور انتزاعـی و  کند. این ش مشبه که همان ریسمان(افسار) است بسنده می

  کند.  تقریب معنا و حقایق غیر مادي به ذهن، نقشی مؤثر ایفا می

 ،16، ج1967 (المعتزلـی، »حتَّى تَخْرُج الْمدرةُ مـنْ بـینِ حـب الْحصـید    « در عبارت

به معنـی دانـۀ   » حصید«به معناي کلوخ یا خاك خشکیده و واژۀ » مدرة«واژۀ  )289ص

شده مانند گندم و جو است، لـیکن ایـن دو واژه در معنـاي اصـلی خـویش       تگیاه کش

هـاي گنـدم و معاویـه     منزلـۀ دانـه   اند و در سایۀ استعارۀ مصرحه، مؤمنان به کاربرد نیافته

هـاي   کوشد تا غله همچون دانه کلوخ ترسیم شده؛ یعنی همچنان که صاحب خرمن می

گردد از آن  د آن را که باعث فساد غله میخود را پاك کند و انواع کلوخ و سنگ و مانن

کرد تا گروه مؤمنان را از وجود معاویه که نقـش   خارج سازد، آن حضرت نیز ت�ش می

مهمی در تباه ساختن عقیده و نابودي دینشان داشت، پاك نماید تا بذر ایمانشـان رشـد   

  کند و دینشان استوار شود.  

کنـد و او را مخاطـب قـرار     م مـی صورت موجودي خردمند ترسی حضرت دنیا را به

آمیزي این خطاب، در شنونده تأثیرگذارتر باشد و بـا کـاربرد    سبب شگفت دهد تا به می

را متناسب بـا هـم و در کنـار هـم درون یـک       چندین استعاره ،تزاحم استعارهاسلوب 

که آفریند  میتناسبات تصویري و پیوندهاي درونی  ،ند و بدین واسطهک ساختار ذکر می

 يتناسـبات و پیونـدهایی کـه ایشـان از اجـزا      ؛ زیراآفرین هستند ساز و زیبایی برجسته

وي کارآیی  ۀسازد، هم در بیان ابعاد معنایی و عاطفی اندیش تصویري، به هم پیوسته می
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ایشان ابتدا در سایۀ استعارۀ مکنیه دنیا را بـه   د.شو ساز گسترش معنا می دارد و هم زمینه

سازد و افسار را بر پشـت یـا    ه که صاحبش او را در چراگاه رها میچارپایی تشبیه کرد

شـود و در چراگـاه بـه     بیند از صاحبش دور می افکند او هم خود را آزاد می گردنش می

گردد. انداختن ریسمان بر پشت حیوان کنایه از رها کردن اسـت.   حال خود مشغول می

خویش را رها کنند این عبـارت  خواستند همسر  ها هرگاه می شایان ذکر است که عرب

اش با دنیا را به زنی نامناسب تشبیه کرده که همسرش  بستند. امام نیز رابطه را به کار می

اش از  گردانـی  ) تا بیزاري و روي2458، ص5ق، ج1424الحسینی، دهد( او را ط�ق می

ا حذف کـرده  کند و مستعارمنه ر سپس دنیا را به حیوان درنده تشبیه میدنیا را بیان کند. 

کـه از  » چنگال«گردد و به  که به دنیا بازمی» مخالبک«و به ذکر مشبه(ضمیر ك) در واژۀ 

ام. در  هاي تـو گریختـه   فرماید: اي دنیا از چنگال لوازم مستعارمنه است، اکتفا کرده و می

هاي دنیاست. همان گونه که هـرکس در   ها و زینت حقیقت چنگال دنیا کنایه از شهوت

شود، هرکس هم در چنگال دنیا گرفتار شود، نابود  وان درنده بیفتد ه�ك میچنگال حی

گردد، مگر آنکه راه فرار را در پیش گیرد. ع�وه بر ایـن، اثبـات چنگـال بـراي دنیـا        می

بر پایۀ اسـتعارۀ مکنیـه، دنیـا را بـه صـیاد       استعارۀ تخییلیه است. همچنین حضرت

ي گرفتار ساختن صـید گسـترده اسـت؛ اثبـات دام     هاي خود را برا کند که دام تشبیه می

یابـد بـه    وسیلۀ ریسمان به صید دست مـی  براي دنیا استعارۀ تخییلیه است. صیاد تنها به

کند. هرکس بتواند خـود را از آن برهانـد    مانند دنیا که تنها با مادیات مردم را شکار می

فرماید: من از  رو امام می رسد ازاین یابد و هرکس اسیر آن شود به ه�کت می نجات می

هـاي فـراوان    شود که لغزشـگاه  ام. سپس دنیا به پرتگاهی تشبیه می ریسمان دام تو رسته

و�ي پـا در آن   شود که به خاطر گـل  در لغت به مکانی اط�ق می» مداحض«دارد. واژۀ 

نیـا را  هاي آن استعاره آورده و سراسـر د  لغزد. امام این واژه را براي دنیا و فریبکاري می

جایگاه لغزش پاي روح انسان دانسـته اسـت کـه بسـیاري در آن لغزیـده و بـه ورطـۀ        

  اند.   ه�کت فرو افتاده

گر حقیر انگاشـتن دنیـا    شده نمایان انتخاب مستعارمنه و جامع در استعارات گزینش

گرایـی مفهـومی    کنـد، هـم   در نگرگاه امام است. آنچه در این مجموعه جلب توجه مـی 

ست؛ بدین معنا کـه همگـی بـه وجهـی بیـانگر مفهـوم تبـاهی، ناپایـداري،         ها شبه وجه
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سـمت اندیشـۀ    خویی و فریبندگی دنیا هستند. استعارات با بسامد با� معنی را بـه  درنده

  دهد. زوال و ناپایداري دنیا سوق می

مهـر زهـد و    گویـد و راز سـربه   آلود با دنیـا سـخن مـی    با زبانی عتاب حضرت

 المعتزلـی، (».لَأَقَمت علَیک حـدود اللَّـه  «فرماید:  سازد و می برم� میپارسایی خویش را 

سازد که اجراي  ایشان دنیا را به مانند مجرم مخاطب خویش می )293ص ،16، ج1967

حد الهی بر او واجب است. و آمادگی خود را براي اجراي حدود الهی بر این عـروس  

ه�کت کشـانده،   ۀاري را گمراه نموده و به ورطاش بسی هاي فریبنده اغواگر که با وعده

همچنین در این عبارت، شاهد کنایه(از نوع تعریض) هستیم که با هدف دارد.  اع�م می

طـور   ارشاد مخاطبان بیان شده تا دوستی دنیا را رها کنند و به آخرت روي بیاورنـد. بـه  

ها را  کند و مستعارمنه میکلی، حضرت با هدف بیزاري از دنیا از استعارۀ مکنیه استفاده 

کند تا بدین واسطه تنفر مخاطب را برانگیزد و او را  از امور منفی و تنفرآمیز انتخاب می

 بستگی به دنیا بترساند. از دل

امـور  مذکور این است کـه   ۀهاي امیر ک�م در کاربست استعاره در نام یکی از شیوه

و بـا ایـن بیـان،    دهـد   انتزاعی و معقول را به گونۀ امور معقول و محسـوس ارائـه مـی   

بخشـیده و بـراي مخاطـب مجسـم     عینیـت  با تصویري دیداري هنجارهاي نادیدنی را 

منْ وطئَ دحضَک زلقَ و مـنْ  «فرماید:  اش می سازد. ایشان در بخشی از ک�م نورانی می

اسـتعاره از  » دحـض « ۀواژ )جا (همان».و منِ ازور عنْ حبائلک وفِّقَرکب لُججک غَرِقَ 

کشـاند، و در نتیجـه    طلبی و دلبستگی می هاي دنیوي است که انسان را به افزون شهوت

کنـد.   هاي ه�کت و گنـاه سـقوط مـی    لغزد و در پرتگاه در راه حق می پاي نفس انسان

هـاي   دانـد کـه امـواج آن، آرمـان     ي مواج خطرناکی مـی دیگر اینکه دنیا را به مانند دریا

قـدري   ها بـه  پایان دنیایی است و عبور از آن بسیار مشکل، که گاه امواج هوا و هوس بی

را اسـتعاره از  » حبائـل «کنـد. سـپس واژۀ    شود که انسان را غرق می شدید و سنگین می

آن برکنـار دارد بـه    دهد، کـه هـرکس خـود را از    هاي دنیا قرار می زرق و برق و زینت

وطـی، رکـب، زلـق و    «شود. شایان ذکر است که واژگـان   سعادت و قرب خدا نائل می

  ترشیح ـ م�ئم مستعارمنه ـ است. » غرق

تَقَشَّـعت بِطُـولِ اسـتغْفَارِهم    : «فرمایـد  هاي کامل می در توصیف انسان حضرت
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مهی ابرهـا) را بـراي محـو شـدن     پراکنـدگ »(تقشـع « ۀایشان واژ )295ص (همان،».ذُنُوب

از آن روي کـه گناهـان در سـیاه کـردن صـفحۀ جـان و        ؛گناهان، استعاره آورده اسـت 

از پذیرش انوار الهی، نظیر ابرهاي متراکمی است کـه صـفحۀ    ها پوشاندن و ممانعت آن

  دارد.  زمین را از پذیرش نور خورشید و آمادگی براي روییدن گیاه و امثال آن دور می

  کنایه. 3ـ5

لفظـی  «اصط�ح علم بیان، کنایه یکی از شگردهاي بیانی و از صنایع ب�غی است و در 

شـناختی   ارزش زیبایی). 242، ص1396اقبالی ».(است که �زم معنایش اراده شده باشد

باید سرانجام به معنی پوشیده  کنایه در آن است که مخاطب، با درنگ و ت�ش ذهنی می

الکنایه ابلغ «اند:  روست که گفته ازاین ؛راه برد و راز آن را بگشایدو فروپیچیده در کنایه 

 در حقیقـت ایـن آرایـۀ ادبـی    کنایه رساتر از آشکارگی در سخن اسـت.   ؛»من الصراحإل

حاصل کوشش و خ�قیت ذهنی است که بر اساس هنجارهاي خاص زیباشناختی براي 

در این یابد.  ی متن، معنا میهاي متعارف زبان عادي در بافت درون درهم شکستن قاعده

شود، بلکه کلمات در مجـاورت   تنهایی جانشین لفظ دیگر نمی آرایۀ ادبی، هیچ لفظی به

هاي  شوند. امیر سخن در فراز توصیف دام گیرند و موجب تحول در معنا می هم قرار می

است  کنایه از این )293، ص16، ح1967(المعتزلی، »رد و لَا صدرإِذْ لَا وِ« فرماید: دنیا می

آنـان در   زیـرا توانند از آن رهایی یابنـد؛   اند که نمی که آنان در خطر بزرگی گرفتار شده

نزدیکانشان ین معنا که دب ؛بسته شده است آنان راه ورود و خروج برو عالم قبر هستند 

الم قبـر  توانند از ع توانند براي آگاهی از احوالشان بر آنان وارد شوند و آنان نیز نمی نمی

  )357ص، 15جتا،  بی، ي القاینینقوخارج شوند و به دنیا بازگردند.(

بـدان   )جـا  (همـان »و السالم منْک لَا یبالی إِنْ ضَاقَ بِـه منَاخُـه  «فرمایند:  می همچنین

معناست که اگر کسی بتواند خود را از دنیا برکنار دارد و از دست دنیا جان سالم بـه در  

به معناي » مناخ« ۀشود و باکی از تنگی خوابگاهش ندارد. واژ به قرب الهی نائل می ،برد

) در 223ص، 10ج ،1389(مکـارم،  .»خوابـد  محلی است که شتر در آنجا بر زمین مـی «

ها و مشک�ت زندگی نظیر فقر، بیمـاري و...   کنایه از سختی» ضیق المناخ«اینجا عبارت 

  است.

ها گوش خیال مخاطب را نواخته و وي را بـه   ها و کنایه هتردید تشبیهات، استعار بی
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معنـایی   کند؛ تأمل و درنگی که �زمۀ ارشاد و هدایت است. خوانش سایه تأمل وادار می

صرفاً در پی توبیخ نیسـت بلکـه بـر آن     دهد که امام علی ها نشان می این قبیل آرایه

  ز چاه تشخیص دهد.است تا مخاطب خویش را به تأمل وادار کند و راه را ا

  . نتیجه7

  :کهاین است آنچه گفته آمد برآیند 

هاي  . در نامۀ امام به عثمان بن حنیف نوع واژگان، آواها و چیدمان حروف و آرایه1

معنایی ما را به مدلو�ت نهفتۀ متن ایـن   لفظی از عناصري د�لی هستند که خوانش سایه

   رسانند؛ نامه می

دنیـا   شود که حضرت مشخص می 45سطحی) نامۀ  . از خوانش اکتشافی(�یۀ2

هـاي آن رسـته اسـت. ولـی از      ها و لغزشـگاه  دهد که از دام را مخاطب خویش قرار می

 شـود کـه امـام    معنایی و شناخت �یۀ پنهان متن چنـین دریافـت مـی    خوانش سایه

دنیا کند که  دهد و به این نکته اشاره می هاي دنیا هشدار می مخاطب را در خصوص دام

  هاست. با تمام زر و زیورهایش تنها جایگاهی براي امتحان و سنجش انسان

بـا کاربسـت    . بررسی سطح آوایی این نامه نشـان از آن دارد کـه امـام علـی    4

به عثمـان بـن حنیـف را     چشمگیر حروف مجهوره بر آن بوده تا خشم و اندوه خویش

   دلیل شرکت در مهمانی اشرافی به مخاطب القا کند. به

. موسیقی درونی متن و بسامد انـواع سـجع، جنـاس و چیـدمان حـروف کـه بـه        5

هارمونی انجامیده، براي توجه بیشتر مخاطب به هشـدارها و انـدرزها و    آفرینش نوعی 

  هاست.  ماندگاري آن

به  درصد فعل ماضی که بر قطعیت د�لت دارد، نشانۀ هشدار امام51. حضور 6

 براي فریب انسان دارد و نشانگر عزم جدي حضرت هاي دنیا حتمی بودن لغزشگاه

بر دوري از زرق و برق دنیاست. و پیوند فعل ماضی با مضـارع بـراي توجـه دادن بـه     

   کسب تجربه از گذشته و کاربست آن در آینده است.

دهد که  هاي بیانی و تصاویر هنري این نامه نشان می معنایی از آرایه . خوانش سایه7

آرایی صرف آفریده است و هدف آن  این صنایع را فارغ از تصنع و سخن امام علی

  حضرت، تبیین بهتر پیام و رسایی سخن در انتقال مطلب به مخاطب شده است. 
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  نوشت پی

بود، در غزوۀ احد و پـس از آن شـرکت داشـت و در عصـر      بن حنیف از صحابۀ پیغمبر عثمان * «

هاي خراجی عـراق   گیري سرزمین اصی که داشت، مأمور اندازهخلیفۀ دوم به موجب تقوا و پاکدامنی خ

هـا   و سپس والی بصره شد. هنگامی که فتنۀ جمل رخ داد یاران عایشه به او پیشنهاد کردند که همراه آن

بجنگد. او از این کار خودداري کرد. طرفداران عایشه تمام مـوي و سـر و صـورت و     بر ضد علی

ان حال نزد عایشه بردند. او گفت: رهایش کنید. سپس ساکن کوفـه شـد و   ابروهاي او را کندند و با هم

  )182، ص10، ج1389مکارم، »(در دوران خ�فت معاویه چشم از جهان فرو بست.
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