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چکیده

در ادبیّات هر قومی انواع ضربالمثلها وجود دارد ،در نهجالبالغه هم به عنوان یک اثرر ادبری،
مکرّر از آنها استفاده شده است .از آنجا که مثلها در انتقال عقایرد و اندیهرههرا ووینرده بره
مخاطب تأثیر فراوان دارد ،امام علی

کوشیدهاند ،برا آسرانترر شردن درم مفراهیم سیاسری،

اخالقی و اجتماعی و نیز به خاطر نقش ضربالمثلها در کوتاهی لفظ ،رسایی معنا و زیبایی کلمات
آن را به کار ورفته و از این طریق مفاهیم پیچیده را در سطح درم عموم مردم جار سراختهانرد.
این مقاله که با هدف بررسی نقش ضربالمثلها در فهم نهجالبالغه ،نگارش یافتره اسرت ابتردا بره
شیوهها ونجانده شدن ضربالمثلها در البهال معارف نهجالبالغه پرداخته ،سپس انواع زیباییها
بیانی که این مثلها در قالب آنها ریخته شدهاند ،بررسی دقیق وهرته اسرت؛ زیررا برا ایرن روش
محتوا بلند به سادوی در افکار عمومی جا میویرند .در انتها هدف و نحوۀ کاربرد ضربالمثلها
توسّط امیرالمؤمنین

از جمله؛ فضاساز  ،شکل دادن به لحن و شخصیّت پرداز و  ...بررسی شد.

واژگان کلیدی :نهجالبالغه ،امام علی

 ،ضربالمثل ،زیباییها بیانی ،کارکرد.

 -1دانشیار دانشگاه میبد alimirjalili@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری معارف نهج البالغه دانشگاه میبد ،نویسندۀ مسئول maryamtavakoly@gmail.com
تاریخ دریافت1398/03/25 :

تاریخ پذیرش1398/07/22 :
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مقدّمه

در همۀ جوامع و در ادبیّات وفتار تمام قهرها ،مثلها نقهی پررنگ را ایفا میکنند ،مثل کلمۀ
عربی از مادّۀ مُثول و در لغت به معنا شبیه ،نظیر ،مِثل و مَثِیل؛ به معنا شَبَه ،شِربه و شربیه اسرت.
ریهۀ سامی آن «مثل» ،عبر «ماشال» ،آرامی «مثال»،حبهی «مسل» و آکد «مهلم» بره معنرا
همانند می باشد( .زلهایم )11 :1381 ،و در اصطالح ،ضربالمثل جملها کوتاه مهتمل بر تهبیه یا
مضمونی حکیمانه است که به جهت روانی الفاظ و روشنی معنا بین عامّه مههور شده و حامل پیرامی
برا اثروذار کالمرش برر مخاطرب ،بره
است( .بهمنیار )19 :1369 ،بر این اساس؛ امام علی
َ َ َ ُ
ْ
کاربرد ضربالمثلها توجّه داشته و در ادبیّات خود به آن اشاره کردهاندُ « :و ِعظ ُت ْم ِب َم ْنْ َنَ َ ب ْنَُْ ْم َو
ْ َ َ ُ َ ُ
ُ
ض ِر َب ِت اْل ْمثَل لْنم»« ،از سروذشت پیهینیان خویش درس عبرت ورفتیرد و از ضررب المثرلهرا
چیزهایى یاد ورفتید( ».ارفع)635 :1379 ،
ضرب المثل ها زیبا و حکیمانه همواره مورد توجّه عموم طبقات اجتماعی است؛ زیرا از یرک
سو بهخاطر ویژوی ساده وویی برا همه قابل فهم بوده و در قالب تمثیل پیامها دشوار و پیچیرده
قابل درم میشوند و از سو دیگر مثلها قدرت آموزشی را باال میبرند؛ چون در ضرب المثل ها،
جمع بند  ،کلّ نگر و نتیجه ویر ها الزم وجود دارد که در فراویر عموم طبقات اثر به سزا
دارد( .مخاطب )150 :1385 ،از این رو ،توجّه به ضرب المثل هرا نهرج البالغره ضررور اسرت و
پروراندن آن ها ،یکی از اهداف آموزشی زبان ارزنده این کتاب میباشد کره امرام

متناسرب برا

مباحث خطبهها و با عنایت به فرهنگ و آداب مردمی این صنعت ادبی را اسرتخدام مرینمرود و در
ارتباط با حوادث سیاسی و اجتماعی ووناوون از ضربالمثلها کمک میورفت و با جاذبرۀ هنرر
آن ،مباحث پیچیدۀ اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی را برا عموم مردم سادهساز میکردند.
 -1ادبیّات نظری پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسشها است:
 :1-1پرسشهای پژوهش

 -1شیوهها استفاده از ضربالمثلها در نهجالبالغه چگونه است؟
 -2صورتها زیبایی شناختی و شیوهها بیانی مثلها در نهجالبالغه کدام هستند؟
 -3کاربرد مثلها در نهجالبالغه چه تأثیر در فهم بهتر مخاطب دارد؟
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 :2-1پیشینۀ پژوهش

تحقیق و بررسی آثار نگارش یافته در رابطه با ضربالمثلها نهجالبالغه نهان میدهد ،کره در
این آثار عمدتاً ضربالمثلها استخراج و پیش زمینهها آنها مورد مداقّه قرارورفته یا با رویکررد
دیگر تدوین یافتهاند ،امّا پژوههی که به طور خاصّ و به شکل روشمند به بررسی کارکرد مثلها
در بیان و انتقال منظور امام

به مخاطبانش پرداخته باشرد؛ ترا آنجرا کره نگارنردوان پیگیرر

کردهاند ،یافت نهد .برخی از این پژوهشها از این قرار میباشند:
پیر چراغ و دیگران ( )1395در مقالۀ «کاربست بینامتنیّت در فهم امثال نهرجالبالغره» بررا فهرم
دقیقتر اندیههها امام

نگارندوان به بررسی روابط مثلها نهجالبالغه با متون پیهین مثل قررآن،

احادیث نبو یا اشعار و امثال عربی پرداخته و از این رو ،به استخراج همرۀ مثرلهرایی کره امرام
وویندۀ نخستین آن نبوده ،اقدام نمودهاند تا پیهینۀ این مثلها در کالم حضرت را تبیین کنند و از ایرن
طریق روابط بینامتنی امثال نهجالبالغه با تکیه بر این نکته که امام در بیشتر موارد مثلها معرروف را
برا اعادۀ معنا مورد نظر خویش بهکار بردهاند ،معیّن وردد .ناصر و دیگران ( ،)1394در «بررسی
تطبیقی ضرب المثلها نهجالبالغه با ضربالمثلها فارسی» ،بعد از استخراج امثال و حکم علرو در
نهج البالغه ،به تقسیم بند موضوعری آنها پرداخته ،سپس این امثال با ضررب المثرلهرا منظروم و
منثور زبان فارسی معادلیابی شدهانرد .ایرروانزاده و دیگرران (بریترا) ،در مقالرۀ «ضرربالمثرل در
نهجالبالغه» بعد از تبیین ویژویها مثل به طور کلّی و وریز به نقش جامعرهشناسرانۀ مثرلهرا ،بره
بررسی مثل و صناعات وابسته به آن یعنی تهبیه ،کنایه ،مجاز و استعاره پرداختهانرد .غررو ،)1365( ،
«االمثال و الحکم المستخرجة من نهجالبالغنة» به استخراج امثال و حکم از متن نهجالبالغه اقدام و آنهرا
را بر اساس حروف الفبا تدوین نموده است ،پس از آن به بیان و تهریح آنها بر اساس کترب لغرو،،
تفسیر ،،کالمى و شروح پرداخته و ضربالمثلها موجود را به دو نوع سایر و قیاسی تقسریم نمروده
است .اثر دیگر کتاب فضلی« ،االمثال فی نهجالبالغنة» تلخیص کتاب غرو است .این دو اثر به شریوۀ
سنّتی تنها به استخراج مثلها نهجالبالغه و شرح آنها پرداختهاند.
 -2شیوههای استفاده از انواع مثلها در نهجالبالغه

کاربرد مثلها در نهجالبالغه به شیوهها ذیل انجام ورفته است.
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 :1-2اقتباس

اقتباس به معنا ورفتن از چیز و بهره مند از آن و در اصطالح آرایه ا ادبری اسرت کره
ووینده بخهی از سخن دیگر یا معنا آن را در کالم خود بیاورد .منبع اقتباس مری توانرد قررآن
کریم ،احادیث پیامبر

یا ضرب المثل ها و هر سخن دیگر باشد؛ البتّه شرط اصلی اقتباس آن

است که به منبع اقتباس و ووینده اصلی اشاره نهود( .راز 112 :1992 ،؛ نویر  ،بیتا)182 /7 :
مثل « ...تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ « ،»...چیز را وعده دهیرد ببگوییرد
چنانکه در نامۀ  ،53امام
َ
َ
ُ
َْ ُ
َ
َُ
ْ ع َ
که به آن عمل میکنید( ».ارفع )1121 :1379 ،از آیۀ «َ َُ َنر َمْتنَ ِع ْدنا الُ ِنَ ْ وْالناا َمنَ ل وْ ََُنا َ »
(صف« ،)2/نزد خدا بسیار موجب خهم است که سخنی بگویید کره عمرل نمریکنیرد( ».مکرارم
شیراز  )551 :1385 ،اقتباس نمودهاند .در حکمت 169 ،نیز امام

از آیۀ « ...ألَیسَ الصُّبْحُ بِقَریبٍ

( »...هود« ،)81/آیا صبح نزدیک نیست؟» (همان )230 ،اقتباس کرده ،مری فرماینرد« :قَردْ أَضَرا َ
الصُّبْحُ لِذِ عَیْنَیْنِ»« ،برا ،آن که دو چهم بینا دارد صبح روشن است( ».ارفع ،همان)1259 :؛ امّا در
این مورد اقتباسی جزیی صورت ورفته؛ یعنی وزیده ا از تعبیر و واژوران قرآنری در تعبیرر امرام
علی

نمودار وهته است.

 :2-2عبارات مثل شده در نهجالبالغه (قیاسی)

در این نوع ،حضرت علی

خودشان وویندۀ اصلی و نخستین ضرب المثل است؛ یعنی سخنانی

برا نخستین بار آنها را مطرح کرده و بعردها مهرهور شرده و حالرت ضرربالمثرل
که امام
ُ
ورفتهاند( .پیرچراغ )102 :1395 ،در ذیل به مورد از این نوع پرداخته میشود ،مانند« :بَل َ ْنْ ِفن
ْ
َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
فرمود :در هنگرام وقروع فتنره
ال ِْ ْت َد ِة َ َْب ِْ الُ َُا ِ ل ظ ْه ٌر ف ُي ْرَ ُب َو ل ض ْر ٌع ف ُي ْحُ ُب»« ،امیر مؤمنان
چون شتر دو ساله باش که نه پهتی قدرتمند دارد که سوار ،دهد و نه پستانى که بتروان از او شریر
دوشید( ».ارفع )1189 :1379 ،که برا نخستین بار امام

آن را وفته و در کتراب امثرال عربری

خطاب به کسانی که در معرض شورش و فتنهها اهل باطل هستند به کرار رفتره اسرت و توصریه
میکند در چنین شرایط آلت دست این و آن نهوند( .پیرچراغ و دیگران ،همان)102 :
 :3-2نقل مستقیم (سایر)

امثالی که وویندۀ نخستین آن ،امام

نبوده ،امّا ناقل آن به شمار میرود ،البتّه شرهرت آنهرا

بعد از کاربردشان توسّط حضرت بیش تر شده و بر سر زبان افتاده و ماندوار وهتهاند( .همان)103 ،
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این وونه در زبان نهجالبالغه از بسامد باال نسبت به انواع دیگرر برخروردار اسرت و آن را بره دو
شکل میتوان یافت.
 :1-3-2عبارات کوتاه

عبارت مثل واهی کوتاه است و در دو یا سه کلمه خالصه می شود ،مانند :مفهوم ضررب المثرل
َ ْ َ ُ
«و ِر َبت ْي ِايْ ْم» (خ« ،)97/خداوند شما را به فقر و پریهانی مبتال سازد و خیر و نیکی نبینید( ».ارفع،
هنگامی به یاران خود فرموده است که در جنگ با
 )333 :1379این ضربالمثل را حضرت علی
َ
َ
ْ
ُ ْ
ْ ُ
اهل شام سستی و سهل انگار ورزیدند .نمونۀ دیگر تعبیر « :ل َم ْر ة َعْ َر ٌب ُحُ َاة الُ ْس ََ ِة» «زن کژدمى
با نیش و وزیدن شیرین است( ».ارفع ،همان )1209 :یا حضرت در نامۀ چهل و یکرم ،در تعبیرر
دیگر با این شیوه به یکی از عامالن خود که از فرمان و سرپیچی کرده و چون ورگ ورسنه بره
جان مردم افتاده است و چهار نعل در میدان ستم می تازد ،می فرمایند« :فَضَحَ رُوَیْدًا»« ،قدر آهسته
باش» .در واقع توجّه اصلی در این عبارت رو واژۀ «فضح» می باشد که در تفکّر عامیانره «ضرحّ
رویدا»؛ به کسى وفته مىشود که مأمور به ایجاد آرامش است ،اصل این مثل در بارۀ مررد ،بروده
است که شترش را به هنگام ظهر علف مىدهد و او را سیر نکرده ،تنرد مرىرانرد ،در ایرن هنگرام
مىوویند :ضحّ رویدا (بحرانی.)144/5 :1366 ،
امیرالمؤمنین

متناسب با عقاید و فرهنگ اعراب با آنان سخن میوویند و با توجّه به ویژوی

کلّنگر مثلها ،به نتیجهویر میپردازند و فقر و پریهانی را برا شامیان درخواست مینمایند .در
مورد دوم زجرآور نیش همراه با شیرینی در واقع دو ویژوی متضادّ را برا زنران تبیرین کررده
است .و در آخر هم برا تنبیه مخاطب و ههدار در مورد سرکهیاش با استخدام ضربالمثرل ،او را
به آرامش فرامیخواند.
 :2-3-2عبارت بلند

هم جریان داشته اسرت.

عبارت مثل واهی دراز و طوالنی و در فرهنگ و آداب قبل از امام علی
َ
َ َ َ َ
موارد ذیل از این نمونه به شمار میروند ،مانند «ل ْا ََ َ ُيط َُع ِلْ ِص ٍير ْم ٌر» (خ« ،)35/ا ،کراش از قصریر در
این کار پیرو ،مىشد( ».ارفع )145 :1379 ،ماجرا از این قرار است که جذيمنة ابرش ،عمروبن ضررب را
به هالکت می رساند .ضبا  -دختر عمرو -به جا پدر به حکومت می نهیند و در صدد انتقام برمی آیرد.
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پنهانی با عمّال خویش نقهۀ قتل جذیمه را طرح می ریزد و با ارسال نامه ا  ،از جذیمه دعوت مری کنرد
که با و ازدواج کند و حکومت را در دست ویرد .قصیر -یکی از مهراوران جذیمره -او را از عزیمرت
منع می کند و از توطئۀ دشمن زخم خورده بر حذر می دارد؛ ولی جذیمه حرف ایرن ناصرح مهرفق را در
ووش نمی ویرد و می رود و کهته میشود( .اقبالی )24-10 :1384 ،حضرت ،با حسرتی هر چه تمرامترر
این تنهایی خویش را به تنهایی قصیر شبیه می سازد و می ووید من بارها شما را نصیحت و ارشاد کرردم،
ولی شما هروز به وفته ها من عمل نکردید و به صراط مستقیمی که نهان می دادم ،نرفتید ،و به همرین
خاطر به ضاللت افتادید و اسیر فرومایگانی چون معاویه شدید.
نمونۀ دیگر« :لَکِنْ لَا رَأْ َ لِمَنْ لَا یُطَاعُ»« ،و آن که فرمانش را اطاعت نکنند ،تدبیر و رأیش بى
فایده است( ».ارفع)121 :1379 ،
این تعبیر دربارۀ فضیلت جهاد است و در زمانی ایراد شده که خبر حملۀ لهکر معاویه بره شرهر
انبار به امام

رسید ،ولی مردم هیچ اقدامی نکردند؛ لذا ایهان برا توصیف و تهریح اوضاع ،ایرن

ضربالمثل را بهکار برده ،و از یارانش ولهمند است (بحرانی )68/2 :1366 ،و وفته شده این مثل را
ابتدا عتَنة ابن ربیعه بهکار برده است ،آنجا که و قریش را به سو جنگ بدر سازماندهی میکند.
(عسکر  ،بیتا)408/2 :
 :4-2منظوم

واه عبارت ضربالمثل در قالب یک بیت شعر مطرح میشود ،مانند:
َ ُ ُ َ
َْ
ُ
ََ َ
فُ ْم و ْس َت َِ ُيداا ُّالد ْص َح ِال ض َح الغ ِا» (خ)35/
« َم ْروْ ْم ْم ِري ِب ُم ْد ََ ِرج الُ َاي
ِ

«من رأ ،خود را در «منعرج اللّو »،وفتم ولى پند خالصانه مرا درم نکردید مگرر ظهرر روز

بعد ،زمانى که فرصت تمام شده بود( ».ارفع)145 :1379 ،
این بیت از دُرید بن صِمّۀ هوازنی است .درید ،برادر خویش -عبداهلل -را در حالی که از جنرگ
بنی بکر باز می وهتند ،پند می دهد که در راه توقّف نکند .عبداهلل به نصیحت برادر عمل نمی کند و
بنی بکر حمله می کنند و او را می کهند و درید زخمی می شود .مثالی دیگر در این خصوص بیت
شعر از شاعر به نام أکثم بن صیفی است که به صورت مثل بهکار رفته و حضررت بررا بیران
َ َ َ ُ ِّ
الظدة ُ
الم َت َد ِّص ُنح» استناد کردهاند مثرل
منظور خویش تنها به مصرع آخر آن ،یعنی تعبیر «و با يستْيا
منظوم مورد نظر این است؛
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ُ ِّ َ ْ
َْ
َو با َي ْس َت ِْيا الظدة ال ُم َت َد ِّص ُح»

« َو ََ ْم ُس ْْ ُت فى َآثَر َُم م ْْ َنص َ
يح ٍة
ِ
ِ ِ ِ
«چه بسیار نصیحت و اندرز که به شما ووشزد نمودم .واه باشد که کسی که بسیار پند دهرد (بره
ازا پند و اندرز) تهمت و بدومانى به دست آرد ».و این مصراع مثال برا ،کسی است کره کوشرش
در اندرز دادن مىنماید به حدّ که متّهم می شود به این که شراید منظرور برد دارد( .کاشرانی:1378 ،
َ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ
الظ َِّدة ال ُم َت َد ِّ ِص ُح» ضربالمثل برا ،کسى اسرت
 )902/1به بیانی دیگر بر این اساس مصراع «و با يست ِْيا ِ
که آن قدر در نصیحت و خیرخواهى فرد ،مبالغه و زیاده رو ،مىکند که دیگران خیرال مری کننرد،
مىخواهد طرف را وول بزند و به او بدومان مىشوند ،و مصراع اولش این است« :و کرم سرقت فری
آثارکم من نصنيحة» (بحرانی )767/4 :1366 ،حضرت در جواب معاویه که او را در ظراهر بره خراطر
عثمان مؤاخذه می کند ،می فرماید :من از این که در بعضی از بدعتها به عثمان خرده می ورفتم ،پوزش
نمی خواهم .من از این کار هدفی جز اصالح و ارشاد عثمان نداشتم؛ و چه توان کرد؟ چه بسیار هسرتند
ناصحانی که از شدّت دلسوز مورد اتّهام مردم واقع می شوند( .الهیجی ،بیتا)249 :
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ ْ َ ع ْ
َ ْ ُ َ َ
نمونۀ دیگر« :ل َِّث ب ُِيل َيُ َح ُق ال َه ْي َجَ َح َمل
ل َبأ َس ِبَل َم ْا ِت ِإذا ال َم ْات ن َزل»
« لختی درنگ کن تا حمل در میدان جنگ درآید .هیچ باکی از مرگ نیست چون فرود آیرد».
(ارفع)987 :1379 ،
در زمان جاهلیّت ،شتران حملبن بدر را می ربایند و او می رود ،شجاعانه می جنگد ،شتران خویش
را باز پس میویرد و میآورد .از آن زمان ،این شعر ضربالمثلی برا تهدید به جنگ میشود.
معاویه در نامۀ خود امام

را تهدید به جنگ می کند و ایهان در جواب مری نویسرد :پسرران

عبدالمطّلب هروز از شمهیر نهراسیده اند و بعد در توضیح و تطبیق شعر با موضوع ،معاویه را به یراد
جنگ بدر می اندازد که حضرت ،برادر (حدظُة بن ابی سفیان) ،دایری (ولیرد برن عتَنة) و جردّ و
(عتَة بن ربيَة) را به درم واصل کرده بود( .اقبالی)24-10 :1384 ،
 :5-2حلّ (تحلیل)

در این نوع بهرهویر  ،نویسنده یا ووینده ،متناسب با غرض اصلی ،به دلیل موقعیّت و وضرعیّت
عبارت یا جملۀ حاو مثل ،ساختار اصلی مثل را تغییر میدهد و واه معنا و مصداق سخن خود را در
قالب مثل مطرح میکند( .تقو )202 :1396 ،
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برا نمونه در این عبارت امام

َ
َ
َْ ُ
ناو ٌر ب ْا َس ُنَ»؛ «همانرا
اینوونه عمرل کرردهانرد « ،الناْر م ِ

روزوار چلّۀ کمانش را کهیده است( ».ارفع )405 :1379 ،واژۀ إیتار (زه به کمان بسرتن) را بررا،
روزوار به طور استعاره آورده و با ذکر قوس (کمان) آن را ترشیح داده است ،جهت مهابهت ایرن
است که زمانه تیر مصیبتها و حوادث خود را که قضا ،تغییر ناپذیر الهى آنها را رقم زده همچون
تیرانداز چاالکى که تیر او خطا نمىکند به سو ،مردم رها مرىسرازد( .بحرانری )176/3 :1366 ،در
واقع این تعبیر حضرت از عبارت «انباض بغیر تؤتیر» ورفته شدهاست .همان طور که قطب راوند
به آن اشاره کرده می ووید« :رو ان الدهر موتر قوسه» و فیالمثل «انباض بغیر تروتیر» و هرو أن
یجعل الوتر فیها و یهیى أمرها( .راوند  )10/2 :1364 ،در عبارت «فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ»« ،پس رهبر
هر ملّتى باید با مردم خود به راستى سخن ووید( ».ارفع )543 :1379 ،شارحان آن را متضمّن مثلری
معروف می داند .و می وویند:؛ یعنى کسى که جلوتر از کاروان در پى آب و علف حرکت مىکنرد،
و هدایت آن را بر عهده دارد باید به کاروانیان راست ووید .مثلى است کره امرام

بررا

بیران

مقصود خود به آن تمثّل جستهاند ،و اصل آن «ال یَکْذَبُ رَائِدٌ أَهْلَهُ» مىباشد( .بحرانی)71/3 :1366 ،
 -3زیباییهای بیانی ضربالمثلهای نهجالبالغه

ضربالمثلها موجود در نهج البالغه عمدتاً برورفته از فرهنگ و عقاید قومی عرب است ،البتّه
امام علی

آنها را برا بیان اهداف سیاسی ،اخالقی یا اجتماعی که در راستا خداباور ایهران

است ،استخدام نمودهاند .بنابراین مثلها نهجالبالغه بیانگر بینش و کنش حضرت هستند که ایهران
واهی اوقات این مقوالت را در قالب ضرب المثل ریخته تا اهداف خویش را به صورت ساده بررا
مخاطبان تبیین کنند.
 :1-3مجاز

مَجاز؛ مصدر میمی ،به معانی وذشتن و عبور کردن است و در اصطالح فنّ بیان ،استعمال لفظ در
غیر معنا اصلی و موضوع له حقیقی است به مناسبتی که آن را در فرنّ بیران عالقره مری ووینرد.
(سعید روشن )55 :1383 ،در ادامه به نمونها از ضربالمثلها مجازوونه پرداخته میشود ،مانند:
َ َ
َ َ َ
َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ
« َوط ِْْت ْرو ِئى َب ْي َْ ْ ا ُصال ِب َي ٍا َجذ ٍاء ْو ْص َِ َر َعُى طخ َي ٍة َع ْم َي ََء» (ارفع« ،)51 :1379 ،و در این اندیهه
بودم که آیا با دست تنها برا ،ورفتن حقّ خود به پا خیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکى کره
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به وجود آوردند ،صبر پیهه سازم ».حضرت در این کالم «اصول بید جذا » از بی یاور و نداشرتن
معین و همراه تعبیر به ید جذا (دست شکسته) دارند که اوج بیان در تصویرور است ،شرایط پس
از رحلت پیامبر

و اوضاع سیاسی جامعه ،که وضعیّت و کیفیّت آن را با عبارت «طخیه عمیا »

(خفقان و ظلمت کرده کور) تعبیر می فرمایند .یا مانند این تعبیر «إِلَیْکِ عَنِّى یَا دُنْیَا فَحَبْلُرکِ عَلَرى
غَارِبِکَ» (ارفع ،همان« ،)1059 :ا ،دنیا از من دور شو که مهارت را بر رو ،شانهات مىباشرد ».در
این مورد ،مجاز ترکیبی است که در غیر معنا اصلیاش با عالقۀ مهابهت وضع وردیده ،با قرینها
که مانع از ارادۀ معنی اصلیاش میباشد .در واقع معنا اصلی عبارتی که جار مجرا مثرل شرده،
اراده نمی شود .هرواه بخواهند کسی را رها کنند تا به او بگویند هرر کجرا خواسرتی بررو ،از ایرن
ضربالمثل استفاده میکنند .در اصل هرواه بخواهند شتر را رها کنند ترا بچررد افسرارش را برر
کوهانش میوذارند .آن حضرت این مثل را برا بیان مقصود خود؛ یعنی کنارهویر از دنیا مرورد
استفاده قرار دادهاند و جامع اعالم کنارهویر در طرفین است( ».زانوس)20 :1389 ،
 :2-3تشبیه

زیرساخت بیش تر مثل ها و محور اصلی تعریف آن ها تهبیه است .در کهنترین تعاریفی که از
مثل ذکر شده ،بر جنبۀ تهبیهی آن تأکید شده است؛ چنان که مؤلّف مجمع االمثال مثل را بر مبنرا
تهبیه ،این وونه تعریف می کند :مثل چیز است که چیز دیگر به آن ماننده و تهبیه شرده باشرد
(میدانی )6 :1339 ،اینک به مورد از اینوونه مثلها پرداخته میشود.
َ
ْ
ُ
َ ُ ُّ ْ َ َ
ْ
السُطَ ِ َ َر ِاَ ِب اْل َس ِا ُيغ ََط ِب َم ْا ِب َِ َِ»« ،همنهین
این ضربالمثل در بردارنده تهبیه است« :ص َِحب

سلطان ،مانند شیرسوار است ،همه به مقام و رتبهاش حسرت مىخورند( ».ارفع)1297 :1379 ،

این عبارت به عنوان ضربالمثل برا کسی بهکار میرود که خطرات زیراد را مریپرذیرد و
خود را به هالکت میاندازد( .ابن ابی الحدید )147/19 :1404 ،در توضیح آن باید وفت در ایرنجرا
حضرت با مقایسۀ همنهین سلطان و شیر سوار مقام و منزلت «صَاحِبُ السُّلْطَانِ» را برا مخاطب بره
تصویر میکهد و در واقع آن را به عقول مخاطبان نزدیک میکند.
 :4-3استعاره

استعاره به معنا استعمال لفظ در غیر معنا اصلی بر اساس رابطرۀ هماننرد اسرت (هاشرمی،
 )324 :1435زیرساخت برخی مثلها را هم استعاره تهکیل میدهد ،وروهی معتقد هستند که اغلرب
43

سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،13بهار 1398

مثلها استعاره ها تمثیلی هستند و اور به مفهوم مثل توجّه شود ،معلروم مریورردد کره در اصرل
تهبیهی به شمار می رود که مهبّه آن حذف شده است( .عزیز فر )119 :1392 ،ازاین رو زیرساخت
برخی مثلها در نهجالبالغه هم غالباً استعارۀ تمثیلی است.
مانند« :یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَی إِلَی الطَّیْرُ»« ،کوه بلند را مانم که سیالب از ستیغ من ریرزان
است ،و مرغ از پریدن به قلّه ام وریزان( ».ارفع)51 :1379 ،
در این عبارت دو استعاره به کار رفته است ،در توضیح آن میتوان وفت؛ تعبیر به «ینحدر ،فرو
مىریزد و پایین مىآید»« ،و ال یرقى ،باال نمىرود» که در دو جهت مختلف و در برابر هرم قررار
ورفته ،بیانگر نکته ا لطیف اسرت( .مکرارم شریراز  )324/1 :1375 ،در حقیقرت ،امرام

برر

شایستگى خود با دو صفت ینحدر عنّى السیل« :علم و دانش از ناحیۀ من به مردم مىرسد» و ال یرقى
الىّ الطیر «و هیچ اندیهه پیهرو ،به مقام علمى من نمىرسد» ،تأکید کرده و دو صرفت یادشرده را
برا ،خود به این شرح استعاره آورده است -1 :سیل از ناحیۀ امام
صفات کوه و مکان ها ،مرتفع مىباشد و در عبارت امام

جار ،مىشود و جریان آن از

کنایره از بلنرد ،مقرام و شررافت آن

حضرت است که علوم و اندیههها ،بلند سیاسى از جانب ایهان شروع و جریان پیدا مىکند .در این
کماالت خود لفظ سیل را استعاره آورده است.
 -2این که هیچ پرندها ،به بلند ،مقام او نمىرسد ،کنایه از نهایت علوّ درجۀ علمى آن حضرت
مىباشد؛ زیرا الزمۀ هر مکان مرتفعى که از آن سیل جریان یابد ،این نیست که پرندها ،بره آن جرا
نتواند پرواز کند ،پس جمله دوم بلندا

خاصّ را بیان مى نماید که دسترسى بره آن آسران نیسرت،

(بحرانی )507/1 :1366 ،بنابراین امام

برا تبیین عظمت شأن و جایگاه واال سیاسی خرود در

استعارۀ اوّل خود را به کوه تهبیه می کند که دو طرف تهبیه حسّی است و وجه شبه آن هم علروّ و
رفعت مقام می باشد و در دومی علم و مرتبۀ علمی حضرت تهبیه به سیل وردیده که لطافت ،نفروذ
پذیر و جار شدن و نیاز مردم به آن از جمله موارد وجه شبه شمرده می شود .نمونۀ دیگر عبارت:
«هَیْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَیْسَ مِنْهَا» «هیهات سخنى ناروا و وفتار ،بیهوده است( ».ارفع)981 :1379 ،
در این فراز امام

آواهانه برا جلب توجّه مخاطب خود به موضوع دلخواه از این مثل در قالب

استعارۀ تمثیلی استفاده میکنند ،و در توضیح آن میتوان وفت :هنگامى که یکی از تیرهرا قمرار و
مسابقه از کمان رها شود ،صدایى به وجود مىآید که مخالف صدا ،تیرها ،دیگر است و از این صردا
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معلوم مىشود که این تیر از جنس بقیّه نیست ،و این مثل برا ،کسى آورده مىشرود کره وروهری را
مدح و ستایش کند و به آنان ببالد با این که خود از آنان نیست ،و پیش از این عمر وقتری ولیرد برن
عَْنة بن ابى معیط وفت« :أَقْبَلُ مِنْ دُونِ قُرَیْشَ»« ،از نزد قریش مىآیم» و خود را به قرریش نسربت
داد ،و حال آن که از آنان نبود ،عمر به این ضربالمثل تمسّک جسرت و وفرت« :حَرنَّ قِردْحٌ لَریْسَ
مِنْهَا»« ،به صدا درآمد تیر ،که از آن تیرها نبود( ».بحرانی )755/4 :1366 ،ایرن ایرن ضررب المثرل
یادشده زمانی بهکار میرود که کسی خود را در امر غیر مرتبط با و دخالت دهد( .زمخهر :1408 ،
 )68ازاینرو امام

حال معاویه را به خاطر دخالت بیجایش به مضمون این مثل تهبیه میکنند.

 :5-3نماد (رمز)

معنا کلّی آن عبارت از هر عالمت ،کلمه ،ترکیب و عبارتی است که بر معنرا و مفهرومی در
پس آنچه ظاهر آن می نماید ،داللت دارد .عدم صراحت و پوشیدوی مهمّتررین خصوصریّت نمراد
است( .سعید روشن )58 :1383 ،نماد ازجهت آنکه ذکر مهبّهٌ به و ارادۀ مهبّه است به مثرل شربیه
می باشد .الزمۀ دریافتن نماد در مثل ها ،آشنایی با محتویات فرهنگی و ذهنی مردم این مناطق اسرت؛
زیرا نمادها زمینه ها فرهنگی خاصّی دارند( .عزیز فر )122 :1392 ،در ادامره بره برخری از ایرن
مثلها نمادوونه اشاره می شود.
مانند« :وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ»« ،به خدا سووند ،که من همانند آن کفتار نیستم( ».ارفع)63 :1379 ،
«ضبع» ،کفتار ،حیوانى درنده شبیه سگ است که در غارها به سر مىبرد و حیوانرات دیگرر را
مىخورد( .قرشی بنابی )657/2 :1377 ،این ضرب المثل از آن جا پیدا شده که معروف است کفترار
حیوانی ابله است و به آسانى مىتوان او را شکار کرد ،به این ترتیب که صیّاد آهسته با ته پا

خود

یا قطعه سنگ یا چوبدستى به در النۀ کفتار مىزند و او به خواب مىرود ،سپس شکار را به راحترى
صید مىکند( .مکارم شیراز )454/1 :1375 ،؛ بنابراین در فرهنرگ و عقایرد عررب کفترار نمراد
«غافلگیر » است و به همین جهت کسانى را که در برابر دشمن به راحتى غرافلگیر مرىشروند بره
کفتار تهبیه مىکنند .وویی حضرت برا اینکه بگوید ،من از مسایل سیاسی بیخبرر نیسرتم ،ایرن
ویژوی را که در قالب نماد کفتار بیان داشته ،از خود نفی میکنند.
در نمونها دیگر می فرمایند« :هَیْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَیَّا وَ الَّتِی»« ،دریغا چه دور است این نسبت ،پس از
آن همه جبهه و جهاد( ».ارفع )61 :1379 ،اصل این جمله ،اشاره به ضرب المثلی دارد که در تفسریر
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آن وفته می شود که شخص هروونه حادثه و فراز و نهریب مررتبط برا زنردوی خرود را دیرده و
تجربه هایی را که اندوخته است ،منظور نماید .می وویند اصل داستان چنین است که مرد نخسرت،
زنی کوچک ورفت و در آن ازدواج در کهاکش ها و درویر ها فرو رفت و او را طالق داد ،برار
دیگر زنی بزرگ را ورفت ،باز به همان بدبختی ها مبتال شد و او را هم طالق داد .وقتی به او وفتند:
چرا زن نمیویر ؟ در پاسخ وفت« :هیهات! بعد اللّتیا و الّتی»« ،اللّتیا و الّتی»را نماد از سختی هرا و
مصبیت ها بزرگ و کوچک آورده است( .بحرانی )548/1 :1366 ،از طرفی وجود طعن و تحقیرر
به خاطر طرز تفکّر دیگران در مورد علّت کناره ویر مولی از خالفت به وونره ا رمزآلرود ،ایرن
مورد را در ردیف ضربالمثلها رمز قرار داده است( .مهایخی)104 :1393 ،
 :6-3کنایه

کنایه در لغت ،پوشیده سخن وفتن و در اصطالح نحو ،تعبیر از چیز

معیّن با لفظی است که بر

آن چیز به صراحت داللت نکند؛ چنان که وویند :فالن آمد و مقصود از فالن شخصی معیّن باشد .در
اصطالح علما بیان ،کنایه لفظی است که در معنا موضوع له خود به کار رود؛ امّا ملزوم عقلی آن
معنا مقصود باشد ،نه خود معنا؛ چنان که در مثل وویند :در خانۀ فالن باز است؛ یعنی او مهمان نرواز
است( .سعید روشن )57 :1383 ،در این قسمت به نمونههایی از مثرل هرا کنایرها نهرجالبالغره
پرداخته خواهد شد.
«یَرْتَضِعُونَ اُمًّا قَدْ فَطَمَت»« ،آن ها از مادر ،شیر مىدوشند که پستانش خهرک شرده اسرت».
(ارفع)99 :1379 ،
امام

«امّ» را برا ،خود یا برا ،خالفت کنایه آورده است ،در این صرورت بیرت المرال بره

منزلۀ شیر و مسلمانان به منزلۀ بچّهها ،شیرخوار بیت المال هستند .و شیر خروردن مرردم از پسرتان
بیت المال که اکنون خهک شده ،ضربالمثلی است که در قالب کنایه ریختره شرده و از تقاضرا،
عدّها ،از مردم برا ،دریافت بخهش ها و هدایا از بیت المال ،چنان که عثمان بره آن هرا بخهرش و
هدایا مىداد و در این راه بعضى را بر بعضى برتر ،مىبخهید ،حکایت می کند؛ ولرى امرام

ایرن

کار را منع کرد( .بحرانی)668/1 :1366 ،؛ لذا این ضرب المثل را در توبیخ کسانی ایراد می کند که
توقّعات بی مورد از آن حضرت داشتند.
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 :1-6-3تعریض

تعریض نوعی از کنایه است که مخاطب در آن حاضر میباشد و وویندۀ آن برا ووشره زدن ر
بدون صراحت ر اوررا متنبّه میکند .مخاطب این وونه از مثل ها میتواند عامّ باشرد( .عزیرز فرر،
 )125 :1392به عبارت دیگر ،تعریض به جمله ها خبر وفته می شود که معنا مقصود (کنرایی)
آن سخره کردن ،طنز ،سرزنش ،آواهی و یا ههدار به کسی باشد و از این رو مخاطب را می رنجاند.
(تفتازانی)646 :1387 ،
َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ
برا نمونه «اليام ن ِطق لْم الَجمَء ذات الَينَ ِ »« ،امروز من زبان بستۀ دارا توانایی بیان را بره

نطق در مىآورم( ».ارفع)59 :1379 ،

این تعبیر ،ضرب المثل تعریضی از تالش بیهوده است .امام

جملۀ العجما ذات البیان را کنایه از

عبرتها ،آشکار و پیهامدهایى آورده است که بر افراد ونهکار و متمرّد از فرمران پروردورار وارد
مىشد و نیز کنایه از روشن بودن برتر ،فضل امام

نسبت به آنها اسرت کره شایسرته برود از آن

وضع عبرت بگیرند و به مقتضا ،فرمان خداوند که آن ها را به پیرو ،از فرمان امام
عمل کنند .در این عبارت ،وویی امام

وا مىداشرت،

در مقام تعریض و ووشره زدن ،از متمررّدین و وناهکراران

میخواهد از وضع موجود عبرت ویرند و دست از نافرمانی بهویند( .مهایخی و دیگران)107 :1393 ،
 :2-6-3ایما

ایما در لغت به معنا اشاره کردن؛ امّا در اصطالح کنایها است که وسایط در آن اندم میباشرد
و همین کمی واسطه ها موجب شده که فهم کنایه آسانتر و ربط بین الزم و ملزوم به راحتری دریافتره
شود( .تفتازانی)647 :1387 ،؛ مانند این سخن امیرالمؤمنین

«فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذً

وَ فِی الْحَلْرقِ

شَجًا»« ،صبر کردم ،مانند کسى که در چهمش خار فرو رفته و در ولویش اسرتخوانى مانرده باشرد».
(ارفع )51 :1397 ،این فراز از سخن امام

به سکوت تلخ ایهان در برابرر مراجرا غصرب خالفرت

اشاره دارد .منظور از صبر و سکوت ،ترم قیام است .ایهان از این سکوت به تلخی یاد می کنرد و آن
را جانکاه و مرارت بار می خواند و در هر دو جمله برا بیان حال از دو کنایه اسرتفاده مریکنرد کره
بیانگر شدّت غم و اندوه است ،که امام

از ممنوعیّت و ربودن حقّش در دل داشت و خود را در امر

خالفت سزاوارتر میدانست و معتقد بود که با بود این امر به دست دیگران انحراف به وجود مریآیرد.
(بحرانی )256/1 :1366 ،بنابراین حضرت از این صبر ،که صبر بر کار سخت است ،بسیار دچار رنرج
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و اندوه میشود .با توجّه به دو تعبیر مهمّی که امام

به کار میبرد؛ یعنی «القذ فی العین و الهرجی

فی الحلق» و برداشت معنا غم و اندوه و در نهایت صبر بر مسأله و هماهنگی بار معنایی میان لفرظ و
معنا مقصود ،میتوان این کنایه را در زمرۀ کنایات ایما قرار داد؛ زیرا بدون تعریض و با واسطه هرا
قلیل ،لزوم معنی در آن واضح مینماید( .مهایخی و دیگران)101 :1393 ،
 :7-3تلمیح

تلمیح استفاده از شعر یا داستان یا مثلی معروف ،بدون اشراره بره مأخرذ و اصرل مراجرا اسرت.
(همایی)328/2 :1367 ،
َ
َ
ْ
ْ َ ْ
َ ْ ََ
َ
نمونها از مثلها تلمیحی نهجالبالغه از قرآن عبارت« :ف ِإن َمنَ ن ُنت ْم َنَل َم ْر ِة ال َح َِمنل َح َمُنت فُمنَ
ِ
ََ ْ َ َ ْ
ومت ْمُ َصنت» (ارفع« ،)221 :1379 ،همانا شما به زن بار دار ،مىمانید که در آخرین روزها ،بار
دار ،جنین خود را سقط کند ».که از این آیه« :وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینِ» (ص« ،)88/و خبرر آن را
بعد از مدّتی می شنوید( ».مکارم شیراز  )458 :1385 ،برورفته شده است .ایرن آیره بررا تهدیرد
اشخاص به کار میرود؛ یعنى در اندم زمانی و به زود ،،خبر پیهگویىها ،قرآن در مورد ثواب و
عقاب و تسلّط بر ادیان دیگر و آیندهنگر ها دیگر آن به شما مىرسد و مراد از ایرن تلمریح بره
قرآن که اکنون ضربالمثل هم شده ،ظلم و کهتار بنی امیّه است.
 -4کارکرد ضربالمثلهای نهجالبالغه

در این بخش به بررسی نقش مثلها در انتقال محتوا و مقصود امام علی

به مخاطبان پرداختره

خواهد شد.
 :1-4شکل دادن به لحن گوینده

منظور از لحن ،نحوۀ بیان مثل از زبان ووینده و چگرونگی ارایرۀ اندیهره و احسراس او اسرت.
نویسنده واهی مثلها را با لحنی جدّ یا طنزآمیز یا قبیح و ناپسند بیان میکنرد( .مؤیّرد حکمرت،
 )71 :1390کاربرد ضربالمثلها در میان وفتارها نهجالبالغه هم با لحنی خاصّ همراه اسرت کره
در ذیل به آن پرداخته میشود.
ْ
ُ
برا نمونه در مثل « َيا الُ َِ َم َع ال َج َم ََع ِة»« ،دست خدا یاور تودهها است( ».ارفع )451 :1379 ،لحرن
امام
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آنها را به وحدت و همدلی و دور از تفرقه و جدایی فرا خوانده است و میتوان وفرت ،ایرن وونره
َ ُْ َ َ
ع ََ
مثل زدن بیانگر احساس تنفّر حضرت از تفرقه است .یرا در عبرارت «ْلف ِنرطْ ل ُه ْنم َح ْاضنَ ننَ َم َِو ُح ُنَ»،
«سووند بی ومان و به یقین حوضى را برا ،آنها پر از آب کنم( ».ارفع )71 :1379 ،حضرت همرراه
با لحنی طنزآمیز به بیان ضربالمثل میپردازد ،مفهوم ضرب المثل این است ،نقهره ا بررا آن هرا
طرح کنم که راه فرار از آن را نداشته باشند ،این ضرب المثل را برا طلحه و زبیر فرموده اسرت کره
خواهان خون عثمان بودند و جنگ جمل را به راه انداختند( .مکارم شیراز  )484/1 :1375 ،امام

با

لحنی طنزآلود جنگ جمل را به چاه یا حوضی تهبیه میکنند که خود باال آن ایستاده ترا آن را پرر
کند و راه وریز جز با مساعدت خود ایهان نیست ،بنابراین سرنوشت رقّت بار طلحه و زبیرر را ایرن
چنین در قالب ضربالمثل پیهگویی میکنند .پس با توجّه به لحن و طرز بیان ووینده میتوان به طرز
تلقّی و نوع نگرش ووینده در موضوعی خاصّ پی برد .واهی هم در مثلها نهج البالغه شراهد لحنری
َ َْ
تحقیر هستیم که پستی و بی اعتبار مخاطب را در دیده وویندۀ آن نهان میدهد؛ ماننرد « َم ْنْ َث َنر
َْ
ْ َجنر»« ،هر کس پر حرفى کند یاوه مىووید( ».ارفع )1017 :1379 ،همان طور که مهخّص است در
این مثل امام

شخصیّت شخص پروو را زیر سؤال میبرند و از اعتبار ساقط میکنند.

 :2-4فضاسازی

در برخی موارد امام علی

با کاربرد ضربالمثلها فضرا و روح حراکم و شررایط موجرود را

توصیف و تبیین میکنند.
مانند زمانی که حضرت برا تبیین حال و هوا خود در خطبۀ شقهقیه میفرمایند« :فَصَربَرْتُ وَ
فِی الْعَیْنِ قَذً ،وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا»« ،صبر کردم مانند کسى کره در چهرمش خرار فررو رفتره و در
ولویش استخوانى مانده باشد( ».ارفع )51 :1397 ،این تعبیرر ،ترسریم وویرایى از نهایرت نراراحتى
امام

از فضا سالها ،پر درد و رنج مى باشد که ایهان نمى توانست چهم به رو ،حوادث ببنردد

و نه بگهاید و نیز نمى توانست فریاد کهد و سوز درون خود را آشکار سازد؛ لذا امام

تصمیم به

صبر ورفت البتّه نه شکیبایى آمیخته با آرامش خاطر ،بلکه صبر همراه با مهقّت فرراوان (مکرارم
شیراز  )330/1 :1375 ،همان طور که مهخّص است ،این مثل به خوبی فضایی که حضررت در آن
روزها در آن ورفتار بودند ،تبیین میکند.
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 :3-4شخصیّتپردازی

کارکرد دیگر ضربالمثل ها در نهجالبالغه ،شخصیّتپرداز ؛ یعنی توصیف اعمرال و افکرار و
عقاید و ظواهر ممثل از طریق مثل است( .تقو و دیگران)209 :1396 ،
َ
َ
برا مثال در این نمونه نوع شخصیّت در کارکرد مثل هویدا اسرتُ « :م ْج َتم َ
َنيْ َح ْنا ِل َ َر ِبيضنة
ِ
َْ
تجمّرع
الغ َدم»« ،چون ولۀ ووسفند ورد آمده پیرامون من( ».ارفع ،همان )53 :در این سخن امام
ِ
مردم را به دلیل کمى درم و عدم رعایت ادب ،به اجتماع ووسفندان مثل مریزنرد ،در واقرع برین
شخصیّت مردم و ووسفندان رابطه برقرار میکند؛ زیرا در عرب ووسفند سمبل و نهانۀ بی شعور و
اندم بودن زیرکی است( .بحرانی)527/1 :1366 ،
ْ
َ ْ
ْ َ َ ِّ ْ ْ َ ِّ
َ
نمونۀ دیگرِ « :إخ ِتطَف الذئ ِب اْل َزل َد ِام َية ال ِم َْ َزى الْ ِس َير ِة»« ،با عجله چون وروى تیزرو که بز،
زخم خورده و پا شکسته را مىرباید ،اموال امّت را ربود( ».،ارفرع ،همران )1047 :یکری دیگرر از
مثلهایی که به تبیین شخصیّت مورد نظر امام

به مخاطبران کمرک کررده ،ایرن تعبیرر اسرت،

(غرو  )23-22 :1365 ،حضرت در این مورد بیتالمال را به ران بز و مخاطب را به ورگ ورسرنه
مثال زده اند ،در واقع عمل ممثّل را به ربودن ران بز از کار افتاده توسّط وروى چاالم تهبیه کرده،
و وجه شبه به سرعت ربودن و خفّت و پستى او است .امّا این که امرام

در ایرن تهربیه وررگ

چابک را انتخاب کرده ،چون الغر ،ران هایش او را کمک مىکند تا به تند ،بجهد و طعمه را بره
سرعت برباید و هم چنین ران بز الغر اندام را از آن جهت آورده که ممانعتى در کار نیست و بررا،
ربودن آمادهتر است .آن واه به عنوان توبیخ و سرزنش به او اطّالع داده که آن امروال را بره وطرن
خود ،مکّه ،منتقل کرده است( .بحرانى)150/ 5 :1366 ،
 :4-4عنوان خطبه

مثل ها واه چنان بار معنایی و نیز ساختار زیبایی شناسانۀ درخور دارند کره بره عنروان نرام و
موضوع مطلبی خاصّ قرار بگیرند (تقو و دیگران )214 :1396 ،مانند این بخش از خطبۀ شقهرقیّه:
ْ َ ٌ ََ ْ ُ َ ْ
« ِشْ ِشْة ْا َرت ثم بنرت»« ،کف دهان شتر بود که برآمد و فرو نهست( ».ارفرع ،همران )55 :کره
ترکیبی برساخته از آن به عنوان نامی برا خطبۀ سوم قرار ورفت و در حقیقت ،این آخرین عبارت
خطبه است که وجه تسمیۀ آن نیز می باشد و ضرب المثلی برا پایان یافتن و عدم امکران تکررار
کار است که حضرت با کاربرد آن درخواست ابن عبّاس را برا ،ادامۀ سخن ردّ کرد؛ چون حرال
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و هوایى که امام

را برا ،بیان آن سخنان آتهین و حسّاس آماده کرده بود ،تغییر یافت( .مکارم

شیراز 318/1 :1375 ،؛ غرو )212 :1365 ،
 :5-4پیامرسانی

در ضربالمثلها پیام ها و اهدافی وجود دارد ،که ووینده متناسب با مقصود خود آن پیام را بره
خدمت میویرد تا آن جا که زبان استدالل و دلیل آوردن کوتاه است یا بیان یک مطلرب نیراز بره
سخنوفتن طوالنی است ،از آن برا انتقال پیام استفاده کند.
مانند« :کَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرٍ»« ،چون حملکنندۀ خرما به هجر( ».ارفع)981 :1379 ،
این ضرب المثل حامل پیام بیهودوی و بی حاصلی است .این مثل را امام
معاویه بیان فرمودهاند که در آن به بروزیدن پیامبر

 ،در پاسخ بره نامرۀ

از سو خداوند بره پیرامبر و حمایرت

اصحاب او از رسالت جدید اشاره مینماید تا به و بفهماند که سخنانش بیهوده و بی حاصل اسرت؛
زیرا در آن نامه برا ،على بن ابی طالب

که از خاندان نبوّت است ،حال پیرامبر

را برازوو

مىکند و به و ،خبر مىدهد که خدا نعمتى بزرگ به آن حضرت عنایت فرموده و او را برا دیرن
خود بروزیده و به وسیلۀ اصحاب و یارانش و را تأیید و کمک کرده است .در صورتى که خرود
حضرت و اهل بیت پیامبر

سزاوارتر هستند تا این احوال را بازوو نمایند و ایرن مطلرب را برا

ذکر ضرب المثلی آشکار می فرمایند :مثل تو مانند کسى است که خرما به سرزمین هجر حمل کنرد.
ریهۀ این ضرب المثل آن است که روز ،مرد ،از هجر که مرکز خرما است ،سرمایها ،بره بصرره
آورد که متاعى بخرد و از فروش آن در شهر خود سود ،ببرد ،پس از فروش مال التجاره بره فکرر
خرید کاال افتاد ،و ارزانتر از خرما کاالیی نیافت .بنابراین از بصره مقدار زیاد ،خرما خریرد و بره
سو ،هجر حمل کرد ،و در آن جا به امید این که وران شود آن را در انبارها ذخیره کرد امّا خرمرا
روز به روز ارزانتر شد و باالخره خرماها

او در انبارها ماند تا فاسد و تبراه شرد و ایرن موضروع

ضرب المثل شد برا ،هر کس که کاالیى را برا ،فروش و به دست آوردن سود ،به جایى ببرد که
مرکز و معدن آن کاال مىباشد ،تطبیق مضمون نامۀ معاویه با مثل این است که معاویره ،ورزارش و
خبر را به سو ،کسى فرستاد که او خود معدن آن خبر است و جا دارد که این خبر را بره آوراهی
دیگران برساند( .بحرانی )753/4 :1366 ،البتّه باید متذکّر شد این کارکرد ضربالمثل را میتوان در
همه موارد مثلها نهجالبالغه یافت و مثلی نیست که امام

آن را بیهوده بهکار برده باشد.
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نتیجهگیری

طبق مطالعات انجام یافته در این پژوهش مهخّص وردید ،امام علی

بهرهویر متعدّد لفظی و

محتوایی از ضربالمثلها داشتهاند که واهی حتّی مبتکر اصلی مثل خود ایهان است و بعد از آن در
میان مردم رایج شده است .با بررسی کارکرد مثلها موجود در نهجالبالغه و تأثیر آنهرا در فهرم
مطلب که در این مقاله مورد توجّه بود ،مهخّص وردید که نخست ،امام

از مثلها به شیوههرایی

مختلف استفاده کردهاند؛ یعنی واهی مثل از متون قبل به ویژه قرآن اقتباس یافته ،واهی هم تنها بره
نقل مستقیم ضربالمثل توجّه داشته و واهی هم تعبیر ایهان چنان از بار معنایی وسترده برخروردار
بوده که بعد از ایهان بر سر زبانها افتاده است .در برخی موارد استناد امام

بره شرعر معرروف

میباشد که برا مخاطب شناخته شده و واهی نیز عبارت ضربالمثل در بیان مرورد نظرر حضررت
درهم تنیده وهته است .دوم ،در این مقاله به بحثها زیبایی شناختی آرایههرا ادبری مثرلهرا
موجود در نهجالبالغه چون :استعاره ،کنایه ،نماد و تأثیر آنها در فهم محتوا مورد توجّه قرار ورفت.
سوم ،مهمّ ترین کارکردها ضربالمثلها؛ از جمله شکل دادن به لحن ووینرده ،تصرویر آفرینری،
پیام رسانی و فضاساز  ،و تأثیرشان در فهم مقصود حضرت بررسری شرد و مهرخّص وردیرد کره
امام

بهطور عمده ضربالمثل را در راستا رویکرد خاصّ غیر از کاربرد رایرج و مهرهور آن

مدّنظر داشتهاند.
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