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 دانشگاه گیالنگروه زبان و ادبیات عربی استادیار 

 نیاکی سیّد اسماعیل حسینی اجداد
 دانشگاه گیالنگروه زبان و ادبیات عربی دانشیار  
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 18/11/1396 ،  تاريخ پذيرش:07/07/1395تاريخ دريافت: 

 چکیده

، از جملاه مصاادي  )ع(رضااهشتم، حضرت علی بن موسی القصیده هائیّه منسوب به امام 

هنجارهاا و در آن،  )ع(است کاه اماامدر سطح فردی و اجتماعی تعلیم و روشنگری عینی 

 مقالا  .اندشادهياادآور  اتی نافذو پیامدشان را با زبانی بلیغ و ادبیّ های اخالقیناهنجاری

را  زباانیهای بالغای و کارکرد سازه، محتوای کیفیتحلیل  تا به روش بر آن استحاضر 

 در )ع(و انتقال بهتر معانی مورد نظار ايشاان )ع(اری هرچه بیشتر کالم امام رضادر تأثیرگذ

، با به کاارگیری )ع(دهد امامنشان میپژوهش  برآيندنمايد. و تحلیل تبیین  قصیدۀ مزبور

ی هااو آموزه نیادها، بر بو ادبی های تأثیرگذار بالغیريزی زيرساختطابی و پیاسلوب خِ

و  ، اساتفادۀ آگاهاناهقصایدهجاای در جای بدين منظور ؛ دارندتأکید  تربیتی گرانسنگی

کااربرد  و اشاعار گردياده و جاذّابیّت زيباايی موجب، کارآمد بالغی ایشگرده ازخلّاقانه 

ماذهب  النظیار، مراعااتندباه، نادا، آشنايی زدايای، تمثیل، تلمیح،  ،تکرار :نظیر نونیف

ه به برجسات غیرهو  تامحُسن خِايضاح بعد از ابهام، ، لثَ، ارسال مَاستفهام تقريری کالمی،

د، ضامن نظر داران زب عدم صیانت و ستمگریرزی، وناشی از غرور، طمع  سازی گمراهیِ

واژگاان  اساتخدام و انتزاعای ی مفااهیمتصاويربیاان از طري  را  انه مخاطبتوجّ کهآن 

-ديشی و بیادار کاردن وجادانانبه مرگ -ارائه داليل منطقی همراه با -عاطفی و انسانی

 .دسازمی معطوف های خفته
 

 .بالغیادبی و تحلیل  آرمانشهر رضوی، ،ائیّه، قصیده ه)ع(امام رضا کلیدی: هایهواژ
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 مقدّمه .1

است و صاحبان فضل و حکمات در هار نمای روزگار خود بوده ات، همواره آيین  تمامادبیّ

 های جامعاه راها و کژی، کاستیتأثیرگذار یزبان و قلمکارگیری بهبا  اندکوشیدهای هبره

رهنماون اش کماال و جايگااه حقیقایوی سا د و از اين رهگذر، انسان را بهايننم تبیین

 .سازند

کاه شاخصای از  (147-203) )ع(بن موسی الرّضاا پیشوای هشتم شیعیان، حضرت علی

باشاند، در های زالل معرفت و يقاین مایو از سرچشمه های هدايت و رستگاریشاخصه

گی با مشااهدۀ آشافت» )ع(زيستند. ايشانهای پر تنش سیاسی و فرهنگی میيکی از دوره

های گوناگون در جامعه و نفاو  عبّاس و ظهور اديان و فرقهفکری و عقیدتی در دورۀ بنی

)مرتضاوی،  «ترجم  کتب يونانی در میان مسالمانان های فاسد و انحرافی در نتیج انديشه

از اند با تأسّی به کالم وحی، ابواب اخالق را بارای بشار گشاوده و کوشیده( 28-30: 1375

-ف ناب اسالمی که حاوی معیارهايی برای رسیدن به رستگاری و جامعاهنشر معار طري 

باه  شاان قارار دهناد؛ای عاری از کاستی است، مسیر تقرّب به سوی خداوند را فارا روی

نساخ   نساخه، مساائل و آثار متعدّدی با عناوين کتاب،» ،در مسیر روشنگری طوری که

ايان  برجست  هاینمونه . از(42: 1384)جبّااری، « به آن حضرت منسوب است مبوّب  کبیره

نافاذ و زباانی »اساتفاده از  ، باآن است که در )ع(اقدامات، قصیده هائیّه منسوب به ايشان

باه مخاطباان دساتیابی  الزما تواناد که مایالگوهايی رعايت ، همگان را به «بلیغقلمی 

 .کنندباشد، سفارش می «آرمانشهر رضوی»

، بار آنناد برخای قصیدۀ مزبور در )ع(بیان و رسايی کالم امام ، نظر به قدرتنگارندگان    

هاای بالغای و ادبای در تاأثیر و های آن را با رويکرد تبیین کارکرد زيرسااختمايهدرون

های  يل که هدف اصلی از القای کالم، مورد واکاوی قرار دهند و از اين طري  به پرسش

 تدوين اين نوشتار است، پاسخ گويند:

های ادبای اساتفاده در قصیده هائیّه، از چه ساز و کارهای بالغی و ظرافت )ع(رضاامام  -1

، از باه کاارگیری عناصار بالغای و ادبای در انتقاال مفااهیم )ع(هدف امام -2اند؟ نموده

 چیست؟
 

 آرمانشهرلغوی و اصطالحی  نگاهی به معنای .2

تاام  » کتااب، نام (utopia) «پیااوتو»التینی  معادلِ فارسی و برگرفته از واژۀ، آرمانشهر

)اصایل،  پانزدهم و شانزدهم میالدی انگلستان اسات سدۀفیلسوف  (Thomas more) «مور
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و دگرگاونی در  آشاوبگیاری فضاای نويسنده، نام آن را با توجّه به شکل که (17: 1381

باروز ها و مدارس غرب، همچنین انتشار آثار کالسیک يونانی و التینی در دانشگاه نتیج 

 مانی برگزيادهای آردولت ه و زنده شدن سنّت انديشه دربارۀسامانی در جامعنگرانی و بی

ی و نفاا بااه معنااای« اُو» ، متشاکّل از دو واژۀ«اوتوپیااا» بااارتع ؛(19-18: 1361ماور، رک. )

و جاايی کاه  ع به مفهوم ال مکان، ناکجا آباادکه در مجمو به معنای: مکان است« توپیا»

 و باشاد امور بر وف  ماراد ای برين که در آن، هم جامعه» نی است؛ همانوجود آن آرما

ردّپاای جهال، فقار و در آن، نه خبری از ظلم و تبعیض، نه اثری از جنگ و ساتیز و ناه 

در اين جامعه، هدف، رشد و تکاملِ ناوع انساانی » .(11: 1387)حیدری،  «مرض يافت شود

ناد در اختیاار بشار ز مواهب طبیعات کاه خداوو ا بهتر زندگی کننداست تا افراد هرچه 

-مای با اين مقدّمه .(12: 1378)معرفت،  «مند شوندشايسته و بايسته بهره گذارده، به گون 

يافتن اساتعدادهای نهفتا  تعالی ای،دستیابی به چنین جامعه الزم  توان ا عان نمود که

 و اثرگاذار هنمايی هوشمندار ساردر سايه حکیمانه یبرخورداری از تربیت آدمی در نتیج 

کامال از شاراي   ی است که با آگااهیانانديشمند از جمله ،)ع(ترديد امام رضابی که است

را باا عنايات باه عوامال مطلاوب  ایباه جامعاه موجباات رسایدن ،نابسامان اجتمااعی

 اند.هفراهم آورد در قالب آثاری رهگشاتأثیرگذاری کالم 
 

 هائیّه ةمعرّفی قصید .3

کمای و عرفاانی، حِ غلبا  روحضمن برخاورداری از ، )ع(ه هائیّه منسوب به امام رضاقصید

پرستی، تسلیم شدن در برابار همچون: ترغیب به يکتا های اخالقی و اجتماعیحاوی پیام

اطا  در وعهادف ايجااد تاأثیر در انديشاه و کاه باا  اسات اوامر ح ّ، نکوهش نفاق و ...

ات از . است گرديده ، انشادقلمی رساو  نافذانی زب، به مخاطب سازیبیدار راستای  مختصاّ

-برجسته عربی به منظور تبلور مبانی فصاحت و بالغت، ساختار و مضموندر  اين قصیده

اشاراف اماام  باهتوان میعناصر اين  چندان که با تحلیل ،است و تأثیرگذاری کالم سازی

 .پی برد بر علوم ادبی )ع(رضا

در  (1422) يَّادخاتالف نظار وجاود دارد؛ شایخ علای حیادر الم ، ادر تعداد ابیات آن    

بیات عناوان  33، تعاداد ابیاات آن را  )ع(ديوان أهال البیات کتاب 535تا  533صفحات

الادُرّ  کتااب 659تا  653 در صفحات (1373) ريزیتبنمايد. علّامه محمّد علی مدرّس می
احماد الهاشامی سات. کارده ابیات بیاان  45آن را در  )ع(الثّمین أو دياوان المعصاومین

 ، أدبیّات و إنشاء لغة العرب جواهر األدب يف کتاب 511و  510در صفحات (1428) المصری



 یبه آرمانشهر رضو یافتیره، )ع(منسوب به امام رضا یّةهائ ةدیقص یو بالغ یادب لیتحل /170

    ، ()عحضارت رضاا در کتااب (1369) فضل اهلل کمپاانی  کر نموده است.از آن را بیت  31

 فح در صا ()د.ت علّامه شایخ عبّااس قمای نمايد.قید می ،بیت آن را با ترجمه اشعار 45

بیت از آن را باه 10، نهََفس املهموم يف مصیبة سیّدنا احلسنی املظلوم َو یلیه  نفةهةا املصهدو  کتاب 626

 جهت مناسبت آورده است.

شاده اسات کاه از  ارزشامندی انجاام هایپژوهش شان،و سخنان )ع(امام رضا بارۀدر

باا  (1391، 2، شامارهادبیاات دينای) زاده و الهایی، قاضا  قنسولیمقال توان ازجمل  آنها می

کاه در  نام برد «زبانی -هدايت اعصابی از منظر برنام  )ع(تحلیل گفتمان امام رضا» عنوان

با رهبران مسیحی، زردشتی و يهودی از منظر  )ع(به تجزيه و تحلیل گفتمان امام رضاآن 

و تربیت پژوهش در مسائل تعلیم ) بهشتی و رشیدی. اندزبانی پرداخته -برنام  هدايت اعصابی

 «)ع(اصول تربیت عقالنی بر مبنای ساخنان اماام رضاا»در مقال   (1392، 18اسالمی، شاماره

شاامل تربیات که  را به دو قسم: اصول عامّ)ع( ت عقالنی بر مبنای سخنان اماماصول تربی

شود و اصول خاصّ که نااظر باه عقال نظاری اسات، قابال می عقل نظری و عقل عملی

آداب »در مقالاا   (1394، 11فرهنااگ رضااوی، شااماره) رحیماای .اناادبناادی دانسااتهطبقااه
امتیازهای علام از منظار فرهناگ رضاوی را ماورد  «)ع(اندوزی در سخنان امام رضادانش

  در مقالا (1395، 14فرهنگ رضوی، شماره) پناهمیر احمدی و رضائی. بررسی قرار داده است

منطا   «ا دگرهاای گفتماانیبا )ع(رضاا های حضرتها و مجادلهتحلیل گفتمان مناظره»

در حوزۀ تعیین مرزهاای  )ع(شناختی حاکم بر گفتمان مناظرات و مباحثات امام رضاروش

فرهناگ رضاوی، ) نادرياان های واللّعباد اسافندياری،. انادبر بساط بحث گذاشتههويّتی را 

زنا  باه موا «)ع(محسّنات لفظی در کالم امام رضا و اماام ساجّاد»در مقال   (1394، 9شماره

مطالعات ) زادهرجب نژاد وپهلوان. اندپرداخته )ع(محسّنات لفظی در سخنان دو امام معصوم

بار  )ع(حضرت امام رضا شناسی زيارتنام تحلیل متن»در مقال  نیز  (1389، 2اسالمی، شماره

را بر مبنای نظريّ  کانش گفتاار آساتین و  )ع(های امامزيارتنامه« نش گفتارپايه نظري  ک

صاورت گرفتاه هاای ؛ با اين بیان و با توجّه به بررسیاندرل مورد تحلیل قرار دادهسِجان

 به رشت  )ع(منسوب به امام رضا پیرامون قصیده هائیّ پژوهشی ، تاکنون توسّ  نگارندگان

در جهات معرّفای ادبی تواند تالشی نو و گامی حاضر می تحرير در نیامده است؛ لذا مقال 

؛ فرهنگ رضوی در میان جويندگان دانش و معرفات باه شامار آياد ترويجتبیین و و  آن

 )ع(مین أو ديوان المعصاومینالدُرّ الثَّ پیش رو، بر مبنای کتاب در جُستارگفتنی است که 

؛ لکان شاودپرداختاه مای یرويکرد بالغی و ادب ا تکیه برب قصیده،ابیات برخی به بررسی 
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پیرامون فحوا و مغزای  با ارائه بحثی کوتاه به مسأله پژوهش، شايسته ديديم قبل از ورود

 .را فراهم نمايیمبالغی و ادبی  تحلیل بستر، )ع(گفتار امام
 

 ههای آرمانشهر رضوی در قصیده هائیّشاخصه .4
 تکبّرخودپسندی و  نفی. 1-4

 ا و آخارتشاود و او را از ساعادت دنیاانساان که ممکن است دامنگیر  خطراتیجمله از 

خودبینی، گیاهی اسات »اند: گفته پسندنا صفت. در مورد اين است« کبّرت» سازد، محروم

گمراهی  هايش نادانی، برگشاش کفر، سرزمین آن نفاق، آب آن ستمگری، شاخهکه دانه

هائیّاه، غارور  در قصیده )ع(. امام رضا(118: 1369)فیض کاشانی، « اش لعنت خداست.و میوه

نموده و انساان مغارور را باه شاخرِ در حاال عرّفی و تکبّر را از اسباب گمراهی انسان م

 کنند:تشبیه می به حالش تأثیری ندارد،ديگر هیچ موعظه و اندرزی که  مرگ
 

 وا َعَجباااااامَ  ءَِ ااااااه     اااااا   ا  ااااااا   

 

 يجااااااهل َ ي ااااااَ  اءَْار اااااا    اااااا  َ   َه  اااااا    

 

اااااا   يَاز ُجاااااُهُو اءااااااَ ع ُنت  َاااااا  يَا  َ  
 

َه        کأنَّاااااااااُ  اء رکاااااااااُ   ااااااااا  َ ااااااااا  

 

اااااااااااااااااااااااارمن      يُابَاااااااااااااااااااااااام  ُ  ا َ      

 

ااااهاَ َو   يَ   ِ    اااا   َج   شاااامُو  اااا  َ   خ 

 

َب يَاب ََ َو إ ن  يَاَقااااا     ااااا ااااايَّ ااااا     ش     

 

  ااااااجن  َنَجااااااع َعاااااامَ  إءااااااع عمَ   ااااااا    

 

 (653-654: 1383)مدرِّس تبريزی،  
 

انساانی کاه باا غارور و نخاوت در وادی گمراهای ره  جای بسای شگفتیسات از نهااد» 

دارد؛ گاويی در گیجای و و گناه بااز نمای سرکشی، او را از اندرزیهیچ پند و . سپاردمی

خیازد و در بر میبا خدا به مبارزه با نافرمانی خود، آشکارا برد! مدهوشی مرگ به سر می

ع و زاری شود، به تضارّ دچار گرفتاری آنگاه که .دهدی به دل راه نمیخلوت نیز از او بیم

 .«گرددمی خود باز ديرين، به عادت بدات ياافتد و همین که نجمی

، اباراز گرديادهدر کالم فوق، از وضع انسانی که تکبّر باعث گمراهی و غفلت او  )ع(امام    

هنَی »سوره عنکبوت:  65 کنند و با الهام از آي شگفتی می ِاُلذصذ َُهواا اَخ  فَهِذاا َ ِذباهوا يفذ اُلفاُلهدذ َد
یَل ا  هونَ َن فَهَلمَّا َنَّ الدِّ  کشاتی و -شوندهنگامی که سوار کشتی می» «اهاُم إذََل اُلََبِّ إذاا هاُم یاُشرذِا

بااز  ،اندرسا نجات ساحل به آنان را همین کهو  خوانندمی خدا را پاکدالنه -افتد خطر به

دارند کاه چناین فارد گماراه و غاافلی کاه در گنااه کاردن و ( بیان میشوندمشرک می

ای ندارد، آنگاه که دچار باال و گرفتااری ارا و نهان، از خدا واهمهمعصیت نمودن، در آشک
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دهد و آنگاه که خداوند او را شود، از روی اخالص به درگاه خداوند ناله و زاری سر میمی

 گردد.، باز میکشیگردنبخشد، دوباره به روزگار از سر لط  و کرم رهايی می

برای نشان دادن زشتی تکبّار و نیاز  )ع(که امام ای نکوهیده استاندازهبه غرور  مسأل     

، کالم خاويشدر های زبانی تبا به کارگیری قابلیّبرحذر داشتن آدمی از چنین کرداری، 

در که  -وا عَجَبا -«نُدبه»، از ساختار زده و مردهضمن تشبیه فرد متکبّر به انسان مصیبت

 عربای، در اصاطالح نحاوو  (87 /14، 1416منظاور، )ابن نوحه و زاری کردن :لغت به معنای

 گیاردصاورت مایيا موضع درد و ناراحتی  )مرگ( زدهمصیبت شخر هندايی است که ب

حسارت و اوج ، بیاانگر «وا» ؛ در واقاع حارف ندبا کنندمیاستفاده  (80 /4، 1425 )حسن،

ی و انساانی، های فطرارزش دادناز دست  لیلدبه حال انسان مغروری است که  اندوه به

 برایای هنرمندانه ، شیوهنداضمن اين که شروع کالم با اسلوب  ايد در سوگ او نشست؛ب

اطنااب از ناوع تاوان باه کااربرد میهمچنین در ابیات فوق  با دقّت .استپیام  یاثرگذار

َُْرِذه ذ »و «  اتِهِ»در « ايضاح بعد از ابهام» ََ  تاأثیر ادبای باارۀبرد و درپی « جيرُّ َاُیَل التهُِّیه ذ يف 

به فکر فارو «  اته»گفت که مخاطب، با شنیدن عبارت سربست   )ع(آن در القای پیام امام

آياد؛ امّاا باه در جستجو برای يافتن مقصود از اين سخن مبهم و کوتاه بار مای رود ومی

َُْرِذ ذ » محض رسیدن به ََ ابطاه که تفسیرگر ماقبال اسات و باا ايجااد ر« جيرُّ َاُیَل التهُِّی ذ يف 

به شاکل  در نتیج   کر دوبارۀ معناو اين دريافت مقصود  هديگردا، ابهام او زايل میان آنه

تقريار معناای تکبّار در  هان و ارضاای حا ّ ، موجاب و به منزل  عط  بیاان تفصیلی

ا مبهم شنود، منتظر سماع هرگاه چیزی ر آدمی شیمت» ؛ چرا کهشودوی می کنجکاوی

 او را حاصل شده قادر آن ،بعد از جستجو تفصیل چون تفصیل آن باشد و بعد از شنیدن

همگاونی معناايی تناساب و  .(234: 1376)مازنادرانی،  «داردداند و به خاطر نگاه میرا می

کرة َيل التیاه، خَطار» هایدر واژهالنظیر برآمده از صنعت مراعات باارز، ، عِصایان، يُة، ساَ

، مخاطاب خیاال برانگیختن باو  دهش مضمونو تأکید سازی برجسته باعث نیز «اليَخشاهُ

 اساتعاریبديع و  استفاده از تعبیر همچنین ؛دزنگیامیبر غرورمنفی به جوانب را  توجّه او

کاه  مسات و خراماان تشابیه گردياده یشخر متکبّر به شاتر ،که در آن« یهيل التّ َ»

در  گردياده و زدايای در کاالمموجاب آشانايی جنباناد،میبه سويی م در هر دَمش را دُ

کارآماد  ،در راستای نهی از اين خصلت ناپساند بخشیدن به مفهوم تکبّرو عینیّتم تجسّ

 باشد.می
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توان گفت کاه می )ع(، پیرامون شیوۀ انتقال مقصود به مخاطب در کالم امامبا اين بیان    

« سان مطلاعحُ» قصیدۀ هائیه، ضمن ايجاد آغاز ادبی درشگردهای مختل   گیری ازبهره

گرديده و با ايجاد شاوق و  قصیدهن امی هن و حواسّ خواننده به مض نیکو، موجب جذب

 کند.ترغیب می ر وی، او را به دنبال کردن مطالبدقّت در خاط
 

 رص و آزحِ پرهیز از. 4-2

باه لحااک کمیّات و کیفیّات دارای مارز اسات کاه  مذموم روحیاز صفات يکی ، حرص

 تعبیار کارد کاه «دشمن نف » ینوععنوان توان به می . از اين خصلتمشخّصی نیست

وی از و نکاوهش باه طارد منجار ت اجتماعی فرد شده و چه بساا تخريب شخصیّ باعث

 فرمايند:در اين باره می )ع(گردد. امام رضاديگران میسوی 
 

ه َصن   م ه ُص يُااز       امءَتَع  َ ح   ءح 

 

َجَ اا   َو يُااه      اان   َا   نَااَ  ن   ُب اءهَّو 

 

 (654: 1383، مدرِّس تبريزی)  
 

کوه و  ۀکننادچون آزمندی، آفت جاوانمردی و زايال ؛از حرص و آز دوری گزين» شاُ

 «است. ت انسانشخصیّجالل 

ه لکّاشاود، را که باعث بر هم خوردن نظام شخصیّتی انسان می آز خویِ منفی ،)ع(امام    

 دنادهمیاز آن، نسبت به عواقب ناخوشايندش هشدار  و ضمن پرهیز دادن آفت نامیدهو 

باه و  گردانیاده ، شاخر عزياز را خفیا طلبایرص و فازوند کاه حانکنو تصريح می

 سازد.وارد می شخصیّت و اصالت انسانی وی خدشه

اشاره به محاروم شادن گويا  که )ع(ماما تلمیحتوان به ، میبیتساخت ژرفدر  با تأمّل    

 گفات در آن نهفتاه هیتشابیساازۀ  بیایندر ت، پی بارد و دارد بهشتنعمت از )ع(  آدم

در نیاز  جوانمردکشانید، شخر  را از جايگاه رفیع به هبوط )ع(گونه که حرص، آدمهمان

 درچاه بساا اتّصاف به اين خصلت زشت، از موقعیّات اجتمااعی فاصاله گرفتاه و  صورت

 .شراي  نگونبختی و هالکت واقع گردد

صورت گرفته است، باه طاوری  ایويژه توجّه ورزی،نهی از حرصبه ، قصیده هائیهدر     

از حضرت آدم)ع(  محروم شدن داستان اشاره به که «تلمیح» بالغیاز صنعت  ،)ع(امامکه 

-میاستفاده تأکید  ابزارِ از سه دارد وممنوعه  میوۀنعمت بهشت در اثر حرص به خوردن 

تقاال انبه عنوان مسند جمله که صادارت آن، موجاب « رِصَنْالتَحْ» تقديم فعلِ .1: دنکن

تأکید بر مفهوم کل جملاه گردياده و شانونده را در هماان آغااز کاالم باه سريع پیام و 
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که القای پیام را از حالات  «رِصَنْتَحْال»فعل نهی  نون تأکید در .2رساند. دريافت پیام می

، بار هیجاان او جهات تأمّال ايجاد تلنگر در نهاد شنونده باخبری و روايی خارج نموده و 

)شابه کماال  انیبه کار بردن اسالوب اساتیناف بیا .3. افزايدصود گوينده میر مقبیشتر د

ِ ذ  » که در جمل  (اتّصال ُا یاه باه عناوان نهفته است و نسبت به ما قبل خاود،  «الَفتیبهاحلذهر

 اسات و از آنجاا کاه ايان جملا  قارار گرفتاه «چرا حرص نورزم؟» مقدّر جواب از س الِ

ورزی و ر اثار حارصانساان د ثباوت و اساتمرار تبااهیِه، اسمیّه است، بار دوام، أنفستم

ُا   ذ یاهِ »  فعلیّا نسبت به جملا  تأکید آن،و  داللت دارد آزمندی تار و کامال «الَفتیبذهاحلذهر

 (.413 /2 ،1380 ،شیرازیرک. ) باشدتر میقوی

که در اين بیت، جنب  تشبیه و استشهاد دارد، ضامن  «تلمیح» با به کارگیری، )ع(امام    

و موضاوع کاالم خاويش، پیوناد  )ع(میان داستان حضرت آدمبرانگیختن خیال مخاطب، 

با تداعی و تصوير کردن محتوا و نتیج  داستان در  هن خويش، به  وید تا نکنايجاد می

دست يابد؛ عالوه بر آن کاه حرص و مضمون نسبت به ماهیّت  نگری و بصیرتژرفنوعی 

ر اين شعر، نیاز به دقّت و تأمّل دارد، موجب زيبايی پی بردن به نکت  مبهم تلمیحی که د

 گردد.و ارزش هنری کالم می
 

 دستگیری از نیازمندان. 3-4

 بشاری  امعاافاراد در ج پسانديدۀوظاي  و از دارای جايگاهی واال  ،نیازمندانبه  احسان

حی10از آيا  ه، باا اقتبااسدر قصیده هائیّ )ع(امام رضا .است سَّهاِذَل فَه  َو أَمَّها ال» ساوره ضاُ
کماک باه اهمیّات  ۀدرباار ،«شار از خاود مَارانخاواه را باه تَو تهیدستِ حاجت»؛ «َِنَهرُ 

 فرمايند:لهی چنین میا مس ولیّتبه عنوان  ،تهیدستان
 

َ ه  اء  س  رَن ي نَم أََ ع َه          َا ا  ِکُ  َعن  نَا     قي  نَاَ مَک اء
 (658: 1383مدرِّس تبريزی،)

 

 کاه ان،رمَااز خاود نیااز باه ساوی تاو دراز کارد، او را  دستِ نیازمندی ،اگر روزی»

 .«نهی فرموده است ،تو را از اين عمل ،پروردگار

ری باا باه کاارگی و رنادنظار دا سخن، به عناصر بالغی فوق کالمدر القای  )ع(امام رضا    

ساورۀ  10، ضمن ايجاد تناسب و ارتباط میان کالم خويش و آي «اقتباس» صنعت بديعی

و  ندساتهر چه بیشتر مضمون سخن در مخاطاب ه، در صدد تفهیم و تأثیرگذاری ضُحی

موجاب پاذيرش  باه آن ساتناد، ااستاز آنجا که آي  اقتباس شده، از آيات مشهور قرآن 
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 در« ختامحُسن » عنصر گنجانیدن گردد؛ عالوه بر آن کهدر نزد شنونده می مطلوب پیام

قاوّۀ  بارانگیختنضمن تحريک عاطفاه و ، الخطاب مطلببه عنوان فصل  بیتمصرع دوّم 

، کاالمی او نسبت به محتوا گرديده و در پذيرش اقناع در ویباعث حالت تعقّل مخاطب، 

بار گويناده، »د: نويسبی اإلصبع در اين باره میأنقشی اساسی و م ثّر دارد؛ چنان که ابن 

 ، پاياان بخشاد کاه آن،وجاه بهتارين پرداز، واجب است کالمش را بهچه شاعر و چه نثر

ماند و چه بسا بیشتر اوقات، هماان بخاش و ها باقی میآخرين بخشی است که در گوش

شود. پ  الزم است در پختگی، نغازی و نیرومنادی ها به خاطر سپرده مینه ساير بخش

 نقطا  عطا تاوان آيا  اقتبااس شاده را بر اين مبنا، می .(384: 1368« )آن کوشش شود

ملزم  دوستینوعکرد که با برانگیختن درنگ مخاطب، وی را به رعايت آيین سخن فرض 

 سازد. می
 

 و حفظ زبان خاموشی ارزش. 4-4

 فاردی و  صفتی ارزشمند است که در عرصا ،اهل خرد منظراز  شدهو کنترل بِجاسکوت 

. در بخشادعظمات مای ،ت انسااند و به شخصیّکنمی چون کیمیايی جلوههم ،اجتماعی

 فرمايند:می )ع(یّت و ارزش آن، امام رضااهمّ
 

َته ااُ  َو ُصاان  ُن  َقاا ُ   ء ساامَنَ  اف 

 

اان  وَ   ااَ  ن  ااَه   َعِااع نَات س  َه اااف      َعثا 
 

ُ   َي اااَن َو َوَااامَ  َو َاااي     مء َّااا  

 

هَ ااا     ااان  َءت  ن سااامن  ن   يُاااای  ع َعِاااع ان 

 

 (655: 1383تبريزی، مدرِّس)                                                     
 

 زبانت را نگهدار و مراقب گفتارت باش و از لغزش آن بر جاان خاود بیمنااک بااش.»

 ،بر اثر گفتاار نابجااکه  و آسیبی انسان است؛ چه بسا ناگواری زينتوقار و ، (بجا)خاموشی

 .«گرددانسان می دامنگیر

در گفتاار، باه انديشا  پایش از  با تأکید بر حفظ زبان و مراقبت ابیات،در اين  )ع(امام    

کاه ممکان اسات باه قیمات  گفتار نسنجیدهگفتار و احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از 

زباان سار ، »: در مَثلی معروف آمادهکه  نان؛ چکنندمی سفارشجان انسان تمام شود، 

 (.2/893، 1377)دهخدا، « دهد بر بادسر سبز می

 فو  حارکاربرد آگاهانا ضمن، ی مورد نظراد معنابا هدف همگامی لفظ در ايج )ع(امام    

ناوعی با ايجاد را که سکوت و صمت  -مرتبه6 - «ث» و« ص»، «س» واک و مهموس بی

 اهمیّات، توجّاه مخاطاب را باه کننادتداعی مای در خاطر آدمی، خاصّ موسیقی و نغم 
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 واسّدر تمرکاز حا کاالمسن تأثیر و بدين وسیله بر حُ نموده معطوفسکوت خاموشی و 

، (لساان) جمله« مفعول» و در صدر قرار دادن افزايند؛ همچنین با مقدّم آوردنمیشنونده 

دارند، به طاوری کاه اعالم میبه عنوان امری مهمّ  زبانخود را بر ضرورت کنترل اهتمام 

با دعوت به رعايت  کند کهمیايست را ايفا  ، نقش تابلویبیت زاآغدر  «لسان» گويی واژۀ

-؛ ضمن اين که صادرداردباز می مناسبو نا موردهای بیگفتن حرفنسان را از ااحتیاط، 

کند؛ زيرا پا  ، مخاطب را نسبت به شنیدن ادام  سخن مشتاق می«لسان»نشینی واژۀ 

شاود؛ از  کر آن، منتظر خبر و حکم مربوط به پیامدهای مثبت و منفی عملکرد زبان می

گردد و از همین روسات کاه در  هنش جايگیر می بهتر در ،در نتیجه، مطالبِ پ  از آن

ّّن اربهَبا يف اههنذ »اند: به عنوان يکی از عناصر جمله گفته« الیهمسند»کارکرد تقديم  لذیهتم
يابد؛ خبر در  هن شنونده استقرار می»؛ (41: )تفتازانی، د.ت« بتهدا َِشهویًال له ا الّسامعذ ألّن يف امل

 .«سازدم، اسباب شوق به شنیدن آن را فراهم میالیه در ابتدای کالزيرا  کر مسند

 )ع(ساخن اماام هدف از تقاديم مفعاول باه تناساب حاال و مقاام تبییندر همچنین     

ای را که بیانش برای آنها مهمتر است و نسابت باه علمای ادب، کلمه» توان گفت کهمی

مفعاول هار دو د فاعال و کنناد؛ هرچناموقعیّت آن عنايت بیشتری دارند، مقدّم  کر می

 تأکیادیايان رهیافات حصاول  باارۀدر و (167: 1368، )جرجاانی« توجّه آنهاا باشاد مورد

ر و فعل «تکرار»نقش  توان بهمی إحفَاظْ لِساانَک »باه تقادير  ،«إحفَاظْ» محاذوفِ مفساَّ

 .(94: 1424قزوينی، الخطیب ال)رک. کرد  ستداللا (سانلِ)قبل از مفعول« احفَظْهُ
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رود؛ شامار مایباه وامل موفقیّت و کامیابی انسان ، حضور در اجتماع، از جمله عترديدبی

شراي  مختل  زمانی، اوضاع گوناگون اجتمااعی  و تنهايی، با توجّه بهجويی امّا گاه کناره

باره در اين  )ع(يابد؛ امام رضا، بر مجالست و همنشینی برتری میها و عوامل ديگرانگیزه و

 فرمايند:می

 ُکن  َعن  َج  ر   اء کمس   ا  َن  از  ب 
 

َُِم اء           ُزوُ     ُعز َءَ    ََي  َيس 
 (656: 1383مدرِّس تبريزی،)

 گیار در نتیجا زلت گیر که بسا شخرِ گوشاهدوری گزين و عُ (نابکار)از تمام مردم »

 .«مانداش سالم میگیریگوشه
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و رسیدن باه کماال نفا  ماندن برای سالم ،گیریبه انزوا و گوشه در اين بیت )ع(امام    

ياافتن از عزلت، انزوايی است که موجب فراغات )ع(مراد ايشان ترديد. بیکنندمیسفارش 

و انديشاه در  مناجاات باا خداونادجهت عبادت، تفکّر در امور دنیويی و اخروی، ان  به 

به دلیل نقش »که  نشان کردتوان خاطرمی اهمیّت آندر  گردد؛های آفرينش میشگفتی

رسالت خويش، تنها به کوه حارا  در آستان  )ص(گیری است که پیامبرمهمّ و تربیتی گوشه

گرفت، تا اينکاه ناور پرداخت و از اجتماع فاصله میرفت و به مناجات با پروردگار میمی

 (.110 /2، 1391، مصباح يزدی)« نبوّت در قلب او تابید

بساا  ماندن از گناهان و شرّ ماردم اسات و از سالم ماندن نیز، مصون )ع(ام رضامراد ام    

 چنان کاه د؛گردبه گناهانی چون غیبت، ريا و ... دچار  ،که انسان در اثر معاشرت با مردم

َُلهی النّها ذ » :دنافرمايمای سالمتی ناشای از اعتازال پیرامون ،در حديثی )ع(امام رضا ُْيذ  یَه
ونا العَ  َُُشهَزماٌن َِّ ِاء:  ِذُسههافذیةا فیه ذ  نُ رَة أجه هٌد يفذ الصَّهمُ عٌة مذ ٌذ ِا ذ النّها ذ َو َوا ، )حرّانای «تذ هها يفذ اُتذه

اشت؛ نُاه بخاش روزی خواهد آمد که سالمتی و عافیت ده بخش خواهد د»؛ (446: 1404

اضاافه و حارف )هد بود و يک بخش ديگر نیز، سکوت خوا (گیریو گوشه)آن، پرهیز از مردم 

 «.است (ننزد

جهت تثبیت هرچه بیشتر مقصود در  هن مخاطب، به جنب  در بیت فوق،  )ع(امام    

توان به کاربست جناس اشاتقاق می ؛ به طوری کهورزنداهتمام می نیزادبی و زبانی کالم 

کاه « ینعا» ز تکارار پانج باارۀ حارف، و نیا«لةزعُ»و « مَعْاازُول»، «مَعْازِل» در کلمات

در کاالم  حرف عین کارکرد حلیلدر ت .، پی بردباشد« بُعد و اعتزال» واژۀ القاگر تواندمی

، از حاروف «عاین»حارف  .نمايادضروری مای های  اتی آن،ويژگیتبیین برخی ، )ع(امام

تلفّظ آن باه شاکل درشات و پارحجم ادا  است؛ از اين رواستعالء و دارای ويژگی تفخیم 

 اين ح ّ»نويسد: عین می تولید ساختار و تکیفیّ توصی  در بشر محمّد کمال گردد.می

 است. نشده روشن ما براى هنوز که دارد وجود عین، پیچیدگى آمدن پديد در که است

 علماى سبب، همین به است. شايد درجه کمترين داراى سايش، احتکاک و نظر از عین،

 (.121: 1980کمال بشر، )« اندآواهای سايشی نشمرده جزو را آن عرب

و  «ینعا» صاوتی حارف های، با آگاهی از ويژگی)ع(امامتوان گفت که اين بیان، می با    

ساازی برجساتهتأکیاد و آن در کالم خاويش، ضامن ماهران  مکرّرانه و به کارگیری  نیز

 ازکاه  ایباه گوناه ؛خويش به مخاطاب هساتند ن سخن، در صدد انتقال  هنیّاتمضمو

 انساان «کوه يافتنِبزرگ شدن و شُ» نی به سوینردبا که اعتزال عین، ارزش مفخَّم حرف
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باا  ،در راساتای تعاالیاز ماردم « زالاعتتنهايی و » اهمیّت يعنیشود؛ می برداشت، است

میاان حاروف  در «و برخاورد ، تماسسايش»از کمترين درج   حرف عین کهاستفاده از 

به حرف عین تشابیه  توانگزين را میزلتفرد عُ ،از اين رو د.گردبرخوردار است، بیان می

تکارار  عالوه بار ايان،. بديامیدست  منزلتو  ، به مقامتیج  اعتزال و تنهايیکرد که در ن

های مختل ، ضمن پرداختن مظاهر سخن و آهنگین ساختن آن، به به شکل« لةعز» واژۀ

را در انتقاال مقصاود  ن بخشیده و همسويی لحن و انديشهفضای معنايی کالم، روح و جا

 .دنمايمیتقويت 
 

 پژواک عمل. 6-4

شاته دا یدر پا یالعملاعک  ،در جهاان هساتی یکه هر عملا کندايجاب می الهی عدل

کرده  یکند به خود نیک یاگر نیک ؛استخويش  کردار در گروِ انسان . بر اين اساس،باشد

، پیرامون ضرورت توجّه باه اعماال و )ع(ست. امام رضاکرده ا یکند به خود بد یو اگر بد

 فرمايند:امدهای آن میپی
 

 َناان  رَااَهَس اءَح  هَااَ    يُاه َ جااع

 

اان  َره َ ااَ      اا ََّه ن  ََ  ااَ  اءسل  َأن  َيج 

 

 (657: 1383مدرِّس تبريزی، ) 
 

 .«خود، شکر برداشت کند شت داشت که از کا د، نبايد امیدکسی که حنظل بکار»

ازتااب اعماال ماا، از جان  هماان بنتیجاه و د که نشويادآور می بیت ، در اين)ع(امام    

خیار خاواهیم دياد و اگار  نماايیم اقدام به کار خیر؛ اگر دهیممیاعمالی است که انجام 

 بینیم.شرارت کنیم شرّ می

اساتفاده از باا  ،عمال را مکافااتمفهاوم انتزاعای  ،پیاماستقرار و برای انتقال  ،)ع(امام    

م مای که به زيبايی تناسب میان اعمالحسّی  تمثیلی باه ساازد، و بازتااب آنهاا را مجساّ

شکّ نتیجا  تلاخ شود، بیناپسند می یکسی که مرتکب عملد نفرمايتصوير کشیده و می

انتظار برداشاتِ شاکر از تخام حنظال،  آن را نیز تجربه خواهد کرد و برای چنین فردی،

 تصوّری باطل و توقّعی نابجاست.

هاای زباان و قانونمندیری به کالم خويش، از ارزش هن رسايی وبرای افزودن  )ع(امام    

 تلاخِ باا باه کاارگیری اسالوب شارط و اساتفاده از کلما  ونیز مدد جساته  دستور ادب

که در اين بیت، نماد عمل ناپساند اسات، آدمای را نسابت باه فرجاام کاردار « حَنظل»

کنناد. در یهشدار داده و توجّه او را به مسأل  معاد و جزای اعمال در روز قیامت، جلب م
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، با آوردن چنین شرطی که در نزد همگان پذيرفتنی و محرز است، امر جزای )ع(واقع امام

-نماوده تداعی، شکّی در پیاده شدن آن نیست اعمال را به صورت قانونی استوار که هیچ

باا  که در آغااز و انجاام بیات« زردّ الصّدر إلی العَجُ» اند؛ ضمن آن که با استخدام صنعت

را به شکلی صاناعتمند و  اعمال سزایتبلور يافته است، مسأل  « سَةغَرَسَ و غَر» یهاواژه

بیات  ای که وقتی به واژۀ پاياانیکنند؛ به گونههنری در برابر ديدگان مخاطب تصوير می

ی يافتاه و باه ناوع بازتابيابیم که اين، همان واژۀ آغازين بیت است که نگريم، در میمی

چگونگی پیرامون  (64: 1373رازی، ) «ةِخِرَاآل ةُعَالدُّنیا مَزرَ»: )ص(پیامبرحديث  کنندۀ رمتباد

در إلای  ت  ابن رشای  قیروانای، کاربساتبه گف باشد.می نگرش و زيست در دنیا ردّ الصاّ

 ديگار، از سوی .(5 /2، 1416)قیروانی،  شودموجب عظمت، شُکوه و زيبايی سخن می زجُالعَ

-و ملماوس، قادرت روشانگری کّرساُ در دو واژۀ حنظل و « ضادّت» استفاده از ترفند ادبی

آن کاه بارای شانونده، بی )ع(بخشیده است؛ زيرا امام )ع(انگیزی به پیام امامشگفتسازی 

-مایگیاری تصمیم، گزينش و نتیجاه تصمیم بگیرند يا او را نصیحت کنند، به او فرصتِ

بر اساس اصل تضادّشان، باه  سُکّردر مقابل، مخاطب با ايجاد پیوند میان حنظل و  دهند.

-ده و باه تصامیمنمو سیمارزش نیکی و بدی را در برابر ديدگان خود تداعی و تر روشنی

ناقادان ادب  درباارۀ ارزش بالغای تضاادّ، .پاردازدمای کردارشپیرامون  ،گیری و انتخاب

را باه  هان ضدّ يا مقابل خاود  ، در تداعی معانی است؛ زيرابالغت مطابقهسرّ » :اندگفته

: 1412، ةل یقلق)« قیت ادياب در کاار خاود اساتبر موفّ معیاریو به کارگیری آن،  آوردمی

299 .) 
 

 ریستمگپرهیز از . 7-4

با اين حال، در هر برهاه از تااريخ های فطری انسانی است. هر نوع ستمی، مغاير با ارزش

-گام نهاده و به دسیسه توان نشان از افرادی گرفت که بر خالف جريان انسانیّتبشر، می

و  ، ساتمکارانايان باارهدر  )ع(امام رضاا يازند.ديگران، دست می چینی و تجاوز به حريم

گران را نسبت به عاقبت ظلم و استجابت دعای ستمديدۀ مظلوم، ايان گوناه آگااه توطئه

 سازند:می

اه   َ     َ اَهَ  َأ  م  َ ايم فم  َه اءُحت 
 

اااا  هَ ن  ااااَهُف  اااا  ُفت     اااا   ن  فاااام  هب ُي  

 

ِ ا    َه   ُ عم اء هِ م   ا  ءَر   إ ف 

 

بَااااااااااُ    اااااااااا  َ ع    اااااااااا       ُه ک ااااااااام يُاق 

 

اااارک م إ  ا کاااامَن َأ اااام ُفه ََاااا ب     

 

      اءيَّن َ  ن ن  َعب ه َو  مَت َيسق 
 (658: 1383مدرِّس تبريزی، ) 
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کنای کنی، از اين کار دست بردار، چه بسیار چااهای کسی که برای ديگران چاه می»

ده است. از دعای شبان  ساتمديده بتارس کاه ش دفن خود در گودالی که حفر کرده،که 

ويژه اگر دلسوخته باشد و شب را با چشمان هبسا دعای او مورد قبول خداوند قرار گیرد. ب

 .«بار صبح نمايداشک

َّهرا الَسهیِّ ا » فااطر: ۀساور 43 با الهاام از آيا  ابیات فوق،در  )ع(امام    
ُا امل یه هلذه ذ  الَیَذ ؛ «إاّل بْذ

در نهايات، کاه  یلخت را از فرجام ظالمان «گیردنیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نمی»

آناان  خطاب باه و دنسازآگاه می ،بردفرو می تاريک ظلم گريبانشان را گرفته و در باتالق

فريبشان گرديده، نسبت باه ناپاياداری ظلام و پیامادِ ساتمگری در  که قدرتشان موجب

 دهند:گونه هشدار می، اينهام تقريریاستف قالب
 

ِ ُ ا ُ   يم ظمء  اَم ََاي  رَاهَُّو ُظ

 

 َأ ل َعزيااااااااازب َ اَم   ااااااااا  ع زَّ  ااااااااا    

 

 (659: 1383مدرِّس تبريزی،)  
 

عزّت و نیروی کدام نیرومنادی  ظلم و ستمت، تو را فريفته ساخته؛ ای ستمگری که»

 .«پايدار مانده است!؟

 «ةفارحُ»و « افرحَ»کلمات  در واژگانی، تکرارِ نقشتوان به می ورمزب شعارا در با درنگ    

باه کاارکرد  ،)ع(اماام انديشه و احساس درونایدر انتقال  تأثیر ادبی آن و پیرامون پی برد

ترين عوامل تأثیر است که باه کماک آن تکرار از قوی»؛ زيرا اشاره کرد سازی آنبرجسته

و حااکی از  (80: 1358)شافیعی کادکنی، « ا نماودعقیده يا فکری را به کسای القاتوان می

 چناان کاه ؛(11: 1383)قاويمی،  باشادمایکاالم تأکید يا شدّت و حدّت بر جنب  معنايی 

و در کناار هام نهاادن آنهاا، توجّاه  «ةرَفْاحُ»و « رافِحَا» متجان ِ با تکرار واژگان )ع(امام

لام بار وده و بازتااب ظُنماعملش جلب بار نکبتمخاطب را به قرين بودن ظالم با فرجام 

 شوند.متذکّر می شخر ظالم را

که باعاث تنبیاه و بارانگیختن  نیز قابل تأمّل است« ةريا حافرَ الحُفْ» یندا استفاده از    

 آياد.گرديده و القاگر پیغام مهمّی است کاه در پای آن مایشنوندۀ ظالم از خواب غفلت 

ساتمگر نسابت باه  عدم توجّه مخاطبِ به جهتگويا نیز « يا» استخدام حرف ندای بعید

يی و گاو باوده عواطا  انساانیاز  یوفاصل  دور  بیان ،آن کارکردو  عاقبت عملش است

؛ چنان کاه در کاارکرد حارف نادای بعیاد باشدمیگوشش نسبت به سخنان ح ّ گنگ 

، زمانی است که شنونده، در غفلت و جهل به سر «يا» از موارد  کر حرف ندای» اند:گفته

پاذير اسات امکاان بردن صادابرد و فهماندن و متوجّه ساختن او، تنها با تالش و باال می
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 کاه« ياا ظالمااً» مقصاودۀبه کارگیری ندای نکره غیر  . ضمن اين که(129: 1365)فاضلی، 

حامال تواند میو مصداق مشخّصی برای آن متصوّر نیست،  شودشامل هم  مخاطبان می

 در اساتعمالکاه  گوناههمان باشد؛ لم در هر زمان و مکانیظا ستیزی و تباهیپیغام ظلم

اصل در خطاب آن است که متوجّه مخاطب معیّن باشد؛ لکن گااهی »اند: گفته «خطاب»

دهند تا هر ک  را که شايسات  واقاع شادن در محالّ خطاب را غیر معیّن قرار می طرفِ

ارساال »ن ترفند بالغایهمچنین گنجانید ؛(49: 1376)رجائی، « شامل گردد ،خطاب باشد

( 1741 /4، 1377)دهخادا، « هِ وَقَعَ فِیهااراً لِأَخِیْحَفَرَ بِئْ مَنْ» در کالم فوق که به مَثَل« مثل

 گردياده و در عینای کاردناشاره دارد، موجب تأکید و تمرکز بر تباهی قطعای ساتمکار 

باه  ،«عملاش ظاالم در نتیجا  ناابودی» ؛ زيرا امر  هنایتأثیر دارد« سستی بنیاد ظلم»

 ملماوس یو به شاکل وسیل  تشبیه مضمر و در قالب ضرب المثل همچون تابلوی نقّاشی

و  مانادوا مایکه در ته چااه  ودشمی کنی مانندبه چاه ستمگر در آن، کهتصوير گرديده 

د، گارد سارنگوناست که هر ک  ستمکار باشد، هر لحظه ممکن اسات پیام گويای اين 

 )ع(در واقاع اماام ظه ممکن است در قعر چاه هالک شود.هر لحکن در چاه همان طور که

 آشانا، از مَثَال معاروف و باه آن و نیز افزودن گیرايی کالمهر چه بیشتر  به منظور نفو 

 شان دارد.برای اثبات ديدگاه که حکم دلیلی مستند اندجستهبهره 

ِیهَأ ُّ » اساتفهام تقرياری کاربست     َُ َِِّذهِ: َداَم يفذ   مطلاب در  تأکیادِ، نیاز از عوامال « ذ؟ُذ

که ضمن به توان گفت ثانوی و بالغی آن می مفهومتبیین در و  ستسازی ابیدارراستای 

پیش  غافل، او را نسبت به ماهیّت و سرنوشات محتاوم ظلام هشادار واداشتن ستم تأمّل

 پیشین، عبرت گیرد. انستمگر ناپايداری از تا دهدمی
 

 قیقتی حتمی و غیر قابل انکاربه عنوان حیاد مرگ . 8-4

ناپذير است که روزی به سراغ در نگاه قرآن، مرگ سرنوشتِ حتمی انسان و واقعیّتی انکار

پیرامون ايان واقعاه،  )ع(هر موجودی خواهد آمد و راه گريزی از آن نخواهد بود. امام رضا

 فرمايند:قصیده هائیّه می« آخرين بیت»در 
 

َُاا َم ءُ ااْ   ُت َنح   اءااَ   اء اا  

 

َهَف ن ن  ُر َّاَ          ُيَّ َأن  َ ج 

 (659: 1383)مدرِّس تبريزی،    
 

ای نیست جز اينکه تلخی و غصّ  آن مرگ برای تمام مخلوقات حتمی است و چاره» 

 .«را بچشی
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ُکا ل نَتا ب  اق َقاُ  اءَ ا ت   ُامَّ »ساورۀ عنکباوت: 57از آي  قتباسدر اين بیت، با ا )ع(امام    
هر کسی، چشاندۀ مارگ خواهاد باود، ساپ  باه ساوی ماا بازگرداناده »؛ « م  ُهَج اُ نَ إءَر

ناپاذير بارای تماام آفريادگان معرّفای مرگ را قانونی فراگیر، قطعی و اجتناب« شويدمی

زدايای و جنب  غفلت شدار و اندرز نسبت به واقع  مرگ،از ه )ع(شکّ مراد اماماند. بیکرده

کاه گوناه انهماحال، خود را برای آن مهیّا سازد؛ در هر  انسان است تا ياد آن سازیآگاه

« برترين تفکّر و برترين عبادت، يااد مارگ اسات»فرمايند: پیامبر)ص( در اهمیّت آن می

و توجّاه  اعمال خاويش دقّت دربا  آدمیالزم است که  بر اين مبنا، .(2/104)نوری طبرسی، 

 «.چاره و گريزی از نوشیدن جام مرگ نیست» که يابدرا در واقعیّتاين  به فرجام آن،

، توجّه مخاطب را با «مذهب کالمی»بديعی آراي   در بیت فوق، با به کارگیری )ع( امام    

غیر قابل انکار و بخشیدن رنگ عاطفی و انسانی به آن، نسبت به مساأل   یلقعدلیل  ارائه

دي  مقصاود توساّ  انگیزند و بدين وسیله ضمن فاراهم آوردن اساباب تصامرگ بر می

کشیدن جاامِ مارگ، باا افزايند؛ در واقع لزوم سرکالم میو استحکام مخاطب، بر زيبايی 

گری واقع  بودن وقوع آن برای هم  مخلوقات، اثبات گرديده و تصويربرهان روشنِ حتمی

نیاز  )جام زهار(حسّی به )مرگ(استعارۀ عقلی قالب دراز طري  تخیّل شاعرانه،   هنی مرگ

تقويت با ايجاد فضايی هولناک نسبت به مرگ، ب تصرّف در نفوس و عواط  شده و موج

ماذهب »ی ارزش ادباپیراماون . گارددسابب مای نرا در ا هاا آن حتمیّات گذاریتأثیر

 اشی بر گیرندۀ کالم است و زيباايیتأثیرگذار آن يکی از ابزارهای» اند کهگفته «کالمی

به کارگیری آن در شعر، موجاب  .استاللی برخوردار به ادّعايی است که از پشتوان  استد

تخیّل شاعرانه و اقنااع خطیباناه را باا خاود باه  گردد؛ زيرا کهمیکوه سخن زيبايی و شُ

به کاارگیری با هائیه  قصیده ضمن اين که پايان يافتن .(595: 1421العاکوب، )« همراه دارد

تدارک ديده و با ايجااد تلنگار  ع()گیرايی برای ختم کالم امام« حُسن مقطعِ»مرگ،  لفظ

 کاه هماان لحظا « آخارين ايساتگاه زنادگی»در احساس و عقل مخاطب، او را به يااد 

و باا هشادار  کاالمل الخطااب قارار گارفتن اندازد. در واقع فصاست، می اندوهناک فراق

هاای توصایه، اوج و منتهاای قصایدهدر بخاش پاياانی  عاقبت زندگی دنیاویبه  تصريح

تاا باا دارد شود و بدين وسیله مخاطاب را وا مایرا متذکّر می )ع(امامی جتماعا اخالقی و

اهمیّت  در .اهتمام ورزددر شعاع آن  ديگر هایپیامبه ، مرگ نصب العین قرار دادن واقع 

اسات کاه شانونده،  آنبهترين شیوۀ پايان دادن به کالم، »اند: گفته حسن مقطع رعايت

مه يافته است و اگر بیت، چنین القا نکند که قصیده پاياان قانع شود که جان مطلب، خات
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شنیدن ادام   منتظر چنانهم مخاطب يافته است، سخن ابتر باقی خواهد ماند؛ زيرا نف 

پیاام » موقعیّاتا عنايت باه ببر اين اساس و . (1/240 د.ت:قزوينی، الخطیب ال)« استسخن 

دانست  سخنان بخشپايانمکمّل و ل  منز آن را بهتوان می قصیده، در خاتم  اين« مرگ

 ،رعايت الگوهای ارائاه شاده نسبت بهرا  ، ویمخاطب  هندر  نگرشی پايدار با القای که

 .ارددمی او و انديشه تأمّلبه 
 

 نتیجه .5

 ، نتايج  يل حاصل گرديد:)ع(منسوب به امام رضا از بررسی و تحلیل قصیده هائیّ 

هائیّه  در قصیده دبّربا ت، استخود  نمايانگر اوضاع جامع  ات هر عصری،ادبیّاز آنجا که  -

سارودنِ  و انگیازۀ )ع(تهاب اجتماعی، فرهنگی و دينی دورۀ امام رضابه وضع پر التوان می

 پی برد. )ع(  ايشانتوسّ برانگیزیچنین قصیدۀ تأمّل

فی ن :همچون یمضامین ارزشمندور اخالقی جامعی است که حاوی قصیده هائیّه، منش -

خودپسندی، پرهیز از حرص و آز، دستگیری از نیازمندان، ارزش خاموشی و حفظ زباان، 

 کاه باا باشادمای و ... جويی از مردم، پژواک عمل، پرهیز از ساتمگری، يااد مارگکناره

حیات »به تعبیر قرآن،  توان به آرمانشهر يادر زندگی فردی و اجتماعی می هاآن  کاربست

 د.يگردنائل « طیّبه

در قصیده هائیّه، در اوج فصااحت و بالغات قارار دارد و شایوۀ بیاانی  )ع(کالم امام رضا -

 ای رسا از تبلور نکات بالغی و زبانی دانست.توان نمونهرا می )ع(ايشان

در پیشابرد  توان به نقش چشمگیر عناصر بالغای و ادبایمی هبا دقّت در روبنای قصید -

همگامی الفاک در کارآيی معاانی ماورد نظار را لما   صحّه نهاد و )ع(مفاهیم آرمانی امام

 نمود. 

ارتباطات معناايی در اين قصیده، با توجّه به مقتضای حال، به تناسبات لفظی و  )ع(امام -

و اثربخشی ساخن، فاصال   تحريک نفوساقناع مخاطب، و به منظور  سخن عنايت داشته

کاه در بخاش اعظام قصایده  «یاسالوب خطااب» ن خود و شنونده را با به کاارگیریمیا

ی به کالم در راساتای کاهند؛ همچنین جهت افزودن جا به و گیرايشود، میمشاهده می

؛ از و ادبی بلیغ مختل  القای سخن هایبه مخاطب، از گونه يشو نیّات خو اهداف نیبیت

ارساال اساتعاره، اقتبااس، اساتفهام،  تضاادّ، تأکید،جناس، ندا، نُدبه، حُسن مطلع، جمله 

، و ، مذهب کالمی، تکرار، مراعات النظیرتمثیلتلمیح، تشبیه، ردّ الصّدر إلی العجز، ل، ثَمَ

 اند.جستهبهره  حُسن مقطع
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