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چکیده
کتاب نهج البالغه که شامل کلمات نفیس وگوهر بار امیرالمومنین)علیه السالم( در سه بخش 
نامه ها و خطبه ها و حکم ها می باشد به علت این که دارای مضامین و معانی عمیق و دقیق می باشد 
و از طرفی در اوج بالغت و فصاحت می باشد به عنوان اخ القرآن )برادر قرآن( نامیده شده است 
و همانند قرآن به عنوان وسیله و ابزاری برای نجات انسان ها و به تکامل رسیدن آن ها محسوب 
می شود. یکی ازراه هایی که می توان به برتر بودن کالم حضرت علی )علیه السالم( از جهت داشتن 
معانی و محتوای دقیق و هم سنخ و هم ردیف بودن آن با قرآن از حیث بالغت و فصاحت اشاره 
کرد تبیین نکات فصاحت و بالغت کلمات ایشان می باشد.  نگارنده در این پژوهش نکات بالغی 
حکمت 456 نهج البالغه که یکی از حکمت های نهج البالغه است را با استفاده از مفهوم شناسی 
الفاظ اصطالحی بالغت و فصاحت و توضیح قواعد بالغت تبیین می نماید. بدین صورت که اشاره 
می شود که حضرت در این حکمت از روش های بالغی استعاره و قصر و استعمال جمله خبریه 
به جای انشائیه و استعمال جمله اسمیه برای تبیین غرض خود که عبارت می باشد از دور کردن 

انسان ها از وابستگی به دنیا وتعلقات آن و تمایل آن ها به بهشت استفاده نموده است.
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1- مقدمه
امام و  به عنوان  این که حضرت  به  با توجه  البالغه  امیرالمومنین درنهج  بررسی کالم 
هادی و منجی از ناحیه خدا می باشد و به عقیده ما شیعیان قرآن ناطق و مفسر واقعی و 
حقیقی قرآن صامت می باشد و از طرفی با توجه به این که نهج البالغه یکی از منابع مهم 
از اهل تشیع و  مسلمین شمرده شده است به گونه ای که تفاسیر و کتاب های متعددی 
تسنن در مورد آن وجود دارد و باتوجه به داشتن فصاحت و بالغت آن را اخ القرآن نامیده اند. 
منبع جامع و کاملی برای بهره جستن و استفاده کردن از آن در تمام ابعاد زندگی اعم از 
فردی و اجتماعی می باشد. از طرفی یکی از راه های استفاده کردن از معانی ژرف و عمیق 
نهج البالغه تبیین نکات بالغت و فصاحت آن می باشد چرا که با تبیین دقیق و درست این 
نکات می توان به طور کامل و دقیق اغراض و اهداف موجود در کالم حضرت آگاه شد و از 
آن بهره جست. تاکنون کتاب های زیادی درباره ی بالغت و فصاحت نهج البالغه مثل منهاج 
البراعه میرزا حبیب اهلل خویی و بدیع القرآن ابن ابی االصبع مصری و غیره نوشته شده 
است که در این کتاب ها به طور جامع تمام نکات بالغی یک خطبه یا نامه با حکمت تبیین 
نشده است لذا در دراین پژوهش سعی شده است نکات بالغی حکمت 456نهج البالغه »ااَل 
َُّه لَْیَس ِلَنُْفِسُکْم ثََمٌن إاِلَّ الَْجنََّة َفاَل تَِبیُعوَها إاِلَّ بَِها« از جهت  ُحرٌّ یََدُع َهِذِه اللَُّماَظَة ِلَْهلَِها إِن
استعاره و قصر و استعمال جمله خبریه به جای انشائیه و استعمال جمله اسمیه با استفاده از 
مفهوم شناسی و تبیین قواعد بالغی به منظور فهم دقیق غرض حضرت که عبارت می باشد 

از اعراض از دنیا و تمایل به بهشت تبیین شود.
پس سؤال اصلی مقاله این است که نکات بالغی حکمت 456 نهج البالغه چیست؟

2- بحث و بررسی
1- معنای استعاره  

از نظر لغوی استعاره از ریشه »ع -و -ر« گرفته شده و به معنای عاریه خواستن و عاریه 
گرفتن است )جمال الدین618:144(. این واژه، از اصطالحات علم بیان است. استعاره، در 
/381: )تفتازانی،1376  لغت دیگر" است  به جای  لغتی  "عاریه خواستن  به معنای  لغت 

تفتازانی،1416 :165(
در تعریف اصطلحی استعاره گفته اند: کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه با عالقه 
تشابه میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه ای که مانع از اراده معنای حقیقی می شود.

از: مستعارمنه  العاملی،144:1390( در استعاره چهار چیز وجود دارد که عبارتند  )دقیق 
)مشبه به( و مستعارله )مشبه( و مستعار )لفظی که عاریه آورده می شود( و وجه جامع )وجه 
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شبه( )الهاشمی، بی تا:258( برای مثال، کسی که انسان شجاعی را در مدرسه دیده است و 
می گوید: »رأیت اسداً فی المدرسه« مستعار یعنی لفظ »اسد« را که نام شیر است به معنای 
مستعار له یعنی مرد شجاع به کار برده است و و وجه جامع رابطه میان مستعار منه یعنی  
معنای حقیقی )شیر( و معنای مجازی )انسان شجاع( شباهت است. گوینده، آن مرد شجاع 
را در ذهن خود به شیر تشبیه آنگاه نام شیر را به صورت استعاره بر او اطالق کرده است، 
از این رو استعاره را تشبیه مختصر نیز نامیده اند؛ یعنی تشبیهی که یکی از دو رکن مشبه 
یا مشبه به حذف شده است. از طرفی چون در استعاره یکی از دورکن حذف می شود ولی 
در تشبیه نهایتا ادات و وجه شبه حذف می شود ولی دو رکن وجود دارد می توان گفت که 

استعاره بالغتش از تشبیه بیشتر می باشد. )دقیق العاملی،1390: 140(
1-1- انواع استعاره

استعاره با توجه به یک سری معیارها و مالک ها تقسیمات و انواعی دارد که به شرح ذیل 
می باشد:

الف- به اعتبارحذف شدن مشبه یامشبه به: تصریحیه )مشبه در آن حذف شده است 
َراَط الُْمْسَتِقیَم{ )فاتحه/6(  مثل }اْهِدنَا الِصّ

که مشبه یعنی دین حق حذف شده و مشبه به یعنی راه حق باقی مانده است( و مکنیه 
)مشبه به حذف می شود و به آن به وسلیه یکی از لوازمش به آن اشاره می شود و آن برای 
ُرّ َفُذو ُدَعاٍء َعِریٍض {)فصلت/51( که در اینجا مشبه  ُه الَشّ مشبه اثبات می شود مثل }َوإَِذا َمَسّ
به شیء عریض می باشد حذف شده است خصوصیت آن باقی مانده و برای مشبه یعنی دعاء 

اثبات شده است.( )همان،142و143(
ب- به اعتبار وجود یا عدم مالیم: مطلقه )هیچ کدام از دو طرف مالیم ندارد مثل}إِنَّا 
ا َطَغی الَْماُء َحَملَْناُکْم فِي الَْجاِریَِة {)حاقه/11(که در این مثال زیادت به طغیان تشبیه  لََمّ
شده است ولی مالیم هیچ کدام از دو طرف ذکر نشده است( و مرشحه )این استعاره مقرون 
اَللََة بِالُْهَدی  می باشد به مالیم مستعار منه یعنی مشبه به مثل} أُولَِئَک الَِّذیَن اْشَتَرُوا الَضّ
َفَما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم {)بقره/16(که در این آیه اشتراء برای استبدال و اختیار استعاره آورده 
شده سپس مالیم مستعار منه که بیان باشد از ربح و تجارت ذکر شده است( و مجرده 
)این استعاره مقرون می باشد به مالیم مستعارله یعنی مشبه مثل}َفَأَذاَقَها اهلَلُّ لَِباَس الُْجوِع 
َوالَْخْوِف بَِما َکانُوا یَْصَنُعون{)نحل/112(که در این آیه لباس که برای ضرر استعاره آورده شده 
است با اصابه که اذاقه برای آن استعاره آورده شده است مناسبت دارد( )همان،144و145(

ج- به اعتبار جامع: عامیه )جامع در آن ظاهر می باشد به گونه ای که هر کسی چه عوام 
و خواص آن را می شناسد مثل استعاره آورد اسد برای مرد شجاع به خاطر شجاعتش( و 
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خاصیه )جامع در آن غامض و پیچیده گی دارد به گونه ای که فقط خواص به آن علم دارد 
ْعَناُهْم فِي اْلَْرِض أَُمًما{)اعراف /168( که دراین مثال استعار آمدن تقطیع برای  مثل}َوَقَطّ

تفریق به جامع پراکندگی غرابت دارد( )همان،146و147(.
د- به اعتبار اقراد و ترکیب: مفرده )این استعاره کلمه ای می باشد که در غیر ما وضع 
له یعنی معنای مجازی استعمال می شود یا استعاره ای می باشد که اصل آن تشبیه تمثیل 
نیست مثل رایت اسدا فی المدرسه که در این مثال کلمه اسد برای زید استعاره آورده 
شده است( و مرکبه )در این استعار مرکبی در غیر ما وضع له استعاره می شود و استعاره ای 
می باشد که اصل آن تشبیه تمثیل می باشد مثل}َقْد َمَکَر الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأتَی اهلَلُّ بُْنَیانَُهْم 
ْقُف ِمْن َفْوقِِهْم َوأَتَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْیُث اَل یَْشُعُروَن{)نحل/26(  ِمَن الَْقَواِعِد َفَخَرّ َعلَْیِهُم الَسّ
در این آیه حال ماکرین که بیان می باشد از مکر و حیله زدن نسبت به پیامبران و قرار دادن 
همین حیل از ناحیه خدا به عنوان سبب هالکتشان  تشبیه شده است به حال قومی که 

بنیانی را درست کرده اند و همین بنیان سبب هالکشان شده است( )همان ،148،147(
ه- به اعتبار اجتماع و عدم اجتماع مستعارمنه و مستعارله: عنادیه )دو طرف استعاره با 
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِیٍم{)آل عمران/21( در این آیه بشارت بزای ضدش  هم قابل جمع نیست}َفَبِشّ
استعاره آورده شده است( و وفاقیه )دو طرف استعاره باهم قابل جمع هستند مثل}أََوَمْن َکاَن 
َمْیًتا َفَأْحَیْیَناُه{)انعام/122( در این آیه حیات برای علم و هدایت و موت برای جهل و ضاللت 
استعاره آورده شده است که حیات با علم و هدایت و موت با جهل و ضاللت قابل جمع 

می باشد( )معرفت،321:1385/ سیوطی،849-911: 155/ کمالی دزفولی، 1292:285(
و- به اعتبار لفظ مستعار: اصلیه )این استعاره درصورتی می باشد که لفظ مستعار اسم 
ًة أَْو آِوي إِلَی ُرْکٍن َشِدیٍد{، )هود/80( که در  جنس جامد باشد مثل}َقاَل لَْو أََنّ لِي بُِکْم ُقَوّ
این آیه رکن شدید برای عشیره نیرومند استعاره آورده شده است(، )حسینی،1387، ص 
558( و تبعیه )این استعاره در صورتی می باشد که لفظ مستعار فعل یا اسم مشتق یا حرف 
ا نَْسَتْنِسُخ َما ُکْنُتْم تَْعَمُلوَن{)جاثیه/29( که  باشد مثل}َهَذا ِکَتابَُنا یَْنِطُق َعلَْیُکْم بِالَْحِقّ إِنَّا ُکَنّ

در این آیه فعل ینطق استعاره از داللت روشن آورده شده است( )همان1376، ص 565(
با جامع حسی  برای محسوس  استعاره محسوس  آن:  و دو طرف  اعتبار جامع  به  ز- 
)مثل}تََرْکَنا بَْعَضُهْم یَْوَمِئٍذ یَُموُج فِي بَْعٍض{ )کهف/99( که در این مثال اصل موج، حرکت 
آب است که در این آیه برای حرکت یاجوج و ماجوج استعاره آورده شده است و هر سه 
از امور حسی هستند( )تفتازانی،163:1416( و استعاره محسوس برای محسوس با جامع 
َهاَر َفإَِذا ُهْم ُمْظلُِموَن {)یس/37( که در این مثال  عقلی )مثل وَ}آیٌَة لَُهُم اللَّْیُل نَْسلَُخ ِمْنُه الَنّ
پیوست مستعارمنه و برطرف شدن نور از شبانگاه مستعارله می باشد و جامع ترتب یک چیز 
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بر چیر دیگر و پیاپی آمدن آن دو چیز است که امر عقلی می باشد( )جالالدین95:911( و 
ا َسَکَت َعْن ُموَسی الَْغَضُب أََخَذ اْلَلَْواَح  استعاره معقول برای معقول با جامع عقلی)مثل} َولََمّ
ۖ َو فِي نُْسَخِتَها ُهًدی َو َرْحَمٌة لِلَِّذیَن ُهْم لَِربِِّهْم یَْرَهُبوَن{)اعراف/154(که در این آیه خوداری 
از اظهار غضب و فروخوردن آن به سکوت ونگه داشتن زبان از تکلم تشبیه شده است و 
آنگاه سکوت برای آن استعاره آورده شده است و جامع نیزامساک است و هر سه طرف 
استعاره، عقلی می باشد( )میر لوحی ،23:1368( و استعاره محسوس برای معقول با جامع 
عقلی )مثل} بَْل نَْقِذُف بِالَْحِقّ َعلَی الَْباِطِل َفَیْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق {)انبیاء/18( که در این آیه 
قذف یعنی کوبیدن و دمغ یعنی هالک کردن که هر دو امر حسی می باشند برای حق و 
باطل که از امور عقلی می باشند استعاره اورده شده است و جامع که معدوم کردن و معدوم 
شدن می باشد از عقلی می باشد( )جالل الدین، 849-911ق،ج2، ص96( و استعاره معقول 
ا َطَغی الَْماُء َحَملَْناُکْم فِي الَْجاِریَة{)حاقه/11( در  برای محسوس با جامع عقلی )مثل}إِنَّا لََمّ
این آیه مستعارمنه، طغیان است که عقلی می باشد و مستعار منه فزونی آب است که امری 

حسی است و جامع برتری و فراگیری است که عقلی می باشد( )همان(.
1-2- تبیین استعاره و علت آن در کالم حضرت

درکالم امیر المؤمنین در حکمت 456 نهج البالغه سه استعاره وجود دارد که به شرح 
ذیل می باشد:

الف- حضرت کلمه حر یعنی انسانی که عبد نبست و آزاد می باشد را برای انسانی که 
مؤمن می باشد با وجه شبه و جامع آزاده گی استعاره آورده است به دلیل این که می خواهد 
بفهماند همچنان که انسان  حر در قید و بند کسی نیست انسان مؤمن و متقی هم از 
قیود و زنجیرهای هواهای نفسانی و شیطان رها و آزاد می باشد )منهاج البراعه،1400ق/

نظامی،520:1383(
)منهاج  دندان ها  البه الی  و  دهان  در  طعام  مابقی  یعنی  لماظه  کلمه  حضرت  ب- 
به جهت سهولت  مادر  یا غذای جویده شده ای که  نظامی،520:1383(  البراعه،1400ق/ 
اکل کودک به آن می دهد )نظامی، 1383 ش، ص520( را برای دنیا با وجه شبه و جامع 
بی ارزش بودن استعاره آورده است چرا که می خواهد به این نکته اشاره کند که لماظه هم 
چنان که درالبه الی دندان و غذای پس مانده مادر می باشد و ارزشی ندارد دنیا هم به مثابه  
آن پس مانده دیگران می باشد که دیگران از آن استفاده خودشان را کردند و برای ما باقی 
گذاشتند یا این که حضرت می خواهد بفهماند که این دنیا مثل غذای جویده شده مادر که 
کودکان را سیر می کند انسان های ضعیف النفس را سیر می کند ولی انسان هایی که دارای 
روح بلند باشند و در قید و بند هواهای نفسانی یا شیطانی نباشد به هیچ وجه به این دنیای 
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بی ارزش بسنده نمی کند. )همان( نکته ای که باید اشاره کرد این است که حضرت درجاهای 
دیگر به ناچیز بودن و بی ازش بودن دنیا اشاره فرمودند مثل: دنیا مانند ماری می باشد 
که ظاهری لطیف و نرمی دارد ولی در واقع باطنی کشنده و سمی دارد )خطبه119(، دنیا 
مهمانی می باشد که شبی در جایی می گذراند و صبح کوچ می کند )همان(، دنیا خوابی است 
که شخص خوابیده می بیند )همان(، دنیا دگرگون شده و ناپایدار است )خطبه111( و .......

ج- حضرت در این حکمت کلمه بیع را برای استبدال و اختیار با وجه شبه و جامع 
وجود یا عدم منفعت استعاره آورده است به دلیل این که می خواهد به این نکته اشاره کند که 
هم چنان که اگر انسان در بیع و معامله در مقابل کاالیی که می فروشد پول خوبی به دست 
بیاورد سود ومنفعت می کند ولی اگر پول خوبی بدست نیاورد ضرر و زیان می کند حال اگر 
انسان وجود و نفس خود را با بهشت معامله کند منفت می کند و اگر با دنیا معامله بکند 

ضرر می کند.
1-3- تبیین انواع استعاره در کالم حضرت

با توجه به تقسیماتی که برای استعاره وجود دارد می توان گفت استعاره های که درکالم 
حضرت وجود دارد به صورت ذیل می باشد:

کلمات  خطبه  این  در  حضرت  چون  به  یامشبه  مشبه  حذف  مالک  به  باتوجه  الف- 
)حرولماظه وبیع( را که همگی مشبه به هستند را ذکر کرده است و کلمات )انسان آزاده و 
انسان مومن و اختیار( را که همگی مشبه به می باشند را حدف کرده است پس در این جا 

استعاره تصریحیه وجود دارد.
ب- باتوجه به مالک وجود یا عدم وجود مالئم چون حضرت در کلمات )حروبیع( مالئم 
برای خود این ها و برای مشبه آن ها ذکر نکرده است پس استعاره، مطلقه می باشد ولی 
حضرت لماظه را استعاره مجرده آورده است چرا که کلمه )اهل( در کالم حضرت با دنیا 

مالئمت دارد.
ج- با توجه به مالک جامع و وجه شبه درکالم حضرت استعاره عامیه وجود دارد چرا که 
جامع و وجه شبه در تمام استعارات برای عوام مشخص می باشد بدین صورت که آزاده گی 
در استعاره )حر( برای )انسان آزاد( و بی ارزش بودن در استعاره )لماظه( برای )دنیا( و وجود 
منفعت و عدم آن دراستعاره )بیع و معامله( برای )اختیار کردن( مشخص و معلوم می باشد.

مفرده  در کالم حضرت همگی  موجود  استعارات  ترکیب  و  افراد  معیار  به  باتوجه  د- 
می باشد و تمثیلی یا مرکبه نیستند.

ه- با توجه به معیار و مالک اجنماع یا عدم اجتماع یا عدم اجتماع دو طرف استعارات 
موجود درکالم حضرت همگی وفاقیه می باشد چرا که )حر( با )انسان آزاده( و )لماظه( با 
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)دنیا( و )بیع( با )اختیار و استبدال( ضدیت و عناد ندارد.
اعتبار و مالک لفظ مستعار، استعاره )حرولماظه( اصلیه می باشد ولی  با توجه به  و- 

استعاره )بیع( استعاره تبعیه می باشد.
ز- با توجه به مالک و معیار جامع و دو طرف استعاره، استعار )حر و انسان آزاده( برای 
)انسان مومن( به وجه شبه آزاده گی و استعاره )لماظه و غذای مانده در دهان( برای )دنیا( 
به وجه شبه بی ارزش بودن، استعاره محسوس برای محسوس با جامع عقلی می باشد. ولی 
آن،  و عدم  منفعت  و جامع وجود  به وجه شبه  استبدال(  و  )اختیار  برای  )بیع(  استعاره 

استعاره محسوس برای معقول به جامع عقلی می باشد.
2- معنای »قصر«

الِْخَیاِم{،  فِي  َمْقُصوَراٌت  آیه ی }ُحوٌر  به معنای حبس می باشد مثال در  لغت  قصر در 
)الرحمن/72 ( مقصور به معنای محبوس می باشد اولی را مقصور و دومی را مقصور علیه 
می نماند )دقیق العاملی،85:1390( و در اصطالح به معنای تخصیص چیزی به چیز دیگر 
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{،  ََّما یَْخَشی اهللَّ می باشد )همان؛ جالل الدین408:1361(. مثال در مثال}إِن

)فاطر/ 28( ترس از خدا به علما اختصاص داده شده است.
2-1- روش های قصر

برای ایجاد قصر در علم معانی روش هایی بیان شده است که مشهورترین و مهم ترین 
آنها روش های ذیل می باشد:

الف- عطف به وسیله ی ادوات مخصوص )ال، بل، لکن( مثال زید شاعر ال کاذب و ما زید 
شاعر ال کاتب و ما زید شاعر لکن کاتب )دقیق عاملی،85:1390(.

{، )هود/88(، )همان،ص86( منظور از نفی،  ب-نفی و اسثناءمثل}َوَما تَْوفِیِقي إاِلَّ بِاهللَّ
نفی به ادات خاص نیست بلکه هر کدام از ادات نفی که با ادات استثنا بیاییند مفید حصر 

می باشد )شیرازی، 125:1375(.
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{، )فاطر/28(، )همان(. ََّما یَْخَشی اهللَّ ج- استفاده از انّما  مثل}إِن

لَْنا{، )یونس/  د-تقدیم آنچنان چیزی که حقش موخر کردن می باشد مثل}َعلَی اهلَلّ تََوَکّ
85(، )همان(.

نکته ای که باید در روش های قصر بدان اشاره شود در بین این روش ها یعنی استفاده از 
نفی و استثنا تاکید بیشتری دارد. لذا در جایی استفاده می شود که مخاطب امری را انکار 

میکند)دقیق العاملی،88:1390(.
2-2- تقسیمات قصر

بالغیون با توجه به مالک ها و معیارهایی که مد نظرشان می باشد تقسیماتی را برای قصر 
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می باشد به شرح ذیل بیان کرده اند:
الف- تقسیم قصر به اعتبار حقیقت: قصر حقیقی)قصری می باشد که مقصور به مقصور 
{ )آل عمران  علیه اختصاص پیدا می کند و مقصور شامل آن نمی باشد}َوَما ِمْن إِلٍَه إاَِلّ اهلَلّ
/62(که در این مثال الوهیت صفتی می باشد که فقط اختصاص به خدا دارد و شامل غیر 
آن نمی باشد.( و قصر اضافی )قصری می باشد که اختصاص مقصور به مقصور علیه بالنسبه 
این  و باالضافه به چیز دیگری می باشد مثل }مامحمداالرسول{)آل عمران/ 14( که در 
آیه رسول بودن به پیامبر باتوجه به خلود و عدم موت اختصاص داده شده است( )معین 

العاملی،86:1390(.
بر صفت )قصری می باشد که  اعتبار دو طرف آن: قصر موصوف  به  تقسیم قصر  ب- 
از  و  نمی باشد  آن صفت  غیر  و موصوف شامل  پیدا می کند  اختصاص  به صفت  موصوف 
طرفی موصوف دیگر می تواند شامل آن صفت شود}مامحمداالرسول{، )آل عمران/14( که 
در این آیه پیامبر فقط رسول می باشد و غیر پیغمبر هم رسول وجود دارد( و قصر صفت 
بر موصوف )قصری می باشد که صفت به موصوف اختصاص پیدا می کند و آن صفت شامل 
غیر آن موصوف نمی باشد ولی آن موصوف به غیر آن صفت می تواند صفات دیگری داشته 
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{، )فاطر/28( که در این آیه خشیت از خداوند  ََّما یَْخَشی اهللَّ باشد. مثل}إِن
مخصوص علما می باشد ولی علما به غیر از خشیت ویژگی های دیگری می توانند داشته 

باشند )همان(.
ج- تقسیم قصر اضافی به لحاظ حال مخاطب: قصر افراد )قصری است که برای مخاطبی 
می باشد که اعتقاد به اشتراک دو موصوف در یک صفت یا به اشتراک دو صفت در یک 
موصوف دارد( و قصر قلب)قصری می باشد که برای مخاطبی می باشد که به جهت اعتقاد به 
عکس مطلبی دارد که در عکس استفاده می شود( و قصر تعیین )قصری می باشد که برای 
مخاطبی است که مشکوک ولی طالب حقیقت است( و مثال های هر سه نوع قصر عبارتند 

از : انا سعیتک فی حاجتک و حجازی انا )همان(.
2-3- مقاصد کاربرد قصر

مقاصدی که برای کاربرد و استعمال قصربیان کرده اند به شرح ذیل می باشد:
الف- مبالغه :مثل شاعر فقط فردوسی است.

ب- ترغیب و تشویق :مثل فقط درس!تنها راه است!
ج- تحقیر غیر مقصور: خطاب به شاعری که برای ما شعر می خواند بگوییم شعر فقط 

شعر حافظ.
د- طنز و مسخره:مثل خطاب به کسی که خطش اصال خوب نیست بگوییم خطاط فقط 
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فالنی )شمیسا،158:1387(
2-4- بررسی قصر و روشها و تقسیمات و مقاصد آن در کالم حضرت:

حضرت در کالمش دو قصر وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
الف(قصر اول: لیس النفسکم ثمن اال الجنه

ب( قصر دوم:فال تبیعوها اال بها
2-4-1- بررسی قصر اول

نکات بالغی قصر اول یعنی )عدم وجود کاال برای شما بر بهشت( را می توان به صورت 
ذیل تبیین کرد:

الف- حضرت در این حکمت از روش دوم قصر یعنی نفی و استثنا استفاده کرده است 
چرا که با توجه به استفاده حضرت از این روش شاید مخاطب منکر بوده است .

ب- با توجه به اینکه حضرت می خواهد بهشت را برای انسان تبیین کند بالنسبه به 
ارزش وجودی آن قصر در اینجا قصر اضافی می باشد.

ج- چون در اینجا حضرت )عدم وجود ثمن برای شما( را بر )بهشت( قصر کرده است 
،قصر در اینجا قصر صفت بر موصوف می باشد بدین معنا که می خواهد بفهماند ثمنی برای 
شما وجود ندارد که اگر باشد فقط بهشت می باشد و از طرفی بهشت برای دیگران هم قابل 

تصور است.
د- قصر در این حکمت با توجه به اینکه ایشان از نفی و استثنا استفاده کرده است قصر 
قلب می باشد چرا که مخاطب عقیده دارد ثمن و بهای وجود او فقط دنیا و مافیها که اسباب 
جهنم است می باشد ولی حضرت عکس این مطلب را تبیین می کند و می فرماید بهای وجود 

تو بهشت می باشد و دنیا و لذت های دنیوی نمی تواند بهای وجود تو باشد.
هـ- حضرت در اینجا چون می خواهد ما را از دنیا و مافیها و باالطبع جهنم دور کند و به 
بهشت راغب و متمایل کند می توان گفت کاربرد قصر در اینجا ترغیب و تشویق به مقصور 

علیه یعنی بهشت می باشد.
2-4-2- بررسی قصر دوم

نکات بالغی قصر دوم )یعنی قصر عدم بیع نفوس مگر بر جنت( به شرح ذیل می باشد:
الف- حضرت در اینجا هم مثل قصر اول از روش دوم استفاده کرده است یعنی از الی 

ناهیه و اال استفاده کرده است.
ب- قصری که حضرت در اینجا استفاده کرده است قصر اضافی می باشد. چرا که حضرت 

می خواهد بفهماند نفوس خود را بالنسبه به ارزش وجودی آن به غیر از بهشت نفروشید.
ج- قصر موجود در این کالم قصر صفت بر موصوف می باشد چرا که حضرت عدم بیع 
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نفوس را بر جنت قصر کرده است پس بیع نفوس فقط با جنت درست می باشد و از طرفی 
بهشت برای دیگران هم قابل تصور می باشد.

و  نفی  از  اینکه حضرت  به  توجه  با  که  باشد چرا  می  قلب  قصر  اینکالم  در  قصر  د- 
استثنا استفاده کرده است مخاطب اعتقاد دارد که نفس را با دنیا معامله کرد ولی حضرت 
می فرماید آن را باید با بهشت برین معامله کرد و با دنیای پست و ناچیز نباید معامله شود.
هـ- با توجه به اینکه حضرت در این کالم ما را از معامله ی نفوس با غیر بهشت نهی 
می کند می توان گفت که  قصر حضرت از قصد حضرت در این  کالم از قصر، ترغیب و تمایل 

پیدا کردن به بهشت می باشد. 
3- استعمال جمله ی خبریه به جای انشائیه

بیشتر وقتها جمله ی خبریه به جای جمله ی انشائیه واقع می شود به خاطر نکاتی و دالئلی 
که مهم ترین آنها موارد ذیل می باشد:

أَْوالَدُهنَّ  یُْرِضْعَن  }الْوالِداُت  مثل:  مطلوب  وقوع  بر  متکلم  و شوق  اظهار حرص  الف- 
َحْولَْیِن کاِملَْیِن{ )بقره/233(که در این آیه خداوند چون می خواهد شوق خودش را نسبت 
)ارضعن(  به جای  را  )یرضعن(  لذا  برساند  کامل  دو سال  به صورت  مادران  دادن  شیر  به 

استفاده کرده است و خداوند در اینجا صرفا مخبر نمی باشد.
زمخشری در این رابطه می فرماید به کاربردن امر یا نهی به صورت خبر گویا تر از آوردن 
امر و نهی به صورت صریح است.گویا در امتثال آن شتاب شده است. )زرکشی،347:1410 

/سیوطی،132:1421(
ب- احتراز از صورت امری مثل اینکه عبد به موالی خودش به جای اینکه بگوید انظر 
)معین  می باشد  ادب  نهایت  در  کالم  لحن  این  که  ساعه  الّی  المولی  ینظر  می گوید  الی 

العاملی،46:1390(
3-1- استعمال جمله ی خبریه )یََدُع( به جای جمله ی انشائیه ی )َدع( در کالم حضرت
با توجه به اینکه یکی از نکات استفاده ی جمله ی خبریه به جای انشائیه اظهار حرص و 
شوق متکلم بر مطلوب می باشد می توان گفت حضرت در این حکمت که فعل )یََدُع( را به 
جای )َدع( استفاده کرده است شوق خودش را نسبت به دوری از دنیا و اهل آن برساند و در 
حصول این مطلب شتاب دارد و این مطلب با شان امام معصوم می سازد چرا که وظیفه ی 
امامان معصوم راهنمایی و ارشاد بندگان خدا به سوی خدا و دور کردن آنها از موانع تکامل 

می باشد.
4- استعمال جمله ی اسمیه

یکی از علت های جمله ی اسمیه در بالغت این است که متکلم می خواهد دوام و استمرار 
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ثبوت چیزی را برساند مثال در آیه ی}إِْذ َدَخُلوا َعلَْیِه َفَقالُوا َساَلًما  َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمْنَکُروَن{ 
)ذاریات25( حضرت ابراهیم با تحیت و سالم بهتری با کفار برخورد کرده است چرا که این 
مطلب مقتضای جمله ی اسمیه می باشد که دال بر دوام و استمرار است و همچنین در 
ُهْم في  ُطْغیانِِهْم یَْعَمُهوَن{ )بقره/15( استهزاء خداوند نسبت  ُ یَْسَتْهِزُئ بِِهْم َو یَُمدُّ آیه ی} اهللَّ
به منافقین یک سنت و روش مداوم می باشد که خداوند استهزاء کردن منافقین را به صورت 
جمله ی اسمیه آورده است و جمله ی اسمیه دال بر استمرار می باشد )معین العاملی،1390، 

ص94(.
4-1- علت استعمال جمله ی اسمیه در کالم حضرت

با توجه به این که جمله ی اسمیه دال بر دوام و استمرار می باشد و از طرفی حضرت 
جمله را به صورت جمله ی اسمیه آورده است می توان گفت دوری از دنیا و در قید و بند 
نبودن نسبت به علقه های آن و رها بودن از آن یکی از اهداف عالیه اسالم می باشد که در 
همه ی اذهان و برای همه ی انسان ها ثابت می باشد و مربوط به یک زمان و قضر خاصی از 

انسان ها نیست همچنان که این مطلب به کرات در کالم معصومین مشهود می باشد.

3- نتیجه گیری
تمام کالم گوهر بار امیرالمومنین در نهج البالغه دارای معانی دقیق و معارفی ناب و 
فصاحت و بالغت می باشد به طوری که می توان تمامی خطبه ها و نامه ها و حکمت ها را از 
لحاظ بالغی واکاوی و بررسی کرد. حکمت 456 نهج البالغه یکی ازکلمات امیرالمومنین 

می باشدکه دارای نکات بالغی به شرح ذیل می باشد:
الف-حضرت کلمه )حر( را برای )انسان مومن( به صورت استعاره تصریحیه مطلقه عامیه 
مفرده وفاقیه اصلیه محسوس برای محسوس با جامع عقلی آورده است و کلمه )لماظه( را 
برای )غذای مانده در دهان یا جویده شده مادر که به کودک خودش می دهد( را به صورت 
استعاره تصریحیه مجرده عامیه مفرده و فاقیه اصلیه محسوس برای محسوس با جامع عقلی 
آورده است و کلمه بیع را برای استبدال و اختیار استعاره تصریحیه مطلقه عامیه مفرده 

وفاقیه تبعیه آورده است.
ب-حضرت در این کالم در )لیس النفسکم االالجنه( و )فال تبیعوها االبها( با استفاده از 
روش دوم قصر یعنی نفی و استثناء قصر اضافی قلب موصوف بر صفت به دلیل تمایل پیدا 

کردن به بهشت آورده است.
ج- حضرت در ابتدای این کالم از جمله اسمیه استفاده کرده است چرا که می خواهد 
و  عالیه  اهداف  از  یکی  بهشت  به  تمایل  و  آن  از  و دور شدن  دنیا  رها کردن  بفهماندکه 

واکاوی بالغی حکمت 456 نهج البالغه
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همیشگی دین اسالم می باشد که مربوط به یک زمان وظیف خاصی از افراد نیست.
د- حضرت در این کالم فعل مضارع را به جای فعل امر استعمال کرده است به دلیل این 
که می خواهد شوق و شتاب خود را به دور شدن انسان ها از دنیا و متمایل شدن آن ها را به 

بهشت برساند.
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