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 (دانشیار زبان و ادبیات عربي دانشگاه کاشان، کاشان، ایران) اقباليدکتر عباس 
 

 البالغهنهجتحلیل چند انگاره در 

 چکیده

گر یک فرایند ترکیب تخیّلـی اسـ ف فراینـدی کـه بـه      نمایان« تصویر هنری»یا « انگاره»

ی اس  که نمایش معانی پنهان را بـر عهـده   ارسانه. انگاره بخشدیمسخن، مفهومی هنری 

ی ذهنی به مخاطب و عمق بخشیدن به معانی مراد کارآمد اس . هانهیگنجدارد و در انتقال 

و  قـرآن  هآن در آیـات شـریف   ی بلیغ کهن ادب عربـی و بسـامد  هاچکامهتبلور این هنر در 

دیرینگی و جایگاه و نقش این هنر در رسایی زبان عربـی اسـ . در ایـن     ه، نشانالبالغهنهج

، بـا رو   البالغهنهجی هاانگارهبالغی و معانی  اتیجمالمنظور شناسایی ابعادی از مقاله، به

، «الْإِبِـلِ  هیخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَ»، «التَّقْوَی مَطَایا ذُلُلٌ»یی مانند هانمونهتوصیفی ـ تحلیلی  

 دهـد یمـ برآیند این پژوهش نشان  .اندشدهواکاوی و تحلیل  «حَبْلُ الدِّینِ هایفِتَنٍ انْجَذَمَ ف»

برای رسایی بیشتر سخن اس  و در سبک گروهی ادب جاهلی و صـدر   هاانگارهاستخدام 

ز در سخن خویش، سبک گروهی ادیبان صـدر  ع( نی) یعلاسالم رایج بود. امیر مؤمنان امام 

اسالم دارد. آن حضرت متناسب با موضوع سخن، از عناصر طبیع  ساکن و متحرک و نـام  

از رهگـذر انـواع    البالغـه نهـج ی هـا انگـاره اشیای شناخته شده وام گرفته اسـ . در اکرـر   

 .اندگشتهتشبیهات، امور معنوی، محسوس 

 .ره، دین، تقوی، خطاانگا البالغه،نهج :هایدواژهکل

 بیان مسأله

ـ تمر(، 4) لییـ تخ لیتشـک ، به معنـای  «انگاره»یا « ایماژ»ی عنی با قید هنری،« تصویر» (، 2) لی

 هحسـی بـه وسـیل    هنمایش تجرب»(. برخی آن را 19 :4311،العربیو ...اس  ) هی( تشب9) میتجس

 هسوس پوشـانیده و بـه دیـد   ، معقول را در کسوت محانگاره(. 91 :4919پرین، ) دانندیم« زبان

ی از ازهیآمو با  پوشاندهپرنیانی مرال، خیال و وهم  ه، بر لطایف ظریف معانی جامآوردیمذهن 
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ملمـوس، پیـامی خـاا را ابـال       هیک صحن هبر ارائ عالوه عناصر بیان مانند تشبیه و استعاره،

ـ ا .انگیـزد برمیرا و نشاط  تأمّلرسایی سخن افزوده و در مخاطب  انگاره بر .کندیم  هپدیـد  نی

 البالغه پربسامد اس .زبانی در متون ادب عربی و ازجمله نهج

 تحقیق هپیشین

و  هـا پژوهش موجب البالغه،یرینگی و بسامد انگاره در ادب عربی و نصوا قرآن و نهجد

آقای دکتر محمد مهدی جعفری  ه. ازجمله: مقالاس گشتههنری  هاین پدید هخلق آثاری در بار

، 4914، سال 91علوم اجتماعی و انسانی، شماره  ه)مجل« البالغهتصویرآفرینی در نهج»عنوان  با

دکتـر   هنوشـت « البالغـه سی و یکـم نهـج   هتصویر هنری در نام یهامؤلفه» ه( مقالدانشگاه شیراز

( دانشـگاه کاشـان  4931سال  5حدیث پژوهی شماره  همحمد خاقانی و حمید عباس زاده )مجل

 هکـه در مجلـ  « کارکرد تصویر هنری در شـعر شـیعی  »عنوان احمد امید علی و ... با  آقای همقال

نگاهی به تصـویرگری و  » همقالبه زیور طبع آراسته شده اس .  4934سال  1شماره  لسان مبین

 هاز دکتر وحید سبزیان پـور و طیبـه حمـزوی کـه در شـمار     « البالغهجایگاه آن در قرآن و نهج

ـ اچاپ شده اس . عالوه بـر   فارسیادب  همجل 4934سال 4 آقـای حسـین    ه، پایـان نامـ  هـا نی

ی امیر بیان در هاوهیش»چراغی و  که به راهنمایی آقای دکتر غالم عباس رضایی تح  عنوان 

تصـویر هنـری در    هیی اسـ  کـه دربـار   هـا پـژوهش به انجام رسـیده، ازجملـه    «خلق تصاویر

، سخنان امیر بیان امام علی بن ابـی  هاپژوهشاین  رغمالبالغه به انجام رسیده اس . ولی بهنهج

ی آن هاحکم و  هانامه، هاخطبهی فراوان در هاانگارههمچنان جای واکاوی دارد و  ع(طاب )

 .طلبدیمبررسی و تحلیل بیشتری  حضرت

 هاهیفرضو  هاپرسش

 ، در بررسـی  ی ممتاز ادب عربی اسـ هانمونها عنای  به اینکه سخنان امیر مؤمنان )ع( از ب

 :ندینمایمی زیر رخ هاپرسشی آن هاانگاره

 ی دارد؟انهیشیپدر ادب عربی چه  انگاره

 البالغه نقش دارند؟ی نهجهاانگارهچه عناصری در رسایی بیان 
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ادب  هی دیرینـ هایژگیوازجمله: تصویرهای هنری از  هایی اس فرضیهمحور این پژوهش 

 اس . رسایی سخن  هی بیانی مایهاهیآراالغه، البی نهجهاانگاره در عربی اس .

 انگاره در ادب عربي هپیشین

 هاچکامهاهتمام بود. در  همای« انگاره»ر سبک ادیبان عصر جاهلی و صدر اسالم، کاربس  د

 اسـ   نـواز چشـم  یحرکتـ شنیداری و  یعنی تصویرهای فنی دیداری، هاانگارهو آثار آنان انواع 

 .(441 :4931رز غریب، )

قصد بیان هنری شجاع   به خود،« العرب هالمی»شنفری شاعر اوائل قرن ششم میالدی، در 

ی به کمان چـوبینش،  بخشجان با . در این جه ،پردازدیمو قدرت بازوی خود، به خلق انگاره 

(، جداشـدن تیـر و   1مرکّـب ) . در این انگاره بـا تشـبیه   آفریندشنیداری میتصویری دیداری ـ  

و شیون  کندیم هیاو موکه در مرگ  زدهب یمصرا به جدایی فرزند زنی  ا دهیخمصدای کمان 

 :کندیمتشبیه  دهدیم سر

 تَعـــوَلُ تَرِنُّ و ثَکلـــی همُرَزَّأَکَأَنّها                 السَّهمُ حَنَّ  إذا زَلَّ عنها

 (22 :4319)العکبری، 

که انگار زنـی داغدیـده اسـ  کـه      کندیم چنان ناله شودیماین کمان، وقتی تیر از آن جدا 

 .زندیمو شیون  دهدیممویه سر 

حرکتی ـ دیـداری    م.( در توصیف چابکی اسب خویش به سرا  تصویری511) سیالقامرؤ 

ی که سیل آن را از فـراز کـوه   اصخره دنیغلترفته و با تشبیهی مرکّب، شتاب مرکب خود را به 

 :کندیمسرازیر کرده تشبیه 

 کَجُلمُودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَّیلُ مِن عَلِ  مَعاً      مُدبِرٍ بِلٍــمُق رٍّـــمَفَ رٍّـمَکَ

 (15: 4313)امرؤالقیس،                           

ی سخ  که سیل اصخرهکننده و بسیار گریزان، رو آورنده و پش  کننده، بسان بسیار حمله

 سرازیر کرده باشد. فراز کوهآن را از 

خود، تصویری دیداری  ه، برای تبیین تنومندی بازوان ناقا معلّقهم.( در 523عبد )ن ب هطرف

 :سازدیمو سخنش را رسا  نشاندیم ذهن هکاخی بلند و مرمرین بر دید هاز دو ستون آستان
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 مُمَرَّد یفٍــمُن بابا ماــالنَحضُ فیهِما            کأَنَّهُ فَخِذانِ أُکمِلَ لَها

 (92 :4311بن عبد، ه)طرف

 .باشندیم، گویی دو مصراع درب کاخی ساده و بلند یی دارد پرگوش  و فربههاران

ی به جای مانده از دیار یار، از رهگذر تشبیه، هاتپهم.( در توصیف نمای 224) عهیربلبید بن 

 :آوردیمی احیاء شده با قلم را به ذهن و خاطر مخاطب هانوشتهی از اانگاره

 أَقالمُها هامتونکَأَنّها زُبُرٌ تَجِدُّ  نِ الطُّلوُلِــیولُ عَال السُّــو جَ

 (425 :2144،ه)لبید بن ربیع

 شیهـا قلمیی اس  که هاخامهچنان شده که گویا  هاتپّهگذشته و  هاتپّهبر روی این  هالیس

 .اندنوشتهآن را دو باره 

و در  رودیمـ انگـاره   ا سـر حسان بن ثاب  انصاری، شاعر صدر اسالم در تغزّل خویش به 

که طعم عسل « رأس یب» هرا به شرابی از ناحی ا محبوبه دندانبن  رطوب  تصویری چشایی،

 :کندیمدارد تشبیه 

 مـاءو  لٌسَها  عَمزاج یکونُ   أسٍرَ ی ِن  بَمِ هـبیئَخَ نَّکأَ

 (41 :4112)حسان بن ثاب ،

 طعمی از عسل و آب.بی  رأس اس  با  هگویا شرابی دس  نخورده از ناحی

 کـه  رهگذر انگاره، نه تنها در عبارات منظوم جاهلی و صدر اسالم، آررویکرد بیان مقصود 

ادیبانه یکی از بـانوان عـرب    ه: در توصیمرالعنوانبه .شودیمدر عبارات منرور آن ایام نیز دیده 

 آمده اس : رودیمبخ   هجاهلی به دختر نوعروسش که به خان

فارق ِ الجوّ الّذی منه خرج ِ و خلّف ِ العـشّ الّـذی دَرَجـ ِ إلـی وَکـرٍ لــم        إنّکِ هأی بنی

 (229ا ، 9ج ، به نقل از العقد الفرید: 415: 4315صفوت،) هِیتَعرِف

ی را که در آن رشد کـردی پشـ  سـر    االنهی، و جدا گشتی مأنوس خانه فضادخترکم! از 

 ی.اتهنشناخی که هنوز رویمی اانهیآشسوی  نهاده، به
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اسـتعاره   کـه « وَکـر »و « عُـش »، «جَو»ی این عبارات با کلمات هاانگارهکه  شودیممالحظه 

و پرواضح اس  که این کلمات از عناصر طبیع  و مـأنوس   اندشده( هستند ساخته 5مصرحه )

 در محیط جاهلی اس .

ـ   اهلل )ظبیان بن حداد در محضر رسول  ه دیـدار  ا( برای ابراز ارادت، شـیفتگی و عالقـه ب

شـتران(،  ) «قـالا »ی از عناصر طبیع  متحرک و طبیع  ساکن، یعنـی  ریگبهره، با حضرتآن

 :پردازدیم( به خلق انگاره هاتپه«)هضاب»

: اصـفهانی به نقـل از:  435همان: ) فَتَوَقّلَ  بنا القَالاُ مِن أعالی الحَفِ و رُؤسِ الهِضابِ.... 

 باال برد. هاتپّهو ستیغ  هایبلند( شترانی نوجوان، ما را از 39، ا 42ج 

نمـایی ادبـی    هنر قرآن، هرویکرد پررنگ اس . البته انگیز نیا زیندر سبک زبان قرآن مجید 

به هـد  تبیـین   (، 12)النحل/﴾تِبْیاناً لِّکلِّ شَیءٍ﴿نیس ، بلکه هماهنگ با ویژگی کلی خود یعنی

ی کـو و  فصـاح  مجیـد از رهگـذر    قرآن . به دیگر سخن،آوردیمحقایق هستی به انگاره رو 

ی مادی محسوس اانگاره، برخی از امور معنوی را در اس ی سمعهنر  خاا هچهر که بالغ 

 .اس شکافتهبسیاری از حقایق را  هستهساخته و 

یعَـضُّ  ﴿(دیسـا یمـ دستانش را به هم ) (،12)الکهف/﴾یقَلِّبُ کفَّیهِ﴿مرال: در تعبیراتعنوانبه

حاالت نفسانی اندوه یـا پشـیمانی   (، گزدیم)ستمگر دستانش را (23)الفرقان/﴾الظّالِمُ عَلی یدَیهِ

« دو دس  خویش به هم سـاییدن »پرنیانی کنایه  هدر جام با تصویری هنری،شخص خطاکار را 

ــدن »و  ــدان گزی ــه دن ــان « دســ  ب ــبی ــدیم ــه .کن ــایی   نمون ــاره کن ــر، انگ ــهُ »دیگ ــلَّ وَجهُ ظَ

 .کشدیمبه تصویر  دت ناراحتی عرب جاهلی راشکه  ( اس 51الزخر /«)مُسوَدّاً

 ه...مَرَـلُ نُورِهِکمِشْـکا  ﴿هشریف هدر آی همچنین به هد  تبیین حقیق  وجود خداوند متعال،

داستان نـور  بـه   )( 95)النور/﴾کأَنَّهَاکوْکبٌ دُرِّی ... هالزُّجَاجَ همِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَ هایف

ی کـه تللـؤ آن گـویی    اشـه یشوشن چراغی باشد و آن چرا  در میان مشکاتی مانَد که در آن ر

( بـا اسـتخدام   951: 4912ی، اقمشـه زیتـون. )الهـی    هی اس  درخشان، از درخ  مبارکاستاره

تصـویری دیـداری را   « هشجر»و « کوکب»، «هزجاج»، «مشکات»، «نور»ی طبیع  یعنی هادهیپد

 .دنهیم وردهیدترسیم کرده و در برابر خرد 
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( 21)ابـراهیم/  ﴾…أَصْلُهَا ثَابِ ٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّـمَاء هطَیبَ هکشَجَر هطَیبَ هکَلِمَ﴿هدیگر، آی هنمون

: 4912ی،اقمشـه الهـی  ) آن به آسمان اسـ .  هآن برقرار باشد و شاخ هی زیبا که اصل ساقدرخت

ی کـه ریشـه در دل   تـ درخ ،اندینمایمرا درختی پاک  اسالم متعال در این انگاره، ( خداوند251

ی بسیار دیگری که در دانش بالغ  عربـی  هانمونهخاک دارد و سر بر آسمان برافراشته اس . 

 .ندیآیممصادیق این سبک قرآن به شمار  از ،اندیبالغشواهد  هدستمای

ا( در بیـان برابـری   اسـالم ) . رسول گرامی شودیماین رویکرد در متون حدیث نیز دیده 

 : دیفرمایمو  نشاندیمی شانه را در برابر دیده ذهن هادندانهیداری از انسان، تصویری د

ی هـا دندانـه )مـردم هماننـد   (911ا  ،1ج  ق:4149الصدوق «)الناسُ سَواءٌ کأسنانِ المُشطِ»

 شانه با یکدیگر  برابرند.

ی هـا جلبکی نامناسب، آنان را به هاخانوادههمچنین در پرهیز دادن از زیبارویان برآمده از 

 :دیفرمایمو  کندیمروییده در باتالق تشبیه 

 ی روییده در مزبله بپرهیزید.(هاسبزهاز ) (:111 /3ج : 4925الطوسی، الدَّمَنِ )إیاکم و خَضراءَ 

به کارگیری این هنر، بـر جـذّابی  سـخن     با ی خویش،هاخطابهامیر مؤمنان علی )ع( نیزدر 

 ه در این جستار بدان خواهیم پرداخ .خویش و بیان مقصود اهتمام ورزیده اس  ک

 هاانگارهعناصر 

ـ پدادب عربی، کاربس  عناصر طبیع  و « انگاره»ر تصویرهنری یا د ی مـأنوس نـزد   هـا دهی

یـا نـام    و« متحـرک »و « طبیع  ساکن»مخاطبان پربسامد اس . در این تصویرها واژگان دال بر 

ـ آراها، اس . در این تصـویر « انگاره»اشیاء آشنا، از عناصر  یی از قبیـل تشـبیه، تجسـیم و    هـا هی

ی خلق آراِیه با استمداد از عناصـر طبیعـ ،   عنی ( نقش محوری دارند. این رویکرد،2) صیتشخ

 سبک گروهی ادیبان عصر جاهلی و سخنوران صدر اسالم بود. هخصیص
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 هاانگارهطبیعت  در 

ـ  و به هد  آفرینش انگـاره،  ( خود3)"سبک گروهی"دیبان عرب در ا مقتضـای حـال و    هب

و از  انـد بـرده صحرا، کوه، دریا، شب و روز بهره  مانند مقام، با الفاظی از مظاهر طبیع  ساکن،

 .اندبستهرا به کار هی مانند: مطایا، خیل، حیواژگان طبیع  متحرک،

و در  کنـد یممرالف امرؤالقیس برای بیان اندوه خویش، کندی حرک  شب را مطرح عنوانبه

آفـرینش   بـه  حالـ ، بـا اسـتفاده از عناصـر طبیعـ  سـاکن یعنـی شـب و کـوه،         توصیف این 

 :پردازدیمخویش هانگار

 جَندَلِبأَمراسِ کتّانٍ إلی صُمِّ    فَیالکَ مِن لَیلٍ کَأنَّ نُجُومَهُ

 (19 :4313)امرؤالقیس،

 .اندشدهچه شبی که گویا، ستارگانش با طنابی محکم به بن سخ  کوه بسته 

سـرا  عناصـر    بـه  ،کنـد یمم.( برای وصف کسی که تظاهر به شجاع  532ورد )بن  هعرو

 :ردیگیمرا به کار « أسد»و « ثعالب»طبیع  متحرک رفته، و از رهگذر استعاره مصرحه، کلمات 

 ثعالبٌ فی الحربِ العَوانِ  فإن تَبُخ                و تَنفَرجُ الجُلّی، فإنّهُمُ األُسدُ

 (22 :4312بن ورد، ه)عرو

برطـر  شـود، شـیران     هـا یگرفتـار و اگر جنگ فروکش کند و  اندروباهدر جنگ سخ ، 

 شجاع هستند.

ـ »ماننـد  ی ریتعابع( مؤمنان )در سخنان گهربار امیر  « إبـل » چهارپایـان(، «)أنعـام »مـار( «)هحی

و همچنـین تعـابیری    انـد متحرکنمودهای طبیع   ( از)گوسفند« غَنَم» )کبوتر(،« حمام» )شتر(،

ـ پد نیهمچنـ  ی طبیعـ  سـاکن اسـ ،   هـا نمونـه که از مظاهر و « چاه« »الطوی»د مانن ی هـا دهی

برای مخاطبان محسوس  هاآنی هایژگیوکه « لباس»و « سرابیل»، «سپر»، «زره»محسوس، مانند 

نقش آفرینند و رسال  محسوس سـاختن امـور معنـوی و تبیـین      هاانگارهخلق  در و آشنا بود،

 عهده دارند. آن حضرت در تبیین حقیق  دنیا فرموده اس :مفاهیم انتزاعی را بر

 (4خطبه  ،ه)نهج البالغ« یرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ یأْلَهُونَ إِلَیهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ. 4/4

 (3: 4931بدان درآیند چون چهارپایان و بدان پناه برند چون کبوتران. )شهیدی، 
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، عناصـر  نـد یآیمـ ی که به بی  اهلل در گزارانحجتوصیف  در (عامیر مؤمنان )در این انگاره، 

آب و هجوم  هچهارپایان بر چشم همتحرک طبیع  را به کار گرفته و تصویری از ورود سراسیم

 .آوردیمکبوتران بر آبشخور را به خاطر 

ی اس  که تشنگان طوا ، بی صـبرانه، بـا   سارچشمهدر این تصویر هنری، بی  اهلل الحرام، 

 تا از صفای معنوی  طوا  کعبه بهره بگیرند.  شوندیمو ولع بر آن وارد  حرا

که الفاظ این انگاره بـر رسـایی سـخن افـزوده      دهدیمتحلیل واژگان این تصویر نیز نشان 

به معنای حیرانـی برخاسـته از شـیدایی    « وله» هاز ریش« یألهون  ـ ولوه... »اس ف زیرا أوّال: تعبیر 

ع( بـه ایـن   ) یعلـ ( گویا امام 524ا  49ج  ،منظور)ابن الوجد. هحیر من شدّالوله:...الت»اس . 

 . ندیآیمحقیق  اشاره دارد که طوا  کنندگان، با شیدایی و عشق به این خانه در 

ایـن کلمـه یعنـی     هآب اس . چه ریشـ  ه، درآمدن بر چشم«یردون»: معنای حقیقی فعل اًیثان

( ولـی در اینجـا بـه اعتبـار     525ا  ،9ج  همـان: ) ینـد. به معنای آبی اس  که بر آن درآ« ورد»

 خدا استعاره آورده شده اس .  هتشبیه، برای خان

قیدهایی اسـ  کـه حالـ  ایـن     « ولوه الحمام»، «ورود األنعام»ی نوعی هامطلق: مفعول ثالراً

 هجوم و رو آوردن را بیان کرده و بر رسایی پیام افزوده اس .

با بـار معنـایی   « ولوه»و « ورود»(، واژگان 1«)هامشی»یا « ایحایی» ، به دالل هانیاعالوه بر 

 خود نشانگر دید عاشقانه امیر مؤمنان )ع( نسب  به این حرک  عبادی اس .

 (9خطبه : هنهج البالغعَنّی السَّیلُ و ال یرقَی إلی الطَّیرُ ) نحَدَرُی .4/2

از پریـدن بـه قلـ ام گریـزان.      کوه بلند را مانم که سیالب از ستیغ من ریزان اسـ  و مـر   

 (3: 4931)شهیدی، 

در این انگاره، امیر بیان )ع( در دفاع از شایستگی خویش برای امر رهبـری امـ  اسـالم از    

و خویشتن را به کـوهی بلنـد کـه سـیل از آن      گرفتهبهره « پرنده»و « سیل» یعنمظاهر طبیع  ی

ـ   انگریب« إلی الطّیر الیرقَی» یهنر ریتصو تشبیه کرده اس . شودیمسرازیر   هبلندی مقـام و مرتب

ابن ابی الحدید معتزلی در تبیین این انگـاره   (255ا ، 4ج  :4914،البحرانیآن حضرت اس .)

کأّنه یقول: إنّـی لعلـّو منزلتـی کمـن فـی السّـماء الّتـی یسـتحیل أن یرقـی إلیهـا           »آورده اس : 
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ــ دیــگویمــگویــا )«الطّیــر ی بســویش اپرنــده  کــه : بــه خــاطر برتــری مقــام مــن محــال اس

 (452ا ، 4ج  :4339المعتزلی،پروازکند.()

 ( 9خطبه  ،ه)نهج البالغ الرَّبِیعِ هالْإِبِلِ نِبْتَ هقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَ. 4/9

خویشاوندی پدری او از بنی امیه بپاخواستند و همراه او بی  المـال را خوردنـد و بـر بـاد     

 (94: 4912دشتی، ) ی که به جان گیاه بهاری بیفتد.اگرسنهدادند چون شتر 

به معنای خوردن چیز مرطوب با تمام دهان و بـا آسـودگی اسـ  و در برابـر     « خضم» هواژ

، 42ج : 4929ابن منظـور، اس  )ی دندان هاکنارهقرار دارد که به معنای جویدن با « قضم» هکلم

در هرحال، ایـن انگـاره کنایـه از ولخرجـی امویـان بـه        (433، 4ج : 4339ی،المعتزل .412ا 

( اس . پیـام  3) هیتبع هاستعار« یخضمون» ری( تعب222، 4ج  :4914البحرانی،) خلیفه اس .هوسیل

استعاری، آن اس  که خویشاوندان عرمان همانند شتر کـه بعـد از زمسـتان    هتشبیه در این انگار

، آنـان نیـز بعـد از    پردازدیمپرکردن دهان خویش طوالنی و خشکی زمین با شهوت و لذت به 

و فقر خویش به چنین اموالی دس  یافته و به چپاول پرداختند و از ارتکاب گناه باکی  هابیآس

 (229ا همان، ) خالف  نیستند. هندارندف از این رو شایست

 (9خطبه  ،هنهج البالغ«)الْغَنَمِ همُجْتَمِعِینَ حَوْلِی کرَبِیضَ... » .4/1

 (44: 4913شهیدی، ) چون گلّه گوسفند سرنهاده به هم گردآمده بودند.

ع( هجوم بـرده و بـه گـرد وی جمـع     مؤمنان )امیر  هشدن عرمان، مردم به خان کشتهبعد از 

و تشبیه مرکب، این رویداد را « الغنم هربیض»ی از طبیع  متحرّک ریگبهرهحضرت با  آن شدند.

 .دهدیمدر قاب یک انگاره نشان 

استفاده  اندآمدهی گوسفند که به گرد هم اگلّهعناصر طبیع  متحرک یعنی  از در این انگاره،

شده اس . به دیگر سخن در این تصویر هنری، حال  مردمی که از روی فطرت به گرد انسانی 

چهارپایان( تشبیه شده اس . وجه شبه آن اس  که انعام )، به تصویر ازدحام اندشدهکامل جمع 

 . در این باره ابن میرم بحرانی آورده اس :شدینمن هجوم و اجتماع، مراعات کسی در آ

که آنان از مراعات احوال غفل   کردهیتشبآن حضرت، از این جه  مردم را به گوسفندان  

نمودند و  تیزهوشی چندانی نداشتندف از این رو نسب  به آن حضرت یا همـه، ادب مجلـس را   
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ــد.  ــه کــودنی و کــم هوشــی توصــیف   عــرب اصــوالًرعایــ  نکردن ــدیمــگوســفند را ب . کن

 (225ا  ،4ج  :4914)البحرانی،

در واقع پیام بالغی این انگاره، بیان شیفتگی مردم اس  و به این نکته اشاره دارد که مـردم   

گشته و ادب  خودیباز روی عشق و ارادتی که به والی  امیر مؤمنان )ع( داشتند چنان از خود 

آن حضرت نشستند تا جایی که بـه تعبیـر آن حضـرت     هو نهادند که بر روی جاممجلس را فر

( )پـا بـر   )همان«وطيء الحسنان»( )لباسش شکافته شد( و 9خطبه  ،ه)نهج البالغ» یعطفاشقّ »

 روی پای وی یا بر )حسن وحسین )ع( نهادند.( 

ـ  حمل علیها أَهلُها و أعطُوا أَإِنَّ التَّقْوَی مَطَایا ذُلُلٌ .4/5 ، هنهـج البالغـ  ) .هزِمَّتَها فَـأَورَدَتهُم الجَنّ

 (42خطبه 

رانند تـا سـواران   عنان بدس  و آرام می هانهایی را مانَد رام، سواران بر آپرهیزگاری بارگی

 (43 : 4913شهیدی، ) خود را به بهش  درآرند.

ن اس ف چـه  ی معنوی به شمار آمده و معیار برتری دارنده آارزش قرآن تقوی، یهادر آموزه

یـاد  « لبـاسُ التّقـوی  » همجید از تقوی با انگار ( قرآن49الحجرات/) کُمیأَتقعِندَ اهللِ م کُمَأکرَ نَّإِ»

این انگاره، امر معنوی تقـوی   ( در22)االعرا /﴾و لِباسُ التَّقوی خَیرٌ لَکُم﴿:دیفرمایمو  کندیم

زین  و نشان  هی گرما و سرما، مایاهبیآسحفظ انسان در برابر  هکه مای شودیملباسی انگاشته 

، و بـا  «مطایا»عنصر طبیع  متحرک یعنی از  یریگبا بهرهع( امیر مؤمنان )تشخص آدمی اس . 

امر معنوی به تبیین  ( حسامیزی،)جان بخشی صیهنر تصویرگری مبتنی بر عنصر تجسیم، تشخ

 .پردازدیمتقوی 

به درنوردیـدن راه  « مطایا»جه  اس  که برای مرکب از آن « مطایا»در فرهنگ عربی، تعبیر 

و رسیدن به مقصد اشاره دارد. شنفری، شاعر جاهلی برای آغـاز کـوخ خـود، یـراق مرکبـی را      

 :کندیمتا طی سفر  طلبدیم

 أقیمُوا بَنی أُمّی صُدُورَ مَطِیکُم           فَإنّی إلی قَومٍ سِواکُم لَأَمیلُ

 (42 : 4139)العکبری،

 را آماده کنیدف چرا که من به سوی قومی جز شما مایل تر هستم. تانیهامرکببرادرانم! 
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مرکب راهوار( به این نکته اشعار دارد که تقوی وسیله کوخ و )«مَطایا ذُلُل»از این رو انگاره 

 حرک  با مرکبی راهوار به سوی مقصد اس .

ارِ...)    خَیلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیهَا أَهْلُهَا وَخُلِ ایالْخَطَا .4/2 نهج عَ ْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَـ ْ بِهِـمْ فِـی النَـّ

 (42خطبه ، هالبالغ

تـا سـوار    تازنـد یمچون اسبان بدرفتارند و خطاکاران بر آن سوار عنان گشاده  هایخطاکار

 (42 :4913شهیدی، ) خود را به آتش دراندازند.

را  خطاهـا بر آنکـه امـور معنـوی    عالوه « خطایا» یبرا« خَیلٌ شُمُسٌ» هاستعار در این انگاره،

و  مردم را از حقیق  گناه و سرانجام  رساندیم،  بالغ  سخن را سازدیمملموس و محسوس 

خـویش را بـه جـای     ه. توضیح آنکه اسب چمـو  لگـام گسـیخته سـوار    کندیمگناهکار آگاه 

 .ردبـ یمـ و خطاها نیز صاحبش را به بدترین جای هالکـ ، یعنـی آتـش دوزخ     بردیمهالک  

 (914، ا 4ج : 4914البحرانی،)

فِـی الطَّـوِی    هبَلِ انْدَمَجْ ُ عَلَی مَکنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْـ ُ بِـهِ لَاضْـطَرَبْتُمْ اضْـطِرَابَ الْأَرْشِـی     . 4/3

 (5، خطبه هنهج البالغ) .هالْبَعِیدَ

چـون لرزیـدن    دیشـو یمـ از علوم و حوادث پنهانی آگاهی دارم که اگر بازگویم مضـطرب  

 (99: 4912دشتی،)ی عمیق. هاچاهسمان در ری

امیر مؤمنان )ع( برای تبیین بیقراری مردم در برابر دانش وی، تصویری از طنـاب لـرزان در   

: دانشی در درون دارم که از آن لب بگشـایم، شـما   دیفرمایمو  آوردیمچاهی عمیق را به ذهن 

 شد.خواهید  قراریبهمانند بی قراری طناب در دل چاهی ژر ، 

در این انگاره حال  روحی مردم، یعنی حیرت و شگفتی آنان از ژرفای دانش آن حضـرت،  

را به لرز  و تحمل بار گران طنـابی کـه از دل چـاهی بـس      هاآنو بی قراری و تاب نیاوردن 

 .شده اس تشبیه  کشدیمژرفناک، دلوی را 

خَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاکاً فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِی صُدُورِهِمْ وَ دَبَّ وَ اتَّخَذُوا الشَّیطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاکاً وَ اتَّ .4/1

 (3، خطبه هنهج البالغدَرَجَ فِی حُجُورِهِمْ )
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را دام خود قرار داد و در دل آنان تخـم   هاآنشیطان را معیار کار خود گرفتند، و شیطان نیز 

 (95: 4913دشتی،) ی خود را در دامانشان پرور  داد.هاجوجهگذارد و 

الفـاظی از مظـاهر طبیعـ     « حجُـور »و « فَـرّخَ »، «بـاضَ »ی رهایتعبی این فراز، هاانگارهدر 

، امر معنوی فریب شیطان را  مجسـم سـاخته و   هاانگارهع( از رهگذر این مؤمنان )هستند. امیر 

لفـظ   ه. در ادب عربـی،  اسـتعار  سـازند یمـ واقعی  کردار شـیطان را بـرای مخاطـب بـر مـال       

( برای کارهای شیطان بیانگر این نکته اس  که شیطان برای صید انسان، با زبان هادام«)شراکأ»

تخم( و فَرَّخَ )جوجـه آورد( بـه   ) ضیبلفظ  ه. همچنین استعارکندیمیی تعبیه هادامو اموالشان 

« فَـرَّخَ باضَ و  »(  زیرا تعبیر 212، ا 4ج  :4914البحرانی،) اشعار دارد. هاآنشیطان با  همالزم

از فراهم آمدن مکانی امن که پرنده آن را برای تخم گذاری و جوجه آوردن « دالل  هامشی»به 

لبید بن ربیعه بـرای ترسـیم وحشـ  و آرامـش      هف چه در سرودکندیمحکای   داندیممناسب 

حاکم بر دیار یار، از رویش گیاه، بچه آوردن آهوان و تخم گـذاری شـترمرغان در ایـن منـازل     

 :دیگویم سخن

 بالجَهلَتَینِ  ظِباؤهــــا  و نَعامُهــا          فُروعُ   األَیهقانِ   و أَطفَلَ  فعالً

 (421 :2144،هلبید بن ربیع)

 تخم نهادند.  هاشترمر ی گیاه ایهقان بزرگ شدند و آهوان آن منطقه بچه آوردند و هاشاخه

را برای خـویش   هاآنقلب  هکه شیطان الن اندآننشانگر « فَرَّخَ»و « باضَ»از این رو تعبیرات 

و بچـه   کنـد یمـ محلی امن و  آرام و بی دغدغه یافته اس ف چه آهوی وحشی در جایی منـزل  

که دغدغه آمد و شد انسان یا شکارچیان دیگر نداشته باشد، همچنین شـترمر  کـه در    آوردیم

احساس آرامش داشته باشد.  که گذاردیمفرهنگ عربی به ترسویی شهرت دارد، در جایی تخم 

ـ  « حُجـر » هآرام آرام مورچـه، و کلمـ   رفـتن راهکه یاد آور « دبَّ» هعالوه بر این، واژ  هبیـانگر الن

دل فریب خوردگـان اشـاره    هحیوانات اس ، به فریب آرام آرام و نفوذ نم نمک شیطان در خان

 دارد.

حکمـ    ،هنهـج البالغـ  ) ....هاالسَّمُّ النَّاقِعُ فِی جو  وَ مَسُّهَالَینٌ  همَرَلُ الدُّنْیا کمَرَلِ الْحَی .4/3

443) 
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دشـتی،  دارد )دنیای حرام چون مار سمّی اس  پوس  آن نـرم ولـی سـمّ کشـنده در درون     

4913 :125) 

در این انگاره که از دنیا ارائه شده اس ، تصویری بساوایی ـ دیداری از مار خـو  خـط و    

 .شودیمزهر کشنده دارد به خاطر آورده  خال و نرم و لطیف که درونی پر از

 (241، حکم  هنهج البالغ) مَنْ لَانَ عُودُهُ کرُفَ ْ أَغْصَانُهُ .4/41

دوسـتان و اطرافیـانش(   برگش )بود( شاخ و  خونرمکسی که درخ  شخصی  او نرم بود )

 (114: 4912دشتی، ) زیاد شوند.

از لینـ  آن، تواضـع اسـ  و لفـظ     برای طبیع  آدمی استعاره اسـ  و منظـور   « عود»لفظ 

أغصان استعاره برای آعوان و اتباع اس  و انبوهی شاخه بیانگر تجمع دوستان و قـوّت گـرفتن   

( در این انگاره، بـا  952ا ، 5ج به نقل از شرح ابن میرم:  452: 4931خاقانی،) آنان. هبه وسیل

یی بـه  خـو نـرم ی درخ ، خصـل  معنـو   ٔ  شاخهی از یک عنصر طبیع  ساک  یعنی ریگبهره

ماننـد گشـته    شیهابرگی نرم تشبیه شده و افزون گشتن دوستان، به زیاد  شدن شاخ و اشاخه

 اس .

ی هـا انگـاره ع( مصادیق فـراوان دیگـری از   ) انیبگذشته از این چند نمونه، در سخنان امیر 

خارج اس . این جستار  هاز حوصل هاآن هکه تبیین هم شودیمبرگرفته از عناصر طبیع ، دیده 

از عناصر طبیع  متحرک و ساکن یعنی کفتار، بـز،   هاآنی ذیل که در هاانگارهیی مانند هانمونه

 باد، آب، گاو، زنبور عسل و نمک بهره برده اس :

ـ   9خطبـه  ، هرَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ کعُرْ ِ الضَّبُعِ. )نهج البالغـ  فَمَا .4 ی هـا ال(  مـردم هماننـد ی

 (94: 4912ا احاطه کردند. )دشتی،پرپش  کفتار مر

( دنیای شما نزد مـن از آب  9، خطبه هنهج البالغعَنْزٍ ) ههَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَ اکمْیدُنْ .2

 (94 :4912)دشتی، ی بی ارز  تر اس .ابزغالهبینی 

بپـردارد   هـا  یـ رواگفـتن   ( بـه 43خطبه ، هنهج البالغ) مَیالرِّوَایاتِ ذَرْوَ الرِّیحِ الْهَشِ ذْرُوی .9

 (43همان: ) چنانکه کاه بر باد دهند آن را زیر و رو کنند.
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ی آنـان  هادل ای( خدا25، خطبه هنهج البالغاللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ کمَا یمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ ) .1

 (25همان: ) را بگداز چنانکه نمک در آب گدازد.

طلحـه   ( بـا 94، خطبه،هنهج البالغإِنَّک إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ کالرَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ )فَ هلَا تَلْقَینَّ طَلْحَ .5

 (94همان: اس  )را راس  کرده  هاشاخدیدار مکنفکه گاوی را مانَد 

پیشـوای   ( مـن 942 حکمـ   ،هنهج البالغأَنَا یعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یعْسُوبُ الْفُجَّارِ ) .2

و تبهکاران پیرو مال، چنانکه زنبوران  اندمنانم و مال پیشوای تبهکاران، یعنی مؤمنان پیرو مؤمن

 (141: 4931شهیدی،) .کنندیمعسل مهتر خود را دنبال 

 عناصر غیر طبیعت

ی سبک گروهی امیر مؤمنان )ع( کاربس  اشـیاء ملموسـی اسـ  کـه در     هایژگیوزجمله ا

 لباس(،«)شعار»)پیراهن(، « قمیص»مانند نگ دارند. اشیائی آن ایام حضوری پر ر هزندگی روزمر

از  هـا انگـاره ایـن   در )دام(.« شَـرک »سپر( «)هجُنّ»)زره(« درع»آسیاب( «)رحی»، )طناب( «حبل»

 .شوندیمتشبیه و استعاره، حقایق  معنوی محسوس  هرهگذر آرای

ـ   قَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ ل. 2/4َ  ،هنهـج البالغـ  ) یمَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْـبِ مِـنَ الرَّحَ

 (9 خطبه

جایگـاه مـن نسـب  بـه      دانسـ  یمـ ابوبکر( جامه خالف  را بر تن کرد در حـالی کـه   او )

 (23: 4912حکوم  اسالمی چون محور آسیاب اس  به آسیاب. )دشتی، 

ماجرای سقیفه  رودیمه شمار عطف تحوالت صدر اسالم ب هازجمله رویدادهایی که نقط    

 ( درع( را کـه رسـول گرامـی اسـالم )ا    طالـب ) بنی ساعده، حق علی بن ابی  هبود. در سقیف

، بر آن تصریح فرموده «غدیر خم»و « حدیث منزل » ،«یوم الدار»احادیث مختلف مانند حدیث 

 ق.(:439) یریحمبود رعای  نکردند. به قول سید 

 بَعدَهُ          فَسَو َ یجزَونَ بِما قَطَّعُواو   قَطَّعُوا    أرحامَه 

 بِهِ   أزمَعُوا و أزمَعُوا   غَدراً بِمَوالهُمُ           تَبّاً  لِما کانُوا 

 (221 د.ت(:) یریالحم)السید 
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ا( پیوند خویشاوندی وی را بریدند که به زودی کیفر عمـل خـویش   خدا )بعد از رسول 

 را خواهند دید.

 که به موالی خویش نیرنگ زنند. ای نفرین بر این تصمیمی که گرفتند.تصمیم گرفتند 

. در این تصویر هنری امر معنـوی  کندیمامیر مؤمنان این رویداد را در قالب انگاره توصیف 

خالف  را به پیراهن تشبیه کرده و تصاحب به ناحق آن را بسان برتن کردن پیراهن دیگران بـه  

 ه، پیـام ایـن انگـار   شـود یمـ ه هر پیراهن برای صاحبش دوختـه  آنجا ک از تصویر کشیده اس .

ایـن   ههرکسی نیس . در ادام ها( شایستاهلل )تشبیهی آن اس  که خالف  و جانشینی رسول 

دیگری آفریده که بـر سـه    هانگار« إِنَّهُ لَیعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَی»عبارت فراز 

 بنا شده اس : نوع تشبیه

محـور  قطـب ) نخس : آن حضرت جایگاه خویش را که یک امر معقول اس  بـه جایگـاه   

 آسیاسنگ( تشبیه کرده اس .

 به قطب مانند ساخته اس . خودرا ع( با تشبیه محسوس به محسوس،مؤمنان )دوم: امیر 

 تشــبیه خالفــ  بــه آســیاب، امــر معقــول را بــه محســوس تشــبیه کــرده اســ . در ســوم:

( بالغ  تشبیهات در ایـن انگـاره آن اسـ  کـه امـر خالفـ        251، ا 4ج  :4914حرانی،الب)

 کـارایی نـدارد،   ا اسـتوانه ا( و رهبری امّ  اسالم همانند آسیا سنگ که بـدون  اهلل )رسول 

ـ ( پ459ا  ،4ج  :4915المعتزلـی، ) .ابـد یینمامام  من )امیر مؤمنان( تحقق  بدون دیگـر،   امی

، در امر خالف  شودینمآسیاب هیچ چیزی جایگزین محور آسیاسنگ همانگونه که در گرد  

، 4ج : 4914البحرانی،) به جای وی )علی بن ابی طالب( برگزیده شود. تواندینمنیز هیچ کسی 

 (255ا 

ظْلَافِهَـاوَ قَامَـ ْ   فِی فِتَنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَ وَطِئَـتْهُمْ بِأَ .... حَبْلُ الدِّینِ هایفِتَنٍ انْجَذَمَ ف». 2/2

 عَلَی سَنَابِکهَا

 (2خطبه  ،ه)نهج البالغ

مـردم را لگـدمال کـرده و بـا      هـا فتنهدین پاره شده ......  ٔ  رشتهگرفتار شده  هافتنهمردم در 

 ی محکم خود نابودشان کرده و پابرجا ایستاده بودند.هاسم
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 س  که باید بدان تمسک جسـ . استعاره برای قانون شریعتی ا« حبل» هواژ هاانگارهدر این 

که یـک امـر معنـوی    « دین»تجسیم،  هه وسیل( در این تصویر ب214ا ، 4ج  :4914 ی)البحران

 هنشانیده شده اس . بایـد افـزود کـه اسـتعار     وردهیدبر ذهن مادی  هاس  به صورت یک پدید

ا سـیر بـه سـوی    به لحاظ نقش ارتباطی دین در پیوند انسان با مبدأ کمال ی، «دین»برای « حبل»

، با اسـتخدام عناصـر   هافتنه هدیگر این فراز از خطبه، در جه  تبیین غلب هدر انگار کمال اس .

 هتخییلیـ  همحسوس انگاشته و از رهگذر اسـتعار  اندمعقولرا که امری  هافتنهمحسوس طبیع ، 

ی تصور کرده کـه  را چهارپایان هافتنه ،«قام » و« وطء»، «داس»ی هافعل( و با انتساب 3) هیتبع

 .مانندیمو پا برجا  کنندیمبا لگد و سم خویش مردم را پایمال 

أَوْلِیائِهِ وَ هُـوَ لِبَـاسُ التَّقْـوَی وَ دِرْعُ اللَّـهِ      هفَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّ هالْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّ. 2/9

 (23، خطبه هنهج البالغ) هقَیوَ جُنَّتُهُ الْوَثِ هالْحَصِینَ

جهاد دری از درهای بهش  اس  که خداوند بـه روی دوسـتان مخصـوا خـود گشـوده      

 (53 :4913دشتی، ) محکم و سپر مطمئن خداوند اس . هاس ، جهاد لباس تقوا و زر

، امر معنوی جهـاد و  اندشدهکه برای توصیف امر مقدس جهاد به کاربسته ها، انگارهدر این 

ـ به صورت پدیزکاری هنجار اخالقی تقوی و پره مـادی و ملمـوس بـه تصـویر کشـیده      ی ادهی

 مخاطـب از عناصـر مـأنوس نـزد    « سپر»و « زره»، «لباس»کلمات  هایرگریتصو. در این اندشده

اس  و با تصویر جهاد و تقوی سازوارند. به دیگر سخن، امیر بیان در فرماندهی خویش،  برای 

محکم و بـرتن کـردن آن سـخن رانـده      هناپذیر و زر جهاد از لوازم جهاد یعنی سپر نفوذ هانگار

 اس .

خطبـه  ، ه)نهـج البالغـ  «قَدْ خَلَعَ سَرَابِیلَ الشَّهَوَاتِ .....فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ الْخَوْ َ. 2/1

13) 

زیرین او اندوه و لباس روئینش او ترس از خداس .... پیراهن شهوت را از تن بیرون  هجام

 (411 :4912)دشتی، کرده اس .
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ـ  هاسـتعار « استشعر الحزن»تعبیر  بـه  « حـزن »ایـن تصـویر هنـری،     در اسـ .  هتبعیـ  هتخییلی

تشبیه شده و پیامش آن اسـ  کـه پرهیزگـار حـزن را از خـود دور       چسبدیمبر تن  کهیاجامه

 ی زیر نیز به کار رفته اس :هاانگاره. این نوع استعاره در کندینم

 (34خطبه ، هنهج البالغ) هنَیبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّکأَشْعَرَ قُلُو .2/5

 (31: 4931دلهاشان را در پوششی از تواضع، خشوع و آرامش درآورد. )شهیدی،

 (492همان، خطبه «)فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَی قَلْبَهُ» .2/2

 (433 :4912دشتی، ) تقوی بر قلبش بپوشاند. هکسی که جام

ی بلنـد  هـا لبـاس یعنـی  « سرابیل»به « شهوات» هدیپد ،«خَلَعَ سَرَابِیلَ الشَّهَوَاتِقَدْ » هانگاردر 

این جمله بیانگر این نکته اس  کـه پرهیزکـار،   « قد تحقیقیه» هکلم تشبیه شده اس . باید افزود:

ـ   ﴿ی شهوت را از تن خود درآورده اس ف چههاجامهبی تردید،  ینِ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُـلٍ مِّـن قَلْبَ

ی، اقمشـه الهـی  ) در درون یک مرد دو دل قـرار نـداده اسـ .    ( خداوند9)االحزاب/﴾ فِیجَوْفِهِ

4912 :141) 

 یا زجانان یا زجان باید که دل برداشتن        رسم عاشق نیس  با یک دل دو دلبر داشتن

 ) قاآنی(              

 نتیجه

اس  و در زبان قرآن نیز مصادیق  ی دیرینه ادب عربیهاسبکنگاره یا تصویر هنری از ا .4

 فراوان دارد.

به قصد هنرنمایی، بلکه، برای تبیین ظریـف حقـایق و هـدای      ( نهع) یعلامیر مؤمنان   .2

 .پردازدیمبرد و به آفرینش انگاره مردمان از سبک رایج ادب زمان خویش بهره می

ی هـا ارهانگـ ی بـارز  هـا یژگـ یواستخدام عناصر طبیعـ  سـاکن و طبیعـ  متحـرک از      .9

، از رهگـذر تمریـل، تجسـیم، تشـخیص و انـواع اسـتعارات،       هاانگارهاین  در البالغه اس .نهج

 .شوندیمگشته و تبیین ی معنوی، محسوس هادهیپد

خلق  به ،هاانسانامیر مؤمنان نه به قصد هنرنمایی، بلکه در جه  تبیین حقایق و هدای   .1

 .پردازدیمانگاره 
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 هایادداشت

نواع استعاره، اگر مستعار له نه محسوس باشد نه معقول، بلکه فرضی و خیالی باشد ا در خییل:ت .4

ای کـه گمـان بـرده    تصویرحقیق  چیزی اس ، بـه گونـه   لییتخ اس . هدر این صورت استعاره تخییلی

 آید.شود آن چیز دارای صورتی قابل مشاهده اس  و از اموری اس  که به دیدار در میمی

در  مـرالً ک، مرل...( پیدا یا ناپیدا باشـد  )شبیه تمریل، تشبیهی اس  که ادات آن یل یا تتمر تمثیل: .2

 یهتشـب ادات .«  ثمّ لم یحملوها کمرل الحمـار یحمـل أسـفارا...     همرل الذین حمّلوا التوری» یلیتمرتشبیه 

اصل آن ادات تشبیه ناپیدا اس  زیرا « أراک تقدّم رجال و تؤخّر أخری»ک( آشکار اس  ولی در تشبیه )

 أخری. هثمّ یؤخّرها مرّ هچنین بوده اس : أراک فی ترددک مرل من یقدّم رجال مؤّ

به عبارت  یادر لغ  به معنای صورت جسمانی دادن به امور معنوی و غیر مادی اس ،  :تجسیم .9

هـا  دیگر امور مجردرابهصورت مادی و محسـوس و ملمـوس شناسـاندن و لبـاس مـادی بـر انـدام آن       

 .پوشاندن اس 

انواع تشبیهات اگر یکی از طرفین تشبیه یا هردو طر  مقید به وصف یـا بـه    در تشبیه مرکّب: .1

ثکلـی(   همصا  الیه باشند آن را تشبیه مرکب گویند. در بی  شاهد و مرال این نوشتار مشبه بـه )مـرزأ  

 مقید اس .

ز و بـر نفـس   ترین نـوع مجـا  ، زیباترین و گسترده"مجاز مفرد"یا  "استعاره": استعاره مصرحه .5

بـه  ، استعاره مصرحه یا تصـریحیه، بـه لفـظ مشـبه    هااستعارهتشبیه یا لوازم تشبیه استوار اس . در انواع 

 شود.یممستعارمنه(  بسنده )

: شخصی  انسانی دادن به اشیاء، یا پوشاندن لباس انسـانی بـر انـدام اشـیاء و یـا هـر       تشخیص .2

هـای  ف به مواد جامـد و پدیـده  «تشخیص»س . در هامخلوق غیر بشری و بخشیدن صفات بشری به آن

شود، حیاتی که از صـفات انسـانی برخـوردار اسـ      یمطبیعی و متغیرهای وجدانی حیات انسانی داده 

صفاتی مانند شنوایی، بویایی، چشایی، بساوایی، ذائقه، سخن گفتن، عشق ورزیدن، لذّت بردن، استغاثه، 

وگـو، گریسـتن، دعـوت، خندیـدن،     سرزنش، یـادآوری، گفـ    اراده، اختیار، نطق، تفکر، همراز شدن،

 پرسش و پاسخ.
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در اصـطالح  . در زبان عربی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره اس  «سبک»سبک گروهي:   .7

بـه سـبک مشـابه و     ادیبانگروهی از اس . در  سبک گروهی، ادبی به معنای طرز خاصی از نظم و نرر 

 های مختلف زمانی باشند.ند از دورهتوانمی گویند و میهمسانی سخن 

داللـ   مراد  تقریبی دالل  ایحائی اس . ( ایحاشیه): دالل  هامشی داللت هامشي/ ایحایي .1

ماننـد کلمـه    اسـ ف و نقش دالل  هامشی، تأثیرگذاری و انگیزه دهـی   ،مرکزی کلمات، رساندن مطلب

 .باشدمی کننده عاطفه شفق  و مهربانی در ضمیر مخاطبکه تداعی« مادر»

در موردی اس  که بـا در نظـر گـرفتن تشـبیه،      هتخلیی ه: استعاره مکنیاستعاره مکنیه ـ تخییلیه  .3

مشبه )مستعار له( را به همراه یکی از لوازم مشبه به )مستعارمنه( را بیاورند و از آنجا که به ایـن تشـبیه   

 هد آن را استعاره بالکنایه یـا مکنیـ  شوشود بلکه  به  ذکر ویژگی و لوازم مشبه به  بسنده میتصریح نمی

 گویند و به سبب ایجاد این خیال و پندار که مشبه از جنس مشبه اس  آن را تخییلیه نیز گویند.
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