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  البالغه نهج در تصوير انواع

  *حسومي اهللا ولي

  چكيده
 خود نظر مورد ذهني مفاهيم آن، از استفاده با گوينده، كه است روشي تصويرگري

 در روش اين .كند مي مجسم او دربرابر را آنها تابلويي مانند و منتقل شنونده به را
 براي را مختلف مفاهيم و رفته كار به وفور به و مختلف انواع با حضرت، كالم

 توان مي را حضرت كالم در شده استفاده تصاوير .است كرده ترسيم خود مخاطبان
 در كاررفته به بالغي صور به باتوجه تصاوير اين .كرد بندي دسته مختلف انواع به

 و ساختار و صور اين سازندة عناصر و كارگيري به هاي شيوه نيز و حضرت كالم
 زباني، تصوير مثل مختلفي انواع به تصاوير اين محتواي و مضمون و كاركرد
 ...و اعماق تصويرسطح، اتفاقي، اثباتي، متحرك، ساكن، بافتي، مفرد، جزئي، مجازي،
 از اين و است شده ترسيم محض حقايق تصاوير، اين در .شوند مي بندي تقسيم
  .است واقعيت خدمت در تصوير كه است )ع( علي حضرت كالم هاي ويژگي

  .بالغي صور تصوير، ،البالغه نهج :ها دواژهيكل
  

  درآمد .1
 و فلسـفي  جنبة دو با مستقيمي ارتباط زيرا است؛ مدرن نقد اساسي مسائل از تصوير مسئلة
 هـاي  پـژوهش  در هنـري  تصـوير  موضـوع،  اهميت رغم علي البته .دارد بشري معرفت ادبي

 به اش ادبي مكتب و معرفتي نگرش خالل از ناقد هر كه است مبهمي اصطالح هنوز جديد،
 الزم رو  ايـن  از .است متفكر آن بيني جهان كنندة منعكس درواقع تصوير چراكه ؛نگرد مي آن

 در چگونه مقوله اين شود مشخص تا شود، بررسي )ع( علي حضرت كالم در تصوير است
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 دو از تصـوير  موضـوع  .اسـت  كـرده  ترسيم را ايشان بيني جهان و رفته كار به حضرت كالم
 .كـاركردي  جنبـة  از ديگـري  و زيباشناسـي  و هنـري  جنبة از يكي :است بررسي قابل جنبه
 بررسـي  جنبـه  دو ايـن  از را تصـوير  و شده نوشته باره اين در گوناگوني مقاالت و ها كتاب
 :از انـد  عبارت كه شود مي شامل را مختلفي موضوعات تصوير، هنري جنبة بررسي .اند كرده
 .تصويرساز عناصر و تصويرگري، هاي شيوه تصوير، انواع تصاوير، محور تصوير، هاي مؤلفه
 و كـرده  جلـب  خـود  بـه  را پژوهشـگران  توجه تازگي به نيز البالغه نهج در موضوعات اين

 قابـل  خـود  جـاي  در موضـوعات  اين همة .است شده نوشته باره اين در اي پراكنده مقاالت
 در كاررفته به تصاوير انواع كنيم، مي بررسي تفصيل به حاضر مقالة در آنچه اما است، بررسي
  .است حضرت كالم

  
  تصوير واژة شناسي مفهوم .2
 دنكر رسم و نقش يا چيزي براي قراردادن شكل و صورت معناي به لغت، در »ريتصو«

 :است آمده »صور« ةماد ليذ ،طيالمح قاموس در ).5933 /4 :1364 ،دهخدا( است چيزي
 يمعنا به ريتصو اي صورت .است صور و صوز آن جمع كه شكل يعني ر،يتصو اي صورت«

 يها نامه لغت در ).»صور« ةماد ليذ :1985 ،يروزآباديف( »رود يم كار به هم صفت و نوع
 مجسمه، عكس، ه،يشب ،يكپ بدل،« :است آمده »image« ةواژ يبرا يمعان نيا ،يسيانگل
 The Oxford Enghlish( »كردن نينماد و برگردان ل،يشما ه،يسا ه،يتشب شكل، ت،ئيه

Dictionary, 1933: vol. v. h-k: image(.  
 ،يعبدالباق( است رفته كار به گوناگون يها شكل به قرآن در بار شش »ةصور« ةواژ
 معتقدند مفسران از ياريبس ).64 :غافر( »صوركم فأحسن صوركم و« :مانند ،)245 :1372
 ؛530 /4 :1379 ،يطبرس ؛91 /9 :1409 ،يطوس( است يظاهر شكل صورت، از مراد
  ).106 /4 :1983 ر،يكث ابن ؛435 /3 :1972 ،ي ّ    ز مخشرال

 و يظاهر يمايس بر افزون را صورت تر، كامل و تر ژرف يافتيدر با يگروه درمقابل،
 ؛927 /3 :1363 ،يجياله فيشر( .اند دانسته زين انسان يعقل و يروح ةجنب به ناظر ،يجسمان

  .)159/ 20 :1363 ،يرازيش مكارم ؛466 /6 :1363 ه، ي مغن
 شـده؛  برده كار به اياش يرونيب صفت و شكل و چهره يمعنا به يسنت مكتب در »ريتصو«
؛ )132 /3: تـا  يب جاحظ، ←( ابدي راه كالم يكل ساختار و ريتصو ونديپ به است نتوانسته اما
 محسوسات بند در و ماند، يجزئ ،يرگريتصو و صورت مفهوم از قدما برداشت رو،  نيا از
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 و حيتقبـ  و نيتحس و حيتوض و شرح به زين يهنر ريتصو كاركرد آن، دنبال به و گرفت قرار
 انينيشيپ نگاه يةزاو در ،ينگر يبخش نيا). 364: 1992عصفور، ( ماند محدود اقناع و مبالغه

 ييدايـ پ در توانـد  يمـ  يهنر ريتصو نشدند متوجه آنان كه دارد شهير معنا نيا در ر،يتصو به
  .باشد نيآفر نقش جهان، و يزندگ يرخدادها ةدربار نينو يدگاهيد

 توجه يرگريتصو و ريتصو بالغت، ةحوز در ديجد يها هينظر رشد با ن،يزم مغرب در
 را »image« ةواژ آنان. است افتهي يا تازه مفهوم و كرده جلب خود به را منتقدان و ادبا

 افكار، انيب يبرا يابزار را آن و )38: 1389 ،يفتوح ←( اند برده كار به ريتصو معادل
 راه آنها يايدن به توان يم آن قيازطر كه دانند يم سندهينو اي شاعر ينيب جهان و ها شهياند
 مفهوم ةدربار يمتفاوت اتينظر غرب، در كه شد باعث ريتصو به يمكتب نگاه نيهم. افتي

 و يفكر يمبان براساس يادب مكاتب پردازان هينظر و شود مطرح يرگريتصو و ريتصو
 سميرومانت مكتب در. كنند ارائه يرگريتصو مفهوم از يمختلف فيتعار خود، يمكتب

 يفن ريتصو خاستگاه ال،يخ عنصر ،)S. T. Coleridge( دجيكولر. يت. اس، ]گرا احساس[
 يايگو ينيع جهان« را يفن ريتصو هنر، يبرا هنر مكتب در. است اندازه و شكل هر در

 ،يموس( »... شاعر تيشخص در پنهان شهيهم افكار و يروح حاالت عواطف، احساسات،
 پس در يگريد هدف كه دانند يم مستقل تيغا كي را ريتصو آنان. دانستند )46: 1994

  ).همان( ستين آن
 تيواقع پشت در يآرمان و واال جهان كي وجود به معتقد، ]انينمادگرا[ سميسمبول

 يجهان آن و واال ميمفاه و بزرگ يها انتزاع است قادر هنرمندان اليخ تنها نديگو يم و هستند
 عتيطب). 162: 1389 ،يفتوح( بكشد ريتصو به نينماد صورت به روزمره زيناچ امور در را

 ةمبدعان و مبتكرانه ةثمر، )ناخودآگاه و ايرؤ جهان انيرگرايتصو( ها ستيسوررئال ريتصو
). 49: 1994 ،يسمو( است آنان يها ناگفته اظهار و ناخودآگاه ييرها ديكل و ناخودآگاه،

 امر، نيا سبب ديشا. نداد يچندان تياهم يفنّ ريتصو به مكاتب، ريسا برخالف سم،يرئال
 يعقل اي يفكر يتباه يا گونه صرفاً ريتصو نكهيا بر يمبن باشد، ريتصو به مكتب نيا نگرش
 نيبهتر ر،يتصو، ]انيرگرايتصو[ سميماژيا مكتب در). همان( ستين تيواقع يايگو كه است
 توجه كه است نيا وستهيپ هدفش كه شود يم قلمداد يحس ادراكات تجسم يبرا ابزار

 نگه زنده خواننده چشم شيپ مدام را يماد ءيش كي كه كند يكار و كند جلب را خواننده
 كند لغزش دچار ءيش آن ةدربار را او ادراك ال،يخ يانتزاع يندهايفرا نگذارد و دارد

  ).393: 1389 ،يفتوح(
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 زبـان  در .برانگيخـت  را ادبـا  توجـه  تصويرگري غرب، از پيروي به زمين، مشرق در
 نقـد  و بالغت هاي كتاب در اما ؛اند كرده پيشنهاد »ايماژ« با برابر را »خيال« كلمة فارسي،
  .است يافته عام مقبوليت »تصوير« اصطالح ادبي،

 در كه گفت توان يم ر،يتصو مفهوم ةدربار معاصران و قدما دگاهيد به باتوجه درمجموع،
 شود، يم حاصل ذهن در »گل« مثل ي ا واژه دنيشن از پس كه را يعكس نگاه، نيتر ساده
 ها، ينيآفر نقش ر،يتصو از مراد تر، يكل ينگاه در و ؛)42 :همان ←(اند شمرده ريتصو
 اليخ ةخام با سخنور كه است يا شاعرانه يها يبخش چهره و ها يپرداز نگاره ها، يماسازيس
 ه،يتشب ادب، زبان در كه است همان آن، حاصل و پردازد يم و نگارد يم سخن ةصفح بر

. شود يم خوانده) ماژيا( اليخ صور ،يكل طور به و صيتشخ م،يتجس ه،يكنا مجاز، استعاره،
 زبان از را آن و دهد يم ليتشك را »هنر« مفهوم كه است يعنصر نيتر مهم عنصر، نيا

 اياش انيم ديجد ةرابط جاديا از است عبارت عنصر، نيا ةفيوظ. سازد يم ممتاز و جدا ،يعلم
 نيا در. است مخاطب به آن رساندن يدرپ ندهيگو كه اي يفكر مفهوم به دنيبخش عمق يبرا
 معاصران و قدما دگاهيد و گرفته قرار توجه مورد ريتصو يكاركرد و يفنّ ةجنب دو ف،يتعر
  .است شده لحاظ آن در زين

  
  مجاز و حقيقت نظر از تصوير انواع. 3

 همان قت،يحق ساحت. است قائل مجاز و قتيحق ساحت دو زبان، يبرا ،يسنت بالغت
 آنها يواقع يمعنا از ها واژه انتقال مجاز، ساحت و است كلمه يواقع و هياول داللت ساحت
 از و است دستيته ،يقيحق زبان. است يعيطب عناصر ةخالقان بيترك ،يمجاز زبان. است
 كه يا ارزنده يذهن يها گستره با كند، انيب را يآدم مكنونات يتمام ستين قادر كه آنجا

 از ريتصو نوع دو ن،يبنابرا؛ )83 و 81: 1994بارت، ( شود يم كامل اند، دهينام مجاز انيوناني
  .يمجاز اي يساختگ يگريد و است يزبان اي يواقع يكي كه شود يم حاصل زبان ساحت دو

  
  زباني تصوير 1.3
 حاصل ذهن در زبان واژگان يقيحق و يقاموس كاربرد رهگذر از كه است يريتصو همان

 ذهن به حافظه از آن عكس بالفاصله م،يآور يم زبان بر را »پرتقال« ةواژ يوقت. شود يم
 است ما يقبل يحس ةتجرب محصول است، محفوظ حافظه يگانيبا در كه عكس نيا. ديآ يم
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 يزبان ريتصو. است منطبق كامالً پرتقال يخارج صورت با و ستادهيا ذهن در حاال كه
. است رفته كار به يزبان و يواقع يمعن در كه باشد يا ساده فيتوص اي صفت، اسم، تواند يم

). 48: 1389 ،يفتوح( هستند يزبان ماژيا آنها يها فيتوص و ها صفت ،يحس ياياش نام
  :كنند يم فايا نقش يسادگ به يزبان يماژهايا آن، در كه است گرا واقع يفيتوص ر،يز ةنمون

 حـال  زبـان  تصـويري  در گذشـتگان،  از گيـري  عبـرت  مقام در ،221 خطبة در حضرت
  :كند مي نقل چنين را مردگان

و لبسنا أهدام البلـى و تكاءدنـا ضـيق     ـفقالوا كلحت الوجوه النّواضر و خوت األجسام النّواعم  
فانمحـت محاسـن أجسـادنا و     ـو توارثنا الوحشة و تهكّمت علينا الرّبوع الصموت   ـالمضجع  

و لم نجد من كرب فرجا و ال من  ـحشة إقامتنا تنكّرت معارف صورنا ـ و طالت في مساكن الو
  .متّسعاق ضي

 هاى بدن و شد، زشت و چروك باطراوت، زيباى هاى صورت :گويند مى حال زبان با
 را ما ها خوابگاه تنگى و پوشانده را ما تن پاشيده، ازهم و كهنه لباس ريخت، فرو لطيف و نرم

 خراب ما روى بر گور هاى منزل ايم، برده ارث به را ترس و وحشت و دهد، مى رنج سخت
  .شد ناشناخته ما ةشد شناخته هاى چهره و رفت بين از ما اجساد زيبايى رو ازاين و شد

 بـا  مطابق يهمگ است، آمده) ع( حضرت كالم از عبارت نيا در كه يزبان ةساد ريتصاو
 را يعـ يطب و گذرا ،يآن حس كي و دارند داللت خود مدلول بر ميمستق طور به و اند تيواقع
 كهنـه،  لباس ف،يلط و نرم يها بدن زشت، و چروك با،يز يها صورت. كنند يم جاديا ما در

 در را يزبـان  ةسـاد  ريتصـاو  كـه  ييها واژه ةهم و ها صفت و ها اسم البته... . و تنگ خوابگاه
 كسـان ي هـم  بـا  يريرپذيتفسـ  و يتـداع  قلمـرو  و ريتأث قدرت لحاظ از زنند، يم نقش ذهن

 و يفرهنگـ  ةپشـتوان  زيـ ن ها واژه يبرخ دارند؛ يا ژهيو ييالقا قدرت ها واژه از يبعض. ستندين
 يكي را سندهينو كي واژگان فيط اغلب، ،يشناس سبك ليتحل در. دارند يغن اريبس يخيتار
  )50: همان. (شمارند يم سبك به دهنده شكل عوامل از

  
  مجازي تصوير 2.3

 ظـاهر  بـه  كـه  اسـت  امـر  چند يا دو ميان پيوند ايجاد يا رابطه كشف حاصل مجازي تصوير
 بـرخالف  مجـازي،  تصوير .افتد مي اتفاق ما خيال در فقط ارتباط اين .ندارند هم با ارتباطي
 خيال مدد به كه است جزء چند يا دو از مركب بلكه نيست، بعدي تك و ساده زباني، تصوير

 خـارج  عـالم  در كه آفرينند مي نويني واقعيت و خورند مي پيوند يكديگر با گوينده عاطفة و
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 و متفاوت هاي شكل تازه، امر اين .است شگفتي و غرابت و تازگي از سرشار و ندارد سابقه
 تودرتـو،  و چنداليـه  و پيچيـده  تصاوير تا گرفته سطحي و ساده هاي تشبيه از دارد؛ متنوعي
 در )ع( حضـرت  قول اين توان مي مثال براي .شوند مي محسوب خيالي هاي صورت همگي
  :فرمايند مي كه كرد ذكر را 3 خطبة

 ـأما و اللّه لقد تقمصها فالنٌ ابن أبي قحافة و إنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب مـن الرّحـى    
  .در عنّي السيل و ال يرقى إلي الطّيرنحي

 خالفت پيراهن )قحافه ابى بن ابوبكر( فالنى سوگند خدا به !باش آگاه !]عباس ابن اى[
 آسيا سنگ ةاستوان ةمنزل به خالفت به نسبت من مقام دانست مى اينكه با كرد تن بر را
 اوج به اى پروازكننده هيچ و شود مى سرازير من ةناحي از الهى معارف و علوم ست،ا

  .رسد نمى من كماالت

 اجـزاي  كـه  اسـت  رفتـه  كـار  بـه  مختلف تصويرهاي شقشقيه، خطبة از عبارت اين در
 سرازيرشـدن،  آسـيا،  آسـيا،  سـنگ  پوشيدن، .دارند را خود خاص ساخت منطق، و سازنده
  .پرنده پريدن، سيل،

 كرده خلق را يشگفت و دهيچيپ يبعد هفت ريتصو عناصر، نيا از استفاده با) ع( حضرت
 يعيطب امور در اليخ تصرف از كه است تازه يامر خود، يخود به آنها، از هركدام كه است
 نوع از ا،يآس سنگ به نسبت استوانه قطب محلّ به شيخو محلّ هيتشب. است شده خلق
 محسوس؛ به محسوس هيتشب نوع از ا،يآس قطب به شيخو هيتشب معقول؛ به معقول هيتشب
 و ليس آوردن استعاره و محسوس؛ به معقول هيتشب نوع از ا،يآس سنگ به خالفت هيتشب

 تيواقع از ندارند، وجود خارج در اگرچه بايز ريتصاو نيا. خود معارف يبرا پرنده
 زمان در شانيا از ريغ يفرد كه است نيا حضرت، سخن مفهوم. دهند يم خبر تازه يشكل به

 انجام به قادر استوانه جز زيچ چيه كه چنان ندارد، را مقام نيا احراز يستگيشا حضورشان
ينْحدر عنّي السيل و ال « ةجمل ).254/ 1: 1363بحراني، ( ستين ايآس حركت در آن نقش

 كثرت ميترس به قادر ينقاش چيه ايآ. است كلمات با ينقاش يتابلو كي ،»يرْقى إلي الطّير
  هست؟ بيترت نيا به پرنده و ليس قامت در) ع( ريام حضرت معارف و علوم

 هم كنار يخاص منطق و قواعد با كه است جزء چند اي دو از مركب ،يمجاز صورت
 و نادر ارتباط كشف با ذهن است؛ اياش در يانسان تصرف حاصل ر،يتصاو نيا. اند گرفته قرار

 دانشمندان. كند يم ابداع را ريتصاو انواع ،يعيطب ياياش و اجزا انيم بيغر يوندهايپ جاديا
 انجام ها ارتباط نيا قواعد و اصول نييتب و حيتشر يبرا يزيبرانگ نيتحس يها تالش بالغت،
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 اقسام از قيدق يها يبند طبقه. است آمده دست به راه نيا در زين يانيشا يها قيتوف و اند داده
 مؤكد، ب،يقر جمع، ه،يتسو غ،يبل د،يبع اضمار، ،يحس ،يعقل ،ياليخ مركب،ساده، ( هيتشب

 ،يوهم ملفوف، مقلوب، مفروق، ،يمعر معكوس، مطلق، مشروط، مرسل مردود، مجمل،
 انواع و) 355- 325: 1992 ،يعكاو ← ه،يتشب انواع ليتفص ةمشاهد يبرا( ...) و ياليخ

) هيتبع ه،ياصل ه،يليتمث ه،يحس ه،يعقل ه،يعناد مطلقه، مجرده، ه،يمكن مرشحه،مصرحه، ( استعاره
 م،يقد بالغت يها كتاب در مجاز يها عالقه و) مايا ح،يتلو رمز، ض،يتعر( هيكنا انواع و

 در يمجاز ريتصاو ساختمان نييتب يبرا پردامنه يها تالش و قيدق تأمالت از نشان خود
 شارحان تالش با آنها حيصح انواع كه) 56- 55: 1389 ،يفتوح ←( دارد يسنت بالغت
  .است شده نييتب زين ارزشمند كتاب نيا در ،البالغه نهج

  
  مجازي تصوير هاي گونه. 4

 تعبيـر  اين مانند ؛شود مي ساخته جزء دو تركيب از البالغه نهج در مجازي تصوير ترين ساده
   :فرمايند مي كه 2 خطبة در )ع( حضرت

  . و كهوف كتبه و جبال دينه ـو عيبة علمه و موئل حكمه  ـهم موضع سرّه و لجأ أمره 
ـ  و او دسـتورات  پناهگـاه  و خـدا،  سـرّ  جايگاه )ص( نبى آل  مرجـع  او، دانـش  ةخزان
  .هستند او دين استوارى سبب و او، هاى كتاب حافظ و او هاى حكمت

 كرده استفاده عنصر چند از) ع( تيب اهل گاهيجا نييتب يبرا حضرت عبارت، نيا در
 اي واژه دو ر،يتصو جزء دو از مراد. اند شده ساخته جزء دو از ييتنها به كيهر كه است
 شود؛ يم برقرار يتناسب انشانيم كه است جداگانه تيواقع دو مراد بلكه ست،ين ءيش دو

 يا نمونه مثل باشند، ساده و مفرد ءيش دو اي واژه دو است ممكن ت،يواقع دو نيا حال
 قول نيا مانند سازند، يم را مركب هيتشب كه مركب ةمجموع دو اي و شد، ذكر كه

  :اند فرموده كه) ع( حضرت
 ـو قام معه بنو أبيه يخضمون مال اللّه  ـبين نثيله و معتلفه  ـإلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه 

  .خضمة اإلبل نبتة الرّبيع مخض
 كـارش  و بود برآمده پهلويش دو كه درحالى ،شد برگزيده سوم ةخليف كه شد آن نتيجه
 ،شتر كه چنان و گرفتند را او اطراف او اقوام ،آن از پس .بود آن كردن خالي و شكم پركردن
  .خوردند را خدا اموال ،خورد مى را بهارى گياهان
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 بهـاري  گياه خوردن، شتر، و اند تشبيه طرف يك المال بيت خوردن، اميه، بني تشبيه، اين در
  .سازند مي مركب خيالي صورت يك هم، با تناسب و تقارن در گروه دو اين .آن دوم طرف
 شده ليتشك ياديز اريبس عناصر و اجزا از است شده ذكر البالغه نهج در كه ييدادهايرو
 دوم طرف ام،يپ و ديآ يم حساب به ريتصو طرف كي شياجزا يتمام با داديرو كلّ كه است
 داديرو رساختيز در نهفته مفهوم يعني ام؛يپ يبرا است رسانه كي داد،يرو صورت. ريتصو
 كي كل گاه. ديآ يم حساب به ريتصو دوم طرف و كند يم حركت آن صورت موازات در كه

 شـده  سـاخته  گـر يد يرهايتصـو  ياديز تعداد بيترك از كه است يريتصو ييتنها به خطبه،
 ياصل ةديا: ازجمله اند؛ آورده ركن دو نيا يبرا يمتعدد يرهايتعب ،يفرنگ بالغت در. است

 شـود،  يمـ  هيتشـب  آن به كه يزيچ ـ شود يم تصور اي شود يم گفته كه يزيچ ،يتيعار ةديا ـ
  .)105: 1382 چاردز،ير ←( .دهيا ريتصو ـ دهيا استعاره، ـ يمعن مشبه، ـ ياصل موضوع
 ارزشي بي از تصويرسازي هدف با )ع( حضرت ،البالغه نهج 5 خطبة در مثال، براي
 اين و داده قرار هم كنار در را تصاوير اقسام و انواع آن، به شدن فريفته خطرهاي و خالفت
   :است كشيده تصوير به را مفهوم

و ضـعوا تيجـان    ـو عرّجـوا عـن طريـق المنـافرة       ـيهاالنّاس شقّوا أمواج الفتن بسفن النّجاة  أ
و  ـهذا ماء آجن و لقمة يغص بهـا آكلهـا     ـأفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح   ـالمفاخرة  

و إن  ـفإن أقل يقولوا حرص على الملك  . كالزّارع بغير أرضه ـمجتني الثّمرة لغير وقت إيناعها  
 ـأبي طالب آنس بالموت   و اللّه البن ـهيهات بعد اللّتيا و الّتي   ـأسكت يقولوا جزع من الموت  

اضـطراب األرشـية    ـبل اندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتم   ـمن الطّفل بثدي أمه  
  .في الطّوي البعيدة

 آن خـدمت  حـرب  بـن  ابوسـفيان  و عبـاس  ،يافـت  وفـات  )ص( خدا پيامبر كه هنگامى
 ابوسفيان  نيت كه[ )ع( امام .كنند بيعت )ع( حضرت آن با خالفت براى تا رسيدند حضرت

  :فرمود چنين ،] دانست مى را
 راست راه به تفرقه راه از و شكنيد درهم نجات كشتى با را ها فتنه متالطم امواج !مردم اى

 داشته ياور كه شود مى پيروز كسى .بگذاريد كنار را فخرفروشى هاى تاج و آوريد روى
 آب مانند ،زدن كارى به دست ياور بدون ؛شود مى گير گوشه ،ندارد ياور كه كسى باشد،

 گير  خورنده گلوى در كه است اى لقمه همچون يا و نيست شرب قابل كه است گنديده
 زمين در كه است زراعتى مانند يا و شود چيده وقت رغي در كه است اى ميوه ةمنزل به و .كند

 اگر و است پادشاهى حريص گويند مى ،بزنم حرفى خالفت دربارة اگر .شود كاشته ديگران
 به .من ةدربار ها قضاوت اين است دور چه !ترسيده مرگ از گويند مى ،كنم اختيار سكوت
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 پستان به كودك انس و عالقه از بيشتر ،مرگ به ابوطالب پسر ةعالق و انس !قسم خدا
 و است پنهان كه ام رفته فرو علمى در كه است اين براى من گيرى كناره بلكه است؛ مادرش

 گود چاه دل در كه ريسمانى همچون ؛شد خواهيد پريشان و مضطرب ،كنم اظهار را آن اگر
  .شويد مى لرزان ،دارد قرار

 و كنـد  مـي  ترسيم را خالفت به حضرت نگاه آنها، سازندة اجزاي با همراه تصاوير، اين
 ساختار به باتوجه تصاوير انواع« قسم در تصاوير، اين دربارة .دهد مي نشان را آن ارزشي بي
  .است شده ارائه بيشتري توضيح ،»آنها

  
  آنها ساختار به باتوجه تصاوير انواع. 5

 جزئي، تصوير :شوند مي تقسيم اساسي نوع سه به ساختارشان به باتوجه البالغه نهج تصاوير
  .بافت تصوير و مفرد، تصوير
  
  جزئي تصوير 1.5

 .شود مي حاصل ذهن در بسيط پديدة يك نام شنيدن با كه است تصويري همان جزئي، تصوير
 تصاوير« را تصاوير اين ؛شود مي مجسم ذهن در آن تصوير ،»گل« نام شنيدن با مثال، براي
  :فرمود زنان دربارة كه 31 نامة در )ع( حضرت قول اين مثال، براي .ناميم مي »جزئي

  .فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة
  .محكم و قوي نه است، ظريف گلي زن

 آن تصوير نيز زن نام شنيدن كه چنان ،كند مي متبادر ذهن در را آن تصوير گل، نام شنيدن
 قـوة  بـه  نيـاز  آنها تصور كه تصاوير ساير برخالف تصاوير، اين .سازد مي مجسم ذهن در را

 شـنيدن  با بلكه ندارد، خيال و فكر به نيازي آنها تصور كه هستند ساده و جزئي دارد، خيال
  .شود مي مجسم شنونده ذهن در تصويرشان آنها، نام

  
  مفرد تصوير 2.5

 تشبيه، از كه است معروف سنتي بالغي تصوير همان و جزئي، تصاوير از متشكل مفرد، تصوير
 جمله يك با اغلب تصوير، اين .است شده تشكيل ادبي صور ديگر و مجاز كنايه، استعاره،
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 چراكه است، ضروري رواني تناسب و ظاهري تناسب به توجه تصاوير، اين در .است مرتبط
  :شود مي تقسيم نوع دو به مفرد تصوير .است كرده برقرار وحدت دو اين ميان حضرت،
 دو، آن اجتمـاع  از كـه  شود مي تشكيل بسيط پديدة دو از تصوير اين :مجمل مفرد )الف
 جهاد وصف مقام در )ع( حضرت مثال، براي .آيد مي وجود به »نتيجه« عنوان با سومي پديدة

  :فرمايند مي 27 خطبة در
و درع  ـ  فتحه اللّه لخاصة أوليائه و هو لباس التّقـوى  ـ  أما بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة

  .اللّه الحصينة و جنّته الوثيقة
 را آن خدا كه است، بهشت درهاى از درى خدا، راه در جهاد پروردگار، ستايش از پس

 سپر و محكم، هزر و تقوا، لباس جهاد، .است گشوده خود مخصوص دوستان روى به
  . است خداوند مطمئن

 تصـوير  و انـد  گرفته قرار هم كنار در زره و جهاد يعني بسيط، پديدة دو عبارت، اين در
  :فرمايند مي 60 حكمت در )ع( حضرت .است »حفاظت و بازدارندگي« حاصله

  .اللّسان سبع إن خلّي عنه عقر
  .گزد مى ،كنى رهايش اگر كه است اى درنده ،نشده تربيت زبان

رو براى زبان استعاره آورده است كه اگـر آن را از كنتـرل عقـل آزاد     را ازآن »سبع« ةواژ
 دشـو  اى يله و رها، باعث نـابودى صـاحبش مـى    كنند، سخنى خواهد گفت كه مانند درنده

  .است شده ميترس خطر ريتصو و گرفته قرار درنده وانيح كنار در زبان ).272 /5: 1362بحراني، (
 يژگـ يو چنـد  كـه  شود يم ليتشك طيبس ةديپد دو از ريتصو نوع نيا :مفصل مفرد )ب
: ديـ فرما يمـ  166 ةخطبـ  در) ع( حضرت مثال، يبرا. دارد وجود ريتصو دو نيا در مشترك

ماننـد  . »يسيلون من مستثارهم كسيل الجنّتين حيث لم تسلم عليه قارة و لم تثبـت عليـه أكمـة   «
شـهر  «كـه در باغسـتان   » سيل عرم«چونان «. ريزند خروشان از جايگاه خود بيرون مىسيلى 
ه    » سبا عنصـر  دو. »اى برجـاى نمانـد   را درهم كوبيد، و دربرابر آن سـيل هـيچ بلنـدى و تپـ 

: باشـد  است ممكن زيچ چند حاصله ريتصو و اند گرفته قرار هم كنار در) ليس ومسلمانان (
  .قدرت ،ويرانى و تباهى ،قيام و خروج شديد تراكم، و كثرت
مـع غنـائهم    ـ  هم و اللّه ربوا اإلسالم كما يربـى الفلـو  «: نديفرما يم 465 حكمت در) ع( امام

چـون كـره    ـبه خدا قسم كه ايشان با ثروتشـان اسـالم را    « ».بأيديهم السباط و ألسنتهم السالط
  .»هاى تيزشان تربيت كردند پرسخاوت و زبان با دست ـكنند  اسب از شيرگرفته كه تربيت مى
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 تشـبيه  اسـب  هركـ  تربيت به آن، از حمايت و اسالم پروردن در را انصار عمل )ع( امام
 بوده آن كامل رعايت و اسالم به ايشان توجه زيادى حاصله، تصوير و شبه وجه ؛است كرده
 در اسـالم  بودن ضعيف نيز و )462/ 5 :1362 بحراني،( رسيد خود اوج به كه وقتى تا است،
  .مسلمانان تعداد كمي خاطر به دعوت اوايل
  
  بافتي تصوير 3.5
 نظام ضمن در يجزئ يرهايتصو ةمجموع از بافت كه است يريتصو ،يبافت ريتصو از مراد

 و است شده ليتشك يجزئ يرهايتصو از يبافت ريتصو. كند يم جاديا رهايتصو انيم رابطه،
 ر،يتصو گونه دو انيم و شده بنا آن بر نياديبن و يكانون ريتصو و يهنر يتابلوها و ها صحنه
 بالغت يها كتاب در. است برقرار نظر مورد ينيد يمعنا يادا يبرا ارتباط و تعامل ةرابط
 ه،يتشب( ريتصاو كه ديد توان يم يروشن به ان،يب علم مباحث در ژهيو به ،يعرب و يفارس

 هيتجز را آنها ساختمان و اجزا و كنند يم خارج سخن بافت از را...)  و مجاز ه،يكنا استعاره،
 لئقا متن از مستقل و يذات ارزش رهايتصو يبرا بالغت در كه شود يم تصور. كنند يم
 ل،يدل نيهم به. متن در نه دانند، يم ريتصو خود در را ريتصو يباشناختيز ارزش و شوند يم
. كند حاصل يقيتوف صورت و معنا انيم ونديپ يابيارز در است نتوانسته ليتحل روش نيا

 متن از رونيب تنها، ريتصو. سازند يم را متن يكل تئيه و شكل هم، با رها،يتصو ةمجموع
 نتواند بالغت است شده موجب بافت، از مستقل ريتصو ليتحل. ندارد يچندان ارزش
 هوا در پا و رها ست،ين يزيچ ييتنها به ريتصو كي. كند ليتحل را يادب اثر تيكلّ و ساختار
 يهنر فرم رهايتصو گريد با هماهنگ تا كند دايپ اتيح يا كرهيپ در و ييفضا در ديبا است؛
 بدون با،يز و بكر يرهايتصو ةتود وگرنه شود، يم حاصل فرم از يهنر اثر ارزش. بسازد
   .ستين مؤثر و ماندگار ا،يپو و زنده فرم كي در گرفتن يجا

 ادامه در كه مداوم؛ يا فرعي متقابل، مركب، :شود مي تقسيم كلي قسم سه به بافتي تصوير
  .كنيم مي بررسي را آنها

  مركب تصوير 1.3.5
 شـده  تشـكيل  هـم  بـا  مرتبط تصوير چند از كه است كلي تصاوير مجموعه مركب، تصوير
 تصـوير  تابلو، صحنه، تصوير :شود مي انواعي شامل و دارد گوناگوني ابعاد و ها اليه و است
  .كانوني تصوير سپس و كلي
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 و كانوني تصوير »گرايي آخرت و دنياگريزي و الوهيت« تصوير البالغه، نهج سراسر در
 .كنند مي حركت آن ترسيم راستاي در تصاوير تمامي كه است حضرت كالم بنيادين
 بيان و ابراز براي مركزي تصوير اين به رسيدن هم البالغه نهج در تصوير كاركرد كه چنان
 است، تصويرها ميان روابط و ها قرينه نظام ازطريق آدمي و زندگي هستي، در آن آثار
 منجر ناديدني به ديدني و ناپيدا، به پيدا كلي، به جزئي مطلق، به محدود از كه اي گونه به
 گرد بافت در خطبه جزئي تصاوير تمامي كه دارد كلي تصوير يك نيز خطبه هر .شود مي
 .ناميم مي »كلي تصوير« را دوم تصوير و »مركزي تصوير« را اول تصوير .چرخد مي آن

 .شود مي مشخص جزئي تصويرهاي ميان روابط يافتن ازطريق كلي و مركزي تصوير
 درون جهان به ورود كليد تصويري، هاي خوشه ترسيم و كلي و بنيادين تصويرهاي كشف

  .گذارد مي ما دستان در را حضرت
   :فرمايد مي 85 خطبة در كه است مرگ ترسيم در حضرت قول صحنة در تصوير اين نمونة

  .و انقطعت منكم عالئق األمنية ـقد علقتكم مخالب المنية ن فكأ
 طوالنيشـان  اميدهاى و افكنده يشانها بدن بر مرگ هاى چنگال كه رسد مى نظر به چنين

  .است شده قطع

 برحذرداشتن كلي، تصوير حضرت، خطب تمامي اتفاق به قريب مانند خطبه، اين در
 و تصوير همان به دادنشان حركت و مرگ مقولة به آنان دادن توجه و دنياپرستي از مردم
 از مدمر برحذرداشتن مقام در هدف، اين با است؛ خداشناسي درس كه است مركزي هدف

 زيبا اي صحنه در است، كرده چه آنان با مرگ كه گذشتگان از گرفتن عبرت و دنياپرستي
  .دهد مي ارائه مرگ از تصويري چنين مرگ، دربارة

 )ع( حضرت مثال، براي .شود مي خلق زيبا تابلويي بگيرند، قرار هم كنار كه تصوير چند
 گونه اين زيبا، هايي صحنه خلق با را محتضر شخص كندن جان لحظة ،109 خطبة در
  :كشد مي تصوير به

و حسرة الفوت ففترت لها أطرافهم  ـاجتمعت عليهم سكرة الموت   ـفغير موصوف ما نزل بهم  
و إنّـه   ـفحيل بين أحدهم و بين منطقه   ـثم ازداد الموت فيهم ولوجا   ـو تغيرت لها ألوانهم   ـ

يفكّر فـيم أفنـى    ـو بقاء من لبه   ـو يسمع بأذنه على صحة من عقله   ـلبين أهله ينظر ببصره  
و أخـذها مـن    ـو يتذكّر أمـواال جمعهـا أغمـض فـي مطالبهـا        ـو فيم أذهب دهره   ـعمره  

تبقـى لمـن وراءه    ـو أشرف علـى فراقهـا     ـقد لزمته تبعات جمعها   ـمصرّحاتها و مشتبهاتها  
  .و يتمتّعون بها ـينعمون فيها 
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 تن،رفـ  ازدست اندوه و دادن جان سختى نيست، توصيف قابل است، آمده اينها سر بر آنچه
 ،آن از پـس  شـد،  دگرگون رنگشان و سست پايشان و دست آن دربرابر گرفت، فرا را آنان
 در ؛افكنـد  جدايى آنها از هركدام زبان و او ميان اينكه تا انداخت، چنگ بيشتر آنها بر مرگ
 و سـالم  خـردش  شـنود،  مى گوش با و بيند مى چشم با خود كسان ميان در وى ،هنگام اين

 چـه  در را روزگارش و كرده فانى راهى چه در را عمرش كه انديشد مى برجاست، عقلش
 آورى جمـع  در چگونـه  كه كند مى ياد ،آورده گرد كه يهاي دارايي از ؛است كرده سپرى راه
 وبـال  كـه  درحالى آورده، چنگ به مشتبه و حرام و حالل از را آنها و نهاده برهم چشم آنها

 بــراى همــه و رســيده، فــرا آنهــا از او جــدايى هنگــام ،ســتا او دامنگيــر آنهــا گــردآورى
  .شوند كامياب و مند بهره آنها از تا ،است مانده جاى به بازماندگانش

، )109 ةخطب آغاز، 183: 1385 ،يروانيش( است معروف »خطبةالزهراء« به كه خطبه نيا در
 حاصل ر،يتصو نيا. است دهيكش ريتصو به را يتعال حق عظمت و قدرت، )ع( حضرت
 بافت درون كه يتعامل و ارتباط با كه است يمختلف يتابلوها و ها صحنه و يجزئ ريتصاو
 محتضر شخص از كه است يريتصو نيهم ها صحنه نيا از يكي. است شده ميترس دارند،
دست و پايشان سست و رنگشان دگرگون  ،دربرابر آن كه نداد سختى جان. است شده ارائه
انديشد كه عمرش را در چه  مى ،شنود بيند و با گوش مى در ميان كسان خود با چشم مى ،شد

 خدا ازآن تنها تيابد كه رساند يم نكته نيا به را مخاطب ت،يدرنها كه است؛راهى فانى كرده 
  .كنند دايپ ييخدا يبو و رنگ كه است يكسان و

 اين ،دهد مي قرار مخاطب چشم درمقابل زيبا تابلويي كه مركب تصوير از ديگر مثال
  :فرمايد مي كه است 87 خطبة در )ع( حضرت كالم

دفّاع معضالت دليـل فلـوات يقـول فـيفهم و      ـمصباح ظلمات كشّاف عشوات مفتاح مبهمات  
  .فهو من معادن دينه و أوتاد أرضه ـقد أخلص للّه فاستخلصه  ـكت فيسلم سي

 ةكننـد  برطـرف  و بسـته  درهـاى  كليـد  هـا،  تيرگـى  بخـش  روشـنى  و ها، تاريكى چراغ
 خـوب  گويـد،  مـى  سـخن  .است سرگردانى هاى بيابان در گمراهان راهنماى و ها، دشوارى

 ،كـرده  خالص را خويش اعمال خدا براى گذرد، مى سالمت به كند، مي سكوت فهماند، مى
  . است زمين اركان و خدا آيين هاى گنجينه از است، پذيرفته خدا كه آنچنان

 به تشويق و پرهيزكاران سيماي تحسين و ترسيم خطبه، اين در مركزي تصوير
 با ارتباط در كه را مختلف تصويرهاي ،)ع( حضرت عبارت، اين در .است پرهيزكاري
 بيننده فراروي را كاملي نقاشي تابلوي و دهد مي قرار هم كنار در واحدند، معناي و مضمون

 تاريكي، چراغ :است كرده ارائه پرهيزكاران از تصوير شش كوتاه، عبارت اين در .گذارد مي
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 استوار هاى پايه و الهى آيين معادن گمراهان، راهنماي بسته، درهاي كليد تيرگي، در راهگشا
 نظر مورد كلي و مركزي تصوير تصاوير، ساير كنار در هم، با ها ويژگي اين .زمين

  .اند كرده ترسيم خوبي به را خطبه اين در )ع(  حضرت

  متقابل تصوير 2.3.5
 اليخ ةقو كردن فعال و ذهن كيتحر هدفش كه است يبافت يرهايتصو نوع از متقابل ريتصو
 يعيطب يژگيو). 108: 1387الراغب، ( است بافت در نيهمنش و متقابل ريتصو نيا خالل از

 و شناسد يم مقابلشان ةنقط با سهيمقا و هم با سهيمقا راه از را اياش كه است يا گونه به انسان،
 و نور مثل. باشد ظهور كمال در گرچه بشناسد، را آنها تواند ينم نباشد، مقابل ةنقط اگر

 و فنا قدم، و حدوث سكون، و حركت شر، و ريخ عجز، و قدرت جهل، و علم ظلمت،
  .شود يم اشاره ييها نمونه به ادامه، در). 241: 1361 ،يمطهر( تيابد

 چشم دربرابر زيبا تابلويي گناه، درمقابل تقوا قراردادن با ،16 خطبة در )ع( حضرت
  :دهد مي قرار مخاطب

أال و إنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم في النّار أال و إنّ 
التّقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها و أعطوا أزمتها فأوردتهم الجنّة حقّ و باطل و لكلّ أهل فلئن 

  .ء فأقبل قديما فعل و لئن قلّ الحقّ فلربما و لعلّ و لقلّما أدبر شيأمر الباطل ل
 را )گناهكاران( خود سواران كه بدرفتارند هاى مركب چون گناهان همانا !باشيد آگاه

 كه هستند فرمانبردارى هاى مركب چونان تقوا، اما .اندازند مى دوزخ آتش در شده رها عنان
 در هميشه باطل و حقّ .كنند مى جاويدان بهشت وارد دست، بر عنان را، خود سواران
 از نيست، شگفتى جاى شود، پيروز باطل اگر ؛است طرفدارانى هركدام براى و پيكارند،
 پيروز و گردند فراوان روزى بسا چه ند،ا اندك حق طرفداران اگر و بوده، چنين ديرباز
  .بازگردد رفته چيز كه افتد مى اتّفاق كمتر اما شوند،

 بـراي  را شـنونده  خيـال  قوة هم، مقابل گناه، و تقوا قراردادن با حضرت عبارت، اين در
  .دهد تشخيص را صحيح راه بتواند تا كند مي تحريك كار نهايت و عاقبت ترسيم

 بالفاصله بافت يك در را گرايان آخرت و دنياپرستان گروه دو ،31 ةنام در )ع( حضرت
  :كند مي ذكر هم مقابل

إنّما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب فأموا منزال خصيبا و جنابا مريعا 
فاحتملوا وعثاء الطّريق و فراق الصديق و خشونة السفر و جشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم و 

إليهم ء أحب  منزل قرارهم فليس يجدون لشيء من ذلك ألما و ال يرون نفقة فيه مغرما و ال شي
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مما قرّبهم من منزلهم و أدناهم من محلّهم و مثل من اغترّ بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبا 
ء أكره إليهم و ال أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما  بهم إلى منزل جديب فليس شي

  .مون عليه و يصيرون إليههجي
 و آب بى سرمنزلى در كه است رانىمساف چونان آزمود، را دنيا كه كس آن داستان همانا

 و آسايش آنجا در كه دارند را سرزمينى به كردن كوچ قصد و دارند اقامت دشوار و علف
 و پذيرند، مى را دوستان جدايى و كنند، مى تحمل را راه مشكالت پس .است فراهم رفاه

 منزلگاه و وسيع، جايگاه به تا كنند، مى قبول دل و جان با را غذا ناگوارى و سفر، سختى
 و ،كنند نمي ناراحتى احساس سفر طول هاى سختى ميتما از و بگذارند، قدم آرامش با من،ا

 ،نيست داشتنى دوست آنان براى چيز هيچ و شمارند، نمى غرامت را شده مصرف هاى هزينه
 كه است گروهى همانند ،دنياپرستان داستان اما .برسند آرامش محلّ و منا منزل به آنكه جز
 پس كنند، كوچ علف و آب بى و خشك سرزمين به خواهند مى ها نعمت از پر جايگاهى از
 و شوند مى جدا خود جايگاه از كه نيست اين از تر كننده ناراحت چيزى ،آنان نظر در

  .كنند تحمل بايد را ها ناراحتى

  مداوم يا فرعي تصوير 3.3.5
 با ارتباط در موجود يجزئ ريتصاو يتمام آن، در كه است نيا ر،يتصو نوع نيا ةمشخص

 و اند آمده وجود به آن از رهايتصو گريد كه يطور به دارد، قرار يمحور و ياصل ريتصو كي
). 235: 1371 ،يبستان( هستند خود سابق ريتصو بر مترتب ريتصاو از كيهر ،يسو گريد از
 تيوضع از يرسازيتصو مقام در كه است 221 ةخطب در) ع( حضرت قول مثال، يبرا

  :فرمود مردگان،
و لبسنا أهدام البلى و تكاءدنا ضيق  ـفقالوا كلحت الوجوه النّواضر و خوت األجسام النّواعم 

فانمحت محاسن أجسادنا و  ـو توارثنا الوحشة و تهكّمت علينا الرّبوع الصموت  ـالمضجع 
من كرب فرجا و ال و لم نجد  ـو طالت في مساكن الوحشة إقامتنا  ـتنكّرت معارف صورنا 

و قد ارتسخت  ـأو كشف عنهم محجوب الغطاء لك  ـفلو مثّلتهم بعقلك  ـمن ضيق متّسعا 
و تقطّعت األلسنة في  ـو اكتحلت أبصارهم بالتّراب فخسفت  ـأسماعهم بالهوام فاستكّت 

و عاث في كلّ جارحة  ـو همدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها  ـأفواههم بعد ذالقتها 
  .هم جديد بلى سمجهامن

 و شد، زشت و چروك باطراوت، زيباى هاى صورت :گويند مى حال زبان با )مردگان(
 تنگى و پوشانده را ما تن پاشيده، هم از و كهنه لباس ريخت، فرو لطيف و نرم هاى بدن

 گور هاى منزل ايم، برده ارث به را ترس و وحشت و دهد، مى رنج سخت را ما ها خوابگاه
 ما ةشد شناخته هاى چهره و رفت ازبين ما اجساد زيبايى رو ازاين و شد خراب ما روى بر
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 از و نيافتيم رهايى رنج از كشيد، درازا به وحشتناك هاى منزل در ما ماندن ؛شد ناشناخته
 خود ذهن به را آنها صورت و كنى نگاه خود عقل به اگر .نرسيديم فراخى به تنگى

 و شود برداشته تو چشم جلو از ،دارد قرار آنها و تو ميان كه ماديت ةپرد يا و بياورى
 با ايشان هاى ديده و شده بسته آن، در حشرات جاگرفتن با آنان هاى گوش كه كنى توجه
 در بيدار هاى دل و شده الل دهانشان در آنها گوياى هاى زبان و شده كور خاك، ةسرم
 آن كه اى تازه پوسيدگى ايشان اعضاى از هريك به و است بازمانده حركت از هايشان سينه
  .است يافته راه كرده، زشت را

 سپس ،»مردگان« از است عبارت كه دارد وجود يمصور و يجزئ ريتصو نجا،يا در
 لباس شده، يمتالش يها بدن صورت، يزشت: شوند يم مترتب آن بر بيترت به ريتصاو
 ر،يتصاو نيا... و چشم در خاك گوش، در حشرات وحشت، و ترس تنگ، خوابگاه كهنه،
 ميترس را مردگان تيوضع ييبايز به ريتصاو نيا. است) مرده( ريتصو بر فرع يهمگ

 به زين وحشت و ترس با توأم ياحساس ر،يتصو از ريغ كه نديآفر يم ييتابلو و كند يم
  .كند يم منتقل مخاطب
  :فرمايد مي كه است 415 حكمت در )ع( حضرت قول ديگر، مثال

  .الدنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح سائقهم فارتحلوا و إنّ أهل
 فريـاد  جلودارشـان  ناگهـان  ،آيند فرود منزل در تا كه هستند مسافرانى مانند دنيا اهل و

  .كنند كوچ درنگ بى آنان و برآورد »كنيد بار«

 سـپس  ،»كـاروان «يعنـي  دارد؛ قـرار  محـوري  و جزئي تصويري نخست تصوير، اين در
  .است شده مترتب آن بر باربستن، و كاروانسرا بارانداز، تصوير
  

  كالم بافت در تصاوير ويژگي. 6
 تنـوع   .1 :دارد ويژگي سه تصويرها، ديگر با پيوند در و متن كلّ با ارتباط در تصوير ،البالغه نهج در
  .تصاوير در بالندگي و پيوستگي .3 تصويرها، تراكم و فشردگي .2 تصويرها، گوناگوني و

 سر  پشت يا وستهيپ روند در فشرده گاهاً و گوناگون يرهايتصو، )ع( حضرت كالم در
 شوند، گسسته هم از آنكه يب ر،يزنج كي ةوستيپ درهم يها دانه ييگو كه نديآ يم چنان هم،
 انيم تضاد اي تقابل مقارنه، شباهت، يبرقرار نوع از ريتصاو ارتباط. كنند يم تيحما را گريكدي

 شود يم يجار ريتصو در) ع( حضرت ةعاطف و احساس بلكه شود، ينم خالصه هيتشب نيطرف
 آنها در احساس همان و نديآ يم هم سر پشت رهايتصو و رود يم گريد ريتصو درون به و



 65   حسومي اهللا ولي

  

 و روح نيا. دهد يم شكل را كالم يكل فرم و بالد يم و رود يم شيپ جيتدر به و دارد، انيجر
  .شود يم واحد يجهت در آنها حركت و رهايتصو انيم وحدت موجب واحد، احساس

 .دهد مي تشكيل را خطبه كلي ساخت و فرم خاصي چينش با البالغه نهج در تصاوير
 ساخت، از مراد و كنند مي كار هم با آن اجزاي همة كه است زنده كلّيت آن فرم، از منظور
 در نقص شود، ساقط آن از جزء يك اگر كه چنان است، اجزا و ها بخش ميان منطقي پيوند
 را كلي هدف و حركت جهت، يك در همگي ،البالغه نهج تصاوير .باشد مشهود كالم شكل
 مركز، است؛ بيرون به مركز از ذهن حركت تصويرسازي، فرايند اين در .كنند مي ترسيم
 مناسب تصويري ابزارهاي كمك با ايشان ).ع( حضرت غرض يا معنا از است عبارت

  .دهد مي گسترش را خود مقصود )بالغي و بديعي صناعات و مجاز، كنايه، استعاره، تشبيه،(
  

  خيال صور اعتبار به تصوير انواع. 7
 ساكن يرهايتصو يكل نوع دو به آنها ييايپو و جنبش و سكون اعتبار به را اليخ صور اگر
 انـد  متحـرك  گريد يبرخ و ساكن ،البالغه نهج يرهايتصو يبرخ م،يكن يبند طبقه متحرك و
  .شود يم ذكر ييها نمونه ادامه در كه) 63: 1384خواه،  چمن(

  :فرمود كه است 89 خطبة در حضرت قول اين متحرك، تصويرهاي ازجمله
و طعامها الجيفة و شـعارها الخـوف و    ـفهي متجهمة ألهلها عابسة في وجه طالبها ثمرها الفتنة  

  .دثارها السيف
 خـود  طالـب  و اهـل  ةچهـر  به ترشرويى با ،بود انداخته ابرو به چين كه درحالى جهان

 زيـرينش  لبـاس  و تـرس،  پوشـاكش  گنديـده،  مـردار  طعامش فتنه، دنيا ةثمر .نگريست مى
  .بود شمشير

چون زندگى باصفا و . ايه از اين است كه دنيا با اهلش صفا نبودكن، )ع(اين عبارت امام 
و حـق را   سازداى بستگى دارد، كه خوب را از بد جدا  دنيوى، به نظام عادالنه ةپاك و پاكيز

در ميان عرب وجـود  ) ص(هنگام فترت و نبود پيامبر  و اين نظام عدل به ؛دار برساند به حق
استعاره بالكنايه از زنـدگى نـامطلوب اعـراب در دوران     ،دنيا ةعبوس و گرفت ةچهر. نداشت

اين است كه در هر دو  ،عبوس و زندگى نامطلوب ةميان چهروجه شباهت . جاهليت است
هاى دوران فترت  خوردني. است امدهينمورد، خواست انسان تأمين نشده و مطلوب حاصل 

، استعاره از طعام دنيا )ع( در اين عبارت امام» جيفة«محتمل است كه لفظ . مردار بود ،اعراب
عبارت از  ،اين است كه مردار ،جيفه و مرداروجه شباهت طعام دنيا به . هاى آن باشد و لذت
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تا آن حد كه خوردن آن  است، كردهحيوانى است كه گنديده شده و بويش تغيير  ةمرد ةجث
 يـة كنا و اسـتعاره  ).658 /2: 1362بحرانـي،  ( انسان از آن نفرت پيـدا كنـد   روا نباشد و طبع 

  .است حركت فاقد و ثابت امور از عبارت، نيا در كاررفته به
 هدايت هاي چراغ به را نشان و نام بي مؤمن حضرت، ديگر، تصويري در 103 خطبة در

  :است حركت فاقد كه است كرده تشبيه روشن اي نشانه و
  .الم السرىأعهدى و الأولئك مصابيح 

  .دان روشن هاى نشانه جهل، ظلمات در حق راه سالكان براى و هدايتند هاى چراغ اينان

  :فرمود كه است 146 حكمت در )ع( حضرت قول اين مانند متحرك، تصوير
  .و ادفعوا أمواج البالء بالدعاء ـسوسوا إيمانكم بالصدقة و حصنوا أموالكم بالزّكاة 

 و بداريـد  محفوظ زكات دادن با را اموالتان و كنيد نگهدارى صدقه ةوسيل به را ايمانتان
  .برانيد خود از دعا با را بال هاى موج

 امواج تصور و )542/ 5: همان(را از پيشامدهاى پياپى استعاره آورده است » امواج« ةواژ
   .ستين ممكن آن، حركت تجسم بدون ا،يدر

  :فرمايند مي 73 خطبة در )ع( امام
  . جعل الصبر مطية نجاته و التّقوى عدة وفاته

  .بداند اتقو را مرگش ةتوش و زاد دهد، قرار خود نجات مركب را شكيبايى و صبر

بـراى صـبر    ،مركب سـوارى اسـت   يامعن را كه به» مطية«، لفظ )ع(امام  ،در اين عبارت
  .كرد تصور ريس و حركت بدون را مركب توان ينم و )448 /2 :همان( است  استعاره آورده

  
  سبك به باتوجه البالغه نهج تصاوير انواع. 8

 ه،يتشب مانند آن، انواع ةدربار و داشته يآگاه ريتصو از گذشته در بالغت، علم يعلما
 در توان يم را ريتصاو نيا انواع. اند گفته سخن ليتفص به... و ه،يكنا مجاز، استعاره،

 عالوه اما. مينام يم »يسنت سبك ريتصاو« را ريتصاو نيا ما. كرد مشاهده وفور به البالغه نهج
 به و نشده توجه آنها به ميقد بالغت در كه دارد وجود يگريد ريتصاو ر،يتصاو نيا بر

 عناصر و ها وهيش براساس و اند كرده توجه آنها به متأخران اما اند؛ نكرده همت آنها ليتحل
 »ديجد سبك ريتصاو« را ريتصاو نيا. اند كرده يبررس و نقد و يبند طبقه را آنها شان، سازنده
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 گريد مقاالت در آنها ليتفص و شد اشاره حاضر ةمقال در آن از ييها نمونه به كه مينام يم
 نكته نيا ،يسنت سبك ريتصاو ةدربار ن،يا بر عالوه). 1391 ،يحسوم ←( است شده انيب

 در و مانده يباق يجزئ ر،يتصاو نيا به بالغت علم يعلما نگاه كه است ذكر انيشا
 يجا به و است مانده دور يادب اثر به ريفراگ و يكل نگرش از و شده مطرح يحس چارچوب

 انيم روابط نظام بر كه متن كلّ در ريتصو يكل ساختار اي بافت يكل ريتصو به توجه
 مفرد اي يجزئ ريتصو به است، يمبتن يروان و يحس يرهايتصو و يكل و يجزئ يرهايتصو
  ).38: 1387 ،الراغب ←( دارد توجه
  

  آن كاركرد به توجه با تصوير انواع. 9
 ارزش كه است مستقل اي پديده خود گاه و دارد قرار ديگر امري خدمت در گاهي تصوير،

 و اثباتي تصوير :كرد متمايز توان مي را تصوير نوع دو اساس، اين بر .است آن خود در آن
  .اتفاقي تصوير
 كوشد مي عقل .است عقالني انديشة حاصل و حسي ادراكي مولود، :اثباتي تصوير .1
 مدلول .كند ايجاد جزئي عالقة و صوري پيوند )استعاره و تشبيه در( به مشبه و مشبه ميان

 يا قريب و ظاهري معني سطح در و كند نمي تجاوز حرفي معاني از تصوير نوع اين كلمات
 و واضح مفهومش و اندك تصوير، نوع اين ابعاد .شود مي متوقف بيان و توصيف در صرفاً
  .است محدود ابعاد با حسي روشن تجربة يك بيانگر زيرا است؛ شفاف

 ،ياثبات ريتصو در. است يحس امور انيم يهمانند و تقارن تشابه، ر،يتصو نوع نيا منشأ
 كند؛ يم ميتنظ ريتصو طرف دو انيم يا معادله مسئله، اي نگرش كي اثبات يبرا ندهيگو

 مثال، يبرا). 58: 1389 ،يفتوح ←( است بخش دو انيم يا شده شناخته ةرابط تابع ريتصو
بودن انديشه و افكار  گيرى و متفرّق تصميم  درناتوانى  اثبات يبرا، 34 ةخطب در) ع( حضرت
  : كند يم هيتشب ساربان يب شتران به را آنان، خود اراني ةو اراد

  .فكلّما جمعت من جانب انتشرت من آخر ـما أنتم إلّا كإبل ضلّ رعاتها 
 از ،آينـد  فراگرد كه سويى هر از ؛باشند كرده گم ساربان كه هستيد شترانى سان هب شما
  .ندشو مى پراكنده جانبى

. ، آنها را به شترانى تشبيه كرده است كه ساربان خود را گم كرده باشند)ع(حضرت 
اين است كه اگر از سويى مجتمع شوند، از سوى ديگر پراكنده  ،وجه شباهت در آنها
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 ةافكار و ارادبودن انديشه و  گيرى و متفرّق تصميم  ، بر ناتوانى)ع(اين تشبيه امام . ندشو مى
اجتماع  ،زيرا بر مصلحتى كه وضع آنها را در دو جهان نظام بخشد ؛داللت دارد انآن

، آگاهى اندكى بر انسان حكمفرما ييها يژگيوروشن است كه با داشتن چنين . كنند نمى
  ).171 /2: 1362بحراني، (ست ا

 ندهيگو زبان بر دهيشيندين و ياتفاق طور به كه است ريتصو ينوع: ياتفاق ريتصو. 2
 از ،يتصادف و يناگهان ةجرق كي مانند و است ناخودآگاه فرزند ر،يتصو نوع نيا. ندينش يم

 بر صرفاً و ستين يبرهان و يعقالن ر،يتصو نوع نيا. شود يم حاصل ريمتغا امور بيترك
 شكل بو و رنگ و حجم و شكل در يهمانند اي يداريشن و يداريد امور انيم تشابه مدار
 يروح تجارب و يعاطف عناصر از سرشار زين و گذرد يدرم حواس از بلكه رد،يگ ينم
 ريز را ندهيگو و زبان نظام كه است يناب يروح ةتجرب ر،يتصو نيا خاستگاه. است ندهيگو
 واحد يمعنا كي به تن و ستين ثابت ،ياثبات ريتصو برخالف. دهد يم قرار خود ةطريس
 خواننده جان از و چديپ يم خود در را الفاظ و زبان ساختار ور، شعله و بالنده بلكه دهد، ينم
 كه البالغه نهج 67 ةخطب در) ع( حضرت مثال، يبرا). 62- 61: 1389 ،يفتوح( شكوفد يم
 انواع جهاد، در يسست خاطر به خود، اراني سرزنش مقام در است، معروف »جهاد ةخطب« به
 را آنان ترس و يخرد كم خطبه، نيا از يبخش در مثال، يبرا. برد يم كار به را ريتصاو نيا

  :كشد يم ريتصو به نيچن
  .الحجال ربات عقول و االطفال حلوم رجال، ال و الرّجال اشباه اي

  .است نشين حجله عروس اندازة به عقلتان و كودك اندازة به حلمتان !نامرد مردنمايان اي

 زيبـايي،  بـه  شـده،  جـاري  حضـرت  زبان بر ناراحتي سر از و يكباره كه تصوير اين در
  .است شده ترسيم چشمشان جلو افراد ضعف
  
  آن گرايي درون و گرايي برون نظر از تصوير انواع. 10
 جهان برون و اياش ةپوست به يگروه ست؛ين وهيش كي به اياش به سخنوران و شاعران نگاه
 ريتصو گونه دو رو نيازا. دارند نظر در را اياش جوهر و يدرون شعور يگروه و نگرند يم

  )67- 62: همان ←( .اعماق ريتصو و سطح ريتصو: شود يم حاصل
 تشبيه ويژه به است، تشبيه خيالي، صورت ترين ساده و ترين عادي :سطح تصوير )الف

 .دارد قرار حسي ادراك سطح ترين پايين در كه ديگر حسي شيء يك به حسي شيء يك
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 كه سازد مي تصويري درواقع ،كند مي كشف حسي امور و اشيا ميان اي رابطه گوينده وقتي
 قابل سهولت به و اند دوبعدي اغلب تصويرهايي چنين است؛ حسي ادراك و عقل مقبول
 تصوير، نوع اين .شوند مي متوقف ها واژه ميان حسي ارتباط و زبان سطح در و اند درك

 ،كند مي درك را آن آساني به عقل و بخشد مي تجسم را حسي واقعيات و خارجي موجودات
 و اشيا خارجي سطح با كه آنجا از حسي، معرفت .است حسي معرفت محصول زيرا

 ،كند نمي نفوذ اشيا ذاتيات در و ماند مي سطح در است، مرتبط ها پديده محسوس عرضيات
 مثال براي است؛ رفته كار به البالغه نهج در تصوير اين هاي نمونه .ندارد عمق رو ازاين

  :شود مي ذكر مواردي
  :فرمايد مي و كند مي تشبيه آسيا قطب به را خود ،119 خطبة در )ع( حضرت
  .و اضطرب ثفاله ـ فإذا فارقته استحار مدارها ـتدور علي و أنا بمكاني  ـ إنّما أنا قطب الرّحى و

 خـود  مركـز  در بايد و ام گردونه اين قطب و آسيا سنگ محور همچون من كه درحالى
 دور خود مركز از اگر و باشد، داشته گردش و جريان من پيرامون امور ةهم تا باشم استوار
  .دشو مى لرزان و سست حكومت بنيان و شود، مى گسيخته امور نظام ،شوم

گونه كه چرخش آسيا  را براى خويش استعاره فرموده، زيرا همان »قطب« ة، واژ)ع(امام 
اسالم نيز به وجود آن به قطب يا محور آن وابسته است، گردش امور و مصالح 

كه اگر آن  اند در اين بيان، اسالم و مردم آن به آسيايى تشبيه شده. بستگى دارد) ع(  حضرت
، مركز را رها كند و عازم ميدان جنگ شود، امور مسلمانان دچار پريشانى )ع(حضرت 

و و همچون آسيايى كه از مدار خود خارج و حركات آن نامنظّم شود، كار اسالم  شود مى
  )113/ 3 :1362بحراني، . (شود مسلمانان دستخوش اضطراب و نابسامانى مى

  :كند مي تشبيه رشته به را زمامدار ،146 خطبة در )ع( امام
فإن انقطع النّظـام تفـرّق    ـ  يجمعه و يضمه ـو مكان القيم باألمر مكان النّظام من الخرز  

  ؛ الخرز و ذهب
 هـم  كنـار  در و كند مى گردآورى را پراكنده هاى مهره كه است اى رشته ةمنزل به زمامدار

 جـايى  بـه  هركـدام  و شـود  مـى  پراكنـده  ها مهره ،شود گسيخته رشته اين اگر .دهد مى قرار
  .شود نمى درآورده رشته به و گردآورى آنها ةهم دوباره هرگز و رود، مى

 ــ  رهبـر  آسـيا،  سنگ ـ )ع( علي حضرت :اند شده تشكيل ساده بعد دو از تشبيهات اين
 بـوده  آنهـا  روزانـة  و معمـول  امور از چون ،كنند مي درك را آنها راحتي به مخاطبان و رشته؛
  .كلمات قالب در طبيعي عناصر از است عكسي تصوير، نوع اين .است
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 ريتصو به را بيغ عالم به مربوط امور و مجرد يمعان ر،يتصو نيا :اعماق ريتصو) ب
 در چراكه ست،ين درك قابل پنجگانه حواس با رهايتصو نيا پنهان يةسو رو نيازا كشد، يم

 يژرفا از خود، ناخودآگاه يايدر اعماق از ندهيگو. ندارند يمرجع محسوسات جهان
 يماد ءيش كي صورت در و آورد  يم زبان سطح به را معنا ديمروار اش ياله جان انوسياق
 شهادت و بيغ انيم صورت، عالم و معنا جهان انيم را مخاطب ر،يتصاو نيا. زدير يم

 رهايتصو نيا يخارج مدلول و صورت در تواند ينم ييسو از مخاطب. كند يم شناور
 به تواند ينم گر،يد يسو از. كند يم حس يا كرانهيب يايدن آنها يورا در رايز شود؛ متوقف

 شگرد نيا. است محسوسات صور گرفتار او ذهن رايز ابد؛ي راه يمعنو مجرد جهان آن
 يرو يفراحس عوالم تجسم به و رود يم فراتر يحس ادراك سطح از كه را يرپردازيتصو

  )66: 1389 ،يفتوح. (نامند يم »اعماق يرپردازيتصو« آورد يم
 مرگ، خداوند، توصيف در است؛ رفته كار به البالغه نهج سراسر در تصاوير اين نمونة
 امور و معنويات ترسيم ،البالغه نهج تصاوير تمامي محور كلي، طور به ...و قيامت فرشتگان،
 در ،183 خطبة در )ع( حضرت مثال، براي .است محسوس امور قالب در آنها به مربوط
 امور بيشتر در است، ناشناخته مردم براي كه الهي عذاب و قيامت به مردم تذكر مقام

  :كند مي تصويرگري گونه اين محسوس
و قد أوذنتم منها باالرتحال و أمرتم فيها بالزّاد  ـو أنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم 

فإنّكم قد جرّبتموها في  ـفارحموا نفوسكم  ـو اعلموا أنّه ليس لهذا الجلد الرّقيق صبر على النّار 
 ـو الرّمضـاء تحرقـه    و العثرة تدميـه   ـأ فرأيتم جزع أحدكم من الشّوكة تصيبه   ـمصائب الدنيا  

أ علمتم أنّ مالكا إذا غضـب   ـضجيع حجر و قرين شيطان   ـ فكيف إذا كان بين طابقين من نار
أيهـا   ـو إذا زجرها توثّبت بين أبوابها جزعا من زجرته   ـحطم بعضها بعضا لغضبه   ـعلى النّار  

و نشـبت   ـكيف أنت إذا التحمت أطواق النّار بعظـام األعنـاق     ـ اليفن الكبير الّذي قد لهزه القتير
   .جوامع حتّى أكلت لحوم السواعدلا

 از كه اند زده بانگ شما به و نيست شما ةخان كه هستيد اى خانه از سفر راهيان شما
 توان تن، نازك پوست اين بدانيد .برداريد توشه و زاد خود راه براى و كنيد كوچ آن

 دربرابر را خود شما !كنيد رحم خويشتن به پس ندارد، را آتش دربرابر شكيبايى
 او تن در خارى كه هنگامى را خودتان از يكى تابى بى آيا ايد، آزموده دنيا هاى مصيبت

 را او بيابان ةتفتيد هاى ريگ يا گردد، مى خونين او از عضوى لغزشى براثر يا رود، مى فرو
 آغوش هم و آتش ةطبق دو ميان كه آنگاه بود خواهد چگونه پس .ايد ديده ،سوزاند مى

 به آتش بر دوزخ مالك كه هنگامى ايد دانسته آيا شود؟ شيطان همنشين و سوزان سنگ
 را آن كه زمانى و كوبند، مى هم سر بر ،درآمده جنبش به آتش ،امواج آن براثر آيد، خشم
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 پيرى كه اى سالخورده پير اى .كشد مى زبانه جهنّم درهاى ميان در كنان ناله ،دهد مى نهيب
 به آتش هاى طوق كه هنگامى بود خواهى چگونه تو !است كرده سپيد را مويت

 بسته چنان آن ها گردن به ها دست جامعه هاى غل با و گردد چسبيده ها گردن هاى استخوان
   ؟بخورد را بازوان گوشت ،زنجير كه شود

 تصـوير  بـه  را مجـرد  امـور  محسـوس،  امور از استفاده با ،)ع( حضرت عبارت، اين در
  .است كشيده

  :كنند مي تصويرگري گونه اين مرگ دربارة
  .و دهمتكم مفظعات األمور ـو انقطعت منكم عالئق األمنية  ـفكأن قد علقتكم مخالب المنية 

 طوالنيشان اميدهاى و افكنده شما هاى بدن بر مرگ هاى چنگال كه رسد مى نظر به چنين
  .است گرفته دربر را شما دشوار و سخت امورى و شده قطع

 گونـه  ايـن  است، ناشناخته امور از كه را مرگ خدامحوري، به ترغيب و مردم تنبيه براي
  .كند مي ترسيم زيبايي به

  
  محتوا و مضمون نظر از تصوير انواع. 11
 تصاوير از مختلفي انواع و شده كشيده تصوير به مختلف مفاهيم )ع( امير حضرت كالم در

 از تصويرسـازي  .1 :كـرد  تقسيم دسته سه به را آنها توان مي كلي طور به كه است شده خلق
 هـا،  انسـان  روحـي  امـور  و حـاالت  از تصويرسـازي  .2 نامحسـوس،  امـور  و ديني حقايق

  .معمول امور از تصويرسازي  .3
 ،ياريبس نامحسوس امور و ينيد قيحقا ،البالغه نهج در: ينيد قيحقا از يرسازيتصو. 1
 در...  طان،يش يزيانگ وسوسه جالل، و جمال صفات فرشته، ب،يغ امت،يق دعا، نماز، ن،يد مثل
 مفهوم مختلف، ريتعاب با، )ع( حضرت مثال، يبرا. است شده دهيكش ريتصو به مختلف يها قالب
 يا قلعه همچون را آن فجور، درمقابل تقوا قراردادن با جا كي در: است دهيكش ريتصو به را تقوا

 خطرات گزند از را خود ساكنان فجور، برخالف كه است ساخته مجسم رينفوذناپذ و مستحكم
 يپادزهر صورت به هم را تقوا، 157 ةخطب در شاتشانيفرما ةادام در) ع( امام. دارد يم نگه مصون
  :برد يم نيازب را گناه نيزهرآگ شين كه كند يم ميترس

ال يمنـع أهلـه و ال    ـو الفجور دار حصن ذليل   ـأنّ التّقوى دار حصن عزيز   ـاعلموا عباد اللّه  
  .اأال و بالتّقوى تقطع حمة الخطاي ـز من لجأ إليه يحر
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 سـرايى  ،تقـوايى  بى و گناه و استوار، و ارجمند است پناهگاهى تقوا بدانيد !خدا بندگان اى
 حفظ ،برد پناه آن به كه را كسى و سازد نمى دور اهلش از را بدى كه خوار، و سست است
  .شود مى بريده گناهان زهرآگين نيش ،ارىكپرهيز ةوسيل به !باشيد آگاه ؛كند نمى

 نقش در را گناه ؛بينيم مي تقوا مقابل تصويري ،تقوايي بي و گناه دربارة خطبه، همين در
 هرآينه بلكه كند، نمي محافظت خود ساكنان از تنها نه كه كنيم مي مشاهده سست سرايي
  .شود خراب آنها سر بر است ممكن

 نقش در را آن ما دهد و قرار مي گناه درمقابلرا  تقوا نيز 16 خطبة در )ع( حضرت
 را گناهان درمقابل، و سازد مي رهنمون بهشت به را اش سواره كه كنيم مي مشاهده رام مركبي

  :كنند مي آتش وارد را خود سواران افسارگسيخته، كه بينيم مي سركشي هاي اسب صورت به
أال و  ـالنّـار    و خلعت لجمها فتقحمت بهم فـي  ـأال و إنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها  

  .وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنّة ـإنّ التّقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها 
 را خـود  سـواران  كـه  هستند اى افسارگسيخته و سركش هاى اسب گناهان، !باشيد آگاه

 دسـت  بـه  را خـود  افسـار  كـه  است آرامى مركب ،پرهيزكارى و تقوا و .كنند مى آتش وارد
  .كند مى بهشت وارد را او و سپرده سوارش

 بـا ، )ع( ريـ ام حضـرت  كـالم  در :هـا  انسان يروح امور و حاالت از يرسازيتصو. 2
 تـرس،  خشـم،  مثـل  ها، انسان يروح مختلف امور و حاالت ،يرگريتصو هنر از يريگ بهره

 شـه يعا ةنـ يك، 156 ةخطبـ  در مثـال،  يبـرا . است شده ميترس... و فكر علم، نه،يك اضطراب،
  : است آمده جوش به كه مينيب يم يآهنگر گيد همچون را حضرت به نسبت

  .القين و ضغن غال في صدرها كمرجل ـو أما فالنة فأدركها رأي النّساء 
 ديـگ  ماننـد  اش، سـينه  در كـه  اى كينـه  و شد، چيره زنان سست ةانديش ،زن آن بر اما
  . گرفت فرا را وى ،زد مى جوش آهنگران

 به آمده، جوش به ديگ قالب در را زمانه مردم دل در موجود هاي كينه باز ،15 نامة در يا
  :است كشيده تصوير

  .و جاشت مراجل األضغان ـاللّهم قد صرّح مكنون الشّنĤن 
  .آمد جوش به ها كينه ديگ و شد آشكار  پنهان دشمنى !خدايا

 مانند را آن ،105 خطبة در .است كشيده تصوير به را علم مختلف، تعابير با )ع( حضرت
  :شود مي خشك شود، توجهي بي آن به اگر كه بينيم مي درختي
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  .ههلعن مستثار العلم من عند أ ـو من قبل أن تشغلوا بأنفسكم  ـفبادروا العلم من قبل تصويح نبته 
 بـه  اينكـه  از قبل و شود خشك آن نهال اينكه از پيش بشتابيد، دانش فراگرفتن در پس

  .كنيد شتاب آن تحصيل در بازمانيد، آن اهل از دانش آوردن دست به از و شويد، گرفتار خود

 هرچـه  ،ها ظرف ساير برخالف كه دهد مي نمايش ظرفي مانند را علم ،205 حكمت در
  :كند مي پيدا بيشتري گنجايش ،ريزند مي آن در

  .إلّا وعاءالعلم فإنّه يتّسع ـكلّ وعاء يضيق بما جعل فيه 
 آن از كـه  دانـش  ظـرف  جـز  شود، مى پر ،دهند مى قرار آن درون در بدانچه ظرفى هر
  .يابد مى وسعت

 ا،يدن خالفت، مثل معمول امور، )ع( حضرت كالم در :معمول امور از يرسازيتصو. 3
 ريتعـاب  بـا  شـان يا مثـال،  يبـرا . است شده دهيكش ريتصو به... و نيزم و آسمان جنگ، فتنه،

 يخطرنـاك  و يوحشـ  وانيح مانند را فتنه، 2 ةخطب در. اند دهيكش ريتصو به را فتنه مختلف،
 اسـت  ستادهيا خود يها سم بر همچنان و كرده لگدمال را صاحبش خود، سم با كه مينيب يم
  :كند له خود يپا ريز ند،يبب خود دربرابر را يحركت هر تا

فـي فـتن    ـبهم سارت أعالمه و قـام لـواؤه     ـأطاعوا الشّيطان فسلكوا مسالكه و وردوا مناهله  
  .و قامت على سنابكها ـهم بأخفافها و وطئتهم بأظالفها تداس

 :شـدند  مـى  وارد او آبشـخور  به و ،رفتند مى او راه به ند،كرد مي اطاعت شيطان از مردم
 كه هايي فتنه در ،شد مى برافراشته هايش پرچم و افتاد مى راه به آنها ةوسيل به شيطان هاى علم
 گوشـة  روي بـر  همچنان و كرد، مي لگدمال هايش سم زير و كوفت مي پاهايش زير را آنان
  .بود ايستاده هايش سم

 بعضـي  در كـه  بينـيم  مـي  گردبـادي  نقش در را ها فتنه ديگر، اي صحنه در ،93 خطبة در
  :گذرند مي ديگر برخي از و آفرينند مي حادثه شهرها

يحمن حوم  ـو يعرفن مدبرات  ـينكرن مقبالت  ـو إذا أدبرت نبهت  ـالفتن إذا أقبلت شبهت  إنّ
فإنّها فتنة  ـأمية  أال و إنّ أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني ـو يخطئن بلدا  ـالرّياح يصبن بلدا 

   .ء مظلمة عمت خطّتهاو خصت بليتهاعميا
 شناخته ،رود مى كرده پشت كه موقعى و است ناشناخته آورد، مى رو كه هنگامى ،فتنه

 ديگر بعضى از و كند مى برخورد شهرها برخى به كه ماند مى گردبادى به فتنه .شود مى
 اى فتنه آن زيرا است، اميه بنى ةفتن ،من اعتقاد به ،فتنه ترين ترسناك كه باشيد گاهآ .گذرد مى

   .است اختصاصى باليش و عمومى آنها ةفتن قلمرو تاريك، و كور است
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 قـدرت  بـدون  كـه  اسـت  داده نمايش كور انسان يك صورت به را فتنه خطبه، همين در
  .رساند مي آسيب و كند مي برخورد همه به تشخيص

  
  گيري نتيجه. 12

 مـورد  مفاهيم انتقال براي )ع( علي حضرت كه است معمولي هاي شيوه از يكي تصويرگري
 كار به حضرت كالم در مختلف انواع با هنر اين .است برده بهره آن از مخاطبان به خود نظر
  .اند بندي دسته قابل مختلف هاي جنبه از كه است رفته

 و زده دسـت  يعـ يطب عناصـر  ةخالقـ  بيترك به يمجاز زبان از استفاده با) ع( حضرت
  .شد ذكر فصل نيا در آنچه كرده ميترس يمختلف ريتصاو

 در آنگـاه  و شـود  مي شروع بسيط پديدة يك از )ع( حضرت كالم در كاررفته به تصاوير
 اداي بـراي  بنيـادين  و كـانوني  تصوير نهايتاً و بافتي و مفرد تصاوير روابط، از نظامي ضمن
  .گيرد مي شكل ديني معاني

 مسـتقل  اي پديده خود گاه و دارند قرار ديگر امري خدمت در گاهي البالغه نهج تصاوير
 .است آنها خود در آنها ارزش كه هستند

 و آورد مـي  زبان سطح به را معنا مرواريد ،اش الهي جان اقيانوس ژرفاي از )ع( حضرت
  .ريزد مي مادي شيء يك صورت در

 امـور  و دينـي  حقـايق  از اسـت،  كشـيده  تصـوير  بـه  را مختلـف  امور )ع( حضرت آن
  .معمول امور از و ها انسان روحي امور و حاالت از تصويرسازي تا گرفته نامحسوس
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 بنيـاد  رضـوي،  قـدس  آسـتان  :مشـهد  صـابري،  حسـين  ترجمـة  ،هنـر  و اسالم ).ش1371( محمود بستاني،
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 فرهنـگ  نشـر  دفتـر  :تهـران  هفـتم،  چـاپ  ،1 ج ،البالغه نهج تفسير و ترجمه ).ش1376( محمدتقي جعفري،

  .اسالمي
  .اسالمي فرهنگ نشر دفتر :تهران اول، چاپ ،اسالم ديدگاه از هنر و زيبايي ).ش1365( محمدتقي جعفري،
  .نويد انتشارات :شيراز اول، چاپ ،البالغه نهج در خيال صور ).ش1384( عبدالرسول خواه، چمن

 علـوم  اسـالمي  مطالعات نشرية ،»البالغه نهج در مفاهيم تصويرسازي هاي شيوه« ).ش1391( اهللا ولي حسومي،
  .زمستان و يزيپا ،89 ش مشهد، دانشگاه الهيات دانشكدة ،حديث و قرآن
  .البالغه نهج بنياد انتشارات :تهران ،البالغه نهج در بالغت هاي جلوه ).ش1376( محمد خاقاني،
  .العلمية دارالكتب :بيروت ،الطبعةاالولي ،البالغة علوم في االيضاح .)م1985( عبدالرحمن محمدبن قزويني، خطيب
  .دارالمعرفة :قاهره اول، چاپ ،والتفسير والبالغة النحو في تجديد مناهج ).ش1961( امين خولي،
  .لبنان مكتبة :قاهره /بيروت اول، چاپ ،النظري اللغة علم معجم ).م1980( محمدعلي الخولي،

   .مرواريد انتشارات :تهران دوم، چاپ ،ادبي اصطالحات فرهنگ ).ش1383( سيما داد،
  .مشهور انتشارات مؤسسة :قم اول، چاپ ،البالغه نهج ترجمة ).ش1379( محمد دشتي،
  .وزارةالثقافية منشورات :دمشق ،عبدالقاهرالجرجاني عند الصورةالبالغية ).م2001( احمدعلي دهان،

 .128 چاپ شركت مؤسسة :تهران ،نامه لغت ).ش1364( اكبر علي دهخدا،
  .سمت انتشارات :تهران ،فارسي شعر در حديث و قرآن تجلي ).ش1376( سيدمحمد راستگو،
 :تهـران  سـيدي،  سيدحسـين  ترجمـة  ،قـرآن  در هنـري  تصوير كاركرد ).ش1387( احمد عبدالسالم الراغب،

  .سخن انتشارات
  .كتاب نشر دفتر :جا بي ،القرآن غريب في المفردات ).ق1404( محمد بن حسين اصفهاني، راغب

  .دارالعلوم :السعودية اول، چاپ ،النقدالشعري في الصورةالفنية ).م1984( عبدالقادر الرباعي،
 .رالمكشوفاد :بيروت ،النقدالحديث في تمهيد ).م1971( غريب روز



 البالغه نهج در تصوير انواع   76

  

  .قطره انتشارات :تهران آسيابادي، محمدي علي ترجمة ،بالغت فلسفة ).ش1382( .اي .آي ريچاردز،
  .نبوي انتشارات مؤسسة :تهران دوازدهم، چاپ ،البالغه نهج ترجمة ).ش1378( مصطفي زماني،
   .كيهان انتشارات :تهران اول، چاپ ،البالغه نهج لغات فرهنگ در سيري ).ش1367( كريم جعفري، زماني

  .والحلبي البابي مصطفي مطبعة :مصر ،الكشاف ).م1972( عمر بن محمود جاراهللا ابوالقاسم الزّمخشري،
  .نگاه انتشارات مؤسسة :تهران ،ادبي هاي مكتب ).ش1367( رضا سيدحسيني،

  .اسالمي هنر و فرهنگ پژوهشگاه :تهران ،مقاالت مجموعه ).ش1379( انديشه نگاه از سينما
  .مطبعةالسعادة :قاهره ،الطبعةاالولي ،والمعاصرين القدماء بين الصورة .)م1991( عبدالعزيز محمدابراهيم شادي،
  .مكتبةالنهضةالمصرية :قاهره ،النقداالدبي اصول ).ش1374( احمد شايب،

 انتشــارات :قــم ،قــرآن هــاي قصــه بــه تحليلــي رويكــردي :قصــص تحليــل ).ش1382( محمــد شــريفاتي،
  .العالـمية جامعةالمصطفي

  .علمي مطبوعاتي مؤسسة :تهران ،الالهيجي تفسيرالشريف ).ش1363( علي محمدشيخ بهاءالدين الهيجي، شريف
  .سخن انتشارات :تهران ،فارسي شعر ادوار ).ش1380( محمدرضا كدكني، شفيعي
  .آگاه انتشارات :تهران ،هشتم چاپ ،فارسي شعر در خيال صور ).ش1380( درضامحم كدكني، شفيعي
  .اميركبير انتشارات :تهران يازدهم، چاپ ،بيان ).ش1379( سيروس شميسا،
 .نور پيام دانشگاه :تهران ،بيان و معاني ).ش1370( سيروس شميسا،
  .فرهنگي و علمي انتشارات شركت :تهران چهاردهم، چاپ ،البالغه نهج ترجمة ).ش1378( سيدجعفر شهيدي،
  .دارالعلم انتشارات مؤسسة :تهران پنجم، چاپ ،البالغه نهج ترجمة ).ش1385( علي شيرواني،

  .االسالمي المكتب :بيروت ،النبوي الحديث في التصويرالفني ).ق1409( لطفي دبنمحم ،صباغال
  .اسالمي انتشارات :تهران اول، چاپ نيا، رحيمي مصطفي ترجمة ،البالغه نهج فرهنگ ).ش1370( صالح صبحي
  .دارالهادي :بيروت ،القرآني المثل في الصورةالفنية ).ق1412( علي محمدحسين الصغير،
  .العربي احياءالتراث دار :بيروت ،البيان مجمع .)ق1379( الحسن بن الفضل ابوعلي الدين امين طوسي، طبرسي
 :قم الطبعةاالولي، قصيرالعاملي، احمدحبيب :تحقيق ،التبيان ).ق1409( علي بن الحسن محمدبن ابوجعفر طوسي،

  .)طبعةاالفست( االسالمي االعالم مكتب
  .صادر دار :بيروت ،الشعر فنّ ).م1996( احسان عباس،
  .دانشگاه و حوزه قرآني هاي پژوهش مؤسسة :مشهد ،هنر و ادب قرآن ).ش1385( محسن نژاد، عباس

  .اسالمي انتشارات :تهران اول، چاپ ،الكريم القرآن اللفاظ المفهرس المعجم .)ش1372( محمدفؤاد عبدالباقي،
  .نا بي :مصر ابراهيم، ابوالفضل محمد و محمدالبجاوي علي :تحقيق ،الصناعتين ).ش1371( ابوهالل العسكري،
  .دارالنهضةالعربية :بيروت ،الفكرالمعاصر في فلسفةالجمال ).م1981( زكي محمد العشماوي،

  .العربي المركزالثافي :بيروت ،عندالعرب والبالغي النقدي التراث في ةالفينةالصور ).م1992( جابر ،عصفور
  .العلمية دارالكتب :بيروت ،البالغة علوم في المفصل المعجم ).م1992( فوال انعام عكاوي،
  .اميركبير انتشارات :تهران اول، چاپ ،شمس غزليات در تصويرگري ).ش1386( سيدحسين فاطمي،
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  .سخن انتشارات :تهران دوم، چاپ ،تصوير بالغت ).ش1389( محمود رودمعجني، فتوحي
  .مؤسسةالرسالة :بيروت دوم، چاپ ،المحيط قاموس ).م1985( مجدالدين فيروزآبادي،

 نشـر  و چـاپ  مؤسسة :تهران پنجم، چاپ ،البالغه نهج شرح و ترجمه ).ش1379( نقي سيدعلي االسالم، فيض
  .فقيه انتشارات االسالم، فيض تأليفات

 دارالمرتضـي  :مشـهد  ،الطبعةاالولي ،)تفسيرالصافي( اهللا كالم تفسير في الصافي ).تا بي( محسن كاشاني، فيض
  .للنشر
 مطبعـة  :قـاهره  البردونـي،  عبـدالعليم  احمـد  :تحقيـق  ،القـرآن  الحكـام  الجـامع  ).تـا  بي( احمد محمدبن قرطبي،

  .المصريه دارالكتب
  .دارالشروق :مصر دهم، چاپ ،القرآن في التصويرالفني ).م1988( سيد قطب،
  .دارالشروق :بيروت هفتم، چاپ ،القرآن في مشاهدالقيامة ).م1983( سيد قطب،
  .العلمي مطبعةالمجمع :بغداد ،العربي البيان في بناءالصورةالفنية ).م1987( بصير حسن، كامل

 انتشـارات  شـركت  :تهـران  ،البالغـه  نهج در تصويرآفريني هنر از هايي جلوه ).ش1387( حميد محمدقاسمي،
  .فرهنگي و علمي
  .صدرا انتشارات :قم هشتم، چاپ ،گفتار بيست ).ش1361( مرتضي مطهري،
  .اميركبير انتشارات :تهران ،فارسي فرهنگ ).ش1382( محمد معين،
  .للماليين دارالعلم :بيروت ،الطبعةالثالثه ،تفسيرالكاشف ).ق1363( محمدجواد مغنيه،
  .االسالمية دارالكتب :تهران ،نمونه تفسير .)ش1353- 1363( ناصر شيرازي، مكارم
  .العربي المركزالثقافي :بيروت ،الطبعةاالولي ،الحديث النقدالعربي في الصورةالشعرية ).م1994( بشري صالح موسي،
  .داراالندلس :بيروت ،الصورةاالدبية ).تا بي( مصطفي ناصيف،
 انتشـارات  :تهـران  مهـاجر،  پرويز و موحد ضياء ترجمة ،ادبيات نظرية ).ش1373( آوستن براون، و رنه ولك،

  .فرهنگي و عملي
 والفنـون  للثقافة الوطني المجلس منشورات :كويت عصفور، محمد ترجمة ،نقديه مفاهيم ).م1978( رينيه ويليك،

  .واآلداب
  .اسالمي تبليغات دفتر انتشارات مركز :قم ،والبديع والبيان المعاني في جواهرالبالغة ).تا بي( احمد سيد هاشمي،
  .مصر نهضة مكتبة :قاهره ،الرومانتيكية ).تا بي( غنيمي محمد هالل،
  .دارالمكتبي :دمشق ،الشريف النبوي الحديث في ةالفينةالصور ).م2006( احمد ،ياسوف
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