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  چكيده
 يـن آن است. در ا شناختي هاي گزاره البالغه نهج بررسي برايشايسته  ديدگاه اولين

هـاي مفهـومي و    همراه شباهت براساس استعاره ها به واره بحث رسانگي طرح ،يانم
بسـيار گسـترده    يمفهوم البالغه نهجهاي قلمروي مبدأ و مقصد در  برحسب ويژگي
ـ  بر ،مفهومي در اين جستار است ةكه بهترين صفت استعار ،دارد. رسانگي  ةواژ ةپاي

 زمينـه شـود و در ايـن    سوم با بسط در مفاهيم مختلف تحليـل مـي   ةدر خطب» ابل«
سـاختي و رسـم    ةارچوب اسـتعار هـ تحليلـي براسـاس چ   ــ  صـورت توصـيفي   به

هـاي   لهاي ديني و تربيتي بـا ذكـر مثـا    هاي تصويري مبدأ و مقصد آموزه واره طرح
 حثچنان كه بايد و شايد ب د. ليكن در اين موضوع آنشو  سوم بيان مي ةمتنوع خطب

آثـار و نتـايج عملـي     موضـوع،  معرفتـي  جنبـة  از فـارغ  البتـه شـده اسـت.   ننظري 
  .گذارد مي اجتماعي و فردي زندگي در شگرفي تأثير دست اين از هايي گفتمان

  .ابل ،واره طرح مفهومي، ةاستعاررسانگي،  ،البالغه نهج :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

دهد كه از به هم پيوستن حروف در كنار  مي محتواي هر كتابي را مضامين و معارفي تشكيل
ويـژه   بـه و  البالغـه  نهـج در » ابـل «. در اين ميان واژة دشو  مي پرمفهوم استخراجهاي  هم واژه
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استعاره و رسـانگي مطـرح شـده    صورت  بههايي است كه اكثراً  واژه تكخطبة سوم يكي از 
كراني است كه راه ورود به اعماق معاني و مقاصد عالي  اقيانوس بي البالغه نهجچراكه  ؛است

هاست. در اين زمينه اهميـت و ضـرورت آشـنايي بـا آنهـا درك       واژه تكها و  واژهآن درك 
  همراه دارد. بهصحيح را 
بـه   pherein به معناي فرا و metaمشتق از  metaphor از واژة يوناني )metaphor( استعاره

اين واژه در عمل شامل گروه خاصـي   .)82: 1384 معناي بردن گرفته شده است (احمدي،
 هايي از يك شيء بـه شـيء ديگـر نسـبت داده     جنبهفرايندهاي زباني است كه در آنها «از 
» شـيء اول اسـت  آيد كه گـويي   مي اي سخن به ميان گونه بهشود و در آن از شيء دوم  مي

  .)11 ،2ج  :1368 (رادفر،
 صـورت  بهدر ذهن شاعر  ابتدا هر استعاره، «سيما داد  ادبي اصطالحات و فرهنگدر 
 »سـازد  مـي  اسـتعاره  آن، تلخـيص  و تشـبيه  ادات حـذف  بـا  سـپس  آيد، مي پديد تشبيه
 ،همـين دليـل   بـه زبان بشري اسـت؛   فراگيري هاي مشخصه از). استعاره 24: 1375 (داد،

توانـايي  «گفتة ارسطو،  بهزباني است.  يافتة تكاملكاربرد آن ويژگي توانش  توانايي و فهم و
اسـتعاره   بالغيون، نظر به). 192: 1358(فتوحي،  »است “نبوغ نشانة”كاربرد درست استعاره 

  :ارسطو گفتار در. رود مي شمار بهو ارزيابي خالقيت  هوش هاي بخشي از آزمون
هـاي   ... علم و گفتمان اختصاصي از جمله الهيات، فلسفه، حقوق، زبان وهاي  در بحث

شـود كـه گـويي زبـان      مـي  ديگر از استعاره براي بيان تجربيات، و تصـوراتي اسـتفاده  
از ايـن رو اسـتعاره حـوزة بيـان را در زبـان افـزايش        ،را ندارد روزمره قدرت بيان آنها

  .)26: 1375 دهد (داد، مي

توان گفت نظام مفهومي ما  مي ،طور كلي بهطوح زندگي ما كاربرد دارد. استعاره در همة س
استعاره ابزاري است كه در همة سطوح زبان، هـم  «از ديدگاه معاصر،  .اي دارد استعارهماهيتي 

گفتار مطرح است و اين اهميت با رويكرد هاي  سطح بالغي (ادبي) و هم تقريباً در تمام جنبه
در  .)122: 1368 (كـزازي، » تر نمايـان اسـت   نظرية معاصر استعاره بيششناختي و از ديدگاه 
شـود كـه بسـياري از مفـاهيم انتزاعـي سـاختي        مي بر اين نكته تأكيد ،نظرية معاصر استعاره

هـا در سـطح زبـان آشـكار      اسـتعاره و در بسياري از موارد ممكن است اين ند داراي  استعاره
 .)153 - 150: 1365ند (جانسون، ا حاكمبه هر حال بر مفاهيم  و نشوند

شوند، در بدو پيـدايش نـوعي    مي شناسي، غالب كلماتي كه امروز استفاده زباناز ديدگاه 
در واقـع  «شـود،   مـي  پس آنچه امروزه استعاره ناميـده  ؛»كنجكاو« اند مثل كلمة بودهاستعاره 
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اگر الگوي اصـلي   ،طوري كه به ؛»شدة ديگر بنا شده است فراموشمجازي است كه بر مجاز 
سبب استفادة مكرر رسـانايي و برجسـتگي خـود را از     بهاي است كه  مرده پيدا شود استعارة

  .)29: 1375 دست داده است (داد،
  

  تحقيق ةپيشين. 2
گـران قـرار گرفتـه     از ديرباز تا كنون مورد توجه بسياري از پژوهش البالغه نهجهاي  استعاره

نوشـتة حسـين   » از بعد شـناختي  البالغه نهججهتي هاي  ستعارها«اي با عنوان  است. در مقاله
پرداخته شده است.  البالغه نهجشناختي هاي  به بررسي بعد جهتي برخي از استعاره ،ايمانيان
نوشـتة مهتـاب   » البالغـه  نهـج هـاي   تحليـل مفهـومي اسـتعاره   «اي ديگر بـا عنـوان    در مقاله

 شـده شناسـي شـناختي بررسـي     از بعد زبان البالغه نهجهاي  كاران استعاره نورمحمدي و هم
نوشـتة عاليـه   » با رويكرد شناختي قرآنجهتي هاي  استعاره«است. در مقالة ديگري با عنوان 

بررسي تصـوير اسـتعاري   «ه است. مقالة شدپژوهش  قرآنجهتي هاي  كرد زعفرانلو استعاره
هـا بـا    كاران نيز به بررسي استعاره همنوشتة مرتضي قائمي و » البالغه نهجهاي  دنيا در خطبه

  سنتي پرداخته است.هاي  محوريت دنيا بر پاية ديدگاه
 تحليـل تـوان بـه كتـاب     مـي  البالغه نهجهاي مرتبط با موضوع استعاره در  در حوزة كتاب

 امام كالم در ادبي صنايعمهر و كتاب  نوشتة محمد اديبي البالغه نهج پيچيدة هاي استعاره اركان
هاي مشابه همگي بر پاية اصول  نوشتة كريم زماني اشاره كرد. اين دو كتاب و كتاب ع)( علي

كاررفته در آن از لحاظ معقول يـا محسـوس    سنتي استعاره و بيان نوع استعاره و نوع تشبيه به
اي  بودن نوشته شده است. با تفحص فراوان روشن شد كه استعاره با رويكـرد نـوين پديـده   

واره  اي كه در قالب طرح اراي گستردگي و ابعاد فراوان است و تاكنون نوشتهنوظهور و البته د
  از بعد شناختي پرداخته باشد گردآوري نشده است. البالغه نهجهاي  به بررسي استعاره

  
  روش تحقيق. 3

ها بـا نشـان دادن    تحليلي است. در خطبة سوم استعاره ـ روش تحقيق اين پژوهش توصيفي
، جنبـة ملمـوس   واره طـرح در هـر  «شـوند.   مـي  دقت بررسي و مقصد به مبدأهاي  واره طرح
مقصـد   وارة طـرح عنـوان   در نظر گرفته شده است و جنبة انتزاعي به  مبدأ وارة طرحعنوان  به

ملمـوس و  هـاي   جنبـه  هوار ) و در ذيل هـر طـرح  173: 1385 (شعيري،» مطرح شده است
  عبارات آن آورده شده است.تر  منظور درك عميق ها به انتزاعي با ذكر مثال
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 بحـث  ،با توجه به موضـوع مقالـه   ،ن بحثشد طوالنيپرهيز از  دليل بهبخش در اين 
 مقصـد را دنبـال  هـاي   واره طـرح و مبـدأ،  هاي  واره طرح، واره طرحساختي، هاي  استعاره

  كنيم. مي
  
  ساختيهاي  استعاره. 4

به نام مبدأ به مفهوم يـا تصـويري    هايي كه مضامين يا تصاوير ذهني را از يك حوزه استعاره
در  ،جانسـون  نظرد. به نساختي نام دارهاي  استعاره د،نساز مي مقصد مربوط ةذهني در حوز

گيرد كـه   مي نظامي منظم و منسجم در ذهن افراد شكل» زندگي سفر است«استعارة ساختي 
مبدأ به مقصد در هيجـان  براي رسيدن از ماً ئدازندگي داراي نقطة ابتدا و انتهاست و «  در آن
 مبدأ و مقصد با ساختارهاي هنريهاي  واره طرح ،در اين زمينه .)46: 1377 (هاوكس،» است

  .گيرند مي فضايي و ملموس در ذهن شكل ـ
  
  واره طرح. 5

انتزاعـي و  هـاي   ها را بـه حـوزه   آنند كه در مراحل بعد انسان ا ادراكي يالگوهاي ها واره طرح
كنـد تـا بتوانـد     مي مفهومي انسان را قادر پيشدهد. اين ساختار ذهني و  ميمجرد نيز تعميم 

بـر سـر يـك    « ، مانند:حركتي بيان كند وارة طرحمفاهيم بسيار مجرد و ذهني را نيز در قالب 
  .)49: 1385 (طاهري،» ام گرفتهدوراهي قرار 

  
  مبدأهاي  واره طرح .6

يعني انسان تجربـة خـود را از قـرار     ؛ندا تجربيات معروفهاي  واره طرحبه  ها واره طرحاين 
يا چيزي در ابتداي مسير به مـوارد انتزاعـي تعمـيم دهـد و آنچـه را در ذهـن        ءگرفتن شي

  كند.  عيني تصور اي هشود براي پديد مي تشكيل
  
  مقصدهاي  واره طرح .7

 ند، يعني انسـان رسـيدن بـه مقصـد و    ا استنتاج معروفهاي  واره طرحبه  ها واره طرحاين 
كند و آنچه در ذهن بوده اسـت در هـدف متعـالي خـود      هدفي را در ذهن خود تداعي

  كند.  تصور
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  هاآن براي مقصد و  مبدأ تصويري هاي واره طرح رسم و ساختي استعارة تحليل. 8
  نهايت بيمقصد: سختي       مبدأ: سفر بر جهاز شتر .1
  
  
  
  
  
  
  
  سفر بر جهاز شتر .1

  .)28: 1384 (دشتي، جابر اخي حيان يوم و    كورها علي يومي ما شتان
چـه   “حيان”مرا با برادر جابر . «دكن  مي ينئتزامام مثلي را با شعر اعشي ميمون بن قيس 

شباهتي است؟ من همة روز را در گرماي سوزان كار كردم و او راحت و آسـوده در خانـه   
  .)29: همان» (بود

ـ نشيني را به سـفر   خانهفرساي  طاقتمثال يك: در اين فراز حضرت علي (ع) سختي   هب
به معني جهازي است كه بر » كور«كند.  مي روز تشبيه نيمسوار شدن بر جهاز شتر در آفتاب 

نشـيني ناشـي از بـه گمراهـي      خانهسختي  .)690: 1394 شود (كتابي، مي شتر گذاشته روي
افتادن مردم و ممنوع شدن ايشان از حقشـان بـود. زمـاني كـه حضـرت خـار در چشـم و        

  .شد  مي استخوان در گلو داشت اركان خالفت دست به دست
هـايي دارد   ويژگي كه نوعي رسانگي است، ،همراه لوازمش بهسوار بر جهاز و پاالن شتر 

  :پردازيم ميكه به تحليل آن 
اي بـا سـفرهاي دشـوار در     برجسـته ساختار پاالن شتر با گستردگي لوازمش تناسب  .1

 اي گونـه  بـه جهـاز شـتر را    ،خـاطر نيسـت. توضـيح اينكـه     آسودهبيابان دارد و انسان در آن 
گيـرد كـه بـه آن     مي متري قرار سانتي 60 - 50حدود  يهاي سازند كه كوهان داخل چوب مي

مانند  ،كنند ميكه در پاالن شتر يا االغ نصب  ،شود. اين دو قطعه چوب مي چوب پاالن گفته
 ،ضخيميهاي  كنند و روي نمد را با پارچه مي جناغ در زين است. آنگاه بين آنها را با نمد پر

  ؛پوشانند مي ،كه مخصوص جهاز شتر است

  شتر جهاز بر سوار

A (مبدأ)  

  نهايت بي سختي

B (مقصد)  
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روز، تشـنگي و   با عـرق بـدن در آفتـاب نـيم     زدگي كوهان شتر و جهاز عرقتناسب  .2
  ؛خستگي فراوان را در پي دارد كه نمادي از استقامت حضرت علي (ع) است

كه با توجه به تـابش مسـتقيم نـور     ،يعني در ارتفاع قرار گرفتن  بر باالي جهاز شدن، .3
  ؛دكن  مي مضاعفرا افزايد و خستگي و تشنگي  مي خورشيد بر تعريق

و بـا   داردزيرا لنگر فراوان  ،آور است اضطرابحركت شتر برخالف ديگر چهارپايان  .4
شـود و   مـي  كوفتگي و تعريق همراه است و در بعضي از مواقع بـا زخـم و عفونـت قـرين    

  ؛كند مي آرامش را به استرس تبديل
سرعت پيمودن شتر در مقايسه با ديگر چهارپايان بسيار كند است و همـين موضـوع    .5
بسا پس از رسيدن به مقصد انسان به خواسـت   چهسيدن به مقصد است و رث تأخير در باع

نرسـد.   ،اسـت  آن سـفر كـرده   رايكه در ابتداي سفر به آن نظر داشته و ب ،اش اوليهاصلي و 
بـه   ،كه هر روزش معادل سـاليان بـود   ،نشيني خانهسال  25حضرت امير (ع) گرچه پس از 

هرگز با رسيدن به اين حق در روزهاي نخستين بعد از  ولي اين رسيدن ،حق خويش رسيد
چـون لنگـر برداشـتن     ،اضطراب و تشـتت  ها سالكند. در تمام اين  نميوفات پيامبر برابري 

شتر، اركان خالفت را دچار تزلزل كرده بود و حضـرت پـس از ارزيـابي درسـت صـبر و      
  .تاي جز صبر نداش چارهتر ديد و  خردمندانهبردباري را 

  
  تناوب بهمقصد: استفاده از چيزي       مبدأ: دوشيدن شتر .2
  
  
  
  
  
  

خالفت را چون شتري ماده ديدند و هر يـك بـه   . «تشطّراضرعيها ما لشددوشيدن شتر: . 2
  .)31: 1384 (دشتي،» شدندمند  بهرهپستاني از او چسبيدند، و سخت دوشيدند و از حاصل آن 

ناقـه  هـاي   تناوب را به دوشـيدن پسـتان    بهمثال دو: حضرت امير (ع) استفاده از چيزي 
ناقـه را جـدا كـرده و بـين     هـاي   اي كـه پسـتان   دوشـنده . دو كرده است(شتر ماده) تشبيه 
  اند. كردهخودشان تقسيم 

  شتر دوشيدن

A (مبدأ)  

  چيزي از استفاده
  تناوب به

B (مقصد)  
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  :دكركليدي تحليل هاي  توان اين موضوع را با واژه مي براساس رسانگي
شـود   مي گفته» خلف«به معناي پستان گاو و گوسفند و امثال آن، اما براي شتر » ضرع«

و منظور پستان خالفت است كه «شطر به معني دو نصف كردن چيزي. مادة از » تشطّرا«و 
ايـن   .)433: 1394 (كتـابي، » چه سخت بين اين دو نفر (ابوبكر و عمر) تقسيم شده اسـت 

زيرا ناقه داراي چهـار  «كنند.  مي تناوب از چيزي استفاده بهتشبيه جالبي است از كساني كه 
 اند و معموالً هنگـام دوشـيدن دو بـه دو    گرفتهپستان است كه دو به دو پشت سر هم قرار 

شـده اسـت و   تعبيـر  عبارت حضرت از آن به دو پسـتان  اين همين دليل در  به ،دوشند مي
اشاره به اين است كه هر يك از آن دو بخشي از آن را مورد اسـتفاده قـرار    “تشطّرا”تعبير 

دهد كه برنامـه   مي اين تعبير نشان ،به هر حال ؛داده و بخشي را براي ديگري گذارده است
در  .)342، 1 ج :1375(مكـارم شـيرازي،   » تصـادفي نبـود   ياز پيش تنظيم شده بود و امر

ها هم نيسـت، يعنـي بـه محـض فـارغ شـدن يكـي         دندوشياي بين اين  فاصله ،عين حال
كند تا مبادا نفر سومي بخواهد حق خود را از آن شـير طلـب    مي ديگري اقدام به دوشيدن

تـوان و  همـة  كند. اين انحصارطلبي و شدت بهره بردن از آن و محروم كردن ديگـران بـا   
ر (خالفـت)  قدرت آنها (دو خليفـه را) واداشـت كـه ادعـا كننـد از همگـان بـر ايـن امـ         

داللـت  هيچ استحقاقي نداشتند. مطلبي كه ظاهر الفاظ هم بر آن  ،ترند، در حالي كه شايسته
. ايـن شـكل از التـزام بـه     اسـت ) و هم مورد تأييد تاريخ نيـز  ضرعيها تشطرا ما لشددارد (

شود. شير  مي تبع دوشيدن حاصل بهمزايايي است كه  دليل  بهدوشيدن و بهره بردن آن، همه 
شود و اين خود مزيتي است كه نـوع   مي در مقايسه با شير حيوانات ديگر ديرتر فاسد شتر

شدني نيست و منـافع فراوانـي    كهنهكند. خالفت هم  مي ها را خواستار استفاده از آن انسان
ها حريصانه طالب آننـد   انساننوع دليل، همين  بهبراي كسي كه آن را در دست گيرد دارد. 

انـد.   نهـاده را بر آن » طالي سفيد بيابان«نام محققان الي اين شير بعضي دليل خواص با بهو 
  گويد: مي عبده

يعني دو پستانش  ـ  شطر بناقته تشطيرا ـ  گويند مي شتر را در هر ضرع دو شطر است و
يعني اخذ و دريافت كرد هـر يكـي    “فتشطّرا”را بدوشيد، و دو پستانش را واگذاشت. 

 ـ  سـهما  لغيـره  منه يترك أن يجوز ال و تاما، االّ االمر الينال ـ  شطري را و اين ابلغ است
زيرا كه هر كه به واليت رسيد، بايست همگي را متولي باشد و جايز نيست سهمي بـه  

به تناول امر يكي بعد از ديگـري   ـ  تشطّرا ـ  ديگري واگذارد، پس اطالق نموده به لفظ
  .)33، 1 ج تا: بي(عبده، 
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  مقصد: در معرض خطر قرار گرفتن    سركش مبدأ: سوار بر شتر .3
  
  
  
  
  
  
  

. تقحـم  لهـا  أسلس إن و خرم لها إناشنق الصعبة كراكب فصاحبهاسوار بر شتر سركش:  .3
هاي  محكم كشد، پرده دار مانند كسي است كه بر شتري سركش سوار است. اگر عنان زمام«

  .)31: 1384 (دشتي،» كند مي شود و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط مي بيني حيوان پاره
مثال سوم: در اين مورد حضرت امير (ع) در معرض خطر قرار گرفتن را به سوار شـدن  

  .كرده استبر شتر سركش تشبيه 
  اي ندارد. عالقهبا رسانگي حضرت علي (ع) شخصيتي است كه به دنيا و خالفت 

 :1404 (ابن فارس،» شتري كه زمان بار بستن يا سوار شدن رام نيست ـ سركش: «الصعبه
  .)286، 3 ج

اين اسـت كـه    ةمثاب بهعمر  در مقايسه باحال من نيز «غرض حضرت (ع) آن است كه 
ها نهد و فساد زيـاد   فتنهاگر آن را منع كنم و خواهم كه او را باز گردانم عناد كند و سر به 

» شود و نقيض مدعي الزم آيد و اگر او را به حال خـود گـذارم مردمـان را ناراحـت كنـد     
سكوت اختيار كردن و رها كردن خليفه به حال خود، خطر  ،عبارتي به .)236: 1355 (آملي،

اسالمي را در پي دارد و برخورد هاي  خالل در واجبات و مصالح مسلمين و نابودي ارزشا
  .كند تر مي بيشو شكاف ميان مسلمين را  شود منجر ميبا خليفه به اختالف و مشاجره 

  شدن اين خصوصيات را دارد: بر شتر نافرمان سوار
  ؛ضرر رساندن شتر به خودش. 1
  ؛در امان نبودن شترسوار .2
  ؛نداشتن ثبات و قرار. 3
  .نرسيدن به هدف و مقصد .4

  سركش شتر بر سوار

A (مبدأ)  

 خطر معرض در
  گرفتن قرار

B (مقصد)  
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اين مفهوم از فرمايش حضرت علي (ع) منوط به آن است كه صاحب را رسانگي خود 
كه د كرشود تحليل  مي تر است. در عين حال حضرت بدانيم كه البته با سياق هم شايسته

ارتر اسـت  خود امر خالفت به شتر سركش تشبيه شده است. كه اين معنا در متن آشـك 
  .)260، 1 ج :1362(ابن ميثم، 

شتر بايد رسانندة مسافر به مقصد دور باشد، ولي اگر سركش و چموش باشد، اطمينـان  
آن اسـت.   نكردن ناآرامي و همراهي دليل بهو تكيه به آن اعتباري ندارد و باطل است و اين 

 ،ت، بلكه همة امور دنياكند. بنابراين خالفت و سلطن مي امري كه مسافرت با آن را غيرممكن
  چون در معرض دگرگوني و نابودي است، هيچ قرار و ثباتي ندارد.

  
  مقصد: دودلي در رفتار و كردار    مبدأ: حركات نامنظم شتر .4

  
  
  
  
  
  

به خـدا كـه مـردم چونـان     « .شماس و بخبط اهللا لعمر النّاس فمني :حركات نامنظم شتر .4
ارپا به پهناي راه رود و راه راست را هگرفتار شدند كه كسي بر اسب سركش نشيند و آن چ

  .)1: 1378 (شهيدي،» نبيند
دودل در رفتـار و كـردار اسـت كـه     هاي  مثال چهارم: خبط و شماس رسانگي از انسان

  است.كردار را به حركات نامنظم شتر تشبيه كرده  حضرت امير (ع) اين دودلي در رفتار و
شتري  بارةدر .)219: 1394 كجرو، اشتباه، بر گزاف و بيراه رفتن در شب (كتابي، :»خبط«
ضعف بينايي در راه رفتن مشكل دارد و ممكن است براي خـود و   دليل بهرود كه  مي كار به

  ديگران دردسر ايجاد كند.
  .)219توسني كردن اسب، چموشي (همان:  :»شماس«

شارحي از ( شوند مي به اسبي گويند كه مانع از سوار شدن بر پشتش» شماس«چنين  هم
  .)64: 1375 قرن هشتم،

  شتر نامنظم حركات

A (مبدأ)  

 و رفتاردلي در دو
  كردار

B (مقصد)  
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دست مردي كه در اعمال و حركاتش دودل بوده با رسانگي به شتر و  بهمبتال شدن مردم 
زيرا او در اعمالش منظم نبود  ؛كند مي اسبي مانند شده است كه راه را زيگزاگ و نامنظم طي

به مفهوم دودلي » خبط«كاررفته  بهو مردم گرفتار اعمال نامنظم او بودند. با دقت در رسانگي 
 البالغـه  نهـج به مفهوم طبيعت خشك و خشن او اشاره دارد. ابن ميثم در شـرح  » شماس«و 

ره به گرفتاري مردم است كه سخن امام اشا«كند:  مي مفهوم ديگري را در قالب رسانگي بيان
» علت تفرقه زندگي آنها نامنظم شـد  بهنظم كار آنها متزلزل شد و اختالف كلمه پديد آمد و 

  .)260، 1 ج :1362(ابن ميثم، 
با تحقيق در حاالت و حركات شتر، نامنظم حركت كردن شـتر در سـه حالـت ممكـن     

 ، وگشتن بـه دنبـال غـذا    .2 ،فراردر حالت . 1: است اتفاق بيفتد و منجر به هالكت او شود
  .تالش براي پيدا كردن راه  .3

رسد كـه در مفهـوم خـاص     مي نظر بهبا تحليل در حركات شتر و رسانگي حركات شتر 
خواهد از حق و حقيقت فرار كند كه اين فرار حركت در خـبط   مي مقصود انساني است كه

ايـم كـه غالـب آنهـا      شـنيده رر مكمنان ؤمامير هاي  قضاوت بارةچنين در و شماس است. هم
 افتاد كه خليفة دوم براي پيدا كردن راه حـل صـحيح بـه حضـرت مراجعـه      مي زماني اتفاق

كرد تا از به بيراهه رفتن و قضاوت ناصحيح در امان باشد و اين جملـة معـروف خليفـة     مي
 نشانة، شد مي ) كه اگر علي نبود هر آينه عمر در فتوي دادن هالكعمر لهلك علي لوالدوم (

  بر همين امر است.
  
  مقصد: عيش و نوش فراوان    مبدأ: آكنده و تهي ساختن دو پهلو .5

  
  
  
  
  

  
دو پهلويش از پرخوري باد كرده و « .معتلفه و نثيله بين :آكنده و تهي ساختن دو پهلو .5

  .)30: 1384 (دشتي،» شويي سرگردان بود همواره بين آشپزخانه و دست

 ساختن تهي و آكنده
  پهلو دو

A (مبدأ)  

 نوش و عيش
  فراوان

B (مقصد)  
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مثال پنجم: در اين فراز حضرت امير (ع) با رسانگي صريح عيش و نوش فراوان را در 
 معلـوم  ،قالب تشبيه به آكنده و تهي ساختن دو پهلو ماننـد كـرده اسـت. بـا انـدكي دقـت      

ها انسان را از هر امر ديگـري   خواستهشود كه گستردگي در خوردن و آشاميدن و ساير  مي
 انتظام امور و احوال مسلمانان و مراعـات احـوال مصـالح آنـان بـاز      ةو پيشوا را از مالحظ

» كنـد  مـي  را به اهتمام او در منكح و مطعم تفسير معتلفه و نثيله بين«دارد. شيخ صدوق  مي
  .)363: 1403 (ابن بابويه،

انساني كه همة همتش شكمش باشد كه رسيم  مي به اين نتيجه ،در اين فرازكمي تأمل با 
در زمرة حيوانات است. اگرچه در ظاهر انسان باشد، زيرا آفرينش انسان بـراي رسـيدن بـه    

شايستة انسان نام نهـادن نـدارد. چـه     ،كماالت است و هر كس در غير اين راه حركت كند
لياقت او براي خالفت و رهبري نداشتن رسد كه بخواهيم او را امام و هادي بناميم و اين از 

  .داردنشان و تدبير امور مسلمين 
در چنين محلي بـا خصوصـيت مـذكور، هـيچ تفكيـك       ،حايز اهميت ديگر اينكه ةنكت
گيرد و حتي در بعضي موارد اين دو با هم  نميها و فضوالت صورت  خوردنيبين  اي جدي

كند. مالي  مي گيرد و به خود دام نيز سرايت مي شوند و آلودگي همه جا را در بر ميمخلوط 
 كند و به ديگران هـم از همـان مـال    مي كند و با آن خود را سير مي كه انسان از حرام كسب

برد و ادامة حيات معنـوي   مي الؤسبخشد اساس مشروعيت حاكم و وابستگان او را زير  مي
خليفة سوم هـم حيـات ظـاهري     بارةكند. اين موضوع در ميمواجه جامعه را با خطر جدي 

  خطر انداخت. خودش و هم حيات معنوي جامعه را به
  
  غم ةشعلمقصد: شرارة     مبدأ: خروج كيسة بادي از دهان شتر .6

  
  
  
  
  
  

آن شقشقة شتري بـود  . «قرّت ثم هدرت شقشقه تلكبادي از دهان شتر:  ةكيسخروج  .6
  .)52، 1 ج :1379 االسالم، فيض» (كه صدا كرد و باز در جاي خود قرار گرفت

 از بادي ةكيس خروج
  شتر دهان

A (مبدأ)  

  غم ةشعل شرارة

B (مقصد)  
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كه همـراه   ،مثال ششم: حضرت علي (ع) با رسانگي صريح اسرار آتشين دروني خود را
  بادي از دهان شتر مانند كرده است. ةكيسبه خروج انباشتگي  ،با سوز دل است

 كنـد و در آن  مـي  پوستي قرمزرنگ كه شتر عربـي از دهـانش خـارج   » البعير من الشقشقه«
  .)489، 2 ج :1367 شود (ابن اثير، مي دهانش آشكارهاي  كند و از گوشه مي دمد و آن را باد مي

 ةخليفـ است كه حضرت امير با رسانگي صريح حـاالت و صـفات سـه     صفتي« شقشقه
اي به آن حضـرت داد،   نامهكردند كه ناگاه شخصي از ميان جمعيت  مي پيش از خود را بيان

بـا هماننـدي شقشـقه را     .)451: 1394 (كتـابي، » پس از اين حادثه، آن خطبه ادامـه نيافـت  
 هدر«اند.  دهكراستفاده » هدر«كه از لفظ  چرخاند مي دانند كه شتر در حنجرة خود مي صدايي

  .)789شتر صدا را در گلو پيچانيد (همان: »: البعير هديرا و هدرا ـِ
  هايي است: ويژگيدر اين خطبه داراي » شقشقه« واژة

  ؛آيد مي مانند در گلوي شتر كه در وقت هيجان از دهانش بيرون ريهشقشقه چيزي است . 1
حالـت   ايـن . ودر مي از بيناين حالت در شتر موقتي است و پس از فروكش كردن . 2

توان گفت كه  ميجرئت  بهو پيچيدن صداي عجيب آن از عجايب است و بادكنك ظاهري 
 هايي اسـت كـه بـر زبـان حضـرت جـاري       شقشقهپيما  اقيانوساين كتاب هاي  همة خطبه

هيجاني كه هنوز كامـل بـروز نكـرده مخفـي و     انگيزاند.  برميشود و اعجاب همگان را  مي
  ؛شود  مي خاموش

گيرد كـه   مي گويد، مالحظات و مصالحي را در نظر مي با فكر سخنانسان كه  زماني .3
ممكن است باعث شود تمام مطالبي را كه درصدد بيان آن است بيان نكند. اما زماني كه بـه  

 ،بسا قصد گفتن آنها را از قبل نداشته اسـت  چهراند كه  مي زبان ربآيد سخناني را  مي هيجان
اين مطلب به ناگهـاني خـارج    .جا و تأثيرگذار است هشود دقيقاً ب مي گفته وقتي با هيجانا ما

  ؛شدن شقشقه اشاره دارد
اي كه همـة مخاطبـان    گونه بهويژگي بعدي روشن و صريح بيان كردن مطالب است،  .4

از خطيب نيستند (شقشقه در  اي ر هيچ توضيح اضافيكنند و خواستا ميلُب معنا را دريافت 
  .است)يت ؤرشتر براي همه قابل 

  
  گيري نتيجه. 9

  رسيم: مي يجاشده به اين نت مطرحاز مجموعة مطالب 
و بـا رسـانگي    دارداز نظر مفاهيم و عبارات گستردگي مبسوطي  البالغه نهجرسانگي  .1
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تـوان   مـي  زيـرا از هـر واژة آن   ؛و عرفـاني تفـاوت دارد   ،مـذهبي  ،ادبـي  ،ديگر متون هنري
كـه بـا سـاختار نيـز مطابقـت دارد. در      د كـر گوناگوني اسـتخراج  هاي  ها و رسانگي استعاره

تجزيـه و   و كار رفته هدف اجبار مخاطـب بـه تفكـر    بهمواردي كه تشبيه در قالب رسانگي 
  ؛است البالغه نهج اي در هواژيا  ،عبارت ،تحليل مفهوم مورد نظر فراز

قصد حضرت علي (ع) نشان دادن  ،كه اكثراً با تشبيه همراه است ،ها رسانگي ةهمدر  .2
هاست اين بـود كـه اشخاصـي جامـة      مصيبتآنچه سرآغاز  اهميت زعامت و رهبري است.

 ،دار امري شدند عهدهتكلف به تن كردند، يعني كاري را پذيرفتند و  خالفت و رهبري را با
  ؛)1، فراز 3خطبه  ←را نداشتند ( الزم براي آنهاي  ها و اهليت صالحيتكه 

و تأكيــد بــر واژة ابــل، مشــتقات و  ،رســانگي ،حضــرت علــي (ع) بــا مثــل، تشــبيه .3
 از جمله در اين خطبه با استعارة مفهومي ،دكن  مي آن، مفاهيم گوناگوني را طرحهاي  مترادف

عـدالت اجتمـاعي شـده و حريـت را بـه       ختنكه باعث رنگ با ،بحث انحرافات سياسي به
  ؛)3 فراز ،3خطبه  ←اشاره دارد ( است، داده تغيير رقيت
 و بـارگي  شـكم  را دوران ايـن  اصـلي  شاخصـة رسانگي كامـل   با(ع)  علي حضرت. 4

) 7 فـراز  ،3 خطبـة  ←( »مظلوم السغب و ظالم كظّة: «اسـت  كرده معرفي ستمديده گرسنگي
  رسيد؛ اوج به سوم خليفة اواخر حكومت تا قمري دوم دهةدوم  نيمةكه از  اي گونه به

 خـورد  مي چشم به خاص رسانگي با دنيا ارزشي بينشست فراز خطبة سوم نوعي  در. 5
 تـر  ارزش بـي از آب بينـي بزغالـه    ارزشـي  بـي دنيـا را در   باصـراحت  كـه  هفـتم فـراز   ويژه به

  است.  دانسته
  
  نامه كتاب
  .كريم قرآن
مطبوعاتي  مؤسسة: قم، 2 ج ،االثر و الحديث غريب في النهايه). 1367( محمد بن مبارك جزري، اثير ابن

  اسماعيليان.
  .اسالمي انتشارات دفتر: قم ،االخبار معاني). ق1403( علي بن محمد بابويه، ابن
  .االسالمي االعالم مكتب: قم، 3 ج ،اللغه مقاييس معجم). ق1404( فارس بن احمد فارس، ابن
  .الكتاب نشر دفتر: تهران، 1 ج ،البالغه نهج شرح). 1362( بحراني ميثم بن علي ميثم، ابن

  .مركز: تهران ،متن تأويل و ساختار). 1384( بابك احمدي،
  .رضوي قدس آستان اجتماعي و فرهنگي امور: قم ،البالغه نهجو شرح  ترجمه). 1355( عزالدين آملي،

  .كوشش: تهران زاد، نيكترجمة احمد  ،استعاره و مفهوم). 1365( اميلي جانسون،
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  .مرواريد: تهران ،ادبي اصطالحات و فرهنگ). 1375( سيما داد،
  .ياسين: قم ،البالغه نهج ترجمة). 1384( محمد دشتي،
  .اطالعات: تهران، 2 ج ،ادبي ـ بالغي فرهنگ). 1368( ابوالقاسم رادفر،

  .عطارد: قم ،البالغه نهج شرح). 1375( هشتم قرن از شارحي
  .آگه: تهران گفتمان، معناشناسي ،نشانه تحليل و تجزيه). 1385( حميدرضا شعيري،
  .فرهنگي ـ علمي انتشارات شركت: تهران ،البالغه نهج ترجمة). 1378( سيدجعفر شهيدي،
  .طوسي: تهران ،اي استعاره زندگي). 1385( فرزانه طاهري،
  .للمطبوعات االعلمي مؤسسة: بيروت، 1 ج ،البالغه نهج شرح). تا بي( محمد عبده،

  .سخن: تهران ،تصوير بالغت). 1358( محمود فتوحي،
  فقيــه، انتشــارات: تهــران، 1 ج ،البالغــه نهــجو شــرح  ترجمــه). 1379( نقــي ســيدعلي االســالم، فــيض

  .پژوهش  كانون
  .پژوهش كانون: اصفهان ،البالغه نهجگشايش  كليد). 1394( سيدمحمدباقر كتابي،
  .مركز: تهران ،)1( بيان: پارسي سخن زيباشناسي). 1368( الدين ميرجالل كزازي،
  .االسالميه الكتب دار: تهران، 1 ج  ،البالغه نهجتازه و جامعي بر  شرح). 1375( ناصر شيرازي، مكارم

  .مركز: تهران طاهري، فرزانه ترجمة ،استعاره). 1377( ترنس هاوكس،


