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  البالغه در نهج) ع( ان حضرت علیينگاهی تازه به فن ب

  

1اهللا حسومي ولي

  

2راددويمحمدعلي مه

  

 3پورحسين خاك

 چكيده

، كه تأثيرگذار و قابل لمس باشد اي مطالب به گونه ةفن بيان و ارتباط برقرار كردن با مخاطب و ارائ
شكل خاصي از ، اين هنردر پرتو ) ع( حضرت علي. دهدهنري است كه ويژگي خاصي به كالم گوينده مي

شود  مربوط مي يمسائل مختلف به اين تأثيرگذاري راز. آفريني به كالم خود بخشيده است حركت و حيات
، رعايت اصل اقناع. شود پرداخته مي به بررسي آن، حضرتآن با بررسي فن سخنوري ، كه در اين مقاله

حركت منظم  و ادبي با حركت و حياتخيال همراهي صور ، انگيزي حس، استفاده از روش تصويرگري
بررسي اين امور عالوه بر . حضرت هستندآن گذاري كالم حس و عاطفه در بطن كالم از عوامل تأثير

دهد كه  نشان مي، بخوبي، هايي از عظمت كالم حضرت در ارتباط برقرار كردن با مخاطبدادن گوشه نشان
، بوده و بخشي از آن) ع( مطابق با شخصيت و محيط زندگي حضرت علي، روح حاكم بر نهج البالغه دقيقاً

) ع( علي وان او كه در صحت انتساب نهج البالغه به حضرتپيركان و ابن خلّ تواند پاسخي باشد بهمي

  . اندترديد كرده

  . ، صور خيالتصويرگريهاي ادبي، سخنوري، اقناع،  البالغه، آرايه نهج، )ع(امام علي : گان كليديواژ
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  مقدمه

 ،اي است كه احساس خفته به گونه »نهج البالغه«در ) ع( فن سخنوري حضرت علي
هاي رشديافته و  مسائل مختلف را براي انسان، كندبيدار مي تمايالت و اشتياق را در انسان

در انديشه و چيزهايي را كه روح  ،و عالوه بر اينهاسازد  محسوس و ملموس مي، رشد نكرده
ابديت و ، نجابت، شكوه: مانند ـ ندسته ذاتي و واالاموري در فكرت خود اندوخته است و 

  . دهد برداري قرار مي در دسترس بهره، گر ساخته اي احساس و مشاهده جلوهبر ـ حقيقت

است كه از ) ع( و كلمات قصار حضرت عليها  نامه ها، اي از خطبه البالغه مجموعه  نهج
شروح و مطالب ، شناسان و افراد ديگر بوده و در مورد آن مورد توجه ادبا و سخنديرباز، 

. هايي از زيبايي و عظمت اين اثر نشان داده شده است گوشه، در هر يكنوشته شده و  يمختلف

 ةهاي ناشناختهنوز جنبه، در كنار مطالب مختلفي كه در مورد بالغت نهج البالغه مطرح شده
كيفيت ارتباط با مخاطب ، با رويكردي نو، ديگري در كالم حضرت وجود دارد كه در اين مقاله

، تا بدين ترتيبشود  ميبررسي ) ع( ت كالم حضرت عليابيو نيز راز جذّ، و تأثيرگذاري بر او
بخشي از مطالبي كه در اين مقاله . حضرت گشوده شودآن كالم  باب جديدي در زيباشناسيِ

كان و تواند پاسخي باشد به ابن خلّ مي ـ بويژه در بخش تصويرگريـ گيردمورد بررسي قرار مي
 نداترديد ايجاد كرده) ع( به حضرت امير المؤمنينانتساب نهج البالغه صحت روان او كه در پي

  . )313، ص3ج ،1364 ،ابن خلكان(

توان سبك واحد كالم حضرت و ارتباط آن را با محيط و مي، ه به مطالب اين بخشبا توج
در كتب و ) ع( تصويرگري و فن بيان حضرت علي ،البتّه. شرايط زندگي ايشان مشاهده كرد

هايي از جلوه«توان به كتاب مي، به عنوان نمونه .سي قرار گرفته استمقاالت مختلف مورد برر
در نهج  تصويرگري«و مقاله  1نوشته حميد محمدقاسمي» هنر تصويرآفريني در نهج البالغه

بررسي ، با اين حال. اشاره كرد 2اقبالي فاطمه و نياكي حسيني اجداداسماعيل نوشته  »البالغه
، از منظر عناصر تصويرساز ،غه به صورت كاربردي و بويژهموضوع تصويرگري در نهج البال

  . كه در اين مقاله بدان توجه شده است رويكردي تازه بوده

                                                           
 .ش 1387و فرهنگي، شركت انتشارات علمي : تهران. 1

  .ش1390بشت يارد ،فرهنگي معاونت ،نايس دانشگاه بوعلي ،و علوم انساني البالغه ش نهجيمجموعه مقاالت هما .2
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هاي راهها و شيوه بكارگيريدر كالم خود با ، رسان در مقام يك پيام) ع( حضرت علي
نونده را اي كه هر شبه گونه ؛توانسته است شكل خاصي به كالم خود ببخشد، رمختلف و مؤثّ

. برآنيم تا به بررسي راز اين تأثيرگذاري و ماندگاري بپردازيم، در اين مقاله. مجذوب خود كند

مورد  ،م حس و عاطفه در بطن كالمحركت منظّو  سه محورِ اقناع، تصويرگري اين موضوع در
   .گيرد بررسي قرار مي

  عايت اصل اقناع ر  - 1

هاي گوناگوني براي  تعريف، استاجتماعي   ومهاي عل زيرشاخه ودر علم ارتباطات كه جز
، دهي ذهني افرادي خاص اقناع روشي است براي تأثيرگذاري و جهت«. اقناع بيان شده است
جهت گرايش به موضوعي خاص است كه با ، كردن و راضي نمودن افراد اقناع به مفهوم قانع

كرد بايد به اين نكته توجه . )285ص، 1384آرا،  حكيم( »گيرد تي خاص صورت ميانجام فعالي
پيام است؛ به اين معني كه يك  ةنفوذ در گيرند، اقناع فرآيندي ارتباطي است كه هدف آن«كه 

د كه رو و انتظار مي كند مي به گيرنده ارائه، به شكل داوطلبانه يك نظر يا رفتار را، پيام ترغيبي
) ع(علي حضرت  .)73ص، 1384، يلّمتو( »ر واقع شودمؤثّ، پيام ةاين پيام در مخاطب يا گيرند

ت ارتباطي خود را در قالب ارتباط ميان فردي و ارتباط جمعي و با ارسال فعالي، در نهج البالغه
 .عرضه كرده است، نيز با ارسال نامه و با زبان خاصي به شكل شفاهي و گفتاري و، پيام ةو ارائ

سي است كه در ادامه در سه محور مورد اقناع مخاطب در نهج البالغه در ابعاد مختلف قابل برر
هاي اقناعي در زبان نهج البالغه، تغيير نگرش و سرانجام،  ويژگي: بررسي قرار مي گيرند

  .ها و فنون اقناع در نهج البالغه روش

 زبان نهج البالغه -1- 1

در نهج  اين شاخص. پيام قابل فهم براي مخاطبان است، ر در اقناعثّؤيكي از عوامل م
از اسلوب  در اين كتاب اينگونه نيست كه ،البتّه .ه قرار گرفته استغه به خوبي مورد توجالبال

ها و  كار بردن تركيب عمومي در به ةبلكه از شيو، خاص تفهيم و تفهم استفاده شده باشد
. اب و تأثيرگذار شده استجذّامام اي كه كالم  صناعات ادبي و بالغي استفاده شده به گونه

هايي  و كلمات و نامگذاري از پيش اقناع كردن را دارند از آنجا كه كلمات قدرت، اين عالوه بر
، pratkanis: پراتكانيس(   بريم به تعريف و ايجاد دنياي اجتماعي ما منجر خواهد شد كار مي كه به
به عنوان . ظرافت خاصي به كار رفته است ،در نهج البالغه در انتخاب كلمات ،)63ص، 1384
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به  تعبير )3 نهج البالغه، خطبة( »ريالطَّ يلَا يقرال ي و لُيالس ينع ردنحي«در عبارت  ،هنمون
هستند كه در دو جهت مختلف » رود باال نمى، ال يرقى« و »آيد ريزد و پايين مى فرو مى، ينحدر«

به كوه ، كه وجود امام لطيف و ظريفى است و آن اين ةبيانگر نكتاند  و در برابر هم قرار گرفته
ها اين  بسيار مرتفعى است و طبيعت اينگونه كوهها و قلّه ةكه داراى قلّ، عظيمى تشبيه شده

د و سپس به صورت مستمرّ به روى نده است كه نزوالت آسمانى را در خود جاى مى
و از  دنكن د و گلها و گياهان و درختان را بارور مىنساز هاى گسترده و دشتها جارى مى زمين

، 1ج، 1380، مكارم شيرازي( راه يابد هاآناوج تواند به  نمى، دورپروازى ةهيچ پرند، سوى ديگر
  .)323ص

موجب نيز آن  هاي مفاهيم و پيام، است كنندهاقناع، كلماتشكه  اينر ب البالغه عالوه نهج 
هاي  شگويد و به پرس متناسب با نيازهاي مخاطب سخن مي ؛شود تأثيرگذاري در مخاطب مي

رعايت ، ها ها و تركيب بودن جمله آهنگين، مندي از صناعات ادبي بهره. دهد وي پاسخ مي
در نهج ) ع(علي هاي كالم حضرت  شرايط و مقتضيات مخاطبان و زمان و مكان از ويژگي

  . البالغه است

 هاي گفتاري تركيب انواع صورت  - 1-1- 1

هاي گوناگوني بهره  سخن خود از شيوه رسان در قالب گفتار براي تبيين پيام و يك پيام
از پند زماني، آورد و  شاهد مثال تاريخي مي ،گاه، پردازد به تبيين عقلي موضوع مي ،گاه ؛برد مي

توان انواع اين  اي است كه مي البالغه بهترين نمونه نهج. كند و اندرز و انذار و تبشير استفاده مي
حضرت در ، 28 ةدر آغاز خطب ،به عنوان نمونه. تهاي كالمي را در حد اعلي در آن ياف صورت

، مثل التفات  ؛اند كار برده هاي گفتاري را به انواع صورت، في دنيا و پرهيز از غفلتمقام معرّ
  .  ... انذار و، ضرب المثل

 تركيب موضوعي - 1-2- 1

در  بايد، مخاطبان ظاهر شود ةكننده و تغيير نگرش دهند رسان اگر در نقش اقناع يك پيام
عزيرا  ؛مختلف را عرضه كند هاي موضوع، ت گفتارييك موقعيدر اقناع مخاطبموضوعي  تنو 

نحو رعايت بهترين اين ويژگي در نهج البالغه به  .)115، ص1383ساروخاني، ( اثربخش است
در ، به عنوان نمونه. گوناگوني اشاره شده است هاي موضوعبه ، در يك خطبهاز جمله، شده و 

 ف پيامبريوصت، معرفت خدا نظيرتوان يافت،  را ميحدود هفت موضوع مختلف  108 ةخطب
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تأكيد بر اطاعت از نكوهش كوفيان، ، كشتار و فساد بني اميه، اميه علت انحراف بني، )ص(اكرم 
  .اميه ها در بني و خبر از مسخ ارزش) ع(اهل بيت 

 شناختي و عاطفي نگرش زمان جزء كارگيري همه ب - 1-3- 1

اما حضرت  ؛تواند دو جزء نگرش انسان را مورد توجه قرار دهد نمي، واحد در آنِ سخنگو
آگاهي و انديشه آفريده و نوعي ، براي شنونده، زمان همچنين توانايي را دارد كه ) ع(علي 

  . شدن به عمل ايجاد نمايد نسبت به آن آگاهي و انديشه جهت تبديلرا نيز عالقه و گرايش 

 يالضاحي من حر الشمسِ فَتظلُّه أَو تر يفَلَربما تر«: فرمايد مي، 223 ةر خطبد، به عنوان نمونه
دائك و جلَّدك بِمصابِك و عزاك عنِ الْبكَاِء  يبِأَلَمٍ يمض جسده فَتبكي رحمةً لَه فَما صبرك علَ يالْمبتلَ

چه بسا كسي را در «؛ »ك و هي أَعز الْأَنفُسِ علَيك و كَيف لَا يوقظُك خوف بيات نِقْمةنفِْس يعلَ
نگري كه سخت ناتوان است، از افكني يا بيماري را ميبر او سايه مي .بينيآفتاب سوزان مي

تفاوت كرده و بر  اما چه چيز تو را بر بيماري خود بي. ريزيروي دلسوزي بر او اشك مي
كه چيزي براي  هاي خود شكيبا و از گريه بر حال خويشتن باز داشته است؟ در حالي مصيبت

چگونه ترس از فرود آمدن بال، شب هنگام تو را بيدار نكرده . تو عزيزتر از جانت نيست
  !؟»است

در اين فراز حضرت با توجه به بعد شناختي در قسمت اومل و بعد عاطفي در قسمت دو 
) كَويف ..(. ،انسان را متوجكند مي مرگ و قيامت ه .  

1گيري نگرش شكل -2- 1
  و تغيير آن در نهج البالغه 

نگرش او نسبت به مسائل ، يكي از عناصري كه در اقناع مخاطب بسيار تأثيرگذار است 
ه وجبه منظور تأثيرگذاري بر شنوندگان به موضوع نگرش و تغيير آن ت) ع( علي امام. است

  . پردازيمخاص داشته و روشهايي را بدين منظور به كار برده است كه در ادامه به بررسي آن مي

                                                           
درك ضرورت علت اين اهميت به  .استشناسي اجتماعي  در روان يكي ديگر از مفاهيم مهم» نگرش«مفهوم . 1

بيني كرد  پيش توان رفتار او را ، ميانسان با شناخت نگرش. گردد برمي ت رفتار فردي و اجتماعي انسانو فهم علّ
آنهـا بـه خصوصـيت اصـلي      ةتعاريف زيادي بيان شده است كه فصل مشترك همـ ، براي نگرش. و كنترل نمود

 ).125ص، 1384، آرا حكيم( اشاره دارد» آمادگي براي پاسخ دادن«يعني » نگرش«
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  تقليد، تكرار و يادگيري از طريق مشاهده   - 2-1- 1

، همانا گيري و تغيير نگرش در شكل) ع(علي حضرت  تأكيديكي از راهبردهاي مورد 
بارها به افرادي چون سليمان ، ر نهج البالغهد. تكرار و يادگيري از طريق مشاهده است، تقليد
مطالبي مثل ياد مرگ را مدام براي افراد و  )181 خطبة( ي از او دعوتاشاره و به تأس) ع( نبي

) 185 خطبة( كند مي ل در هستي و شناخت خدا دعوتآنان را به تأم و )167 خطبة( يادآوري

  . دنگرش مردم را به مسائل تغيير دهن، تا بدين ترتيب

  هاي شخصي افراد بيان انگيزه  - 2-2- 1

؛ زيرا )78 خطبة( كند مي هاي شخصي كساني مثل طلحه و زبير را ذكرانگيزه )ع(مام علي ا
  . كند مي شخصي نقش مهمي در نگرش افراد ايفا هاي اين انگيزه شناخت

  ل ر و تعقّتفكّ  - 2-3- 1

-ل فرامير و تعقّرا به تفكّ مخاطبان خود ،براي تشكيل و تغيير نگرش، حضرت همچنين

لَكُم في آثَارِ الْأَولني مزدجر و في آبائكُم الْماضني تبصرةٌ و «: فرمايدمي 98 ةدر خطب، مثالً ؛خواند
ز زندگاني گذشتگان كه هايي ا آيا نشانه«؛ »... الْماضني منكُم يمعتبر إِنْ كُنتم تعقلُونَ أَ و لَم تروا إِلَ

دارد؟ و اگر خردمنديد آيا در زندگاني پدرانتان آگاهي بر جا مانده، شما را از دنياپرستي باز نمي
  . »...و عبرت آموزي نيست؟ 

  ايجاد حالت ناهماهنگي شناختي   - 2-4- 1

مورد ، عمل كنيم قبول داريمآنچه در آن، اگر خالف ناهماهنگي شناختي حالتي است كه 
يكي از و  كند مي اين پرسش در وجود ما نوعي ناهماهنگي شناختي ايجاد. گيريم مي ل قرارسؤا

از اين شيوه نيز در نهج البالغه استفاده كرده ) ع(امام علي  .راههاي تغيير و ايجاد نگرش است
  . است

اي به  اشاره، در مقام وصف قيامت، 83 ةخطب از فراز چهارم حضرت در، به عنوان نمونه
از اين  و آمد آنها مرگ به سراغ، رزوهايشانآال گذشتگان كرده كه با وجود تمام اميد و احو

دارد  مي كنند به تأمل وا ا توجه نميبينند ام مي شنوندگان خود را نسبت به آنچه هر روزرهگذر، 
  . كند مي و حالت خوف و رجا را در دل آنها ايجاد
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  بخشي  آگاهي  - 2-5- 1

 )ع(علي  بخشي است كه حضرت آگاهي ،دهاي تشكيل و تغيير نگرشيكي ديگر از راهبر
د كه فرماي مي، بخشي و انذار زندگان در مقام آگهي، امام به عنوان نمونه. ه داشته استبدان توج
: دنيا را به آخرت ترجيح ندهيدرفت؛ پس خواهيد ، از دنيا، مثل اين مردگانسرانجام، شما نيز 

»مهدكَأَح رْتص ي قَدلَ فعِ الْقَود و اكنْيبِد رَتَكآخ لَا تَبِع و اكثْوم حلفَأَص  و رِفا لَا تَعم
گويا «؛ )31البالغه، نامة  نهج( »... تُكَلَّف و أَمسك عنْ طَرِيقٍ إِذَا خفْت ضَلَالَتَهما لَم  الْخطَاب في

پس جايگاه آينده را آباد كن، آخرت را به دنيا نفروش  .گذرد كه تو هم يكي از آناني نمي زماني
اى كه از گمراهى آن  و در جاده و آنچه بر تو الزم نيست بر زبان نياورداني مگو  و آنچه نمي

   .»... ترسى قدم مگذار مى

  ها و فنون اقناع روش -3- 1

بر همين . براي نفوذ و رسوخ در ذهن و دل انسان بايستي از راه و فن خاصي بهره گرفت
كند تا بتواند پيام اقناعي  از فنون گوناگوني در كالم خود استفاده مي) ع( حضرت علي، اساس

  . پردازيم مي خود را به مخاطب برساند كه در ادامه به بررسي آنها

   براي فهم و درك و پذيرش پيام» عقل و وجدان«كارگيري  هب  - 3-1- 1

علي روشهاي اقناع است كه در كالم حضرت  يكي ازتوجه دادن مخاطب به عقل و وجدان 
اي به گونه، ايشان در مقام نكوهش غافالن، به عنوان نمونه. ه قرار گرفته استمورد توج) ع(

آنان را گرفتار دنيا و آرزوهاي . گويد كه عقل و وجدان شنوندگان را بيدار كند مي سخن
قَد غَاب عن قُلُوبِكُم ذكْر الْآجالِ و «: كند مي ت دور شدن آنها اشارهبه علّ و داند مي دروغين

آجِلَة و إِنما حضرتكُم كَواذب الْآمالِ فَصارت الدنيا أَملَك بِكُم من الْآخرة و الْعاجِلَةُ أَذْهب بِكُم من الْ
 تناصحونَإِلَّا خبثُ السرائرِ و سوُء الضمائرِ فَلَا توازرونَ و لَا  دينِ اللَّه ما فَرق بينكُم يأَنتم إِخوانٌ علَ

ياد مرگ از دلهاي شما رفته و آرزوهاي فريبنده جاي آن را «  ؛)113نهج البالغه، خطبة ( »...
 دنيا بيش از آخرت شما را تصاحب كرده و متاع زودرس دنيا، بيش از متاع آخرت .گرفته است

همانا شما برادران ديني . در شما نفوذ كرده است و دنيازدگي قيامت را از يادتان برده است
نه يكديگر را . يكديگريد؛ چيزي جز درون پليد و نيت زشت شما را از هم جدا نساخته است

  . شود ، ديده مي281 حكمتدر ديگر  ةنمون. »دهيد نه خيرخواه يكديگريد ياري مي
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  و كالمروش فلسفه   - 3-2- 1

البالغه از آن  امام در نهجاست كه  يروش اقناعي ديگرتوجه به مباحث فلسفي و كالمي 
پردازد كه به  مي در اثبات مطلبي يا كالمي بحث فلسفيبه ) ع(گاهي امام علي  .جويد بهره مي

مورد  در، آن حضرت به عنوان نمونه .مردم ةامور روزانبه نه  ،شود مي ربوطمسائل اعتقادي م
أَولُ الدينِ معرِفَته و كَمالُ معرِفَته التصديق بِه و كَمالُ التصديقِ بِه «: فرمايد مي، رفت خداوندمع

أَنها غَير  صفَةتوحيده و كَمالُ توحيده الْإِخلَاص لَه و كَمالُ الْإِخلَاصِ لَه نفْي الصفَات عنه لشهادة كُلِّ 
سرآغاز دين، «؛ )1نهج البالغه، خطبة ( »الْموصوف و شهادة كُلِّ موصوف أَنه غَير الصفَة

خداشناسي است و كمال شناخت خدا، باورداشتن او، و كمال باورداشتن خدا، شهادت به 
ت مخلوقات جدا يگانگي اوست و كمال توحيد، اخالص؛ و كمال اخالص، خدا را از صفا

-دهد كه غير از موصوف است و هر موصوفي گواهي ميكردن است؛ زيرا هر صفتي نشان مي

  .»دهد كه غير از صفت است

1جدل و روش اقناعي موعظه  -3- 1-3
   

وجود  )ع(علي  جدل روش اقناعي ديگري است كه در كالم حضرت و توسل به موعظه
  . )6 ةنامنهج البالغه، ( ه معاويه به كار رفته استحضرت ب در نامةاين فن براي نمونه، . دارد

  روش قرآن   - 3-4- 1

دليل بر ، هاي آن سازد و زندگي را با همه مظاهر و جلوه قرآن عقيده را به زندگي مربوط مي
ذات خود  ةخواهد كه به درون خود وارد شود و در آين شمارد و از انسان مي وجود خدا مي

براي نمونه، ( جه نمايد تا با دليل واضح به هستي خدا راه يابدتو يش،بنگرد و به اطراف خو
به عنوان . رفته در نهج البالغه است ركا به يكي از روشهاي اقناعيِ نيز اين). 164/ 2: البقره. نك

  . است شده به اين موضوع پرداخته 91خطبة و  182خطبة نمونه در 

                                                           
گفتن بـه   وگو كردن و با يكديگر سخن گفت جدال«. جويي است گفتن از طريق نزاع و غلبه جدل نوعي سخن. 1

طناب را «يعني  ؛»جدلت الحبلَ«نمودن بر ديگري است و مفهوم اين كلمه از  طريق ستيزه و نزاع و به جهت غلبه
گـو ايـن كـه هـر يـك از      ، باشـد  گرفته شده اسـت و جـدال هـم بـه همـين معنـا مـي        »پيچاندم و محكم كردم

از كشـتي گـرفتن و افكنـدن     اين كه مفهوم و ريشه جـدال تابد و يا  گاهش برميديگري را از ديد، كنندگان جدل
 .)103، ص11ج، 1414، منظور ابن. ك.نيز ر/ 189، ص1412، راغب(» رقيب بر زمين گرفته شده است
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  تاريخ گذشتگان توجه دادن به   - 3-5- 1

بوده ) ع(علي ه حضرت هاي اقناعي نهج البالغه كه بسيار مورد توجاز شيوهيكي ديگر  
سرنوشت مردم و مانده از گذشتگان و دقت در  دعوت به مطالعه و بررسي آثار باقي، است
مانده از گذشتگان باشد  چه اين نوع مطالعه و بررسي با ديدن آثار باقي ؛هاي گذشته است نسل

 وانبه عن. آنها در گذشته استدقت در وضعيت ، هدف .فرق نمي كند، تاريخ آنها ةو چه مطالع
و إِنَّ لَكُم في الْقُرون السالفَة لَعبرةً أَين الْعمالقَةُ و أَبناُء الْعمالقَة أَين «: فرمايند مي )ع(، امام نمونه

ةناعاُء الْفَرنأَب ةُ وناعهاي  براي شما در تاريخ گذشته درس«؛ )184الغه، خطبة نهج الب( »... الْفَر
  . »...كجايند عمالقه و فرزندانشان؟ كجايند فرعون ها و فرزندانشان؟ . عبرت فراوان وجود دارد

   نبندي و اثر متقاعد سازي آ گروه  - 3-6- 1

 اجتماعي رخ هاي اي از حوادث زندگي انسان در اجتماع و درون گروه بخش عمده 
انسان . اجتماعي زندگي انسان است هاي از موقعيت ... محل كار و تحصيل و، خانواده .دهد مي

گوناگون اجتماعي  هاي ش در گروههاي ن نيازشد   هبه خاطر زيست اجتماعي خود و برآورد
  . يابد مي عضويت

گذارند  ثير ميأت بر روي همتعامل دارند و به نوعي ل از چند نفر است كه با هم گروه متشكّ
صان تبليغ از يك روش اقناعي است و متخصها  بندي انسان گروه. پذيرند نيز ميثير أو از هم ت

اي را آشكار  بهره برده و نكته »فرايند شناختي و انگيزشي«شناسي يعني  فرايند روان دو
بندي و  براي تقسيم - و يك گروه هستممن عض - علم به اين موضوع كه«كه  اند  هساخت

 ت نفس و غرور افراد محسوبعزّ أهاي اجتماعي منش رود و گروه ر ميهان به كاكردن ج مفهوم
ه داشته و در سخنان به اين نكته توج )ع(علي  حضرت. )164ص ،1381، ديلمي( »شود مي

مردم را به ، 147 حكمت در، به عنوان نمونه. پردازد مي بندي افراد به گروه، بدين منظور، خود
سپس، مگساني سرگردان؛ و  و آموزنده بر راه نجات، داناي خداشناس: كند مي سه دسته تقسيم

  . كند مي هاي مختلف مردم را بيان گروه هاي ويژگي

1 -3-7 -  ل به ترس توس  

ترس ابزار نيرومندي  .آيد هاي اقناع به حساب مي يكي ديگر از روش ترساندن مخاطب
 جويي براي رهايي از ترس سوق به سوي چاره وبررسي دقيق موضوع  بهاست كه افكار ما را 
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استفاده  نيز در نهج البالغه از اين شيوه )ع(علي  حضرت. )134ص، 1384، پراتكانيس( دهد مي
دادن آنان به سمت آخرت  گناه و سوق به منظور بازداشتن مردم از، به عنوان نمونه. كرده است

به منظور ، ر مقام موعظهد ، اماممثالً. پردازد مي به ترسيم وضعيت ترسناك مرگ و مردگان
كرديد و صبري مي ديدند بي ديديد آنچه مردگان مياگر شما مي: فرمايد مي تأثيرپذيري مردم

و  فَإِنكُم لَو قَد عاينتم ما قَد عاين من مات منكُم لَجزِعتم و وهلْتم و سمعتم و أَطَعتم«: ترسيديدمي
 نوالَكنايع ا قَدم كُمنع وبجح20نهج البالغه، خطبة ( »م .(  

  ايجاد روحية احساس گناه   - 3-8- 1

 تواند نيروي زيادي را براي مي، هاي عاطفي ديگر احساس گناه مانند اغلب كشش 
 »رود ر براي اقناع به شمار ميعامل بسيار مؤثّ، رو از اين« و دادن به افكار ما ايجاد كند جهت

به اين موضوع ، در بخشي از سخنان خود )ع(علي  حضرت. )34ص، 1384 ،پراتكانيس(
احساس گناه را در آنها ، با سخنان خود، در مقام سرزنش كوفيان، به عنوان نمونه. پرداخته است

الْمكْروه  يكُم بِه حملْتكُم علَهذَا جزاُء من ترك الْعقْدةَ أَما و اللَّه لَو أَني حني أَمرت«: كند مي ايجاد
  . )121نهج البالغه، خطبة ( »... الَّذي يجعلُ اللَّه فيه خيراً فَإِن استقَمتم هديتكُم

  به مثل  ههنجار معامل  - 3-9- 1

) ع(علي  كند و در سخنان حضرت مي هايي كه شنونده را متقاعد به پذيرشيكي از روش

اگر من براي «دهد كه  مي اين هنجار به ما دستور. به مثل است ههنجار معامل، وجه شدهبدان ت
به . ]47ص، 1384 ،پراتكانيس[. »شما نيز بايد براي من كاري انجام دهيد، شما كاري بكنم

هاي خود محور توصيه اين موضوع را، خطاب به مالك اشتر، 53 ةنامدر ) ع(، امام عنوان نمونه
لَّا أأَلَا و إِنَّ لَكُم عندي «: فرمايد مية ديگري خطاب به فرماندهان سپاه، نيز در نام و دهد قرار مي

لَّا أو لي علَيكُم الطَّاعةُ و  ... أَحتجِز دونكُم سراً إِلَّا في حربٍ و لَا أَطْوِي دونكُم أَمراً إِلَّا في حكْمٍ
ةوعد نوا عكُصنإِلَ ت اترموا الْغوضخأَنْ ت لَاحٍ وي صطُوا ففَرلَا ت ق يوآگاه باشيد حق «؛ »... الْح

و حق من بر شما ... شما بر من آن است كه جز اسرار جنگي هيچ رازي را از شما پنهان ندارم
تي اين است كه فرمان مرا اطاعت كنيد و سرپيچي نكنيد و در انجام آنچه صالح است، سس

  ؛ )50البالغه، نامة  نهج(» ...و براى رسيدن به حق تالش كنيدنورزيد 

  : توان اشاره كرد كار رفته در نهج البالغه به موارد زير مي هاي اقناعي بهديگر شيوهاز  
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   ها تداعي و يادآوري نعمت  - 3-10- 1

عنوان نمونه، به . هاي اقناع مخاطب در نهج البالغه استيادآوري نعمت يكي ديگر از شيوه
عروقي  يالْحمد للَّه الَّذي لَم يصبِح بِي ميتاً و لَا سقيماً و لَا مضروباً علَ«: فرمايد مي )ع(امام علي 

  . )7فراز  ،83 ةخطب .نك نيز و 215خطبة نهج البالغه، (» ... بِسوٍء و لَا مأْخوذاً بِأَسوإِ عملي

  نتايج  ةارائ  - 3-11- 1

شود تا او متوجه خطا و اشتباه  در اقناع مخاطب گاه، نتايج يك كار براي مخاطب بيان مي
بصره به خاطر همراهي با  اهل در مقام سرزنش) ع(، امام علي به عنوان نمونه. شودخود 

و أَتباع الْبهِيمة  ةكُنتم جند الْمرأَ«: فرمايد مي، نتايج كار آنها را بيان كرده، برپاكنندگان جنگ جمل
؛ )13نهج البالغه، نامة ( »...رغَا فَأَجبتم و عقر فَهربتم أَخلَاقُكُم دقَاق و عهدكُم شقَاق و دينكُم نِفَاق

جنگيديد و تا دست و پاي آن كرد ميشما سپاه يك زن و پيروان حيوان بوديد، تا شتر صدا مي«
از هم گسسته و دين شما دورويي اخالق شما پست و پيمان شما . يد فرار كرديدقطع گرد

  . »...است 

  ارزيابي از ديگران   - 3-12- 1

به ارزيابي افراد پرداخته و شنونده را ، مردمرساني به  در مقام آگاهي )ع(علي  حضرت
يت افرادي مثل به شخص، مثالً. قاضي قرار داده تا بتواند درست را از نادرست تشخيص دهد

و مردم كوفه ) 137خطبة  (حه و زبير طل، )116ة خطباز  4 فرازنهج البالغه، ( حجاج ثقفي
) ص( و پيامبر) 120ة خطب( شخصيت اهل بيت، اشاره كرده و در مقابل) 97ة خطبهمان، (

  . زدپردا مي و به ارزيابي آنها كند مي را بيان) 118ة خطب( و افراد صالح و شايسته) 116ة خطب(

  تكرار   -1-3-13

 گاهي مطالب را در سخنان خود تكرار، به منظور تأثيرپذيري بيشتر )ع(علي  حضرت
پرهيز از  و تذكّر دادهم تكرار كرده دريكي از مطالبي كه مدام حضرت آن را براي م. كند مي
، 28 ةخطبنهج البالغه، . نك(، ه استفرمودبه آن اشاره ، پرستي است كه در جاهاي مختلفدنيا
  . ...) و 52ة ، خطب45ة خطباز  2فراز ، 32ة خطب از 4 فراز
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  تصويرگري - 2

اصطالح » تصوير«واژة هنوز ، هاي جديدرغم اهميت موضوع تصوير هنري در پژوهش علي
كه  ، زيرانگرداش به آن ميمبهمي است كه هر ناقد از خالل نگرش معرفتي و مكتب ادبي

هاي است كه پژوهش دليلبه همين . متفكر است فرد بينيِ هانج ةكنند منعكس، تصوير در واقع
در تعاريفي كه ناقدان معاصر . تفاوت و حتي متضاد هستندنقدي در برداشت از تصوير با هم م

  . ه به مباني فكري و معرفتي آنها حائز اهميت استاند توجاز تصوير ارائه كرده

نمودن  ن براي چيزي يا نقش و رسمبه معناي صورت و شكل قرارداد، در لغت »تصوير«
هاي جديد در با رشد نظريه، مغرب زمين رد .)5933، ص4ج، 1364هخدا، د( چيزي است

اي پيدا رفته و مفهوم تازهتصوير و تصويرگري مورد توجه ادبا و منتقدان قرار گ ،بالغت ةحوز
و آن را ) 38ص، 1389، فتوحي( را معادل تصوير به كار برده )image( ةآنان واژ. كرده است

-مي، دانند كه از طريق آنبيني شاعر يا نويسنده ميها و جهانانديشه، ابزاري براي بيان افكار

نظرات ، همين نگاه مكتبي به تصوير باعث شد كه در غرب. توان به دنياي آنها راه يافت
دبي بر ا مكاتب پردازانمتفاوتي در مورد مفهوم تصوير و تصويرگري مطرح شود و نظريه

 مكتب در. تعاريف مختلفي از مفهوم تصويرگري ارائه كنند، مباني فكري و مكتبي خود اساس

 تصوير خاستگاه، خيال عنصر )s.t.coleridge( جكولري. تي. اس] گرااحساس[ مِيسرومانتيس

 هنر" تبمك در م،يسرومانتيس از پس .)57ص، تابي، هالل( ستا ندازها و شكل هر در فني
- عينيت و بيان ابزارة مثاب به، تصوير بهه در نگا آنان. شد اييژهو توجهر، تصوي به، "هنر رايب

 طبيعت و خاستگاه و سرچشمه در اما ،؛شدند ها همداستانرومانتيست با، محسوسات به بخشي

، احساسات گوياي عينيِ جهان«را  فني تصويرنان را آاختالف داشتند؛ زين آنا با، تصوير
، موسي( دانستند مي» ... شاعر شخصيت رد پنهان هميشه افكار و وحيرت ، حاالعواطف

  . )46ص، 1994

 باور اين بر و برخاست »هنر براي هنر« مكتب با مخالفت ، به]نمادگرايانمكتب [ سمبوليسم

 مد سرشت، البتّه. تصويرند هايخاستگاه و هاسرچشمه آميزي،حس و آدمي كه سرشت بود
 انساني جان و روح ژرفاي در و ميسرومانتيس مكتب در مطرح شتسر از ترژرف آنان نظر

  ).418صتا، ، بيهالل(است  اثرگذارتر

 و ها رومانتيست  تصوير با )ناخودآگاه و رؤيا جهان  تصويرگرايان[ ها سوررئاليست  تصوير
 ناشي، روانشناختي نظرية با سوررئاليسم پيوند از تفاوت اين. متفاوت است ها سمبوليست
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 ترتيب، تصوير بدين. اند نوآوري خاستگاه عقل،  و ناخودآگاه آن، جهان ةپاي بر كه شود مي

هاي  ناگفته اظهار و ناخودآگاه رهايي كليد و ناخودآگاه  مبدعانة  و  مبتكرانه  سوررئاليستي، ثمرة
  ). 49، ص1994موسي، ( ستشخص ا

م ادراكات حسي براي تجس تصوير را بهترين ابزار] تصويرگرايانمكتب [ مكتب ايماژيسم
كند كه هدفش پيوسته اين است كه توجه خواننده را جلب كند و كاري كند كه يك قلمداد مي

، شيء مادي را مدام پيش چشم خواننده زنده نگه دارد و نگذارد فرآيندهاي انتزاعي خيال
 رابيناسكلتن . )393، ص1389، فتوحي( دنادراك او را نسبت به آن شيء دچار لغزش كن

)sceleten robin( هاي حاصل از دريافت تصوير بياني است كه به صور ذهنيِ«: گويد مي
شود تا خواننده احساس كند كه  مي سبب، به عبارت ديگر، بخشدي نويسنده زندگي ميحس

، 1375، اسكلتن( »شنوديا مي، بويدمي، كندلمس مي، بينداي متمايز ميچيزي را به گونه
  . )155ص

، چنين دريافتي ةشود به واسطنويسنده دريافت خاصي دارد كه سبب مياين اساس، بر 
را به نوعي  ءاين اشياچنانكه گويي، ، اي ديگر القا كندبينيم به گونهاشيايي را كه همه روزه مي

كنند، عالوه بر اين، ها تلقي خاصي از تصوير ارائه ميهر يك از اين تعريف. بينيم مي، ديگر
اي دارد كه هر اديبي بر اساس  معنايي گسترده ةدامن، دهند كه اصطالح تصويرشان ميخوبي نب

ن ابا توجه به ديدگاه قدما و معاصر، اما در مجموع. تعريفي از آن ارائه كرده است، مباني خود
ي اعكسي را كه پس از شنيدن واژه، ترين نگاه توان گفت كه در سادهمي، مفهوم تصوير بارةدر

، مراد از تصوير، تراند و در نگاهي كليشود تصوير شمردهدر ذهن حاصل مي» لگ«مثل 
اي است كه سخنور  شاعرانه هاي بخشي  ها و چهرهپردازي نگاره، هاسيماسازي، هاآفريني نقش

، همان است كه در زبان ادب تشبيه، نگارد و حاصل آنسخن مي ةبر صفح، خيال ةبا خام
  . شودخوانده مي) ايماژ(» صور خيال«كلي  بطورتشخيص و ، تجسيم ،كنايه، مجاز، استعاره

جدا  را تشكيل داده و آن را از زبان علمي» هنر«كه مفهوم است  عاملي ترين اين عنصر مهم
جديد ميان اشياء به منظور  ةايجاد رابط: اين عنصر عبارت است از ةوظيف. سازدو ممتاز مي

 ،در اين تعريف. است ينده در پي رساندن آن به مخاطببخشيدن به مفهوم فكري كه گو عمق
ي فنّي و كاركردي تصوير مورد توجه قرار گرفته و ديدگاه قدما و معاصران نيز در آن دو جنبه

 . پردازيممي) ع(امام علي هاي تصويرگري در كالم اكنون به بررسي روش. لحاظ شده است
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  كاربرد نماد در تصويرگري  -1- 2

 ، حاصل)به ه و مشبهمشب( ارتباط دو طرفاز ابزارهاي تصويرآفرين است كه  نماد يكي از
، به از ديدگاه استعاره ،مطمح نظر نبوده است و غالباً، اين ابزار خيالي در بالغت قديم. شود مي
بالغت كالم  ةدر كتبي كه در زمين »سمبل«يا همان  »نماد«و بحثي با عنوان  نگريستند مي آن

هي به نمادهاي به كار رفته در آثار ادبي بجا مانده از توج، جود ندارد و به تبع آنونوشته شده، 
  . نهج البالغه نشده است ،خصوصاًو گذشتگان 

 است »سمبل«شود و نام كالسيك آن  خوانده مينيز  »مظهر«و  »رمز«، نماد در زبان فارسي

، پورنامداريان(، شودمي ناميده »رمز«، در زبان عربياين عنصر . )210، ص1379، شميسا(
 سمبل، نشان، نمود: در معاني مختلفي به كار رفته است، از نظر لغوي »نماد«. )1، ص1367

، شيء، عالمت، نشانه، مظهر، )ذيل همين ماده ،1373، انصارپور، 1364، دهخدا، 1363، پادشاه(
، بخشيدن به آن ديتوصدا يا عمل داراي اهميت فرهنگي و توانايي برانگيختن پاسخ يا موج

  ). همين ماده، 1373، ديگران بهابادي ورضوي (

رمز چيزي است از «: گويد مي ،»هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان«كتاب  مؤلّف
جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجزيه از طريق حواس كه به چيزي از جهان ناشناخته و 

كه اين  نآبه شرط  - اشاره كند، متعارف خودغير محسوس يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و 
 »ي نگرددم آن تلقّاشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلّ

اي از شيء يا امري نشانه آيت و«: در تعريف ديگر آمده است). 14، ص1367، پورنامداريان(
 سلطنت ةو تاج نشان، رازو سمبولي از عدالتت ،مثالً ،كند مي است كه شيء يا امر ديگر را القاء

سرخ نماد زيبايي و ايثار و الله نماد پاكي و جواني  گل، شير مظهر شجاعت، و كبوتر نماد صلح
  . )34، ص1، ج1367، ناظر زاده( »غيره و

، مثالً ؛ماند مي بهشود و مشبهه حذف ميمشبكه در آن،  ژرف ساخت سمبل تشبيه است
ترازوي « ةاضاف ،شود و سپسبه ترازو تشبه مي، ظر استقرار برابري و راستينخست عدالت از ن

  . كند اليه داللت مي معناي مضاف و مضاف به كلّ) مضاف( آيد و آنگاه ترازومي پديد »عدالت

 شاناغلب به دليل نزديكي و شباهت زياد، نمادهاي به كار رفته در آثار ادبي قديم و جديد
ويا بر اساس فرمول نشده هي توج هايا به آن اغلب،و  اند رد توجه قرار گرفتهكمتر مو، به استعاره

فراوان است ، موارد استفاده از نماد در نهج البالغه براي خلق تصاوير. اند ، توجيه شدهاستعاره
  : شود مي اشارهاين متن، هايي از عناصر نمادين به نمونه، بتفكيك، كه در ادامه
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  ن تير بدون پيكا - 1-1- 2

لذا براي . است» اثري بي«سمبل و نماد ) ع( تير بدون پيكان در بيانات شيواي حضرت علي
: كند مي آنان را به تير بدون پيكان تشبيه، رساني مردم كوفه در موقع نبرد دادن عدم كمك نشان

چنانكه اعراب براي بيان  ،)69و  29 خطبةنهج البالغه، ( »و من رمي بِكُم فَقَد رمي بِأَفْوق ناصل«
ابن ( )رماه بأَفْوق ناصل: (نددز مي اثر بودن چيزي به پرتاب كردن تير بدون پيكان مثال بي

  . )663ص، 11ج، 1414، منظور

  سپر  - 1-2- 2

 رو، آن حضرت از همين. است» ظتافدارندگي وح نگه«سپر نماد ) ع( در كالم حضرت علي
أَيها «: كند مي توصيف» سپر« تر از دارنده نگه و هرا بازدارندآن ، در مقام ستايش وفاي به عهد

با توجه به همين  .)41 خطبةالبالغه،   نهج(» منه يالناس إِنَّ الْوفَاَء توأَم الصدقِ و لَا أَعلَم جنةً أَوقَ
 كه انسان را از روزه را به سپر تشبيه كرده، در حديثي) ص(اكرم  پيامبراست كه ويژگي بارز 

  . )408، ص1403 صدوق، ( )وم جنةٌالص: (دارد ميبازاز گناه، و كند  ميحفظ ، شهوات

  شمشير  - 1-3- 2

شوم  ةاست؛ لذا در بيان آيند» رگ و خطرم«نماد ، شمشير )ع(علي در كالم حضرت 
به مرگ و ، عبيرو با اين ت كند مي ن توصيفاشير برّت و خواري و شمآنان را گرفتار ذلّ، خوارج

أَما إِنكُم ستلْقَونَ بعدي ذُلا شاملًا و سيفاً «: كند اشاره ميآن خواهند شد،  خطراتي كه گرفتار
  . )58 ةخطبنهج البالغه، ( »قَاطعاً

  آسياب  - 1-4- 2

ه سخنوران و اديبان عرب و غير عرب را به آسياب با چرخش و حركت خود همواره توج
. اند برده كار به، مورد نظر خودخاص  ليكوكرده و هركدام آن را در معناي سمب خود جلب

كار برده كه از  به» سرزندگي و رونق«آن را در معناي نمادين آن يعني نيز ) ع( حضرت علي
آورد  در مقام بيان رهرو،  از اين. شود مي در ذهن تداعي، آسيابمستمرّ همان چرخش و حركت 

به چرخيدن ، ل و پويايي كه پيامبر در ميان عرب ايجاد كرداز تحو، )ص(اكرم  بعثت پيامبر
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أَراهم منجاتهم و بوأَهم  يحت ) ...ص( فَإِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداً«: آسياب تعبير كرده است
 تقَامتاس و ماهحر تاردتفَاس مهلَّتحممهات104 خطبةنهج البالغه، ( »قَن( .  

  تازيانه  - 1-5- 2

حضرت به منظور اشاره  ،لذا. است» درد و رنج«سمبل و نماد ) ع(تازيانه در كالم امام علي 
كند كه زخم با كارد يا  مي اي توصيف درد و رنجهاي آنها را به گونه، هاي اخروي به عقوبت

و لَا ضرباً بِالسياط و لَكنه ما يستصغر ذَلك  يحاً بِاْملُدلَيس هو جر«: تازيانه در برابر آن ناچيز است
  . )176 خطبةنهج البالغه، ( » معه

  آسمان  - 1-6- 2

ا و سخنوران بوده است و در بلندي و برافراشتگي آسمان همواره محط نظر ادب
 حضرت علي، ت و بالغتتاز عرصة فصاح يكه. اند از آن استفاده كرده، هاي خود تصويرگري

قرار  »بلندي و برافراشتگي«آن را سمبل ، ه داشته و در كالم شيواي خودنيز به آن توج) ع(
گردن برخي از آنها را از آسمان فراتر  ،در مقام وصف فرشتگاناز جمله، آن حضرت، . دهد مي

نهج ( »دامهم و الْمارِقَةُ من السماِء الْعلْيا أَعناقُهمأَقْ يمنهم الثَّابِتةُ في الْأَرضني السفْلَ«: كند مي توصيف
  . )فراز سوم، 1 ةخطبالبالغه، 

   )عشار( شتر آبستن ده ماهه - 1-7- 2

ترين  با ارزشآن هنگام، دادن احوال قيامت كه انسان در  براي نشان) ع(حضرت علي 
شتر آبستن و  هاي انسان گله ،ر آن روزآورده است كه د، كند مي فراموشنيز چيزهاي خود را 

اللَّه فَإِنها الزمام و الْقوام فَتمسكُوا بِوثَائقها و  يأُوصيكُم عباد اللَّه بِتقْو«: كند اموالش را فراموش مي
يومٍ   لسعة و معاقلِ الْحرزِ و منازِلِ الْعز فيأَكْنان الدعة و أَوطَان ا ياعتصموا بِحقَائقها تؤلْ بِكُم إِلَ

ارصالْأَب يهف صخشت الْأَقْطَار لَه مظْلت و يهطَّلُ فعت و ومرار صشفراز 195 خطبةنهج البالغه، ( »الْع ،
  ). سوم

فصيلي كه مجال ذكر ت اردوجود د) ع(ديگري نيز از كاربرد نماد در كالم امام علي  موارد
، »هاخلق تصوير به كمك كلمات و واژه«اما در بخش  ؛همة آنها در اين مقال نيست

  . شود مي اشاره آنها كار رفته در نهج البالغه و معاني نمادين وار به نمادهاي به فهرست
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  يطبيععناصر بينش و مفاهيم با  ،آميختگي نگاه -2- 2

تابلوهايي  ،گيري از طبيعت و عناصر مربوط به آن بهره با، در كالم خود) ع( حضرت علي
در تشبيهات و استعارات و . كند اي را به خود جلب مي ه هر شنوندهشگفت خلق كرده كه توج

 ،آنگيري از  حضرت با بهره و گري خاصي داردطبيعت جلوه ،نهج البالغه ساير صور ادبيِ
مردم و يادآوري قبر و به در مقام موعظه ، نمونه به عنوان. مفاهيم بلند را به تصوير كشيده است

لَا يحزنهم تنكُّر الْأَحوالِ و لَا يحفلُونَ «: است مرگ، به توصيف وضعيت اموات پرداخته
اجِفوترسناك يها ند و نه از زلزلها نگران، ها نه از دگرگونى ؛)221ة خطبنهج البالغه، ( »بِالر ،

ترين چيزها نيز براي اشاره به اين كه حتي ترسناكاين تعبير، حضرت در . هراسى دارند
كه مفهوم ترس و اضطراب را در ذهن » زلزله«مفهوم گيري از با بهرهترساند،  مردگان را نمي

زلزله با ترس : فرمايد و مي كشدكند، وضعيت هولناك اموات را به تصوير ميشنونده ترسيم مي
  . شود اعث ترس مردگان نميو وحشتي كه همراه دارد، ب

  آميزيخلق تصوير به كمك حس -3- 2

 يعني آميزي حساصطالح . كندايفا مي، در تصويرسازي اي آميزي نقش عمدهحسعنصر 
 شفيعي( »خاص محسوسات يكي از حواس را به ديگري نسبت دهيم، ايبه شيوه« اين كه
استفاده كرده نيز شيوه  از اين، خود هاي حضرت در تصويرگري. )273ص، 1380، كدكني

نهج ( »أَهلُك بِالْموت الْأَحمرِ و الْجوعِ الْأَغْبرِ يسيبتلَ«: فرمايدمي) ع(، امام به عنوان نمونه. است
دهد و  مي ه گرسنگي نسبتبو تيرگي را  قرمزي را به مرگكه در آن،  )101 ةخطبالبالغه، 

  . كشد مي رعاقبت سخت بصره را به تصويبدين گونه، 

  هاخلق تصوير به كمك كلمات و واژه -4- 2

ه بدان الزم است عناصري است كه در يكي ديگر از روشهايي كه در تصويرگري توج
ط آنها خلق و نيز نوع تصويري كه توسكار رفته  بهمختلف به منظور تصويرسازي  هاي قالب

، مشرق و مغرب، اي مختلف مثل كوهه گيري از امور و پديده با بهره ،غهدر نهج البال. شده است
خلق شده  ... ارزش و، گيرز، عظمت و بزيبايي اي براي بيان تصاوير ساده ،... و بيابان، دريا

دادن اهميت امانت الهي كه بر گردن  در يك تعبير زيبا براي نشان) ع( حضرت علي ،مثالً. است
گستردگي و ، تصويرِ برافراشتگيزمين و كوه را به ترتيب براي ، انسان است سه عنصر آسمان
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 يفَقَد خاب من لَيس من أَهلها إِنها عرِضت علَ الْأَمانةثُم أَداَء «: برده است كار بهاستقامت 
 اتاومالسةنِيبالْم  نيضالْأَر وةوحدالطُّولِ الْم الِ ذَاتالْجِب و  ةوبصنلَ فَلَا الْملَا أَع و ضرلَا أَع لَ ويأَطْو 

  . )199 خطبةالبالغه،   نهج( »و لَا أَعظَم منها

و ها  از پديده )ع( حضرت علي ه،در نهج البالغدهد كه  نشان ميگرفته  انجام هاي بررسي 
از  متنوعيبه منظور تصويرسازي استفاده كرده و تصاوير ، ي و معنوياعم از ماد، امور مختلف

و مرزهاي  صي دارند و حدمخصوانسجام تنوع، اين عناصر در عين . استنموده آنها ارائه 
هاي  بندي دستهتوان آنها را در  مي ، بطوري كهاست، وجود داشته خاصي براي انتخاب آنها

  . صي قرار دادمشخّ

ر زي 18در هفت عنوان كلي و  -همراه با تصويري كه از آنها ارائه شده -ين عناصرا
  : ندهست بندي قابل دسته، به صورت زير، به ترتيب حروف الفبا، مجموعه

  ابزار و لوازم - 4-1- 2

  : ابزار و لوازم جنگي) أ

 ،)فراز دوم، 100 خطبةفراز سوم و ، 87 خطبةنهج البالغه، ( ارزش و اعتبار: پرچم  -
 ،)ز ششمفرا، 91 خطبة( بلندي و برافراشتگي ،)فراز سوم، 93 خطبة( عالمت و نشان

: تير بدون پيكان ؛)هارمچفراز ، 192 خطبة( خطر و آسيب: تير؛ )فراز دوم، 102 خطبة(قدرت

 ةتير در جعب ؛)فراز سوم، 193 خطبة( الغري: تير تراشيده؛ )29 خطبةو  69 خطبة( اثري بي
 خطبةو  13 ةنام( محكم و استواربودن: زره ؛)فراز دوم، 119 خطبة( لرزش اضطراب و: خالي

 خطبة( زشتي: خورده سپر چكش ؛)41 خطبة( دارندگي و حفاظت نگه: سپر ؛)فراز اول ،27

ارزش  و )349و حكمت  124 ،84 ،58 ،19 هاي هخطب( مرگ و خطر: شمشير ؛)فراز دوم، 128
 سختي و محكم بودن: فيشمشير مشرَ ؛)424حكمت ( قدرت: شمشير برّان ؛)38 نامة( و اعتبار

: شمشير ةضرب ؛)فراز دوم، 150 خطبة( صيقل و جاليافتگي: غه شمشيرتي ؛)فراز دوم، 34 خطبة(

مبارزه و : نيزه ؛)فراز اول، 97 خطبة( كجي: كمان؛ )فراز اول، 187 خطبة( درد و رنج فراوان
  . )فراز دوم، 124 خطبة و 43 نامة( جهاد
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  : ابزار و لوازم دولت و حكومت )ب

 خطبة( قدرت: ]سلطان[و حكومت  حاكم؛ )راز اولف، 5 خطبة( جويي تكبر و برتري: تاج  -

: ]گينن[فص  ؛)فراز اول، 169 خطبة( عزت و بزرگي، )فراز اول، 169 خطبةراز دوم و ف، 105

  .)فراز دوم، 165 خطبة( زيبايي

  : ابزار و لوازم كار )ج

: آفتابه ؛)164 خطبة( حركت و چرخش ،)104 خطبة( رونق زندگيسرزندگي و : آسياب

فرورفتن در زمين با صداي : داغ در زمين نرم) شخم( آهن ؛)فراز چهارم، 165 خطبة( كشيدگي
1بادبان كشتي دارين؛ )365و  5 هاي حكمت( افيت و صافيشفّ: ينهيآ ؛)201 خطبة( بلند

 :

بند ؛ )33 ةآغاز خطب( ارزشي بي: كفش پاره؛ )فراز دوم، 165 خطبة( كشيدگي و گستردگي
 دارندگي نگه: پناهگاه؛ )424حكمت ( پوشندگي: پرده ؛)71 نامة( رياعتبا ارزشي و بي بي: كفش

 درد و: تازيانه؛ )فراز پنجم، 108 خطبة( ماليدن و برخورد به هم: پوست چرمي؛ )239 خطبة(

فراز ، 187 خطبة( رساندن گزيدن و آسيب: جهاز نامناسب شتر ؛)فراز هفتم، 176 خطبة( رنج
 چيز مورد اعتماد و: دستگيره؛ )فراز چهارم، 2 خطبة( يتدارندگي و حما نگه: خورجين؛ )اول

 ديگ ؛)فراز اول، 27 خطبة( رسيدن به چيزي ةوسيل: در؛ )فراز دوم، 190 خطبة( محكم

: رشته؛ جوشش و غليان: )فراز اول، 156 خطبة( ديگ آهنگري و )15 و 1هاي  هنام(

 لرزش و اضطراب: سمانري؛ )فراز اول، 146 خطبة( گيكنند گي و گرد هم جمعبازدارند

 گيبازدارند: زمام؛ )فراز سوم، 165 خطبة( محكم چيز مورد اعتماد و، )فراز دوم، 5 خطبة(

نور و : چراغ؛ )فراز ششم، 109 خطبة( مييدا رنج و سختي: زنجير؛ )فراز سوم، 195 خطبة(
، 149ة طبفراز دوم و خ، 187خطبة فراز چهارم و ، 144خطبة فراز اول و ، 87 خطبة( روشنايي

؛ )47خطبة ( كشيدگي: اظيچرم عكّ؛ )فراز پنجم، 198خطبة و  فراز سوم، 94 ةخطب فراز اول و
استواري و : ستون؛ )فراز هشتم، 192 خطبة( آاليشي سادگي و بي: دستي در دست چوب

 سيري زودگذر لذت و: سفره؛ )39 خطبة( دارندگي نگه و )فراز سوم، 198 خطبة( پابرجايي

حكمت ( گيدارند نگه: ظرف؛ )13 خطبة( آمدن ينيفرورفتن و پا: كشتية سين ؛)201 خطبة(

                                                           
اما يكي از معاني  ؛اندرا برخي به شهر دارين، شهر قديمي در كنار قطيف و بحرين ترجمه كرده» داري«واژه . 1
 ).223، ص1386دشتي، (ن مالح است كه بادبان كشتي را نگه مي دارد آ
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 خطبة( جراحت همراه با درد و رنج: كارد؛ )فراز سوم، 103 خطبة( شدگي و كج افتادگي، )147

فراز ، 5 خطبة( نجات: كشتي؛ )فراز اول، 25 خطبة( ارزشي بي: چوبي ةكاس؛ )فراز هفتم، 176
 خطبة( گشايش و رساندن به چيزي: كليد؛ )196 خطبة( اعتمادي يب: زده كشتي طوفان؛ )اول

حكمت ( بدي و زشتي أمنش: مال؛ )فراز چهارم، 1 خطبة( حركت آرام: گهواره؛ )فراز اول، 230
 خطبة( استواري و مقاومت: محور سنگ آسياب؛ )475حكمت ( ارزش و سودمندي ،)316

، 1 خطبة( خوردن هم جنبيدن و به: مشك؛ )146 خطبة( مركزيت و محوريت، )فراز دوم، 119
 خطبة( شكافتن و باز شدن: مهره؛ )فراز سوم، 198 خطبة( يابيدايت و راهه: منار؛ )فراز سوم

  .)فراز ششم، 108

  امور نامحسوس و ماوراء طبيعي و امور مربوط به آنها  - 4-2- 2

 حركتي و ناتواني بي :افتاده  به خاك هوشِ بي؛ )فراز دوم، 65 نامة( دروغ و باطل: افسانه

ترس : تنهايي؛ )فراز سوم، 183 خطبة( ارزش و رفعت درجه: پيامبران؛ )فراز دوم، 221 خطبة(
 خطبة( قدرتو  )فراز سوم، 182 خطبة( عظمت و بزرگي: جبرئيل؛ )113حكمت ( و وحشت

؛ )همفراز دوازد، 83 خطبة( درد و رنج: دوزخ ؛)همانجا( قدرت: ميكائيل ؛)فراز سيزدهم، 192
چيز طوالني و : زمان؛ )فراز دوم، 31 نامة( خطر: روزگار؛ )255حكمت ( خردي بي: ديوانگي

 خطر بزرگ: سپاه ابليس؛ )فراز اول، 178 خطبة( قدرت و )فراز دوم، 182 خطبة( نهايت بي

فراز ، 106 خطبة فراز اول و سوم و، 2 خطبة( اضالل و گمراهي: شيطان؛ )فراز سوم، 69 نامة(
 خطر ،)18 ةنام، فراز چهارم، 183 خطبةو  66 خطبة( بدي و شر ،)فراز اول، 151 طبة، خدوم

حكمت ( ارزش و نيكي: عيد؛ )فراز دهم، 192 خطبة( زشتي و شنائت ،)فراز دوم، 127 خطبة(
 پوشندگي: قبر؛ )474حكمت  فراز سوم و، 183 خطبة( ارزش و رفعت درجه: فرشته ؛)428

 حركتي و ناتواني بي: مرده؛ )389حكمت ( ]چيزي اري و بيخو[ ترس و وحشت ،)6حكمت (

رنج و  ،)فراز دوم، 31فراز دوم و نامه ، 39 خطبة( ترس و وحشت: مرگ ؛)347حكمت (
  . )163حكمت ( سختي

  هاي مربوط به آن  انسان و موضوع - 4-3- 2

   اشخاص و اعالم  )أ

ذَحا وفراز چهارم، 116 خطبة( رنج و سختي :هأَب(ابن  ؛ايثار و شجاعت: يهانت )182 خطبة ،
و  تحير: اسرائيل بني ؛)فراز چهارم، 182 خطبة( ظلم و ستم: رساصحاب  ؛)فراز هفتم
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 ؛)فراز پنجم، 160 خطبة( زهد و پاكي: )ص(اكرم پيامبر  ؛)فراز سوم، 166 خطبة( سرگرداني
 زهد: )ع( داوود ؛)از دومفر، 3 نامة( ظلم و ستم: حمير ؛)فراز دوم، 3نامه ( ظلم و ستم: تُبع

 خطبة( ايثار و شجاعت: ]خالد بن سعيد ،وبابواي[ هادتينذو الشّ ؛)فراز چهارم، 160 خطبة(

، 182 خطبة( قدرت: )ع( سليمان ؛)فراز هفدهم، 192 خطبة( قدرت: ربيعه ؛)فراز هفتم، 182
 ؛)فراز دوم، 28 مةنا( ايثار و شهادت: ])ص(عموي پيامبر  حمزه[ هداءسيد الشّ ؛)فراز چهارم

1شيطان ردهه
فراز ، 182 خطبة( قدرت: عمالقه ؛)فراز شانزدهم، 192 خطبة( ستم ظلم و :

 ؛)فراز دوم، 180 خطبة( جهل: عاصبن  عمرو ؛)فراز هفتم، 182 خطبة( ايثار: عمار ؛)چهارم
شكوه و قدرت زمان : فرعون ؛)104فراز چهارم و حكمت ، 160 خطبة( زهد: )ع( عيسي

 غفلت و سر مستي ،)13فراز ، 192 خطبة( ستم ظلم و ،)فراز چهارم، 182 خطبة( خويش

: أقوم سب ؛)181 خطبة( گمراهي و دوري از رحمت حق: قوم ثمود ؛)فراز سوم، 150 خطبة(

 و ستم ظلم: كسري ؛)فراز دوم، 3 نامة( ظلم: قيصر ؛)فراز اول، 97 خطبة( پراكندگي و تفرقه

 خطبة( خردي جهل و بي: معاويه ؛)فراز هفدهم، 192 خطبة( قدرت: رضَم ؛)فراز دوم، 3 نامة(

 شجاعتو  )فراز چهارم 160 خطبة( گيري از دنيا زهد و كناره: )ع( موسي ؛)فراز دوم، 180

  . )4 خطبة(

   اعضاء و جوارح و امور مربوط به آنها )ب

گناه و : بيماري ؛)ومفراز د، 45 نامة( ارتباط و پيوستگي: ]انگشت وسط سر آرنج تااز [ذراع 
ذلت و : پا ؛)فراز پنجم، 198 خطبة( بدي و زشتي ،)فراز چهارم، 192 خطبة( نافرماني

منبع  ،)فراز دوم، 5 خطبة( انس وابستگي و: مادر پستان ؛)فراز چهارم، 192 خطبة( اعتباري بي
زت و ع: پيشاني ؛)16 ةنام( عزت و سرفرازي: پهلو ؛)فراز دوم، 105 خطبة( امور محبوب

، 32 خطبة( ارزش و اهميت: جان ؛)1 نامة( بلندي جايگاه ،)فراز اول، 163 خطبة( سرفرازي
فراز چهارم ، 83 خطبة( قدرت: چشم ؛)فراز سيزدهم، 91 خطبة( درد و رنج: جوش ؛)فراز دوم

عزت و : چهره ؛)211و حكمت  169حكمت ( ارزش و اهميت ،)فراز اول، 193 خطبةو 
 ؛)179 خطبة( عظمت و بزرگي ،)فراز هفتم، 192 خطبةفراز پنجم و  ،185 خطبة( سرفرازي

فراز سوم و ، 1 خطبة( غفلت: خواب ؛)فراز دوم، 158 خطبة( افكندنيدورچيز : خلط سينه
                                                           

رهبر خوارج در  جنازةگودالي است كه  ردهه،. است» الثّديه ذو«رهبر خوارج معروف به از شيطان ردهه، مراد . ١
 ).238، ص1386دشتي، ( آن افتاده بود
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فراز اول و ، 97 خطبة( قدرت: دست ؛)فراز اول، 89 ، خطبةفراز دوم، 34 خطبةو  28 خطبة
خيانت و : دست يهودي ؛)142 خطبةفراز اول و ، 100 خطبة( سخاوت ،)فراز اول، 109 خطبة
 حركت و رفت: زبان ؛)فراز اول، 138 خطبةو  395حكمت ( ترس: دندان ؛)73 خطبة( نيرنگ

سختي و : ستون فقرات ؛)فراز اول، 178 خطبة( عظمت و بزرگي، )فراز سوم، 1 خطبة( آمد  و 
 ةسرم ؛)فراز دوم، 34 خطبة( دوري و جدايي: بريده سرِ ؛)فراز سيزدهم، 192 خطبة( محكمي

 فراز اول، 155 خطبة( عظمت و بزرگي: عقل ؛)فراز اول، 138 خطبة( كمي: انده در چشممباقي

عظمت و  ،)179 خطبةفراز اول و ، 72 خطبة( قدرت: قلب ؛)49 خطبةو  5فراز ، 221 خطبةو 
: كوري ؛)سومفراز ، 46 خطبة( آاليشي سادگي و بي: كف دست ؛)فراز اول، 85 خطبة( بزرگي

فراز ، 31 نامةفراز سوم و ، 216 خطبةو  181 خطبةفراز دوم و ، 86 خطبة( خبري گمراهي و بي
 ؛)فراز سوم، 155 خطبة( مويي نرمي و بي: گوش ةالل ؛)فراز سوم، 192 خطبة( رتكب: گردن ؛)13

  . )فراز اول، 85 خطبة( بزرگي و عظمت: وهم

   خانواده و امور مربوط به آن  )ج 

 عطوفت مهرباني و ،)235 خطبة( ارزش و اهميت: پدر ؛)235 خطبة( ارزش و اهميت: ادرم

 نامةو  15فراز ، 31 خطبةفراز پانزدهم و ، 31 نامة( مالزم و همراه: برادر ؛)فراز هشتم، 53 نامة(

 خطبة( ت و خواريذلّ: ]عبد[بنده  ؛)فراز هقتم، 182 خطبة( عزيز و محبوب، )فراز دوم، 62

 ،)فراز اول، 50 نامةفراز اول و ، 24 نامة( تواضع و فروتني، )333از سوم و حكمت فر، 93
 مراقبت و همراهي: پرستار ؛)237حكمت ( ترس ،)فراز چهارم، 109 خطبة( قوابستگي و تعلّ

 قدرت و شادابي: جواني ؛)143حكمت ( ضعف و سستي: پيري ؛)فراز چهارم، 221 خطبة(

 خطبة( عقلي كم: عروس ؛)فراز دوم، 152 خطبة( انتظار: زدگان خشكي ؛)فراز دوم، 151 خطبة(

 همراهي و مالزمت: فرزند ؛)71 خطبة( ضعف و سستي: شده  بيوهة زن حامل؛ )فراز سوم، 27

 كمك و ياور: قبيله ؛)303حكمت ( ز و محبوبيعز ،)، فراز چهارم192و خطبة  42خطبة (

 خواري و حقارت ،)فراز سوم، 173 طبةخ( كننده و شيون سرا نوحه: كنيز ؛)418حكمت (

 نامةفراز سوم و ، 27 خطبة( خردي بي: كودك ؛)فراز سوم، 106 خطبةو  فراز سوم، 172 خطبة(

فراز ، 222 خطبة( قوابستگي و تعلّ: گروگان ؛)فراز دوم، 5 خطبة( انس و الفت ،)فراز دوم، 64
 خطبة( ثباتي و ناپايداري بي: يهمانم ؛)فراز اول، 176 خطبة( حركت و ناپايداري: مسافر ؛)دوم

ت ذلّ: اسير ؛)فراز دوم، 226 خطبة( همراهي مالزمت و ،الفت و انس: همسايه ؛)فراز اول، 129
ل و تعلّ: بدهكار ؛)359حكمت ( ق و وابستگيتعلّ ،)فراز دوم، 222 خطبة( و خواري

  .)29 خطبة( خواهي مهلت
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  جانداران  - 4-4- 2

   ارپا و امور مربوط به آنهاحيوانات درنده و چه  )الف

پوست  ؛)فراز اول، 131 خطبة( ترسويي: بز ؛)فراز دوم، 16 خطبة( سركشي: اسب چموش
آب  ؛)184 خطبة( سربرآوردن و ظاهر شدن: شاخ بز ؛)فراز دوم، 45 نامة( ارزشي بي: بزغاله

فراز ، 97 خطبة( ]زدگي پينه[م برآمدگي و تور: زانوي بز ؛)7فراز ، 3 خطبة( ارزشي بي: بيني بز
خردي و  بي: چهارپا ؛)فراز چهارم، 32 خطبة( ارزشي بي: دامداران ةشد قيچي هاي تفاله ؛)چهارم

فراز ، 45 نامة( غفلت و شكمبارگي ،)فراز اول، 175 خطبةفراز سوم و ، 108 خطبة( حماقت
الغر  حيوان ؛)266حكمت ( سرعت: حيوان رمنده ؛)414فراز دوم و حكمت ، 45 نامةسوم و 
 ،)فراز پنجم، 3 خطبة( اسراف و پرخوري: شتر ؛)فراز دوم، 39 خطبة( تنبلي و كندي: زخمي

فراز ، 138 خطبةفراز سوم و ، 93 خطبة( سركشي و طغيان: شتر سركش ؛)71 نامة( ارزشي بي
 پراكندگي: ساربان بي شتر ؛)240 خطبة( نواخت و رفت و آمد حركت يك: آبكش شتر ؛)دوم

: شتر تشنه ؛)فراز دوم، 39 خطبة( تابي شيون و زاري و بي: شتر بيمار ؛)راز اولف، 34 خطبة(

شتر جوان كه كوهانش  ؛)201 خطبة( دهندة بال تعميم: شتر ثمود ؛)54 خطبة( هجوم و حمله
 چيزي فقر و بي: شتر الغر كه گوشتش ذوب شده ؛)69 خطبة( ضعف و ناتواني: زخمي شده

شتر ده  ةگلّ ؛)1 نامة( بلندي جايگاه ،)فراز سوم، 198 خطبة( ديبلن: كوهان شتر ؛)115 خطبة(
هجوم و : قوچ ؛)31 خطبة( هجوم و حمله: گاو ؛)فراز سوم، 195 خطبة( ارزش: ماهه آبستن

ضعف و : اسب كرّة ؛)فراز سوم، 45 نامة( غفلت و شكمبارگي: گوسفند ةگلّ ؛)73 خطبة( حمله
ترس و : چنگال ؛)فراز دوم، 16 خطبة( بودن و مطيعآرام : مركب رام ؛)465حكمت ( ناتواني

خرهاي وحشي گور ؛)فراز اول، 198 خطبة( دوردستي: وحوش بياباني ؛)204 خطبة( وحشت
 درندگي و خطر: حيوان درنده ؛)فراز سوم، 151 خطبة( رساندن گزيدن و آسيب: در گله

حكمت ( شجاعت ،)اول فراز، 131 خطبة( قدرت: شير ؛)فراز سيزدهم، 31 نامةو  60حكمت (
غفلت و ، )69 خطبة( بردن و رفتن به النه پناه: كفتار ؛)263حكمت ( خطر و )289

، 3 خطبة( كثرت و تراكم: يال كفتار ؛)464حكمت ( حيله و نيرنگ، )6 خطبة( آلودگي خواب
خرطوم  ؛)فراز ششم، 165 خطبة( بزرگي: فيل ؛)فراز اول، 41 نامة( درندگي: گرگ ؛)6 فراز
پستي و  ،)فراز سيزدهم، 31 نامة( هجوم و حمله: سگ ؛)فراز اول، 128 خطبة( درازي: فيل

حكمت ( ارزشي نهايت پستي و بي: جذاميفرد استخوان خوك در دست  ؛)39 نامة( رذالت
حكمت ( ارزشي بي: مردار ؛)77 خطبة( بيرون انداختن و دور كردن: خاك آلودهسيرابي  ؛)236
  .)فراز اول، 89 خطبة( نامطبوع؛ چيز ناخوشايند و )454
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   پرندگان و امور مربوط به آنها )ب

فراز ، 65 نامة( بلندپروازي: عقاب ؛)63فراز هفدهم و حكمت ، 31 نامة( كمك و ياور: بال
 كوتاهي و پهني: پاي شترمرغ ؛)فراز اول، 128 خطبة( پهني و گستردگي: بال عقاب ؛)دوم

 از حركت و فعاليت بازماندن آمدن و پايين: نه نشستهشترمرغ بر سي ؛)فراز اول، 128 خطبة(

حساسيت و : تخم مرغ ؛)فراز پنجم، 185 خطبة( قدرت و شگفتي: ]مرغ[پرنده  ؛)13 خطبة(
 ؛)فراز دوم، 165 خطبة( گيريو كام طفاي شهوتا: خروس ؛)فراز اول، 166 خطبة( شكنندگي

1ساق خروس خالسيه
فراز ، اول خطبة( پناهگاه ةجويند: كبوتر ؛)فراز سوم، 165 خطبة( زشتي: 

  . )52 خطبة( سرايي نوحه و )هشتم

   اخزندگان و آبزيان و امور مربوط به آنه) ب

 خطبة( رنج درد و ،)289حكمت ( قدرت ،)119و حكمت  68 نامة( خطر و آسيب: مار

 ليفرار از خطر احتما: سوسمار ؛)فراز دوم، 224 خطبة( خطر: آب دهان مار ؛)فراز اول، 26

فراز ، 198 خطبة( دوردستي: ماهي ؛)فراز دوم، 123 خطبة( ايجاد صداي توخاليو  )69 خطبة(
  .)فراز ششم، 165 خطبة( بزرگي: نهنگ ؛)اول

   احشرات و امور مربوط به آنه  )د

 ،)فراز چهارم، 186 خطبة( كوچكي و بي ارزشي ،)419حكمت ( ضعف و ناتواني: پشه
فراز ، 224 خطبة( ارزشي بي: شده در دهان ملخ برگ جويده ؛)147حيراني و سرگرداني حكمت 

: عنكبوت] ةخان[ تار ؛)آخر فراز، 224خطبة( ارزشي بي: پوست جو در دهان مورچه ؛)آخر

: مورچه ؛)فراز اول، 137 خطبة( خطر: زهر عقرب ؛)فراز دوم، 17 خطبة( ثباتي سستي و بي

  . )فراز اول، 178 خطبة( كوچكي

   عناصر آنطبيعت و  - 4-5- 2

   آب و امور مربوط به آن  )أ

كثرت : آبشخور ؛)201 خطبة( يابي هدايت و راه، )فراز اول، 89 خطبة( حيات و شادابي: آب
 ثباتي و ناپايداري بي ،)21حكمت ( حركت سرعت و: ابر ؛)فراز سوم، 198 خطبة( و فراواني

                                                           
خروس : اند ه رنگ خاكي است و گفتهاست؛ بلكه ب خروس خالسي، نوعي از خروس كه نه سفيد و نه سياه. 1

 ).223، ص1386دشتي، (هندي است كه پاهاي زشتي دارد  - فارسي
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سرعت و : ابر تابستان ؛)1يب غرا( اجتماع و گرد هم آمدن: زييابر پا ؛)فراز اول، 62 نامة(
ت و شد ،)115 خطبةفراز سوم و ، 143 خطبة( نعمت و رحمت: باران ؛)25 خطبة( حركت
، 166 خطبة( قدرت ،)فرازاول، 3 خطبة( كثرت و فراواني: سيل ؛)فراز دوم، 198 خطبة( كثرت

 كوچكي: قطره ؛)فراز دوم، 166 خطبة( قيام و خروج شديد: 1أسيل دو باغ مردم سب ؛)فراز دوم

آب در ظرف  ةماند ته ؛)فراز اول، 23 خطبة( ريزش و فرو آمدن ،)فراز دوم، 182 خطبة(
 خطبةفراز هشتم و ، 109 خطبة( كثرت و فراواني: چشمه ؛)52 خطبة( كمي و اندكي: كوچك

دوام و  ،)فراز دوم، 166 خطبة( حركت و سير ،)فراز دوم، 166 خطبةفراز پنجم و ، 198
: دريا ؛)فراز اول، 199 خطبة( كنندگي پاك: آب گرم ةچشم ؛)فراز سوم، 198 طبةخ( استمرار

حكمت ( وسعت ،)فراز پنجم، 198 خطبة( كثرت و فراواني ،)374حكمت ( بزرگي و عظمت
آب  ؛)فراز دوازدهم، 83 خطبة( و رنج درد: آب جوشان ؛)فراز دوم، 101 خطبة( خطر ،)287
فراز ، 5 خطبة( نامطبوعي و ناخوشايندي: نآب متعفّ ؛)374حكمت ( كوچكي: ]دميدن[دهان
فريبندگي و  ،)فراز سوم، 195 خطبة فراز اول و، 62 نامة( ثباتي و ناپايداري بي: سراب ؛)اول

فراز ، 1 خطبة( قدرت ،)146فراز اول و حكمت ، 5 خطبة( خطر: موج ؛)38حكمت ( دروغ
  . )454حكمت ( ارزشي بي: نطفه ؛)سوم

   ر مربوط به آنآسمان و امو)ب

 عظمت و بزرگي ،)فراز سوم، 199 خطبةفراز سوم و ، 1 خطبة( بلندي و ارتفاع: آسمان

، 1 خطبة( قدرت: باد ؛)فراز دوم، 45 نامة( وسعت، )فراز دوم، 182 خطبةفراز اول و ، 1خطبة(
 فراز، 93 خطبة( چرخش وحركت دوراني ،)فراز پنجم، 192 خطبة( و سركشي رتكب، )فراز اول

روشني و : برق ؛)فراز دوم، 119 خطبة( استمرار و مداومت: باد شمال و جنوب ؛)دوم
 ؛)فراز سوم، 151 خطبة( ترس و وحشت: رعد و برق ؛)فراز سوم، 191خطبة( درخشندگي

 كوتاهي و اندكي ،)فراز دوم، 106 خطبةفراز اول و ، 72 خطبة( روشنايي و وضوح: روز

: تاريكي ؛)فراز دوم، 102 خطبة( سياهي و بدي: شب ؛)35 نامة فراز دوم و، 190 خطبة(

، 83 خطبة( كوتاهي و گذرايي: سايه ؛)فراز سوم، 183 خطبةو  32 نامة( خبري گمراهي و بي

                                                           

. و نك16- 15/ 34: سبأ(  ﴾...مسكَنِهِم آيةٌ جنتان  ْ كانَ لسبإٍ يفلَقَد﴿ :در قرآن كريماشاره است به قول خداوند . 1

 ).79، ص6، ج1376 شوشتري،
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فراز ، 100 خطبة( بلندي جايگاه: ستاره ؛)فراز سوم، 27 نامة( همراهي و مالزمت ،)فراز سوم
: ستاره عيوق ؛)فراز چهارم، 91 خطبة( زيبايي ،)فراز چهارم، 91 خطبة( عظمت و بزرگي ،)سوم

فراز ، 94 خطبة( هدايت و روشني: شهاب ؛)فراز دوم، 65 نامة( نايافتني دوردستي و دست
فراز ، 192 خطبة( زيبايي: نور ؛)فراز چهارم، 185 خطبة( زيبايي و درخشندگي: ماه ؛)سوم
  .)58 خطبة( رنج و سختي: ريزه طوفان سنگ ؛)دوم

   امور مربوط به آنزمين و  )ج

: ور آتش شعله ؛)38 نامة( سوزندگي و شدت ،)فراز دوم 125 خطبة( خطر و آسيب: آتش

: بناء ؛)فراز پنجم، 198 خطبة( وسعت و گستردگي: باغ ؛)فراز دوازدهم، 83 خطبة( رنج درد و

: بيابان ؛)فراز دوم، 110خطبة( سرزندگي و طراوت: بهار ؛)فراز دوم، 106 خطبة( بلندي

صال و وسيلة ارتباط و اتّ: پل ؛)فراز اول، 222 خطبةفراز اول و ، 28 نامة( خبري گمراهي و بي
 خطبة( بلندي: هتپ ؛)فراز دوم، 198 خطبة( گيحفاظت و بازدارند: پناهگاه ؛)61 نامة( عبور

 ؛)10 خطبة( كثرت: حوض ؛)فراز دوم، 166 خطبة( مقاومت و استواري ،)فراز پنجم، 198
فراز ، 192 خطبة( استحكام و نفوذناپذيري: دژ ؛)104حكمت ( آاليشي گي و بيساد: خاك

گستردگي و  ،)فراز سوم، 186 خطبة( عظمت و بزرگي: هدر ؛)فراز دوم، 190 خطبةسيزدهم و 
 كثرت و فراواني: زمين ؛)فراز دوم، 221 خطبة( ترس: زلزله ؛)فراز پنجم، 198 خطبة( وسعت

 قدرت ،)فراز سوم، 186 خطبة( عظمت و بزرگي ،)فراز سوم، 62 مةنا فراز دوم و، 138 خطبة(

: سد ؛)104 حكمت( آاليشي سادگي و بي ،)فراز سوم، 199 خطبة( وسعت ،)211 خطبة(

: سنگ سخت ؛)فراز سوم، 1 خطبة( بلندي: سقف ؛)فراز سوم، 186 خطبة عظمت و بزرگي

: غار ؛)فراز اول، 26 ةخطب( رنج و سختي ،)29 خطبةو  33حكمت ( سختي و استحكام

 خطبة(زيبايي : زبرجد چون فلزات و مواد معدني ؛)فراز چهارم، 2 خطبة( حفاظت و پناهندگي

: طال ؛)فراز نهم، 192 خطبة( زيبايي: دزمرّ ؛)فراز چهارم، 165 خطبة( سبزي ،)فراز چهارم، 165

: مرواريد ؛)هارمفراز چ، 165 خطبة( زردي ،)74 خطبةو  381حكمت ( بودن ارزش و قيمتيبا

، 165 خطبةفراز دوم و ، 165 خطبة( زيبايي: نقره ؛)فراز اول، 91 خطبة( بودن باارزش و قيمتي
 ؛)فراز نهم، 192 خطبة( زيبايي: ياقوت ؛)فراز اول، 91 خطبة( بودن باارزش و قيمتي ،)فراز دوم

فراز ، 224 خطبة( تيرگي: نيل ؛)فراز دوم، 96 خطبةفراز هشتم و ، 109 خطبة( كثرت: معدن
فراز ، 110خطبةو 4 خطبة( بلندي: قله ؛)فراز دوم، 226 خطبة( آسايش و رفاه: قصر ؛)دوم
 خطبةو  11 خطبة( مقاومت و پايداري ،استحكام ،)443حكمت ( بلندي و سرفرازي: كوه ؛)اول
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، )6فراز ، 109 خطبة( عظمت و بزرگي ،)فراز سوم، 199 خطبة و 111فراز اول و حكمت ، 37
فراز ، 9 نامة( رنج و سختي: كوه صعب العبور ؛)فراز چهارم، 2 خطبة( حفاظت و بازدارندگي

 خطبة( سرعت و حركت ناگهاني: گرد و غبار ؛)فراز نهم، 31 نامة( رنج و سختي: گردنه ؛)اول

 خطبة( ارزش: هفت اقليم ؛)103حكمت ( دوري و جدايي: مشرق و مغرب ؛)فراز دوم، 102

   .)فراز آخر، 224

  منسوجات و رنگها - 4-6- 2

   ها ها و پارچه لباس) أ

سادگي و : جامة پشمين ؛)فراز دوم، 45 نامة( بودن  رزش و گرانبهاابا: هاي ابريشمي بافته
 سستي و ضعف: فرسوده ةجام ؛)فراز هشتم، 192 خطبة فراز پنجم و، 160 خطبة( آاليشي بي

 ؛)فراز چهارم، 165 خطبة( زيبايي: حرير ؛)مفراز دو، 45 نامة( آاليشي سادگي و بي ،)69 خطبة(
 پوشندگي ،)فراز دوم، 127 خطبة( ارزش و اعتبار: عمامه ؛)فراز دوم، 165 خطبة( زيبايي: حلّه

قرب و ، نزديكي: لباس زيرين ؛)فراز اول، 27 خطبة( مالزمت و همراهي: لباس ؛)311حكمت (
لباس  ؛)66 خطبةفراز سوم و ، 26 بةخط( مالزمت و همراهي ،)فراز اول، 154 خطبة( مودت
  . )فراز دوم، 165 خطبة( زيبايي: لباس يمني ؛)فراز چهارم، 182 خطبة( ثروت و فراواني: فاخر

   رنگها)ب

 خطبةفراز اول و ، 111 خطبة( زيبايي: سبز ؛)فراز دوم، 121 خطبة( ضعف و سستي: زرد

  . )73 خطبةوم و فراز د، 102 خطبة( ترس و وحشت: سرخ ؛)فراز چهارم، 165

  ها هاي مربوط به آنها و خوراكي نباتات و موضوع - 4-7- 2

   درختان و گياهان  )أ

فراز ، 129 خطبة( ارزشي بي: پوست دانه ؛)فراز دوم، 214 خطبة( تفاوت و گوناگوني: بذر
 درد ورنج ،خشونت: خار در چشم ؛)فراز چهارم، 221 خطبة( درد و رنج ،خشونت: خار ؛)دوم

 ؛)فراز اول، 224 خطبة( درد و رنج، خشونت: دانعخار س ؛)217 خطبة فراز اول و، 3 خطبة(
 ؛)فراز چهارم، 32 خطبة( ارزشي بي: 1ظرَدانة تلخ قَ ؛)فراز دوم، 45 نامة( ارزشي بي: دانة تلخ

                                                           
 .)226، ص1، ج1377، قرشي(كردند آن پوست را دباغي ميبا  وآن را خشك درختي است كه برگ  قرظ. 1
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 خطبة( عظمت و بزرگي ،)8فراز ، 109 خطبةفراز دوم و ، 108 خطبة( اصل و منبع: درخت

لرزش : يدرخت در روز باد ؛)135 خطبة( ارزشي بي: شاخ و برگ درخت بي ؛)فراز اول، 133
 ؛)فراز سوم، 185 خطبة( عظمت و بزرگي: درخت نخل ؛)فراز چهارم، 97 خطبة( و اضطراب

 خطبة( كثرت و آساني: سدر ؛)فراز سوم، 192 خطبة( ناخوشايندي و نامطبوعي: ]شيح[ درمنه

، 91خطبة ( زيبايي: شكوفه ؛)135 خطبةفراز سوم و ، 94 خطبة( ارزش: شاخه ؛)فراز دوم، 105
، 111خطبة  فراز دوم و، 158 خطبة( تلخي: صبِر ؛)چهارمدوم و فراز ، 165خطبة و  11فراز 

 ؛)فراز ششم، 108 خطبة( شدن به صورت تمام و كمال آمدن و آشكار بيرون: صمغ ؛)فراز سوم
گل  ؛)فراز چهارم، 165 خطبة( سفيدي: ابونهگل ب ؛)17فراز ، 31 نامة( ظرافت و سستي: گل

ة وسم ؛)367حكمت ( خطر: خيزوبا ةگياه خشكيد ؛)فراز چهارم، 165 خطبة( سرخي: سرخ
1يماني

   ).، فراز چهارم165 خطبة( زيبايي: 

   مواد خوراكي) ب

، 198 خطبة( شفابخشي و شادابي: دارو ؛)456حكمت ( ارزشي بي: ماندة غذا در دهان باقي
 كردن  رفتن و نفوذ باال ،)فراز سوم، 111 خطبة( كشندگي و فنا: زهر ؛)7نجم و حكمت فراز پ

فراز دوم ، 45 نامة( لذت: عسل ؛)فراز هفتم، 165 خطبة( تلذّ: شراب ؛)فراز دهم، 192 خطبة(
خطبة فراز دوم و ، 158 خطبة و فراز دوم، 26خطبة ( تلخي: 2ملقَع ؛)فراز هفتم، 165خطبة و

فراز ، 45 نامةفراز دوم و ، 45 نامة( كمي و ناچيزي: قرص نان ؛)217خطبة  و اولفراز ، 138
: ميوه ؛)فراز دوم، 45 نامة( تلذّ: مغز گندم ؛)فراز ششم، 109 خطبة( درد و رنج: قطران ؛)سوم

  )فراز چهارم، 160خطبة( آاليشي سادگي و بي: نان جو ؛)فراز اول، 89 خطبة( ثمره و بهره

  . دهد ، ميزان كاربرد هر يك از عناصر يادشده را نشان مي)1(شمارة نمودار 

  

  

  

                                                           
ابن منظور، ( كردندرنگ نيل يا برگ نيل كه آن را در آب خيسانده و پارچه را با آن رنگ مي برگ گياهي به. 1

  .)637ص ،12، ج1414

 .)422، ص12، ج1414ابن منظور، (شود  به هر چيز تلخ علقم گفته مي و نيز به درخت حنظل. 2
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بيشترين درصد كاربرد مربوط به قسمت 
قابل اين و  نكتة مهم. ستابزار و لوازم كار و حيوانات درنده و چهارپا و امور مربوط به آنها

 تصويرسازي از آنها استفاده شده
جهاز نامناسب ، خورجين: ابزاري مثل

  . محور سنگ آسيا و غيره

وط به آنها نيز از عناصري استفاده شده است 
 ـ داشته است) ع( كه ارتباط تنگاتنگي با محيط و شرايط زندگي اعراب زمان حضرت علي

از شتر  ،در اين بخش ... .و 
شتر ، شتر آبكش، سركش 
شتر الغر كه گوشتش آب ، شتر جوان كه كوهانش زخمي شده

تناسب متن نهج البالغه را با محيط و شرايط زمان 
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نگاهي تازه به فن بيان حضرت علي                                          
  

  )1(نمودار شمارة 

بيشترين درصد كاربرد مربوط به قسمت ، شود گونه كه مالحظه مي همان، در اين نمودار
ابزار و لوازم كار و حيوانات درنده و چهارپا و امور مربوط به آنها

تصويرسازي از آنها استفاده شده و لوازم كاري كه در كالم حضرت به منظوراست كه ابزار 
ابزاري مثل ؛كنند مي را ترسيم) ع( محيط زمان حضرت علي

محور سنگ آسيا و غيره، اظيچرم عكّ، آسياب، زمام، ديگ آهنگري
وط به آنها نيز از عناصري استفاده شده است در قسمت حيوانات درنده و چهارپا و امور مرب

كه ارتباط تنگاتنگي با محيط و شرايط زندگي اعراب زمان حضرت علي
و  گوسفند ةگل، كفتار، يال كفتار، شاخ بز، آب بيني بز: عناصري مثل

 شتر، شتر( و حاالت مختلف آن بيشترين استفاده شده است
شتر جوان كه كوهانش زخمي شده، شتر بيمار، شتر ثمود

تناسب متن نهج البالغه را با محيط و شرايط زمان  اين امور به وضوح ارتباط و. شده و غيره
  . كند مي اثبات) ع( حضرت علي

عي
طبي

رء 
اوا

و م
س 

سو
مح

ر نا
مو

ا
الم

 اع
ص و

خا
اش

ور 
 ام

ح و
وار

 ج
ء و

ضا
اع

… ان
به 

ط 
ربو

ر م
مو

و ا
ده 

نوا
خا

نها
ه آ

ط ب
ربو

ر م
مو

و ا
ن 

گا
ند

پر
نها

ه ا
ط ب

ربو
ر م

مو
و ا

ت 
شرا

ح
 و 

رپا
چها

 و 
ده

درن
ت 

وانا
حي

…

ور 
 ام

ن و
زيا

 آب
ن و

گا
ند

خز
…

ان
به 

ط 
ربو

ر م
مو

و ا
ب 

آ
ان

به 
ط 

ربو
ر م

مو
و ا

ن 
ما

آس
آن

به 
ط 

ربو
ر م

مو
و ا

ن 
زمي

ها 
چه 

پار
 و 

 ها
س

لبا
 ها

گ
رن

ان
ياه

 گ
ن و

ختا
در

  

 

                                         

  

در اين نمودار
ابزار و لوازم كار و حيوانات درنده و چهارپا و امور مربوط به آنها

است كه ابزار 
محيط زمان حضرت علي، دقيقاً
ديگ آهنگري، شتر

در قسمت حيوانات درنده و چهارپا و امور مرب
كه ارتباط تنگاتنگي با محيط و شرايط زندگي اعراب زمان حضرت علي

عناصري مثل
و حاالت مختلف آن بيشترين استفاده شده است

شتر ثمود، ساربان بي
شده و غيره

حضرت علي
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  فضاسازي -5- 2

نقشي  يا يك سخن قيت و تأثيرگذاري يك اثرفّيكي از عناصري كه در ميزان مو
اجزاء و ، فضا در هر اثر هنري مانند چتري حمايتي. فضاسازي آن است، ساز دارد سرنوشت

عطر كلي اثر را به ، دهد و در نتيجهس ميگيرد و به آنها امكان بقاء و تنفّعناصر را در برمي
ه به گي خاص خود را دارد و با توجويژ، فضاسازي در هر اثر هنري. رساندمشام مخاطب مي

اي اين است كه اين عنصر پديده، ولي آنچه مسلم است. قابل انعطاف است، مقتضاي حال
بلكه در لحظه خلق آن و همراه با اجزاء و پيكر  ،خارجي نيست كه به اثر اضافه يا تحميل شود

  . افكندشود و در نهايت بر همه چيز سايه ميآن متولّد مي

و با لحن  شودكارگيري آنها ايجاد مي به ةواژگان و نحو ةفضا در آثار ادبي به وسيل معماري
ده، موضوع و حال و نابعي است از مقتضاي حال پديدآورت، و همچنين اي تنگاتنگ داردرابطه

  . ي اثرهواي كلّ

با شگرد هنري خود فضاهاي مختلف و متضاد با يك ) ع( موالي متّقيان حضرت علي
و به منظور ترغيب  21 ةحضرت در خطب، آن به عنوان نمونه. دده ميترك را نشان موضوع مش

، اسمي از كاروان آمده باشدكه  آنبدون ، له حساب و كتابأترهيب مردم در مورد قيامت و مس
ق آن است و ئكند كه قيامت ساروان و مرگ سا مي فضاي كارواني را در ذهن شنونده ترسيم

توان خود را در قيامت بخوبي مي، با اين فضاسازي. ن كاروان هستندايعضو بشر افراد تك  تك
: شود در دل شنونده ايجاد مي ءو رجا احساسي توأم با خوفبا شنيدن مطلب، حس كرد و 

نهج ( »ر بِأَولكُم آخركُمفَإِنَّ الْغايةَ أَمامكُم و إِنَّ وراَءكُم الساعةَ تحدوكُم تخفَّفُوا تلْحقُوا فَإِنما ينتظَ«
. خواندبرايتان آواز مي، آخرت پيش روي شما و قيامت پشت سر شما«؛ )21 خطبةالبالغه، 

  . »اند بال شويد تا ملحق شويد به گذشتگانتان كه آنها را براي رسيدن شما نگه داشته سبك

  همراهي صور ادبي با حركت و حيات -6- 2

، قابل ذكر در مورد اين صور ادبي ةادبي به كار رفته است؛ نكت در نهج البالغه انواع صور
اين صور به دليل پيوند ميان انسان . انددادهاين كتاب هاي خاصي است كه اين صور به ويژگي

آنها زمان حضرت و نيز آميختگي  خوردن با عناصر محيطيِ سادگي و صراحت و گره، و طبيعت
. اندراه بوده و رنگ خاصي به كالم حضرت بخشيدهبا حركت و حيات خاص هم، با يكديگر

، 37ة خطب( كوه. )فراز سوم، 100 خطبة( در تشبيهات از انواع عناصر طبيعي مثل ستاره، مثالً
  . در خلق تصاوير استفاده كرده است، )21حكمت ( ابر و) 287حكمت ( دريا، )فراز اول
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  م حس و عاطفه در بطن كالمحركت منظّ- 3

مردم مخاطب او  ،كه مستقيماًها   هخطببخش  ـ و بويژه، در در نهج البالغه) ع( حضرت علي
و  زند مي اي سخن گفته كه صداقت و دلسوزي و خيرخواهي در كالم او موج به گونهـ  بودند

به عنوان . قل نمايدتواقعي را به شنوندگان خود من كه بتواند حسكند  عمل مياي  شيوهبه 
آن  ـ برخورد با آن است ةكه در مورد توصيف دنيا و شيو ـ البالغهنهج  99 ةدر خطب، نمونه

گويد  مي سخنبا لحني مردم را از دنياپرستي برحذر داشته و ، در حكم يك ناصح امينحضرت 
كننده بر شنوندگان بيدار ،اندوهي سنگين و در عين حال و شود مي كه باعث تحريك احساسات

بخوبي نيز حضرت  اتاحساسدر آن است كه  يا الم به گونه، كعالوه بر اين. كند مي خود وارد
  . قابل تشخيص است

، اضطراب، آرامش، ترس، احساساتي مثل اميد، در نهج البالغه دهند كه نشان مي ها بررسي
، افتخار، فقر و فقيردوستي، صداقت، انزجار، دنياهراسي، زهد، شجاعت، اندوه، ت نفسعزّ

، گروي آخرت، بيني واقع، دلسوزي، ارنده از گناهبازد هراسيِ مرگ، شدت خداترسي
هاي زيادي از  كه نمون قابل لمس است ... قاطعيت و، دلجويي، دتعه، دوستي مردم، خدامحوري

  . آن در بحثهاي قبلي مقاله گذشت

  گيري نتيجه

1. ه به تأثيرگذاري كالماقناع مخاطبان و توج ،عليت كالم حضرت راز ماندگاري و جذابي 

به توانند در رساندن پيام دين  بهتر مي، غان دين از آن بهره بگيرنداي كه اگر مبلّ شيوه؛ است )ع(
  . قيت حاصل كنندموفّمردم 

در سخنان خود به ) ع( حضرت علي. بسيار قوي است، تصويري ةنهج البالغه از جنب .2
 تصاوير نشان ت در ايندقّ. هاي مختلف مطلب مورد نظر خود را به تصوير كشيده استشيوه

مطابقت  ،دهد كه نهج البالغه و مطالب آن با شخصيت حضرت و مردم زمان ايشان كامالًّ مي
عناصري كه در تصويرگري از آنها استفاده شده در زندگي عادي مردم زمان ، عالوه بر اين. دارد

 ،مخاطب در ذهنبراحتي شده از آنها  تا تصاوير ارائه اند حضرت جريان داشته و معمول بوده
اين . تناسب خاص دارند، موضوعي و عاطفي هاي اين تصويرها با زمينه ضمناً،. م شودمجس

تواند پاسخي باشد به ابن خلكان و پيروان او كه در صحت انتساب نهج البالغه به  مي مطلب
  . اندترديد ايجاد كرده )ع(علي  حضرت
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شده براي   شناخته هاي پديدهكه از امور و  به رغمِ اين، هاي حضرت در تصويرگري .3
ها حقايقي است كه با زندگي انسان كنندة بيان ،در عين حال، برده شده مخاطبان اين سخنان بهره

  . كند و سرنوشتشان پيوندي ناگسستني دارد و در صالح و فالح آنان نقشي بسزا ايفا مي

4. همي در انتقال مفاهيم احساس نقش م ةمقول ،تغيير نگرش افراد و همچنين ةه به مقولتوج
 ،كارگيري روشهاي مختلف با به )ع(علي  حضرت. كند نهج البالغه به مخاطبان خود ايفا مي

كردن  كردن احساسات آنها و نيز همراه درگير نگرش افراد را در مورد مسائل تغيير داده و با
  .داده استمطالب مورد نظر خود را به آنان انتقال ، احساس واقعي خود با مسائل مختلف



  

       

 
 

  185در نهج البالغه  ) ع(نگاهي تازه به فن بيان حضرت علي                                          

  

  و مĤخذ منابع
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  .ش ۱۳۶۴منشورات الشريف الرضی، : احسان عباس، قم: حتقيق ؛وفيات االعيان ، امحد بن حممد؛ابن خلكان .۱
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  . ش ۱۳۷۵نشر ميترا،  : جامهرانگيز اوحدي، بی :ترمجه ؛حكايت شعر ؛اسكلنت رابني .۳
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