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چکیده
تجسمگرايی يکی از زير شاخههای اصلی هنجارگريزی معنايی است .اين نوع از هنجارگريزی به بررسی
شاخصهها و عناصر زيبايیشناسانه در متون ادبی میپردازد و ارتباط ناگسستنی با علم بالغت و آرايههای ادبی
بهکار رفته در آن دارد .تجسمگرايی عمدتاً برای بیان مفاهیم مجرد و عقلی بهکار میرود تا با به تصوير کشیدن
اين دسته از مفاهیم در قالب صورتهای مجسم ،حسی و ملموس زمینهساز پويايی و تحرک تصاوير در متون
ادبی گردد .تجسمگرايی به زير شاخههای فرعی ديگری همچون جاندارپنداری ،سیالپنداری و جسمپنداری
تقسیم میشود که با توجه به ماهیت و ويژگیهای هر يک از آنها ،کارکردشان در متون مختلف از بسامد
متفاوتی برخوردار است .نهج البالغه در ابعاد متعدد خود ،چه از نظر صورت و چه از لحاظ محتوا و مضمون پیوند
مستحکمی با قرآن کريم دارد؛ از اينرو نوع بیان حضرت در بازگو کردن مفاهیم معرفتی و يا انديشههای
شخصی ايشان ،انعکاسی از بیان اديبانه و هنرمندانهی قرآن کريم است؛ به همین جهت بسیاری از تصاوير ادبی
قرآن در متن نهجالبالغه نمود بارزی يافته است .حضرت علی(ع) در بیان اديبانه خود ،تا آنجا پیش میرود که
پیوستگی و درهم تنیدگی کالم ايشان با کالم وحی يکی میشود و اين درهم تنیدگی بهگونهای است که متن و
بینامتن در کالم حضرت يک هويت واحد میيابد .آنچه در اين مقاله بدان پرداخته میشود ،بررسی تصاوير
تجسمی قرآن کريم در نهجالبالغه از منظر روابط هنجارگريزی معنايی است .بر اين اساس در پژوهش حاضر،
کارکرد تصاوير تجـسمی قرآن که در قـالب صورتهای انـسانپنداری ،حیوانپنداری ،جسمپنداری و  ...نمود
میيابد ،در نهجالبالغه بررسی و ارزيابی میگردد تا چگونگی کارکرد هر يک از انواع ياد شده در بافت کالم
حضرت(ع) تحلیل و تبیین شود .نتايج پژوهش نشان میدهد که از میان تصاوير تجسمی ،جاندارپنداری در نهج
البالغه نسبت به ساير انواع تجسمگرايی از بسامد باالتری برخوردار باشد.
کلید واژهها :تصاوير تجسمی قرآن ،نهجالبالغه ،هنجارگريزی معنايی.

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
* :نويسنده مسئول

Email: anari@araku.ac.ir
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 .1مقدمه
هنجارگريزی از مباحث ادبی جديد و از شیوههای آشنايیزدايی است که در آراء و انديشههای بنیانگذاران
و صاحبنظران مکتب فرمالیسم روسی از جمله «ويکتور شکلوفسکی»( 1981-1891م) در سال  1811در
مقالهای با عنوان «هنر به مثابه تکنیک» مطرح شد .فرمالیستها در تحلیل آثار و متون ادبی بر صـورت و
شکل (فُرم) توجه ويژهای داشته و از منظر قواعد زيبايیشناختی و کارکرد عناصر ادبی ،به نقد متون و آثـار
ادبی میپردازند .در نظر آنان آنچه نويسنده يا شاعر بیان میدارد ،مهم نیست؛ بلکه «چگونه» گفتن اسـت
که اهمیت دارد .با اين همه «نظريهی فرمالیسم به هیچ وجه منکر مسئله ايدئولوژيک و محتوا در هنرها و
واژههای ادبی نیست؛ بلکه همان چیزی را که ديگران به اصطالح محتوا میخوانند ،اين مکتب جزء جنبه-
های صورت بهشمار میآورد»(علویمقدم.)12 :1111 ،
فرمالیستها با رويکرد ويژه به آثار ادبی و تحلیل آنها به دور از پـیشزمینـههـای تـاريخی ،فلسـفی،
روانشناسی و ...توجه خود را به نفس آثار معطوف داشته و اثر ادبی را تنها از جنبهی ادبی بـودن آن مـورد
بررسی قرار میدهند و در نظريهها و آراء خود ،بیش از همه بر «ادبیّت» آثار تأکیـد مـیورزنـد .معیارهـا و
مالکهايی که آنان در نقد و تحلیل متون و آثار ادبی به کار میبردند ،بر پايهی خود متن اسـتوار اسـت و
در حوزهی ادبیات کارکرد میيابد؛ از اينرو در نقد آثار به ويژه شعر ،به عناصر زيبايیشناختی توجه ويژهای
دارند .گريز از زبان عادی و رهايی از چارچوب هـا و قواعـد آن ،امکانـاتی را بـرای شـاعر و اديـب فـراهم
میسازد تا به واسطه آنها ،زبان خود را برجسته و نامتعارف سازد و با پیچیده نمودن روند ادراک ،مخاطب
را با خود همراه کند تا پس از کشف رمزگان هنری شاعر ،با درک زيبايیهای به کار رفتـه در آثـار ،تحـت
تأثیر قرار گیرد .هنجارگريزی به ويژه هنجارگريزی معنايی نقش مهمی در پیـدايی زبـان شـعری داشـته و
عامل اصلی در ادبیت آثار به شمار میرود« .از نظر فرمالیستها وجه ممیز ادبیات ،ادبیت اسـت؛ يعنـی آن
دسته از ويژگیها و مشخصههای صوری و زبانی ،که آثار ادبی را از ديگر انـواع سـخن متمـايز و متفـاوت
میسازد و همین موضوعِ راستین پژوهش ادبی است»(قاسمیپور.)21 :1191 ،
بر اين اساس میتوان گفت که آشنايیزدايی ارتباط تنگاتنگی با علم بالغت و آرايههای ادبـی بـه کـار
رفته در آن دارد .اصوال در عرصهی ادبیات ،منتقدان و اديبان میان زبان عادی و زبـان ادبـی تمـايز قائـل
میشوند .زبان عادی يا هنجار ،مجموعه اصول و قواعد تعريف شده در دستور هر زبـانی اسـت و هـدف از
آن برقراری ارتباط با مخاطب و انتقال پیام به وی میباشد و معموال در گفتار عادی ،مکالمههای روزمره و
زبان علمی کاربرد دارد؛ حال آنکه زبان ادبی عامل اصلی در نوآوریها و آفرينشهـای هنـری بـه شـمار
میآيد .به همین جهت زبان ادبی ،پیوندی ناگسستنی با هنجارگريزی دارد« .هنجـارگريزی معنـايی يعنـی
تخطی از معیارهای معنايی تعیین کنندهی همآوايی واژگان .به عبارت ديگر يعنی تخطی از مشخصههـای
معنايی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار يا بهعبارت ديگر در نقش ارجـاعی زبـان»(سـجودی:1119 ،
.)21
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هنجارگريزی معنايی به دو شاخهی اصلی «تجسمگرايی» و «تجريدگرايی» تقسـیم مـیشـود .در هـر
يک از اين انواع ،شاعر با در نظر گرفتن مؤلفههـای معنـايی واژگـان زبـان ،از يـک دال (نشـانهی زبـانی)
مدلولهای متعددی (نشانهی ادبی) متناسب با غرض اصلی خود برمـیگزينـد .در تجسـمگرايـی ،شـاعر و
گوينده با بخشیدن مؤلفهی معنايی (+جسم) به هر آنچه که در زبان معیار فاقد اين مؤلفه است ،به نـوعی
در ذهن مخاطب تصويرسازی می کند و با تغییر در کارکرد ارجاعی واژگان و ماهیـت نظـام معنـايی زبـان
معیار و نیز با استفاده از آرايههای بالغی ،صورت کالم خود را برجسته میسازد .در تجسمگرايی -که خـود
به زير شاخههای فرعی ديگری چون «جسمپنداری»« ،سیالپنداری» و «جاندارپنداری» تقسیم میشـود-
شاعر و يا اديب ،در توصیف اشیاء بیجان و يا مفاهیم عقلی و مجرد ،مؤلفهی معنايی (+ملموس) را در نظر
میگیرد و هر يک از اين مفاهیم را همنشین مشخصههای حسی و عینی در بافت کالم خـود مـیگردانـد
(همان )21 :و به نوعی در برابر ديدگان مخاطب خويش تصويرسازی کرده و از يک صـحنهی بـیجـان و
ايستا ،تصويری پويا و متحرک ترسیم میکند که به مراتب از قدرت القای بـاالتر و در نتیجـه تأثیرگـذاری
بیشتری در برانگیختن مخاطب برخوردار است و نقش مهمی در برجسته شدن کالم ايفا میکند؛ چـرا کـه
در چنین عملکردی عمدتاً ساختار متعارف زبان عادی در هم شکسته شده و الفاظ و واژگانی در همآيی بـا
يکديگر قرار میگیرند که معموالً در ساختار دستوری زبانِ معیار ،مرسوم و متداول نمیباشد؛ از اينروسـت
که خروج شاعر و اديب از چارچوب قواعد زبان ،به نوعی با ابتکار و نوآوری همراه بـوده و از آنجـا کـه در
بیان غرض اصلی خود از عناصر ادبی و زيبايیشناختی بهره میبرد ،قالب و ساختار کـالم وی در راسـتای
عملکرد و اهداف زبان ادبی -که همانا القای پیام به مخاطب آگاه است -همسو و همجهت میباشد.
قرآن کريم از جمله متون منحصر به فردی است که ساختار بديع و نامتعارف نحوی و دسـتوری آن بـا
ويژگیها و مشخصههای خاص خود ،موجب برتری کالم الهی بر کالم مرسوم و متـداول عـرب گشـته و
زبان قرآن را از زبان عربی متمايز نموده است« .قرآن کريم بـا تغییـر در شـیوههـای فنـی بیـان ،انقـالب
شگرفی در ادبیات عربی برپا نمود .از يک سو جملههای موزون و آهنگینی را جايگزين بیت شعری ساخت
و از سويی ديگر انديشهای نوين با درونمايه و مفاهیمی تازه عرضه نمود تا عقالنیت جاهلی را بـا جريـان
توحید همسو و هماهنگ گرداند»(ابننبی .)182 :1891 ،بديهی است که چنین ساختاری بـا ررافـتهـا و
لطافتهای بیانی منحصر به فرد که به نوعی خروج از ساختارهای مألوف و شناخته شدهی زبـان معیـار در
آن برههی زمانی بود زمینهساز اعجاز قرآن گشت و توجـه اديبـان و منتقـدان را در هـر دورهای بـه خـود
معطوف ساخت تا راهر سخن خويش را با ررايف و لطايف آيات در هم آمیزند و بر مقبولیت کالم خويش
بیفزايند و با تأثیرپذيری از زيبايیهای قـرآن کـريم و سـاختارهای ويـژهی آن ،در نـوآوریهـای خـويش
جلوههای معنوی و ادبی قرآن را منعکس سازند .نهجالبالغه از جمله مهمترين متون مانـدگاری اسـت کـه
درونمايه و فحوای کالم حضرت علی(ع) و نیز ساختار کالم ايشان در بیان مفاهیم و آموزههای اخالقی و
يا انديشههای شخصی وی الهام گرفته از قرآن و مفاهیم قرآنی است .تعامل و ارتباط امام علی(ع) با قرآن
کريم و آموزههای وانهاده در آن بهگونهای در هم تنیده و هماهنگ است که در اغلب موارد ،جـان مايـه و
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ساختار کالم ايشان و ررافتهای ادبی و بالغی بهکار رفتـه در مـتن نهـجالبالغـه تـداعیکننـدهی بیـان
هنرمندانه و زيبايیشناسانهی قرآن است .آنچه که در دهـهی شصـت قـرن بیسـتم تحـت عنـوان نظريـه
بینامتنیت توسط ناقدان و نظريهپردازان غربی مطرح گرديد به همـین اصـل اشـاره دارد کـه تأثیرپـذيری،
تعامل و ارتباط میان افراد بشر و انتقال تجربیات و دانشها از طريق تضارب آراء ،الهام گرفتن از انديشههـا
و افکار يکديگر و بازتاب آنها در حوزههای مختلف از جمله عرصهی ادبیات موجبات رشد و تعـالی ذهـن
جستجوگر انسان را بههمراه دارد و در آثار و متون ادبی موجب بالندگی متون و گسترش فضای خالقانـه و
اديبانه در میان شاعران و نويسندگان میگردد؛ چرا که شاعران و اديبان در تأثیرپذيریهای خـود از سـاير
متون ادبی ،میکوشند تا مشخصههای برجسته و اصیل ديگر آثار را با ذوق و قريحهی هنـری خـويش در
همآمیزند و به بازآفرينی هر چه اديبانهتر اين تأثیرپذيریها در آفرينشهای ادبـی خـود بپردازنـد .بـر ايـن
اساس میتوان گفت که ديگر «متن نظامی بسته ،مستقل و خود بسنده نیسـت؛ بلکـه پیونـدی دوسـويه و
تنگاتنگ با ساير متون دارد حتی میتوان گفت که در يک متن مشخص هم مکالمهای مسـتمر میـان آن
متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند ،جريان دارد  ...و در واقـع هـیچ متنـی آزاد از متـون ديگـر
نیست»(مکاريک.)12 :1195 ،
پژوهش پیرامون تأثیرپذيری حضرت علی(ع) از قرآن کريم بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است
که از جمله آنها میتوان به مقالههای «نگاهی به تصويرگری و جايگاه آن در قرآن کريم و نهجالبالغه؛
مطالعه مورد پژوهانه تشبیه تمثیل»(وحید سبزيانپور ،نشريه ادب فارسی ،شماره « ،)1181 ،1تأثیر اسلوب
قرآن در کالم علی(ع)»(رقیه صادقینیـری ،مجله پژوهشنامه علوی ،شــماره « ،)1198 ،2قــرآن در
نهجالبالغه»(ناصر ابراهیمی ،مجله رشد آموزش معارف اسالمی ،شماره « ،)1191 ،11تجلــی قرآن در
نهجالبالغه»(علی نصیری ،مجله بینات ،شماره « ،)1118 ،29جلوههای حضور قرآن در نهجالبالغه»
(ابوالقاسم قوا م ،مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد ،شماره ،1-1
« ،)1118اثرپذيری نهجالبالغه از قرآن کريم»(منصوره بخشی ،مجله پژوهشهای نهجالبالغه ،شماره 11
و « ،)1191 ،11جلوه قرآن در نهجالبالغه»(مجله گلستان قرآن ،شماره « ،)1192 ،111روابط بینامتنی
قرآن با نامه سی و يکم نهجالبالغه»(سیدمهدی مـسبوق ،مجله مشکوة ،شماره  )1181 ،111و ...اشاره
نمود .مـقالـههای ياد شده عمدتاً به بررسی و ارزيابی آيات و مضامین قرآنی در بافت کالم امام علی(ع)
پرداخته و بیانگر جلوههايی از پیوند کالم حضرت(ع) با مفاهیم ،آموزهها و اسلوب بیانی قرآن کريم است .با
اين همه ،آنچه که در اين مقاله بدان پرداخته میشود توجه به آن دسته از نکات بالغی و ررافتهای
بیانی در کالم حضرت(ع) است که با الهام گرفتن از متن قرآن در قالب تصاوير حسی و ملموس تحت
عنوان «تصاوير تجسمی» بر طبق اصول و شاخصههای نظريهی هنجارگريزی معنايی در بافت روايی
نهجالبالغه بازتاب يافته است .بر اين اساس در ادامه ،نمونـههايی از کارکرد هر يک از انواع ياد شدهی
تجسمگرايی  -که ريشه در متن قرآن دارد -در بافت کالم حضرت علی(ع) تحلیل و تبیین میشود.
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 .2جاندارپنداري
جاندارپنداری يکی از انواع تجسمگرايی است که به زير مجموعههای فرعی حیوانپنداری ،انسانپنـداری و
گیاه پنداری قابل تقسیم است .در اين بخش ،صنعت تشخیص از کارآمدترين صنايع ادبی در خلـق تصـاوير
هنری و شاعرانه بهشمار میآيد .در تجسمگرايی و زيرمجموعههای متعدد آن ،سخنگوی زبان گاه يکـی از
طرفین کالم را –که عمدتاً مشبهبه و يا مستعارمنه است -اشیاء ،گیاه و يا موجودات جاندار قرار میدهـد و
بنابر غرض اصلی خود و معنايی که در نظر دارد و نیز با توجه به مشخصههای مشبه که عمدتاً در مشبهبه
حضوری عینی داشته و دريافت مؤلفههای اراده شده (وجه شبه) بـر مخاطـب بـا سـهولت بیشـتری قابـل
دريافت است ،ارکان اصلی کالم خود را بنا میکند .گوينده ،آن هنگام که مؤلفههای معنـايی (+جانـدار) را
در همآيی با شیء بیجان میآورد بیش از همه برقوهی خیالپردازیهای شاعرانه و اديبانه تکیه مـیکنـد.
در نهجالبالغه بسیاری از مفاهیم مجرد و انتزاعی در قالب تصاوير ادبی بـر پايـهی جاندارپنـداری شــکل
میگیرد .حضرت علی(ع) در اغلب موارد ،برای ترسیم عینی و ملموس معانی عقلـی از تصـاوير حسـی بـر
پايهی صنعت تشخیص بهره میبرد و مفاهیمی چون مرگ ،دنیا و آخرت ،حق و باطل و ...را در چـارچوب
تصاويری عینی که در ارتباط مستقیم با محیط زندگی مردم عـرب بـوده و يـا برگرفتـه از عناصـر پويـا و
متحرک جهان خارج است جهت هرچه حسیتر کردن مفاهیم عقلی و در راستای درک بهتر و القای پیـام
مورد نظر خويش بر مخاطب بیان میدارد .در ادامه به گونههـای متعـدد ايـن بخـش از تجسـمگرايـی در
تصاوير ادبی نهج البالغه که متأثر از تصاوير حسی قرآن کريم است اشاره خواهد شد.
 .1-2حیوان پنداري

همنشینی مشــخصه معنايی (+حیوان) با هــر آنچه که در زبان معیـار فــاقد ايـن مشخصـه مـیباشـد
اصلیترين رکن پديد آورندهی اين نوع تجسمگرايی است .سخنگوی زبان گاه در آفرينشهای ادبی خـود،
برای ترسیم برخی مفاهیم مجرد و انتزاعی آنها در همآيی با واژگان و الفاری میآورد که عمدتاً در زبـان
معیار در تعريف حیوان بهکار میرود .چنین عملکردی نیازمند قـوهی تخیـل بـديع و صـنعتپـردازیهـای
شاعرانه و اديبانه است؛ چرا که «تخیل به زبان تازگی میبخشد و ذهن را وادار به واکنش عاطفی میکند.
ويژگی اصلی تخیل اين است که با جداسازی و تفکیک و ترکیب ذهنی عناصر واقعیت ،واقعیـت جديـدی
می سازد که برای مخاطبان دنیای هنر ،تازه و بديع است .تخیـل در زبـان ادبـی ،هـم در شـکل و هـم در
محتوای اثر تأثیر میگذارد»(دزفولیان .)211 :1191 ،از ايـنرو در حیـوان پنـداری ،برگزيـدن مؤلفـههـای
معنايی (+حیوان) و اسناد آنها به معانی مجرد بايستی به گونهای صورت پذيرد که در تناسب و هماهنگی
با مفاهیم عقلی باشد تا تصويری که ارائه میشود از مقبولیت هنری و ادبی برخوردار باشد و در راستای هر
چه ادبیتر نمودن کالم ،بر غنای زبان شاعرانه بیفزايد .در اين بخش از تجسمگرايـی صـورتهـای ادبـی
پديد آمده بر پايهی اين صنعت ،عمدتا در قالب استعارههای مکنیه شــکل مـیگیـرد؛ زيـرا از هـمنشـینی
مؤلفههايی که در زبان معیار داللت بر جاندار -در اينجا منحصراً حیوان -دارد با مفـاهیم مجـرد و عقلـی،
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صورت ادبی کالم شکل میگیرد؛ بیآنکه مشخصا اشاره به نوع جاندار شود .در ادامه به نمونههايی از اين
نوع تجسمگرايی که در نهجالبالغه با الهام از تصاوير ادبی قرآن کريم کارکرد يافته اشاره خواهد شد.
 .1-1-2مرگ

يکی از پرکاربردترين مفاهیم مجرد در قرآن و نهجالبالغه مرگ و ويژگیهای آن است؛ چرا که اصل
وجودی مرگ حقیقتی ناشناخته و در عین حال گريزناپذير است؛ از اينرو در قرآن کريم خداوند بلندمرتبه
در آيات بسیاری به اين حقیقت اشاره دارد و آن را جزء الينفک زندگی موجودات بهويژه انسانها معرفی
میکند و با يادآوری اين بخش مهم از زندگی هر فرد ،بر آن است تا غافالن را هوشیار ساخته و آنان را
متوجه نحوهی زندگی و نوع عملکردشان در دنیا که نقشی غیرقابلانکار در تعیین سرنوشت آنان دارد
سازد؛ به همین جهت خداوند در آيات بسیاری از مرگ سخن میگويد و برای هرچه ملموستر نمودن اين
مفهوم عقلی و مجرد ،در قالب تصويرهای عینی صحنهپردازی میکند تا مخاطب ارتباطی حسی با اين
حقیقت انتزاعی برقرار نمايد .در قرآن گاه مرگ در هیئت جانداری ترسیم میشــود که پیوسته چون
درندهای در تعقیب انسانها بوده و گريز از آن بیفايده است .در آيات زير همنشینی فعلهای «تفرون» و
«فررتم»-به معنای گريختن -با واژهی مرگ ،بیانگر آن است که در اين آيات ،به مرگ مشخصه معنايی
(+حیوان) داده شده و به حیوان درندهای تشبیه شده که قصد شکار انسانها را دارد و سرانجام آنان را
طعمهی خود میسازد:
 ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيکُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ(﴾...جمعه.)9/ ﴿قُل لَّن يَنفَعَکُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾(احزاب.)11/در نهجالبالغه ،حضرت علی(ع) چهرهی مرگ و ماهیت حقیقی آن را متأثر از قرآن کـريم بـه گونـهای
بديع و نامتعارف در قالب حیوانپنداری به تصوير میکشد و در کالم خود ،گاه مرگ را همنشین واژگـان و
الفاری قرار میدهد که در تعريف حیوان بهکار میرود؛ از اين رو برخی تصاوير ادبی در کـالم حضـرت(ع)
که در توصیف مرگ است ،بر پايهی صنعت تشخیص در قالب استعاره مکنیه بهکار رفته و بُعـدی مـادی و
حسی به مفهوم مجرد مرگ بخشیده است .عبارتهای زير تنها نمونههايی از کـارکرد حیـوان پنـداری در
بافت کالم حضرت(ع) است:
 «قَدْ عَلِقَتْکُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ»(خطبه « :)15مخالب» جمع (مخلب) به معنای چنگال حیوانات درنده است.همنشینی اين واژه با «المنية :مرگ» که دارای مفهومی ذهنی و انتزاعی است تصويری استعاری در کالم
بهوجود آورده است؛ بدين معنا که به مرگ مؤلفه معنايی (+جاندار) داده شده و در هیئت حیوان درندهای
ترسیم شده است و (مخالب) بهعنوان يکی از خصوصیات مستعارمنه – که حاوی استعاره تخییلیه نیز
هست -جانشین آن در ساختار کالم گرديده و در قالب استعاره مکنیه اصلیه بهکار رفته است.
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 «وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ وَكَأَنَّکُمْ بِمَخَالِبِهَا وَقَدْ نَشِببَْْ فِبيکُمْ» (خطبـه « :)211مالحـ »جمع (ملح ) به معنای نگاه زير چشمی يا نگاه با گوشهی چشم است و «مخالب» نیز به چنگال حیوانـات
درنده اطالق میشود .در اين تصوير ،مرگ (مستعار له عقلی) به حیوان درندهای (مستعارمنه حسی) تشـبیه
شده که از نزديک با گوشه چشم به انسان مینگرد و چنگالهای خود را در تن آنها فـرو بـرده و آنـان را
شکار میکن د( .مخالب) داللت بر مستعارمنه محذوف داشته و در حکم يکی از لوازم آن به حساب مـیآيـد
که در همنشینی با واژهی (المنیة) در هیئت استعاره مکنیه اصلیه به کـار رفتـه اسـت .واژهی (مالحـ ) در
تناسب معنايی با مستعار منه بوده و ترشیح استعاره مزبور است.
 .2-2انسان پنداري

انسانپنداری تعريـف و عملکـردی مشـابه بـا حیـوان پنـداری دارد بـا ايـن تفـاوت کـه در ايـن بخـش از
جاندارپنداری همنشینی مؤلفههای انسانی با مفاهیم عقلی ،وجه استعاری کالم را شـکل مـیدهـد؛ بـدين
ترتیب که سخنگوی زبان در تعريف واژگانی که دارای مؤلفهی (+مجـرد) اسـت ،مشخصـههـای معنـايی
انسان را میآورد و با تغییر در کارکرد ارجاعی واژگان و نیز با استفاده از آرايههـای بالغـی ،صـورت کـالم
خود را برجسته میسازد .در اين قسمت نیز ،مرگ ،حق و باطل و دنیا و آخرت از جملـه مفـاهیم مجـردی
هستند که در قرآن کريم و به تبع آن در نهجالبالغه در همآيی با مشخصههای انسانی به کـار رفتـه و در
قالب شخصیتی پويا و متحرک با توانايیها و ويژگیهای بشری نمود يافتهاند.
 .1-2-2مرگ

حرکت ،سکون ،قدرت سخن گفتن و ...بر مفاهیم عقلی عارض نمیشود و از جمله ويژگیها و خصوصیاتی
است که معموالً در تعريف (+جاندار) بهکار برده میشود .در آيات زير واژه مرگ در همنشـینی و اسـناد بـه
افعال «يأتی و جاء :آمدن» و «يدرک :رسیدن» مشخصـه معنـايی (+انسـان) بـه خـود گرفتـه و در قالـب
شخصیتی ترسیم شده است که به نزد انسان میآيد و جان وی را میستاند .بر اين اساس افعال مـذکور ،از
جمله لوازم و خصوصیات مستعارمنه محذوف (انسان) است که در همآيی با واژهی مرگ ،در هیئت استعاره
مکنیه ،وجه مجازی آيات را به پديد آورده است.
 ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَالَ يَکَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَکَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيٍِّْ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾(ابراهیم.)11/
 ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْکُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَ يُفَرِّطُونَ﴾(انعام.)11/
 ﴿أَيْنَمَا تَکُونُواْ يُدْرِكکُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ (﴾...نساء.)19/عینیتبخشی به مفهوم انتــزاعی مرگ در شاهــدهای بســیاری از نهجالبالغه کارکرد گستردهای
دارد بهگونهایکه هرگاه امام علی(ع) از مرگ صحبت میکند آن را در قالب تصويری عینی و ملموس در
برابر مخاطب مجسم میسازد تا درک ماهیت حقیقی مرگ و ويژگیهای خاص آن بهويژه در آن برههی
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زمانی بر مخاطبان –که با اين مفاهیم ناآشنا بودند -با سهولت بیشتری همراه گردد .در بیان حضرت(ع)
مرگ گاه در قالب شکارچیای بهدنبال شکار خويش است و گاه در هیئت تیراندازی نمود میيابد که سینه
انسانها را آماج تیرهای خود میگرداند و يا همچون مهمانی به ديدار انسانها میشتابد .در همه تصاوير
ياد شده حضرت(ع) با الگو قرار دادن بیان اديبانه قرآن در متن نهجالبالغه دست به آفرينشهای ادبی
منحصر به فرد خود میزند که در ادامه به نمونههايی از آنها اشاره خواهد شد:
 «حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ»(خطبه « :)51المنية :مرگ» در زبان معیار دارای مؤلفه معنايی(+مجرد) است که همنشین واژه «أغراض :هدف تیراندازی» شده است .در اين عبارت به مرگ مشخصه
معنايی (+انسان) داده شده و در هیئت تیراندازی تشبیه شده که به سوی هدف – که در اينجا سینههای
انسانهاست -تیراندازی میکند .همنشینی واژه «أغراض» به مثابه يکی از لوازم مستعارمنه (تیرانداز) با
واژه مرگ ،صورت مجازی کالم بر پايهی استعاره مکنیه اصلیه را شکل داده است.
 «وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ»(خطبه « :)91القری» در لغت ،غذای مهمان است .در اين قسمت ،مرگبه هیئت مهمانی درآمده است که بر انسان وارد میشود و او با اعمال صالح خود به استقبال آن میرود و
از او پذيرايی میکند .بنابر آنچه که بیان شد ،مرگ (مستعار له عقلی) در همآيی با واژهی (القری) که به
عنوان يکی از لوازم مستعارمنه محذوف داللت بر آن در ساختار کالم دارد در قالب استعارههای مکنیه
اصلیه نمود يافته است.
 «أَيُّهَا النَّ اسُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍغَصَصٌ»(خطبه  :)115در اين عبارت واژهی «المنايا :مرگها» در همنشینی با فعل «تنتضل :مسابقه
تیراندازی گذاشتن» تصويری استعاری در کالم حضرت(ع) به وجود آورده است .در بیان امام(ع) ،مرگ که
مشخصه معنايی (+مجرد) دارد به تیراندازی (مستعار منه حسی) تشبیه شده که در میدان مسابقه به رقابت
با همتايان خود پرداخته و انسانها را آماج تیرهای خود قرار میدهد و جان هريک را به نوعی -کشته
شدن ،غرق شدن ،مرگ در بستر و -...میستاند .فعل (تنتضل) داللت بر مستعارمنه محذوف داشته و در
حکم يکی از لوازم آن بهشمار میآيد که اسناد آن به واژهی منايا ،ساختار استعای کالم را در قالب استعاره
مکنیه اصلیه شکل داده است .واژهی (غرض :هدف) در تناسب معنايی با مستعارمنه بوده و ترشیح اين
استعاره بهشمار میآيد« .راهرا منظور آن است که انواع رنجها و مصیبتها چون تیرهايی است که
تیراندازی به نام مرگ به سمت آدمی رها میکند تا سرانجام يکی به هدف بخورد و آدمی را در کام خود
بکشد»(خاقانی.)111 :1111 ،
 .2-2-2حق و باطل

از ديگر مفاهیم مجرد و عقلی که در قرآن کريم بهصورت موجودی جاندار نمايش داده شده و خصوصیات
و ويژگی های انسانی بدان نسبت داده شده مفاهیم حق و باطل است .کارکرد اين دسته از صورتهای
ذهنی نیز در قرآن بر مبنای صنعت تشخیص است که متناسب با بافت روايی و مضمون آيات ،معنای ادبی
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به خود گرفته و نمودی عینی از تصورات ذهنی و پديدههای غیرمادی و مجرد ارائه میدهد تا ضمن
برجستهسازی کالم به شیوهای متفاوت از زبان هنجار بر اعجاز بیانی قرآن کريم بیفزايد .در آيات زير
اسناد فعلهای «جاء و يأتی» -بهعنوان مؤلفههای معنايی (+انسان) -به واژگان حق و باطل نمونههايی از
کارکرد تجسمگرايی در قالب انسانپنداری است.
 ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾(اسراء.)91/ ﴿قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾(سبا.)18/ ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ﴾(فصلت.)12/شاهدهای زير از نهجالبالغه گواه تأثیرپذيری و نفوذ آيات الهی در انديشهی راسخ امام علی(ع) است
که با الهام از تصاوير تجسمی قرآن با قوهی قريحه سرشار خود به حق و باطل شخصیت بخشیده و آن را
در هیئت انسانی ترسیم کرده و بهگونهای بديع ررافتهای بیانی آيات قرآن را در کالم خويش بازآفرينی
نموده است:
 «حَقٌّ وَبَاطِلٌ وَلِکُلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَلَعَلَّ»(خطبه :)11حق و باطلکه از جمله مفاهیم مجرد و عقلی هستند به رهبر و راهنمايی تشبیه شدهاند که هر کدام برای خود پیروانی
دارند .بنابراين حق و باطل در اين عبارت به انسان تشبیه شده و مشخصه معنايی آن را به خود گرفته و با
حذف مستعار منه و جانشین شدن لوازم آن (أهل :پیروان) در قالب استعاره مکنیه اصلیه به کار رفته است.
 «عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ وَانْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ»(خطبه  :)218در اين عبارت نیز،باطل (مستعارله عقلی) به انسانی (مستعارمنه حسی) تشبیه شده که در اثر نقش اثرگذار اهل بیت:و
پايمردی ايشان از جايگاه خود رانده شد و زبانش از بن بريده شده است .واژهی (لسان) در حکم يکی از
لوازم و خصوصیات مستعارمنه محذوف بوده که در همنشینی با (الباطل) نشان از ساختار استعاری کالم در
قالب استعاره مکنیه اصلیه دارد.
 .3-2-2دنیا

دنیا از جمله مفاهیم عقلی ديگری است که قرآن کريم در قـالب تصويرسازی و با استـفاده از صنعت
جانبخشی به توصیف ماهیت حقیقی و چهرهی واقعی آن پرداخته و آن را در نقش انسان فريبکاری
ترسیم نموده که دلبسته شدن و غرق شدن در لذتها و کامجويیهای آن موجب فريب خوردن و غافل
شدن انسان میگردد .در آيات زير اسناد فعل «غرّ :فريفتن» -که از مؤلفههايی است که در تعريف
(+جاندار) به کار میرود -گويای وجه استعاری آيات بر پايهی استعاره مکنیه است:
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن وعدَ اهللِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾(فاطر.)5/ ﴿ -ذَلِکُم بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْکُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾

(جاثیه.)15/
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در نهجالبالغه نیز دنیا ،گاه متناسب با فحوای سخن و پیامی که امام(ع) درصدد القای آن به مخاطب
خويش است در هیئت انسان مجسم میشود و حضرت(ع) در توصیف پارهای از ويژگیهای آن مانند
فريبنده بودن ،زيبايی و جمال دنیا ،روی آوردن و يا پشت کردن آن و ...تصويری حسـی و ملموس بر
پايهی صنعت تشخیص ترسیم میکند و دنیا را در همنشینی با مشخصههايی قرار میدهد که به جهت
ماهیت حسی و عینی خود ،تصويری همه جانبه از يک مفهوم مجرد ارائه میدهند و مخاطب را در درک و
شناخت بهتر و جامعتر وجــه انتزاعی موردنظر ياری میرســانند .عبارتهايی زير نمونههايی از
تصويرپردازی دنیا در نهجالبالغه بر پايهی انسانپنداری است:
 «أَنَا كَابُّ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا»(خطبه « :)129کابّ» از نظـر ساختار صرفیاسم فاعل از ريشهی (کبّ) به معنای (کسی را) با صورت بر زمین انداختن است .ضمیر (هاء) در واژگان
(وجه :چهره) و (عین :چشم) به دنیا باز میگردد .امام علی(ع) در قالب اين عبارت ،دنیا (مستعار له عقلی)
را هماورد خود معرفی نموده که ايشان پنجه در پنجه وی افکنده و در نبردی بیمانند پشت اين حـريف را
 که بسیاری از وی شکست خوردهاند -به زمـین زده و چهرهاش را بـه خاک میمـالد .بر اين اساسهمنشینی واژگان (چهره و چشم) به عنوان يکی از لوازم مستعار منه محذوف (هماورد) با واژهی دنیا،
اشاره به ساختار استعاری کالم در هیئت استعاره مکنیه اصلیه دارد.
 «فَإِنَّ الدُّنْيَا أَدْبَرَتْ وَآذَنَْْ بِوَدَاعٍ وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَْْ وَأَشْرَفَْْ بِاطِّلَاعٍ»(خطبه  :)29فاعل در افعال«أدبرت :پشت کردن»« ،آذنت :باخبر ساختن» و «أقبلْ :روی آوردن» و «أشرفْ :نگاه کردن ،نزديک
شدن» ضمیر مستتر (هی) است که به دنیا و آخرت باز میگردد .افعال موجود در اين عبارت از مؤلفههای
معنايی (+جاندار) است که اسناد آنها به واژگان دنیا و آخرت که دارای مفهومی مجرد و انتزاعی هستند از
نوع مجازی و استعاری است .در اين تصوير ،دنیا در قالب شخصیتی مجسم شده که به مردمان پشت
کرده و قصد جدايی از آنان را دارد (همانند مسافری که عزم سفر کردن دارد) و آخرت نیز به انسانی تشبیه
شده که به مردمان روی آورده و به نزد آنان میآيد .همنشینی افعال ياد شده بهعنوان لوازم مستعارمنه با
واژگان دنیا و آخرت ،استعاره مکنیه اصلیه در عبارت فوق را شکل داده است.
 «فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ»(خطبه« :)211غدار :مغرور» و «غرار :فريبنده» ازصفات و حاالت انسانی است که در اينجا به دنیا نسبت داده شده و (دنیا) در هیئت انسانی فريبکار و
نیرنگباز (مشبهبه حسی) ترسیم شده که مغرور کننده و فـريبنده است و آسودگیاش بر دوام نیست و
رنجهايش پايان ناپذير است .تشبیه ياد شده از نوع بلیغ (مؤکد مجمل) بوده و غرض از آن بیان حال مشبه
میباشد.
 .3-2گیاه پنداري

گیاهپنداری يکی ديگر از انواع جاندارپنداری در مباحث هنجارگريزی معنايی است .در اين قسمت
سخنگوی زبان ،واژگانی را که در زبان معیار مؤلفهی معنايی (-گیاه) دارند همنشین واژگان و
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مشخصههايی میگرداند که عمدتا در تعريف گیاه بهکار میرود .از آنجا که گیاهان در مراحل مختلف
زندگی خود ،همچون ساير جانداران دارای رشد و نمو و در نهايت زوال و پوسیدگی هستند؛ از اينرو زير
مجموعهی جاندارپنداری به شمار میآيند .در قرآن کريم و نهجالبالغه برخی از مفاهیم عقلی با توجه به
مضمون کالم ،در همآيی با مؤلفههای معنايی گیاه بهکار رفته و در قالب تشبیه يا استعاره ،تصويری عینی
از مفاهیم مجرد ترسیم میکند که در ادامه به نمونههای از آن اشاره میگردد.
 .1-3-2دنیا و آخرت

در آياتی از قرآن کريم ،دنیا و آخرت به مثابه کشتزار معرفی شده و به تبع آن ،کارهای شايسته و يا
گناهان حکم بذرهايی را دارند که در اين کشتزار توسط انسان -که نقش کشاورز را دارد -کاشته شده و
در نهايت محصول نهايی اين زمین است که تعیین کننده جايگاه ابدی انسانها در قیامت خواهد بود .آيه
زير از جمله شاهدهايی است که کارکرد اين نوع از تجسمگرايی را در بافت روايی آيات الهی نشان میدهد
که در آن خداوند ،دنیا و آخرت را در همآيی با واژهی (حَرث :کِشته) قرار میدهد و تصويری حسی از
آسايش ابدی و يا نعمتها و رفاه زودگذر دنیوی ارائه میدهد:
 ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا(﴾....شوری.)21/امام علی(ع) متأثر از اين آيهی قرآنی در نهجالبالغه دنیا ،آخرت و اعمال صالح را به مثابه کشتزار و انسان
را در نقش کشاورز معرفی میکند:
 «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًى فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَةِ الْقُرْآنِ»(خطبه :)111«حارث» در لغت به معنی کشاورز است .در اين قسمت ،عمل کنندهى در دنیا (مستعار له عقلی) به
برزگری (مستعارمنه حسی) تشبیه شده که سرانجام در روز قیامت نتیجه کشت خود در اين دنیا را-که
مراد از آن اعمال و کردار اوست -مشاهده میکند؛ از اينرو واژهی (حارث) در معنای مجازی خود در قالب
استعاره تصريحیه اصلیه نمود يافته و واژهی (حرث :کشته) نیز در حکم ترشیح آن به شمار میآيد.
 «وَإِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرْثُ الدُّنْيَا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ»(خطبه  :)21در اين عبارت «حرث :زمینزراعی» همنشین واژگان اموال و فرزندان شده است .به تعبیر امام علی(ع) مال و فرزندان انسان همانند
زمینی زراعی است که آدمی در طول حیات خود در حال پرورش و رسیدگی به آنهاست .اين تشبیه که از
نوع بلیغ (مؤکد مجمل) است به اعتبار تعدد مشبه ،از نوع تسويه بوده و غـرض از آن بیان حـال مشبه
میباشد .در ادامه امام(ع) اعمال نیک و صالح را نیز (مشبه عقلی) به کشتزار آخرت (مشبه به حسی) تشبیه
میکند.
گذشته از نمونههايی که حضرت علی در بیان اديبانهی آنها به آيات الهی نظر دارد و مستقیما
ررافتهای بیانی آيات را به کالم خود پیوند میزند ،در پارهای از موارد امام(ع) که وجـود ايشان
سرچشمهی فصاحت و بالغت است در بیان خود ،تصويرآفرينی میکند و زيبايیهای بالغی به کار رفته
در آيات الهی را به معانی مجرد ديگری تعمیم میدهد و نگرش و ديدگاه خويش را پیرامون برخی از
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مفاهیم انتزاعی در هیئت تصاوير حسی مجـسم میسازد .در عبارت زير امـام علی(ع) به توصیف دنیـا
میپردازند و آن را اين گونه ترسیم مینمايند:
 « وَالدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ عَلَى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَإِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَاغْوِرَارٍ مِنْمَائِهَا»(خطبه  :)98در اين عبارت ،به دنیا که مفهومی مجرد و عقلی دارد مشخصه معنايی (+گیاه) داده
شده و به درختی تشبیه گرديده که در دوران جاهلیت خشکیده و برگهايش به زردی گرائیده و طراوت و
حیات خود را از دست دا ده؛ از اين رو تعبیر به زردی در توصیف درخت دنیا ،رمز زوال و نابودی است.
(ر.ک :قائمی )158 :1199 ،همنشینی ضمیر (هاء) -که به دنیا (مستعار له) باز میگردد -با واژهی (ورق:
برگ) که از جمله لوازم مستعارمنه است ،صورت استعاری کالم را بر پايهی استعاره مکنیه اصلیه شکل
داده است .واژه (ثمر :میوه) در تناسب معنايی با مستعارمنه در حکم ترشیح استعاره مزبور میباشد.
 .2-3-2حق و باطل

«حق و باطل» يکی از گستردهترين مفاهیم و پرکاربردترين معانی مجرد در نهجالبالغه است که بارها در
قالبهای مختلف بیانی در کالم حضرت به کار رفته است .امام علی(ع) گاه باطل را به حـیوانی تشبـیه
میکند که حق را در شکم خود بلعیده است و يا حق را به عمارت و دژی استوار همانند میسازد که ورود
به آن ،انسان را از هر گزندی محفوظ میدارد .عبارت زير تصوير ديگری از حق و باطل ترسیم میکند؛ آن
گاه که امام(ع) صورتی ملموس و عینی از مفهوم آمیختگی حق و باطل در قالب صنعت گیاه پنداری ارائه
میدهد و چنین میفرمايد:
 «فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَْْعَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَلَکِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى

أَوْلِيَائِهِ»(خطبه « :)51ضغث» در لغت به دستهی تَر و خشک علف گفته میشود که در اين عبارت به
عنوان مستعارمنه حسی جانشـین واژگان حق و باطل (مستعارلههای عقلی) شـده و در قالب استـعاره
تصريـحیه اصلـیه به کار رفته است .به تعبـیر حضرتحق و باطل چون دستهای از گـیاهان خشـک و تـر
در هم میآمیزند .مشابه تعبیر حضرت در قرآن کريم آيه « »11سوره يوسف است که خداوند برای بیان
رؤياهايی که در عالم خواب ديده میشود تعبیر (ضغث) را به کار برده و به مفهوم مجرد و عقلی (أحالم)
مشخصه معنايی گیاه را بخشیده و برای بیان رؤيايی که تأويل صحیح ندارد به کار برده است﴿ :قَالُواْ
أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ األَحْالَمِ بِعَالِمِينَ﴾(يوسف.)11/
 .3سیال پنداري
از ديگر زير شاخههای تجسمگرايی ،سیالپنداری است .در اين نوع از تجسـمگرايـی گوينـده بـا برگزيـدن
مؤلفهی معنايی (+سیال) برای آن دسته از صورت های زبانی که در زبان عـادی فاقـد مشخصـهی سـیال
است ،پايه ی کالم خود را بنا می کند .خلق تصاوير ابداعی در اين قسم از هنجارگريزی معنـايی هـمچـون
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نمونههای گذشته از راه خیالپردازی و تصويرآفرينی انجام میگیرد .شاعر و اديب در صنايعی چون استعاره
و يا تشبیه که بر مبنای سیالپنداری شکل میگیرد يکی از ارکـان اصـلی کـالم را از میـان صـورتهـای
زبانی ای برمیگزيند که مشخصهی معنايی (+سیال) جزء ويژگیهای ذاتی و حقیقی آن باشـد -ماننـد آب،
باران ،رود ،خون و -...بر اين اساس سخنگوی زبان با توجه به ذهنیت و تصوری که نسبت به هـر يـک از
اين صورت های زبانی وجود دارد و نیز متناسب با طرف ديگر کالم (مشبه-مستعار له) دسـت بـه انتخـاب
میزند و از میان الفاظ و واژگان زبان معیار ،آن دسته از مؤلفههايی را بر میگزيند کـه بـا ماهیـت حقیقـی
واژگان سیال و در نهايت با غرض اصلی وی از تشبیه يا استعاره همخوانی داشته باشد .کارکرد اين نـوع از
تصاوير تجسمی در شاهدهای بسیاری از نهجالبالغه نمود يافته که در آن ،حضرت علی(ع) برخی مفـاهیم
عقلی و انتزاعی را همنشین مشخصههايی میگرداند که معموال در زبان معیار در تعريف (+سیال) بـه کـار
میرود .شاهدهای زير تنها نمونههايی از اين نوع تجسمگرايی در نهجالبالغه است که ريشه در کالم الهی
دارد.
 .1-3مرگ

تصويرسازیهای متعددی در نهجالبالغه پیرامون مرگ و ويژگیهای آن ارائه شده است که در اغلب آنها،
مرگ در همنشینی با مؤلفههايی قرار دارد که بُعدی مادی و عینی به خود میگیرد؛ از اينرو حضرت
علی(ع) با توجه به توصیفی که از مفهوم مرگ مدنظر دارد مشخصههای متناسب با آن را از میان واژگان
زبان معیار برگزيده و در همآيی با يکديگر قرار میدهد و در قالبهای مختلف بیانی چهرهی مرگ را با
جزئیات آن به تصوير میکشد .در نمونههای زير ،امام علی(ع) مرگ را به آبی تشبیه میکند که به کام
انسانها ريخته میشود و يا در توصیف احواالت مرگ و سختی آن ،مرگ را در همآيی با واژهی (غمرات)
قرار میدهد و در کالم خويش تصوير آفرينی میکند.
 «أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ»(خطبه « :)51المنون» به معنای مرگ در زبان معیار دارای مؤلفهمعنايی (+مجرد) است که در همآيی با فعل «يسقی :مینوشاند» صورت استعاری کالم را شکل داده و
مشخصه معنايی (+سیال) به خود گرفته است .بر اين اساس ،مرگ (مستعار له عقلی) به آبی (مستعار منه
حسی) تشبیه شده که پس حذف مستعارمنه ،در همنشینی با يکی از لوازم آن (يسقی) ،در هیئت استعاره
مکنیه اصلیه کارکرد يافته است .واژه «کأس :جام» در اين عبارت ،در تناسب معنايی با مستعارمنه ،ترشیح
استعاره مزبور است .در قرآن کريم نیز خداوند بلند مرتبه ،گاه مرگ را به نوشیدنی و يا آبی تشبیه میکند
که سرانجام همهی انسانها روزی طعم آن را خواهند چشید .در آيات زير همنشینی فعل «يذوقون:
چشیدن» و واژهی «ذائقة :حس چشايی» با مفهوم مجرد مرگ ،تصويری حسی در قالب سیال پنداری در
بافت روايی آيات به وجود آورده است.
 ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾(دخان.)51/﴿ -كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(﴾...آل عمران.)195/
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نقد و بررسی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهجالبالغه

در اين نمونه نیز امام علی(ع) به توصیف سختیهای مرگ پرداخته و آن را چنین توصیف مینمايد:
 وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ وَغَمَرَاتِهِ (خطبه « :)181غمرة» در اصل لغت به طغیان آب گفته میشود .در اينعبارت ،به سختیهای مرگ (مستعار له عقلی) که مفهومی ذهنی و عقلی دارد مشخصه معنايی (+سیال)
داده شده و به طغیان کردن آب (مستعارمنه حسی) تشبیه شده است .واژهی (غمرات) جانشین مستعارله
عقلی در ساختار کالم شده و در قالب استعاره تصريحیه اصلیه تصويری از دشواری و سختیهای هنگام
مرگ را ترسیم میکند .نوع بیان امام علی(ع) در توصیف احواالت مرگ و تشبیه آن به (غمرة) ياد آور اين
آيه از قرآن کريم است که میفرمايد:
 ﴿ ...وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَآلئِکَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَکُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَعَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ﴾(انعام.)81/
 .2-3فتنه

نهجالبالغه ترسیم انديشههای حضرت علی(ع) و نوع نگرش ايشان پیرامون مسائل مختلف اعتقادی،
اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...است .امام علی(ع) گاه در توصیف وضع سیاسی جامعه و فتنهها و
مشکالتی که در آن برهه زمانی از سوی برخی از شخصیتهای فاسد و نااليق شاهد آن است به انتقاد از
عملکرد مدعیان خالفت پرداخته و در جهت هوشیاری و آگاه سازی مردم با بیانی ساده و در عین حال
فصیح و بديع به ترسیم چهرهی حقیقی فتنه میپردازد و تصويری حسی از آن در برابر مخاطب ترسیم
میکند تا با درک و شناخت صحیح از ماهیت فتنهها از آن دوری گزينند .يکی از اساسیترين وجوه
اختالف ادبیات امام علی(ع) با ديگر آثار ادبی در اين است که امام(ع) در بیان اديبانه خود هرگز درپی
هنرنمايی و قدرتنمايی ادبی ،برتری جويی و ...نبوده؛ بلکه هنر امام همچون ابزاری برای تقويت ديانت و
نجات مردم به کار رفته است(ر.ک :قائمی .)91 :1198 ،در نمونهی زير ،حضرت تصويری حسی از فتنهها
در قالب سیالپنداری ارائه میدهد:
 «قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ»(خطبه « :)151خاض» به معنی فرو رفتن در آب است .در اين عبارت واژهی«فتن» (مشبه عقلی) همنشین واژهی «بحار :درياها» (مشبه به حسی) شده است .امام علی(ع) در اين
عبارت گرفتار فتنهها شدن را به غرق شدن در دريا تشبیه کرده و فتنهها را به مثابه درياهايی دانسته که با
فرو شدن در آن ،قوهی تشخیص و بصیرت انسان از بین میرود و به گمراهی میافتد .تشبیه ياد شده در
گروه تشبیههای بلیغ (مؤکد مجمل) جای گرفته و غرض از آن بیان حال مشبه است .امام علی(ع) در خلق
تصوير فوق به بازآفرينی زيبايیهای ادبی قرآن در کالم خود پرداخته و در آفرينش اين صحنهی بینظیر
از آيات قرآن کريم الهام میگیرد؛ آنجا که خداوند بلندمرتبه باطل را به دريايی تشبیه نموده که غافالن و
گناهکاران در ژرفاى آن فرو رفته و خود را مشغول داشتهاند.
 ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾(زخرف.)91/ .... ﴿ -وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَالَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾(انعام.)81/
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 -4جسم پنداري
جسمپنداری در حقیقت همنشین ساختن مشخصهی معنايی (+جسم) است با هر آنچه که در زبـان معیـار
فاقد اين مؤلفه میباشد .در اين قسمت ،سخنگوی زبان با برقـراری روابـط هماننـدی میـان صـورتهـای
مختلف زبانی ،گاه با تشبیه يک مفهوم ذهنی به يک مفهوم عینی ،در کالم خود تصوير آفرينـی مـیکنـد.
«اين شیوه در معرفی امور مجرد و انتزاعی ،به ويژه آن هنگام که شناساندن آنها بـه ديگـران بـا دشـواری
مواجه میشود ،نقشی مؤثر و به سزا ايفا مینمايد و اين روش در واقع با میل بشر بـه محسوسـات ،کـامال
منطبق است و مـیخواهـد تـا آدمـی را بـه نـوعی از ورطـهی امـور مخفـی و دور از دسـترس برهانـد».
(محمدقاسمی )11 :1191 ،انتخاب مفاهیم عقلی به عنوان مشبه يا مستعار له و برگزيدن طرف حسـی بـه
عنوان مشبهبه و يا مستعارمنه ،به تثبیت معنا در ذهن خواننده کمک شايانی میکند؛ چرا که مفاهیم عقلـی
عمدتا ديرياب بوده و نیازمند دقت و تأمل بیشتری برای دستیابی به معنـای مقصـود هسـتند؛ حـال آنکـه
هنگامی که اين دسته از مفاهیم در بافت و ساختار کالم ،همنشین واژگان ملموس میگردنـد تـا پیـامی را
القا کنند به جهت آنکه از نظر مفهوم ،معنای هماهنگی با واژگان ملموس دارند؛ از ايـنرو انتقـال مفـاهیم
مورد نظر را با سهولت بیشتری همراه میسازند؛ چرا که در اين حالت يک مفهوم مجرد و عقلـی در قالـب
تصويری حسی عرضه میشود .در اين بخش به نمونههای از تصاوير ادبـی نهـج البالغـه کـه بـا الهـام از
اعجاز بیانی قرآن کريم در قالب جسمپنداری نمود يافته اشاره خواهد شد:
 .1-4تقوا

مفاهیم مجرد و عقلی در قرآن کريم اغلب در قالب يکی از تصاوير تجسمی نمود عینی میيابند و از
رهگذر تشبیه و استعاره ارتباط حسی و ملموسی با مخاطب برقرار نموده و دستیابی به مضمون آيات و
آموزههای معنوی آن را بر مردمی که در زمان نزول قرآن با اين مفاهیم بیگانه و نامأنوس بودند هموار
ساخته و درک صحیحی از معانی واالی قرآنی پیرامون حقايقی چون مرگ ،رستگاری ،آخرت و روز
حساب ،حق و باطل و ...ارائه میدهد .تقوا و پرهیزکاری از جملهی اين مفاهیم است که در قرآن کريم
متناسب با مقتضای کالم الهی در همنشینی با مشخصههای مادی و حسی قـرار میگیـرد و به نوعی
همسطح نظام ادراکی و دستگاه شناختی انسان که بر برقراری مناسبات میان پديدههای مختلف بر پايهی
ساختار استعاری و قیاسی استوار است قرار میگیرد .در آيات الهی گاه از تقوا به توشهی مسافر تعبیر شده
و گاه به لباسی تشبیه میشود که بر تن کردن آن ،انسان را از آفات اخالقی مصون میدارد .آيات زير
نمونههايی از تجسمبخشی به مفهوم مجرد تقوا در قرآن کريم است.
 ﴿ ....وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي األَلْبَابِ﴾(بقره.)181/ ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِکُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ (﴾...اعراف.)21/امام علی با توجه به تصاوير حسی قرآن کريم دربارهی تقوا و اثرات مهم آن در زندگی فردی و
اجتماعی انس ان ،تقوا و پرهیزکاری را با همان توصیفاتی که در قرآن از آن ياد شده و در قالب صورتهای
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محسوس مشابهی که تقوا بدانها تشبیه شده در متن نهجالبالغه وارد میسازد و در بافت کالم خويش،
همسو با آيات الهی تقوا را در همآيی با واژگانی که مؤلفه معنايی (+جسم) دارند قرار میدهد .در
شاهدهای زير از نهجالبالغه امام علی(ع) به موازات زيبايیهای بالغی قرآن ،تقوا را به زاد و توشه ،اعمال
صالح و نیز لباسی تشبیه میکند که بر تن بندگان صالح خدا پوشانده میشود:
 «فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّادِ وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْکَفَافِ»(خطبه « :)15ارتحل» بهمعنای کوچ کردن است .در اين عبارت ،مرگ (مستعار له عقلی) به کوچ کردن (مستعار منه عقلی) تشبیه
شده و از بار معنايی اين فعل برای بیان مفهوم انتقال و حرکت از جايی به جای ديگر – که در اينجا
مقصود از آن ،حرکت از دنیا به آخرت است -استفاده شده است .در حقیقت فعل (ارتحلوا) جانشین فعل
(ماتوا) شده و در قالب استعاره تصريحیه تبعیه کارکرد يافته است .در اين عبارت ،مقصود از «الزاد :توشه»
تقوا و پرهیزکاری است که موجب پرداختن انسان به کارهای شايسته و صالح میگردد و در اينجا -از نظر
بالغی -در حکم ترشیح استعاره ياده شده میباشد.
 « وَاسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْهِ سَبِيلِهِ وَحَالِ حَاجَتِهِ وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ»(خطبه :)91در اين قسمت از کالم امیرالمؤمنین که در توصیف آخرت است« ،زاد :توشه»« ،يوم رحیله :روز سفر» و
«دار المقام :اقامتگاه» کنايه از عمل صالح ،مرگ و قیامت است .کنايه نخست از نوع صفت و ايماء و
کنايات بعدی در شمار کنايههای موصوف و ايماء جای میگیرند.
 «وَأَشْعِرُوهَا [التقوي] قُلُوبَکُمْ»(خطبه « :)181أشعروا» از ريشه (شِعار) به معنای لباس زيرين پوشیدناست .هم نشینی ضمیر (هاء) که مرجع آن تقوا است و مؤلفه معنايی (+مجرد) دارد با فعل مذکور ،بیانگر
وجه استعاری کالم است .شعار به پیراهنی اطالق میشود که مستقیما با بدن در تماس است؛ از اين رو
برای بیان مفهوم مالزمت و همراهی در اين عبارت جانشین فعل (الزموا) شده و معنای همراهی و
مالزمت (جامع) به خود گرفته و در هیئت استعاره تصريحیه تبعیه به کار رفته است.
 «وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ»(خطبه  :)21در اين عـبارت،همنشینی واژهی لباس با واژهی تقوا در قالب ترکیب اضافی از نوع تشبیه بلیغ است .ضمیر «هو» در اين
عبارت ،به جهاد بر میگردد که امام علی(ع) آن را به لباس پرهیزکاری و زره و سپر محکم تشبیه نموده و
در قالب چنین تعبیری ،اشاره به ارزش و منزلت جهاد در نزد خداوند دارد.
 .2-4جنگ

يکی ديگر از تصاوير تجسمی در متن نهجالبالغه که حضرت در تصويرپردازی آن از ررافتهای ادبی
قرآن کريم الهام میگیرد مفهوم مجرد جنگ و درگیری است که امام علی(ع) با در نظر داشتن ويژگیها و
آثار و پیامدهای منفی آن بر زندگی فردی و اجتماعی انسان در توصیف جنگ همان تعبیر و تشبیهی را به
کار میبرد که خداوند بلندمرتبه در قرآن کريم بیان فرموده و جنگ را به جهت ماهیت ويرانگرانهی خود
که سبب هالکت و خسارتهای فراوان است به آتشی تشبیه کرده که همه چیز را در خود میسوزاند و
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نابود میسازد .در آيه زير ،جنگ در همآيی با واژهی (نار :آتش) و افعال (أقدوا :برافروختن آتش) و (أطفأ:
خاموش کردن آتش) تصويری حسی از ماهیت حقیقی جنگ ترسیم میکند.
﴿ ....كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ الَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾(مائده.)11/
در نمونههای زير امام علی(ع) متأثر از بیان اديبانه قرآن جنگ را به آتشی سوزاننده تشبیه میکند و چنین
میفرمايد:
 « فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَأَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَعَلَا سَنَاهَا»(خطبه « :)21لظی» در لغت بهمعنای «شعلهی آتش» است و مرجع ضمیر (هاء) در آن (الحرب :جنگ) است .در اين عبارت ،همنشینی
واژه (لظی) با (الحرب) صورت استعاری کالم را بوجود آوره است .بدين معنا که جنگ (مستعار له حسی)
به آتش (مستعارمنه حسی) تشبیه شده و واژه (لظی :شعله) به عنوان يکی از خصوصیات و لوازم آن -که
داللت بر مستعارمنه محذوف دارد -در همآيی با جنگ ،در قالب استعاره مکنیه اصلیه تصويری از شدت
نابودکنندگی جنگ را ارائه میدهد.
 «لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ»(خطبه  :)11در اين عبارت ،همنشینی واژهی «الحرب :جنگ» که درزبان معیار دارای مفهومی مجرد و انتزاعی است با واژهی «نار :آتش» در قالب تشبیه بلیغ (مؤکد مجمل)
بیانگر سوزانندگی و ويرانیهای حاصـل از جنگ است .جنگی که هـمچون آتش همه چیـز را در خود
میسوزاند و از بین میبرد .غرض از اين تشبیه در کالم حضرت بیان حال مشبه میباشد.
نتیجهگیري
با توجه به آنچه که بیان شد ،تصاوير تجسمی در نهجالبالغه کارکرد گستردهای در خلق تصويرهای ادبی
و ترسیم ملموس و حسی معانی مجـرد و عقلی دارد .امام علی(ع) در بیـان انديشـههای شخصی و
ديدگاههای فردی خود پیرامون مبانی دينی و اعتقادی و يا طرح مسائل روز جامعه با الهام گرفتن از نوع
بیان منحصر به فرد قرآن که آمیخته به فصاحت و بالغت است و ريشه در هنجارگريزی معنايی و
تصويرپردازیهای حسی و بديع دارد ،ساختار کالم خود را در متن نهجالبالغه بنا میدهد و به فراخور
مضمون کالم و مفاهیم وانهاده شده در خطبهها از انواع تصاوير تجسمی قرآن بهره میبرد .متن نهج
البالغه به گونـهای زيبا و بیبديل با بافت روايی آيات قرآن در هم تنیده شده؛ به طـوری که بسیاری از
سخنـان حضرت(ع) در نهجالبالغه بازآفرينی آموزههای معنوی قرآن و تجلی عناصر زيبايیشناسانه آن
است .نهج البالغه پرتويی از قرآن و در امتداد کالم الهی است که علی(ع) هنرمندانه و موشکافانه میان
کالم خود و خداوند پیوند و ارتباط برقرار میسازد و از البهالی خطبهها و سخنان حکمتآمیز خود،
دريچهای از قرآن و مفاهیم آن فراروی مخاطب میگشايد .در نمونههای ياد شده ،کارکرد صنعت
جاندارپنداری و پس از آن جسمپنداری در مقايسه با انواع ديگر تجسمگرايی از بسامد باالتری برخوردار
است .در جاندارپنداری صنعت تشخیص ،رکن اصلی کالم را شکل میدهد؛ از اين رو از میان صنايع ادبی
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علم بیان ،استعاره به ويژه استعاره مکنیه کارکرد بیشتری نسبت به ساير صنايع در بیان حضرت داشته و در
غنای تصويرپردازیهای هنری و خلق فضای ادبی در کالم نقش بهسزايی دارد؛ چرا که در بحث
هنجارگريزی معنايی استعاره از قدرت باالتری در برجستهسازی برخوردار است .در حقیقت در کالم
حضرت متن و بینامتن به گونهای منسجم و در هم تنیده همپوشانی داشته و در ساختاری واحد يک
سلسله مفاهیم مجرد را در قالب تصويرپردازیهای بديع عینیت میبخشد.
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