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 چکیده
های ايجاد حیات و حركت در تصويرآفرينی هنری و ادبی ويژه حیوانات، از راهيادكرد از جانداران به

توان تصاوير را از ركود خارج كرد و اثربخشی و نفوذ آن را بیشتر نمود. بر همین است. از اين طريق می

البالغه، نقشی است كه اين مهم در خلق تصاوير بر يکی از كاركردهای نام بردن از حیوانات در نهجاساس، 

وسه گونه حیوان را در عهده دارد. در اين نوشتار كه با روشی توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسیده، سی

ورت حقیقی و از جهت صبری داليل متعددی داشته است؛ گاه بهنام البالغه شناسايی كرده است. ايننهج

خلقت و اوصاف، مأموريت داشتن، حقوق و احکام، بیان علم الهی و حشر و معاد بوده است. همچنین در 

بسیاری  البالغه،برخی موارد، عناصر بیانی چون تشبیه، استعاره، مجاز و كنايه مورد توجه بوده است. در نهج

های گناه، تقوا، فرار از جنگ و امثال آن با استفاده از جنبهها از دنیا، فضائل و رذايل اخالقی، از تصويرسازی

 است.مختلف حیوانات به تصوير كشیده شده 
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 مقدمه  -1

ا در البالغه برای طرح مباحث سیاسی، اجتماعی، دينی و ... کلمات رامام علی )ع( در نهج 

ها و با استفاده از قدرت خیال، روحی تازه ظاهر عادی خود به کار نگرفته، بلکه با تصرف در آن

 های زنده و جذاب بهرهحنههايی که ايشان برای خلق صها دمیده است. يکی از شیوهدر آن

یری کارگ، تصويرپردازی با استفاده از حضور پويای حیوانات است. آن حضرت عالوه بر بهگرفته

و يا برای تصويرپردازی دقیق  ، امور معنوی را به حیوان تشبیه کردهحیوان در معنای حقیقی

معانی، گاه به امور معنوی و عقلی جان داده و هیئت يك حیوان درنده يا رام يا فريبنده را به 

 ه کاربو يا برای افزايش تأثیر کالم خود، حیوان را در تصاوير مجازی و کنايی  ها بخشیدهآن

اند. بنابراين امام )ع( با استفاده از امور محسوس و ايجاد ارتباط بین ذهن مخاطب و گرفته

 لتر بیان و منتقتر و سريعحیوانات محیط طبیعی، از سويی معانی و مفاهیم ارزشی را راحت

و ذهن مخاطب َحك  نموده که در نتیجه درك و فهم آن امور را شتاب بخشیده و در انديشه

است و از سويی خالقیت و قدرت خیال خويش را با تابلوهای طبیعی و ساده به نمايش  نموده

 است.  گذاشته 

های شناسی اين کتاب، آثار و نوشتهالبالغه و همچنین مباحث زيبايیدرباره حیوانات در نهج

؛ «البالغههنج من معامل األدب يف» گردد:ها اشاره میبسیاری منتشر شده است که به مهمترين آن

گاهی به حقوق ن»؛ اثر مرتضی قائمی، «البالغههای نهجسیری در زيبايی»سید خلیل باستان،  نوشته

 يادکرد حیوانات» ؛ از پروانه رضايی،«البالغهاسالم از منظر نهج ستيز طیمححیوانات در اخالق 

جهت نوآوری  ار حاضر از اينی. با توجه به اين پیشینه، نوشترستم ؛ از محمدحسن«البالغهدر نهج

 صورتالبالغه را چه بههای امیرالمؤمنین )ع( در نهجدارد که نقش حیوانات در تصويرآفرينی

 حقیقی و چه هنری، مورد بررسی قرار داده است.

 البالغه نام بردهسؤاالت پژوهش اين نوشته عبارتند از: چند نوع و چه تعداد حیوان در نهج 

نوع تصاويری، حیوانات  واردی حیوانات، کارکردی حقیقی دارند؟ در چهشده است؟ در چه م

ن پژوهش اي اند؟ شیوهکارکرد هنری و ادبی يافته و چه نقش و تأثیری در تصويرآفرينی داشته

تحلیلی است و کارکرد حیوانات در دو بخش حقیقی و هنری بررسی  ـمبتنی بر روش توصیفی 

 شده پاسخ داده است.ز به سؤاالت مطرح شده است و در بخش نتايج نی
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 البالغهنهجحیوان در  -2

اند دهبرده ش نام اسامی عامصورت اسم صريح يا البالغه با تعابیر متعدد بهنهجات در حیوان

 است: میتقس قابلوه زير گرشش که به 

 

 حیوانات اهلی (1

 ر مادهشت، َمل، الُفُحول()اإلبل، اجَل نر شتر، )األنَعام، اهُلّوام، الَبَهاِئم( انيچارپا

 ،مار()احِل االغ)الِعجال(،  گوساله)الَرواِحل، مفرد: َراِحَلة، الَشول، مفرد: الَشاِئلة(، 

 وسفندگ )الَلُبون(، دوسالهشتر )امَلَطاَيا(،  چارپايان سواری ،)اخَليل، الَفَرس( اسب

چارپايان  ،زن، امِلعزی()الَع بز ،)الَکلب( سگ)امَلعلوَفة(،  گوسفندان پروار ،)الَغَنم(

 یه از آبستنشتری ک)الَفصيل(،  بچه شتر)الَکبش(،  قوچ)األنعام الَساِئمة(،  صحرايی

 و ...)الِعشار(  آن ده ماه گذشته است

حیوانات  (2

 وحشی

 ورخرگ)الُوُحوش، السِّباع(،  وانات درندهیح)الثَّور(، گاو وحشی )الضَُّبع(،  کفتار

 كخو، )الَليث، الَضرَغام، األَسد( شیر)الِذئب(،  گرگ )الفيل(، لیف)احُلُمر(، 

 و ...)الَشاِرَدة( شکار رمنده )اخِلزنير(، 

 کرکس ،)الُغراب( کالغ، )الَطري( پرنده)احَلَمام(، کبوتر  )الطاووس(، طاووس پرندگان (3

 اب(.)العق عقاب)الَنعاَمة(،  شترمرغ)الديک(،  خروس)اخُلّفاش(،  خفّاش)الُنُسور(، 

 )احُلمَّة(.سَمّ عقرب )احَلّية، الِصّل(،  مار)الَضّب(،  سوسمار زندگانخ (4

 )النينان(. ماهی انآبزي (5

، )الَنمل، الذّر(ورچه م ،)الَدواّب( نیزم جنبندگان ،)اجَلراَدة( ملخ ،)الَبُعوَضة( پشه حشرات (6

 .)عنکبوت( عنکبوت )الَوَذَحة(، َکک )الَبَقة(، سوسك نوعی)الُذباب(،  مگس
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 ها بیان شده است:ها و حکمتها، نامهدر جدول ذيل، پراکندگی اسامی حیوانات در خطبه

 

 

 

 

 

 خطبه

 

: چارپا، 13 ـ: پرنده، شتر، شتر چموش، کفتار، گله گوسفندان، بز3 ـ: کبوتر، چارپايان1

: کبوتر، 52ـ : شتر39ـ : گاو وحشی31ـ : عنکبوت17ـ : مَرکب چموش16ـ شترمرغ، پرنده

 ـ: سگ، قوچ73 ـ: سوسمار، کفتار69 ـ: شتر56 ـ: شترِ تشنه53 ـمرده، گوسالهشترِ بچه

: شتر، مورچه، حیوانات 91 ـ: شتر89 ـ: حیوان درنده85 ـ: اسب چموش83 ـ: مَرکب76

 102 ـت: شتر سرمس101 ـ: شتر، بز ماده97 ـ: شتر چموش93 ـوحشی، حشرات، پشه

 ـ: چارپا115 ـ: پرنده، چارپای صحرايی، حیوان درنده108خ  ـطردشده: شتر 107 ـشتر

: اسب اصیل، شترمرغ، کرکس، 128 ـ: گوسفند، گرگ127 ـ: سوسمار123 ـ: سوسك116

: چارپايان، 153 ـ: گورخر151 –: چارپايان143 ـعقرب: سَم137ّ ـ: بُز، شیر131 ـفیل

: 162 ـ: چارپا، االغ160 ـ: مَرکَب سواری158 ـشتر: بچه157 ـ: خفاش155 ـدرندگان

: 167 ـ، خروس، کالغ، مورچه، مگس، ماهی، فیلطاووس: پرندگان، 165 ـاسب

: 182 ـ: مورچه178 ـ: چارپا، گوسفند پروار175 ـ: حشرات، چارپايان171 ـچارپايان

: 192 ـ: حیوان چموش191 ـ: پشه186 ـ: مورچه، ملخ، پرنده، عُقاب185 ـمورچه، پشه

: 229 ـ: مار، مورچه، ملخ224 ـ: وحوش، ماهیان198 ـشترشتر، اسب، گاو، گوسفند، بچه

 : شتر آبکش.240 ـشتر تشنه

 

 نامه

رکش و : سگ، درنده، چارپای س31 ـ: شتر28 ـشتر: چارپا، شتر، بچه25 ـ: شتر10

: شتر، حیوان درنده، گلّه گوسفندان، 45 ـ: بز ماده، شیر41 ـ: سگ، شیر39 ـچموش

 : شتر.71 ـ: مار68 ـ: بز52 ـ: مَرکب سواری، اسب51 ـ: سگ47 ـگوسفند پروار

 

 حکمت

: 209 ـ: چرندگان147 ـ: مار119 ـ: شتر82 ـ: حیوان درنده60 ـ: شتر22 ـدوساله: شتر 1

 ـ: پرنده402 ـ: شیر، مار289 ـ: شکار رمنده266 ـ: شیر263 ـ: خوك236 ـماده شتر بدخو

 : کفتار.464 ـ: شتر446 ـ: کَك419 ـ: چارپايان414

 البالغهنهجحیوانات در كاربردهای حقیقی و هنری  -3

ها است که در ادامه بدانشده ه گرفت البالغه، از چند منظر به کارهای حیوانات در نهجويژگی

 کنیم.اشاره می
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 كاربردهای حقیقی ـ1ـ3

 خلقت حیوانات و اوصاف آنان ـ1ـ1ـ3 

البالغه، در مواضع متعددی به توصیف حیواناتی از جمله امیرالمؤمنین علی )ع( در نهج

های ر را به با شگفتیاند بشو در حقیقت درصدد برآمده پرداخته 3و مورچه 2طاووس 1خفاش،

جهان خلقت و قدرت اليزال خالق آشنا سازد و به تفکر در ملکوت و مالك هستی فرابخواند. 

ها غالباً مبتنی بر عنصر وصف، نگاه دقیق و تجربه شخصی هستند. برخی از افرادی که اين خطبه

خود را وجود اوصاف  کنند، يکی از موارد شكالبالغه به امام علی )ع( را انکار میانتساب نهج

اند؛ زيرا معتقدند دستیابی به وصف دقیق بسیار دقیق ايشان درباره حیوانات مذکور اعالم کرده

 ع()های بعد، خصوصاً در زمان عباسیان امکان نیافته است و مثالً توصیفاتی که امام جز در دوره

یرد و در زمان آن حضرت، گاست، ذيل علم تشريح قرار می های درونی مورچه دادهدرباره بخش

  .(60و56، صص2005يت نبوده است )حوفی، رؤ قابلبا چشم 

را از نزديك ديده باشد؛ اما  طاووساند که امام )ع(، برخی ديگر در همین راستا، بعید دانسته

، )ع(رؤيت طاووس توسط امام »دارد که البالغه اعالم میالحديد در شرح خود بر نهجابیابن

رسد. زيرا کوفه، مرکز خالفت بوده و هدايای امیران و پادشاهان از اقصی به نظر نمی امری بعید

 (. 269، ص8تا، جالحديد، بییابابن« )شده استنقاط حکومت اسالمی به کوفه ارسال می

 

 

                                                           

ها اندازد و شب را چراغی سازد که در جستجوی ها را بر سياهی ديدهپره در روزها پلکپس شب: »155. خطبه 1

هايی ساخته است تا هنگام نياز به پرواز، بدان باال رود، بالو برای آن از گوشت، بال روزی خود از آن راه برآيد...؛

 (.154، ص1389)شهيدی،  «ی ...ها در آن آشکارا ببينگوش از َپر است، ليکن جای رگ هايی که چون الله

نگرد، او از زيبايِی پوششی که بر رود و به ُدم و َپرهای خود میطاووس چون خودبينی ناَزنده راه می: »165. خطبه 2

افتد، بانگی برآوَرد گويی که گريان است، چه پاهای او دهد و چون نگاهش به پاهای خود میتن دارد قهقهه سر می

 «نگار است و آجنا که شکاف گوش اوست، خطی باريک است ای موی سبزيگاه يال او دستهالغر است، و بر جا

 (.170)مهان، ص

آن و لطافتش در بريون و هنان بنگريد، چنان است که به گوشه چشم نتوان  به مورچه و ُخردی جّثه: »185. خطبه 3

 های آوخيته به دنده تا شکمنچه درون اوست از غضروفخود َبَرد. اگر در آ ديد، چگونه بر زمني جنبد و دانه را به النه

 (.198)مهان، ص« و آنچه در سر اوست از چشم و گوش بنگری، از آفرينش او جز شگفتی نتوانی
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 مأموريت الهی حیوانات ـ2ـ1ـ3 

ه ک« أبا وَذَحَه»دی با کُنیه های غیبی خود از آينده از فر، در پیشگويی116امام )ع( در خطبه 

آگاه باشید! به خدا سوگند! پسرکی از طايفه ثقیف »اند: بر مردم مسلط خواهد شد؛ ياد کرده

-گردد که هوسباز و گردنکش و ستمگر است. سبزه]حجاج بن يوسف ثقفی[ بر شما مسلط می

، 1388)دشتی، « ، بس کن!کند. أبو وَذَحِهچَرَد و چربی شما را آب میزارها )اموال( شما را می

بسیاری از اربابان لغت، به معنی سوسك است. در مورد انتخاب کنیه  به گفته« وَذَحِه»(. 159ص

از  البالغه آمده استهای مختلفی در شروح نهجبرای حَّجاج بن يوسف ثقفی، داستان« أبا وَذَحِه»

ا از خود دور کرد. در بار سوم روزی حجاج، وذحه را در محل نماز خود ديد و آن ر»جمله آنکه 

سوی او آمد، حجاج با دست خود آن را گرفت و سوسك او را گزيد و دست او ورم کرد که به

خواهد قدرت خويش را برای وی و سرانجام همین ورم، باعث مرگ او شد. گويی خداوند می

سیله ومرود را بهگونه که نَترين مخلوقاتش نابود کرد؛ آنبه نمايش بگذارد که او را با پست

 (.161، ص1385)مکارم شیرازی، « ای که بر بینی او وارد شد، هالك نمودپشه

گويد که از مأموران ای سخن میدرباره حشره 185 امام )ع( در بخشی از خطبه همچنین

ور ها و مزارع، چنان حملهتواند لشکری فراهم آورد و به باغای که میعذاب الهی است، حشره

ر نمايی خود را ده هیچ لشکری يارای مقابله با آن را ندارد و بدين ترتیب خداوند قدرتشود ک

ظاهر ضعیف است، پرداخته و تمام جهات آشکار سازد. حضرت به خطرات عظیم ملخ که به

چون ماه تابان  سرخ برای آن آفريد و دو حدقه بگويم که دو ديده اگر خواهی از ملخ»فرمايد: می

مانند ها ببُرَّد و دو پای داسوخت و او را گوشی پنهان داد و دو دندان پیشین که بدانبرايش افر

 «ترسند و توانايی راندنش را ندارندها چیزی را بگیرد. کشاورزان در کشت خود از آن میکه بدان

  (.199، ص1389)شهیدی، 

 انسان در برابر آن تیحقوق حیوانات و مسئول ـ3ـ1ـ3 

آوری زکات، ضمن تأکید بر خطاب به يکی از مسئوالن جمع 25 )ع( در نامه حضرت علی

 ها، به بیان چگونگی رعايت حقوق حیوانات پرداختند: رعايت حقوق انسان

گیر وارد شود و اينگونه حیوانی گر و سختمسئول زکات نبايد مانند اشخاص سلطه :الف 

 اند؛را رَم دهد و هراسان سازد و دامدار را برنج

یر گب: آن مسئول بايد حیوانات را به دست چوپانی خیرخواه و مهربان و امین ـ که نه سخت

 باشد و نه ستمکار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته کند ـ بسپارد؛
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  پرهیزد؛ب از جدايی افکندن میان حیوانات و نوزادشان :ج 

 شوند، عدالت را رعايت کند؛ده میعنوان َمرکب استفادر سوار شدن بر شترانی که به د: 

 فرصت دهد تا آب و علف بخورند؛ چوپان زار رسیدند، هـ: هرگاه حیوانات به آب و علف 

عنوان زکات خودداری کند؛ زيرا و پیر به و: آن مسئول از انتخاب حیوانات بیمار و پاشکسته

حیوانات در راه خواهد  های طوالنی است، موجب اذيتاين کار در مواردی که مستلزم طی راه

 (.361، ص1388شد )دشتی، 

رعايت و حمايت از حقوق  توان دريافت که مسألهبنابراين با دقت و تدبر در اين نامه، می

های اخیر نیست؛ بلکه از جمله دستورات دين اسالم حیوانات امری نوظهور و متعلق به سده

ا، مراعات حق حیوانات نیز الزم شمرده هاست که در کنار توصیه به رعايت حق و حقوق انسان

 شده است. 

 احکام ذبح حیوانات ـ4ـ1ـ3 

اين احکام،  خداوند برای حیوانات، احکام و دستورات شرعی خاصی قرار داده است. از جمله

 53باره، حضرت علی )ع( در خطبه شوند. در همینهای حیوانی است که ذبح میويژگی

گاه کامل و تمام است که گوش آن را نیك بنگرند تا بريده و شکافته نباشد قربانی آن»فرمايد: می

و چشم آن نیز درست باشد. اگر گوش و چشم سالم بود، قربانی کامل است، هرچند شاخش 

 (.45، ص1389)شهیدی، « شکسته و پايش لنگ باشد

 بیان حشر و معاد ـ5ـ1ـ3 

چون پشه، اعالم تحدی  رينش حیوان کوچکی، امام )ع( با مَثل زدن به آف186در خطبه 

جانداران جهان از هر جنس و ريشه و نادانان از مردمان و زيرکان فراهم  اگر همه»دارد که: می

ای را پديد آورند، بر آفريدن آن توانا نیستند و خرَدهاشان سرگشته شود و در شناخت آيند تا پشه

 (.202)همان، ص« آن سرگردان مانند

 بیان علم الهی ـ6ـ1ـ3 

البالغه، اشاره به وسعت علم الهی است. امام )ع( از ديگر کاربردهای حقیقی حیوان در نهج

های تابستانی خداوند؛ دانایِ درون راز در دل نهفتگان و درون النه»فرمايند: می 91 در خطبه

ها، وست درختها در ساق و پمورچگان که در زمستان، مکان خزندگان است و جايی که پشه



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   142

های و از علم او، شمار قطره»آمده است:  178 خطبه (. همچنین در83)همان، ص« اند، استپنهان

ر شبی ای دباران، پنهان نیست و نه موری که بر سنگی صاف پای گذارَد و نه استراحتگاه مورچه

 (. 186)همان، ص« تاريك و سیاه

 ينیكاربردهای هنری حیوان در تصويرآفر ـ2ـ3

، 1380)معلوف، « نقاشی، به تصوير کشیدن اشخاص و اشیاء»تصوير در لغت به معنای 

، 1382)آذرنوش، « صورتگری، ترسیم، نقاشی، مصوّرسازی و تزيین»( و به معنای 412ص

همان چیزی است که با صورتی محسوس و قابل تخیل، معنی »( آمده است. تصوير 375ص

اند تصوير، (. بعضی ديگر گفته36، ص2002)سید قطب، « دکنذهنی و حالت روحی را بیان می

اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، کنايه، ِاسناد مجازی  مجموعه امکانات بیان هنری است که زمینه

(. 15، ص1383سازد )شفیعی کدکنی، های مختلف ارائه تصوير ذهنی میو رمزگونه و گونه

ب تواند تصويری جذالی از انواع مجاز، تشبیه و اغراق مینشین اما خاهرچند که گاهی عبارتی دل

تر است و لزوماً بر مجاز صور خیال تشکیل دهد، بدين معنا که مفهوم تصوير، از خیال گسترده

 (.58، ص1388تکیه ندارد )قائمی، 

های بديع امام )ع(، ترسیم زنده و زيبای معانی ارزشمند با استفاده از حیوان و يکی از شیوه 

حیوانات است. اين شیوه، نوع ديگری از بیان و تعبیر است  شدههای طبیعی و شناختهخصلت

ه بدون شك، تصاوير برگرفت گردد وکه باعث نزديکی هر چه بیشتر مفاهیم به ذهن مخاطب می

از طبیعت و موجودات زنده از جمله حیوانات، پويايی مضاعفی خواهند داشت، زيرا حیوانات 

 کارگیری درست و سنجیدهداللت بر حرکت دارند. از سويی امام )ع( نیز با به خودخودی به

های تصويرسازی بیانی از جمله تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه، پويايی اين تصاوير را قالب

 اند که اين امر خود نشان از پويايی جهان درون امام )ع( نیز دارد. دوچندان نموده

 بیهیتصاوير تش ـ1ـ2ـ3

( و در 373، ص1380)معلوف، « شبیه گردانیدن و همانند کردن»تشبیه در لغت به معنای  

اصطالح نشان دادن اشتراك چیزی با چیز ديگر در يك معناست؛ مشروط به آنکه اين همانندی، 

در  قدامة بن جعفر(. 132تا، صصورت استعاره تحقیقیه و استعاره بالکنايه نباشد )تفتازانی، بیبه

ر دهد که در معنايی با يکديگداند که بین دو چیزی رخ می، تشبیه را امری می«نقد الشعر»کتاب 

اشتراك و در اموری با يکديگر افتراق دارند و بهترين تشبیه آن است که بین دو چیزی باشد که 
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بن جعفر،  ةمدو باشد تا جايی که به نقطه اتحاد برسند )قدادو بیشتر از افتراقات آن اشتراکات آن 

داند که امور پیچیده و غامض را به امور ( و ابن رشیق قیروانی تشبیه را عاملی می37تا، صبی

 (.174تا، صسازد )قیروانی، بیرؤيت تبديل می واضح و روشن و امر بعید را به امر نزديك و قابل

ع( غز هستند. امام )اند، بسیار جذاب و نالبالغه با حیوانات خلق شدههايی که در نهجتشبیه 

با تشبیه گناه به مرکبی چموش، تقوا به مرکبی راهوار، دنیا به ماری فريبنده، تشبیه فرار سپاهیان 

اند بر اين امور، لباس محسوسات بپوشانند و تابلويی از جنگ به فرار سوسمارها و ... توانسته

در تصاوير تشبیهی در اغلب بديع در مقابل ديدگان مخاطب قرار دهند. هدف از حضور حیوانات 

ها در موارد، تبديل نمودن امور معنوی و عقلی به امور محسوس و در دسترس قرار دادن آن

با  شنود و بینندهای که گويی شنونده با گوش خويش میگونهبه معرض احساس مخاطب است؛

ه سی و عقلی بو امور ح به واقع شدهها، حیوانات مشبهبیند. در اغلب تشبیهچشم خويش می

شبه، ويژگی خاصی است که آن حیوان برخوردار از آن بوده يا به آن اند و وجهحیوان تشبیه شده

ل های تشبیه، تشبیه بلیغ و تشبیهی که با استفاده از مصدر )مفعوشهرت يافته است. در میان روش

 اند. مطلق( شکل گرفته، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده

 ـ تشبیه جمعیت فراوان به يال كفتار و انبوه گوسفندان1ـ1ـ2ـ3

ای که کوفیان بعد از کشته شدن عثمان، اطراف سوم در توصیف صحنه امام )ع( در خطبه

سوی ايشان دراز کرده بودند، آنان را از لحاظ کثرت، حضرت گرد آمده و دست بیعت به خانه

 هایروز بیعت، فراوانی مردم چون يال»تشبیه نمودند: گوسفند  به موهای پرپُشت کفتار و گلّه

های انبوه گوسفندان مرا در پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند ... مردم چون گله

ار حیوانی کفت»؛ علت تشبیه جمعیت مردم به موهای کفتار بدين سبب است که «میان گرفتند

خواستند فراوانی چیزی را بگويند، آن ه و اگر میالمثل بوداست که فراوانی پشم گردن او ضرب

 (. 31، ص1388)دشتی، « کردندرا با موهای کفتار مطرح می

 فريبندگی دنیا به مار سمّی ـ تشبیه2ـ1ـ2ـ3 

 دنیا يکی از موضوعاتی است که امیرالمؤمنین )ع(، با دقت و ظرافت خاصی به آن پرداخته 

اگونی، انسان را از دنیاطلبی و فريفته شدن به مظاهر فريبنده دنیا بر است. ايشان در تصاوير گون

واقعی دنیا که همچون ماری با پوست نرم، ولی سمّی کشنده  دارد و انسان را با چهرهحذر می
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دنیا چون مار سَمّی است، پوست »فرمايد: می 68 کند. امام )ع( در نامهدر درون است، آشنا می

 (.433)همان، ص« کشنده در درون داردآن نرم، ولی سَمّ 

 تشبیه تقوا و گناه به مركب راهوار و افسارگسیخته  ـ3ـ1ـ2ـ3 

، در عملی ابتکاری، برای مجسّم ساختن مفاهیم گناه و تقوا، گناهان را 16در خطبه  )ع(امام  

هان ای مردم! » هايی چموش و سرکش و تقوا را به مرکبی راهوار تشبیه نموده است:به مرکب

تازند تا سوار های بدرفتارند و خطاکاران بر آن سوار، عنان گشاده میها چون اسبخطاکاری

ها هايی رام است. سواران بر آنخود را در آتش اندازند. هان ای مردم! پرهیزگاری چون مرکب

( و 17، ص1389)شهیدی، « در آرندرانند تا سواران خود را به بهشت عنان به دست و آرام می

های نفسانی که مبادا برخی خواهش: »فرمايدمیخطاب به فرزندشان، امام حسن )ع(  31در نامه 

فرمان هب های دنیا تو را بفريبد؛ پس همچون شتری گريزان و نابر تو غالب گردد، يا فريبندگی

هشدار الم جوانان ع تمامو  مام حسن )ع(به ا اين بند امام علی )ع( در (.297)همان، ص« باشی

 خداوند هجوم آورند و پذيرش و اطاعت آنانهای دنیا به ها و دگرگونیخواهشدهد که مبادا می

 همچون شتری گريزان و چموش خواهند بود. صورت يناکه در غیر مشکل گردد 

ضمن در دسترس قرار دادن مفاهیم عقلی، باعث نفوذ اين مفاهیم در  هاتشبیهايشان با اين  

در اين  رفته کار بهدارد. خالقیت واننده و مخاطب شده و او را به تفکر وامیذهن و جان خ

باعث  کرده وبرای شنونده تکراری نبوده و تازگی نوع بیان، توجه او را به خود جلب  هاتشبیه

 تر صورت گیرد.حال، سريعینع درتر و شود مقدمات و شرايط انتقال پیام، راحتمی

 خویه زبان به حیوانی درندهـ تشب4ـ1ـ2ـ3

؛ گزدکند و میگويد که حمله میيی سخن میخو درنده، از حیوان 60در حکمت  )ع(امام  

(. در اين سخن کوتاه، 370، ص1389)شهیدی، « ای است، اگر واگذارندش بَگزدزبان، درنده»

در اين معنی، تصويری گیرد، همانند شده است. با تأمل زبان به حیوانی که حمله نموده و گاز می

ای که بايد مهار شود تا نتواند آسیب برساند؛ پس زبان نیز کنیم: حیوان درندهحسی را مجسم می

 (. 14، ص1390های فراوان خواهد شد )حسینی، باعث گرفتاری وگرنهبايد افسار داشته باشد 
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 ساربانبیـ تشبیه سستی و انحراف به شتران 5ـ1ـ2ـ3 

سرباز زدن از جهاد  کوفه به سببعنصر سستدر توبیخ مردم ، 39در خطبه لی )ع( امام ع 

خوانم، مانند شتری که از درد بنالد، ناله و شما را به ياری برادرانتان می» فرمايد:میدر راه خدا 

، 1388)دشتی، « کنیدتی نمیدهید و يا مانند حیوانی که پشت آن زخمی باشد، حرکفرياد سر می

 (.65ص

آوری طرف جمعيك  ازمانید که هرگاه ساربان میبه شتران بی» فرمايد:می 34در خطبه 

در اين تصاوير، حضرت اهالی کوفه را  (.59ص همان،« )شويدگرديد، از سوی ديگر پراکنده می

داند. توبیخ کرده و علت سقوط کوفه و کوفیان را سرکشی از دستورات و رهنمودهای ايشان می

گذارد. آنان خود را همچون ها نمیطلبد، اما اثری در آنخواند و به ياری میآنان را فرامی )ع(امام 

 نمايانند تا بتوانند از دستورات شانه خالی کنند. شتر و حیوانی ضعیف می

 ،هانآتك اند اما تكهای گوناگون خلق شدهبايد افزود گرچه هر يك از اين تصاوير در خطبه

ارائه يك معنا و مفهوم در اشکال و تصاوير گوناگون و از  عنا و عاطفه هستند.کننده يك ممنتقل

لبالغه او مانع يکنواختی متن نهجبخشیده )ع( ای به کالم امام زوايای مختلف، روح و حیات تازه

مت حکمخاطب بنشیند و در  دل و جانگشته و در نتیجه باعث شده است که آن معنا بهتر در 

خدايا ما را با ابرهای رام سیراب کن، نه » است:ام )ع( در طلب باران است آمدهکه دعای ام 472

 بردارفرمان، به شتران رام و برق و رعدابرهای بدون باد و  که (531ص همان،« )ابرهای سرکش

 است.  تشبیه شده

 به پشه و گوسفند روتکثبات و بی هایانسانتشبیه  ـ6ـ1ـ2ـ3 

مردم »خیزند: میبه سويی  باد،هايی که با وزش به پشهثبات های بیه انسان: تشبی147حکمت 

خوش طوفان و باد هستند و همیشه سرگردانند هايی که دستاند: ... و گروهی مثل پشهسه دسته

 (.471)همان، ص «کنندروند و با وزش هر باد حرکت میکه به دنبال هر سروصدايی می

از »شود: می گرگ از گله که طعمه جداشدهبه گوسفندی  روتك: تشبیه انسان 127خطبه 

رگ خواهد گگونه که گوسفندِ تنها، طعمه شیطان است آن پراکندگی بپرهیزيد که انسان تنها، بهره

 (.171)همان، ص« بود

 

 



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   146

 تشبیه مدعیان قضاوت به عنکبوت  ـ7ـ1ـ2ـ3

اند و يا به خطا نند آيا درست عمل کردهداکه نمی : تشبیه مدعیان دروغین قضاوت17خطبه 

ت و ماند که در شبهاعنکبوتی را می» عنکبوتی که بر تارهای خود چسبیده است: اند، بهرفته

 (.41ص ،1388دشتی، « )داند که درست حکم کرده يا بر خطاستهای تار خود چسبیده، نمیبافته

 استعاره ـ2ـ2ـ3

است و در اصطالح، « عاريت خواستن»فعال و به معنای استعاره در لغت، مصدر باب إستِ

عبارت است از کاربرد لفظ در غیر معنايی که برای آن وضع شده است با رابطه مشابهت بین 

ی سودارد و بهای که ذهن را از معنای اصلی بازمیمعنای اصلی و معنای مجازی. البته با قرينه

(. اسباب بالغت استعاره ناشی از آن 258، ص1999کشاند )هاشمی، معنای ديگر )مجازی( می

ای که برای مخاطب تازگی و جذابیت داشته باشد، گونهاست که به اديب در خلق عالمی نو، به

کند نوعی ايجاز است و بین اشیاء متغیر و ناپیوسته، ارتباط ايجاد می رساند؛ دربردارندهياری می

 (.101، ص1388گردد )قائمی، العاده در کالم میقو در نتیجه، باعث ايجاد پويايی و تحرك فو

اره، گردد و حضور حیوانات در استعبنابراين استعاره ذاتاً موجب پويايی و تحرك تصاوير می 

سازد. امیر بیان، با در پیش گرفتن خلق تصاوير استعاری با تحرك و زنده بودن را مضاعف می

ر تزاعی و محسوس را در تابلوهايی بديع و نو به تصوياست مفاهیم اناستفاده از حیوانات توانسته 

کشیده و مخاطب را به عالَم بالغت رهنمون شود، عالمی که فرد نیازی به تالش عقلی ندارد؛ 

 اً غالبزيرا هدف از خلق چنین تصاويری در دسترس حس قرار دادن امور انتزاعی است. ايشان 

الفت، فتنه، شیطان و اسالم، از حیوانات بهره در تصاوير استعاری خود از اموری چون دنیا، خ

 پردازيم.می البالغهنهجاستعاری در  است. حال به چند تابلوی خلق شدهبرده 

 منصب خالفت: شتر  ـ1ـ2ـ2ـ3

ير زيبا به تصو ، عدم تمايل خويش به امر خالفت را با يك استعاره3امام علی )ع(، در خطبه  

ا ای تشبیه کرده و آنگاه مشبه )ناقه( روير، آن حضرت خالفت را به ناقهکشیده است. در اين تص

سوگند به خدايی که دانه را »کند: حذف و به يکی از لوازم آن يعنی )حبل( افسار، اشاره می

کنندگان نبود، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته شکافت و جان را آفريد، اگر حضور بیعت

   (.31، ص1388)دشتی،  «ساختمو رهايش می
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 فتنه: حیوانی چموش و وحشی ـ2ـ2ـ2ـ3

ونه به گهای ويرانگر، چیرگی فتنه بر انسان را اينامام )ع( در هشدار از گرفتار شدن به فتنه 

که فتنه چون شتری مست آنان را و بیرق او را برافراشتند، درحالی: »2خطبه کشد: تصوير می

خطبه ( و 8، ص1389)شهیدی، « آوردو پا ايستاده، از پايشان درمی تلگدمال کرده و بر دس

هايی چون تاريکی شب، نه نیرويی توانَد با آن بستیزد و نه شکست خورَد و بگريزد فتنه» :102

مردم! » :189(. و خطبه 94ص همان،« )نهاده، روی به شما آوردـ چون شتر ـ مهار کرده و پاالن

صاحب ای پديد شود که همچون شترِ بیکه فتنهنکه مرا نیابید، پیش از آناز من بپرسید پیش از آ

(. در اين تصاوير، فتنه به حیوانی چموش و 206)همان، ص« گام بردارد و مهار خود پايمال کند

 ةَمسُمّ چارپايان(، مَزُمو أظَلاف )سُمّ(، سَنَاِبك )کناره»سرمست تشبیه شده است و لوازمی چون 

)جهاز بر پشت نهاده( و خِطَام )افساری است در بینی شتر، جهت  َلةه شده(، مَرحُو)افسار بست

 به )حیوان( است، ذکر گرديده است.  گر به مشبهکه اشاره« مهارکردن آن(

 شوم مريدان شیطان: پرندگان ـ3ـ2ـ2ـ3

را معیار کار  منحرفان، شیطان» فرمايد:می 7امام )ع( در توصیف پیروان شیطان در خطبه  

های های آنان تخم گذارد و جوجهها را دام خود قرار داد و در دلخود گرفتند و شیطان نیز آن

گذارد و ای که تخم میبه پرنده نیز(. 35، ص1388)دشتی، « خود را در دامانشان پرورش داد

اَض به، يعنی بدهد، تشبیه شده است؛ آنگاه به دو ويژگی و لوازم مشبههايش را پرورش میجوجه

)تخم نهادن( و فَرَّخَ )جوجه گذاشتن( اشاره شده است. در اين خطبه، امام )ع(، قلب منحرفان و 

داند که شیطان توانسته است در آن نفوذ کند و چون محل مناسبی پرستان را محلی میشیطان

گر ای که ارندهبوده، توانسته در آن اقامت گزيده و افکار خود را بسط و گسترش دهد؛ مانند پ

 هايش در آنجا ماندگار است.گذارد و تا تولد جوجهمحل مناسبی بیابد، خانه ساخته و تخم می

 پینه ناشی از عبادت: زانوی بُز ـ4ـ2ـ2ـ3

، به تمجید ايشانحضرت پس از مذمّت شديد ياران خود در کوتاهی و سستی از اطاعت  

در و  هکرد فرسای آنان يادص و خداترسی و عبادات طاقتپرداخته و از خلو)ص(، ياران پیامبر 

بسته  شدن سجود، میان دو چشمشان، چون زانوی بُزان پینهاز طوالنی » است:ه فرمود 97خطبه 

پس از بیان معنای  ،البالغهنهجدر شرح خود بر  صبحی صالح(. 90، ص1389)شهیدی، « بود

پیشانی اصحاب پیامبر را به  امام )ع(» :گويداست میکه محل اتصال ساق پا به ران « رُکَب» هواژ
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، 2004)صالح، « است هبه زانوی بز تشبیه کرد ن،آ اضطراب و لرزش زيادِ ،]فراوان[ یخشک دلیل

 استعاره از شدت خشکی و پینه بستن است.  « رُکَبَ الْمِعْزَی»(. در اين تصوير استعاری؛ 609ص

 اغواگر: شتر و اسب چموش دنیای ظاهرنما و  ـ5ـ2ـ2ـ3

در مقام هشدار به بندگان خدا، نسبت به دنیاى فريبنده و  )ع(بعضى از فرمايشات امام  

 های ذيل آمدهکند که در خطبهبستگی به آن تأکید میزودگذر بوده و بر گريز از دنیا و عدم دل

و تار یره تبشخوری چه دنیا آ»چنین آمده است: « غرّاء»معروف به خطبه  83خطبه است. در 

ن از وی گريزا آنکهی آن کُشنده ـ روی خوش نمايد ـ تا سودرونی آن فريبنده و سوبروناست. 

 «است، بدو اُنس گیرد و آنکه ناآشنای اوست، آرامش پذيرد. ناگاه به چهار دست و پای برخیزد

دنیا برای شما  پس» ، از اين عبارات استفاده شده است:105(. در خطبه 60، ص1389شهیدی، )

 آن را شتری ديديد، مهارش گسسته و آنکهنمود؛ تا شیرين نبود و دوشیدن پستان آن، آسان نمی

برای تو بسنده است : »160( و در خطبه 97)همان، ص« بندش لرزانجنبان و از الغری، میان

نخورد و های دنیا گردانی، از شیر آن رسول خدا )ص( را مقتدا و راهنمای شناخت بدی و عیب

در اين تصاوير استعاری، دنیا به حیواناتی مانند اسب (. 161)همان، ص« از زيورهايش بهره نبرد

، 1مَصَبه از جمله قَبه، صفات و اجزاء مشبهجای ذکر مشبهچموش و شتر، تشبیه شده است اما به

اوير استعاری و وَضین )افسار( ذکر گشته است. اين تص 2أرجُل )پاها(، رِضاع )دوشیدن(، خِطام

موجب تجسم مفهوم دنیا، انگیزش و اقناع خواننده و از سويی موجب جذابیت و اثرگذاری بیشتر 

 شده است. 

 های آخرالزمان: شتر درماندهويژگی ـ6ـ2ـ2ـ3

 فرمودند: 182خطبه در توصیف اوضاع اسالم در عصر امام زمان )ع( در  )ع(امیرالمؤمنین  

کند و چونان شتری در راه مانده دُم خود در آن هنگام که اسالم غروب می او پنهان خواهد شد»

(. در اين تصوير، با 249، ص1388)دشتی، « چسباندرا به حرکت درآورده، گردن به زمین می

به مانند الذَنب )دُم( و جِران )قسمت جلوی گردن شتر(، غروب اسالم که امری ذکر لوازم مشبه

ردن بر نشیند و گبیه شده است که تسلیم فرمان شده و بر زمین میمعنوی است، به شتری تش

                                                           

  ندازد. ند شده و بايستد و سوار را بر زمني بي. اسب دو دوست خود را بلند منوده و بر روی دو پای خود بل1

  کنند.نی شتر بي . افساری که برای مهار در2
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 )ع(، تصويری واقعی و عینی است و امام )ع(امام  نهد. اين تصوير برای عرب دورهزمین می

 ی در ذهن مخاطب مجسّم سازند.راحت بهتوانسته است با ارائه چنین تصويری، اين مفهوم را 

 مجاز ـ3ـ2ـ3

زن مَفَعَل از جاز يجوزُ، مصدر میمی به معنی گذشتن از جايی و يا اسم مکان به مجاز، بر و» 

ای که از آن معنی راه و گذرگاه است و در اصطالح علمای بالغت، عبارت است از هر کلمه

آن کلمه، در نظر داشته است، اراده نشود. به تعبیری ديگر مجاز،  کنندهوضعمفهوم و معنايی که 

 «معنايی که در اصطالح زبان محاوره برای آن وضع شده است، به کار رود ر غیرلفظی است که د

تنها در سُم شتر،  البالغهنهج(. تصوير مجازی خلق شده با حیوانات، در 218تا، ص)تفتازانی، بی

 است.  شده کار گرفتهاسب و گاو به 

َلا  ا َيْزُكو ِبَها ُخفٌّ َوَلَاَقلِّ َنَتاِئِق الُدنَيا َمَدرًا؛ ُثمَّ َوَضَعُه ِبَاوَعِر ِبقاِع اَلارِض َحَجرًا َو »: 192خطبه 

سنگستان پس آن خانه را در سنگالخی قرار نهاد، از همه(. »292)همان، ص ...« َلا ِظْلٌف َحاِفٌر َو

های زمین دشوارتر و ريگزاری که رويِش آن از همه کمتر؛ که شتر در آن فربه نشود و اسب و 

خُفّ در اصل به معنای کفش و در اينجا (. »216، ص1389شهیدی، « )، علف نیابدگاو و گوسفند

مجاز از سُم شتر و حافر به معنای حفرکننده و در اينجا به معنای سُم اسب و ظِلف به معنای 

، 1385)مکارم شیرازی، « های شکافدار و در اينجا به معنای سُم گاو و گوسفند استسم

؛ شودلف در زبان عربی مجازا،ً به سُم اسب، گاو و گوسفند اطالق میخُفّ، حافر و ظِ ؛ (422ص

بنابراين ذکر اين اجزا و قصد نمودن صاحبان اين اجزاء، تصويری مجازی با عالقه ذکر جزء و 

 اراده کل، خلق نموده است.  

 كنايه ـ4ـ2ـ3

آن،  گويند که ازکنايه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح، لفظی را 

معنای الزم آن، جايز است  معنای اصلی نیز همراه اراده الزمِ معنايش اراده شده است و اراده

صورت معانی را برای انسان به»( 1اند از: (. اسباب بالغت کنايه عبارت182تا، ص)تفتازانی، بی

و اعجاب از عهده زبان  محسوس درآورده تا اعجاب شنونده را برانگیزد، چه آنکه ايجاد انفعال

( بسیاری از معانی اگر با منطق عادی 2معمولی ساخته نیست، بلکه نیاز به زبان خاص دارد. 

توان آن معانی را با نمايد، از رهگذر کنايه میبخش نبوده و گاه زشت میگفتار ادا شود، لذت

است که در نفس لفظ  ای( همچنین در اسلوب کنايی، مبالغه3اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد. 
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 تر است يعنی مبالغه و تأکید آن( کنايه، از حقیقت و تصريح، بلیغ4ای وجود ندارد. چنین مبالغه

بیشتر است. وجه ابلغیت کنايه بر تصريح، آن است که کنايه ادعای چیزی به همراه برهان آن 

البالغه ی در نهجچند مورد از تصاوير کناي اينك (.105ـ101، صص1378)رضايی، « ادعا است

 گردد.که با حیوانات خلق شده است ذکر می

 بال: رفعت مقامپرنده سبک ـ1ـ4ـ2ـ3

 امکوهِ بلند را مانم که سیالب از ستیغ من ريزان است و مرغ از پريدن به قله»: 3خطبه  

کرده  ، خود را به کوهی تشبیه)ع((. در اين جمالت، امام علی 9، ص1389)شهیدی، « گريزان

شود و اين کوه بسیار رفیع است تا جايی که پرندگان است که آب بسیاری از درون آن جاری می

ای به نزد خداوند و يا اشاره )ع(از رتبه رفیع امام  کنايه« کوه»آن را ندارند.  يارای رسیدن به قله

 بالسبكمرغان مقام علم و معرفت ايشان نسبت به امور دنیوی و اخروی است، مقامی که حتی 

 توانند به قله رفعت آن دست يازند.و تیزرو نیز نمی

 ارزشآب بینی بزغاله، دهان ملخ و استخوان خوک: اموری بیـ2ـ4ـ2ـ3

عالوه بر استفاده از تشبیه و استعاره در توصیف دنیا، از تصاوير کنايی نیز بهره  )ع(امام  

ای ديديد که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغالهآنگاه می» :3است. همانند خطبه گرفته 

همانا دنیای شما نزد من از برگی جويده :  »224خطبه  (؛31، ص1388)دشتی، « تر استارزشبی

به خدا سوگند! اين : »236( و حکمت 329)همان، ص« تر استارزششده در دهان ملخی بی

 «تر استبیماری جذامی باشد، پست من از استخوان خوکی که در دست دنیای شما در ديده

بز،  در اين تصاوير، دنیا مشبّه است و به چیزهای پستی همچون عطسه ماده (.485)همان، ص

توان برگ جويده شده در دهان ملخ و استخوان خوك تشبیه شده است؛ اما با کمی تأمل می

 )ع(مقاومت ستودنی امام بیانگر دريافت که در پس اين تشبیهات، معنايی کنايی نهفته است که 

توجه است که فراوانی کمیت تصاوير خلق شده و برق دنیا و خالفت است. قابل در برابر زرق 

به اين امر و نشانگر خیال پويا و خالق ايشان است.  )ع(در نهی دنیا، بیانگر توجه بسیاِر امام 

ری روشن و واضح در هدف حضرت آن است که دنیا را از زوايای مختلف ترسیم کند تا تصوي

طور که قبالً اشاره شد، عالقه به دنیا و وابستگی به آن امری ذهن مخاطب شکل گیرد؛ همان

 انتزاعی بوده اما با اين روش يعنی حضور حیوانات، به امری ملموس تبديل شده است.
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 مار زهرآگین: وضعیت عرب قبل از اسالم  ـ3ـ4ـ2ـ3

ی مردم عرب! بدترين آيین را برگزيده و در بدترين سرای خزيده آن هنگام شما ا: »26خطبه  

(. 26، ص1389)شهیدی، « های ناهموار، همنشینتان مارهای زهرداربوديد. منزلگاهتان سنگستان

به عصر جاهلی و  )ع(کاررفته است و امام در معنای غیرحقیقی به« مار» در اين خطبه، واژه

اندازد؛ زيرا ها و سرزمین عربستان گوشه چشمی مینمردمانش و محیط سخت و خشن بیابا

ها به دلیل طبیعت های سخت و خشك بسیاری بوده و انواع مارها و افعیجزيره، دارای زمینشبه

 وفور وجود دارد.  خشکش به

 ارتباط بچه شتر با مادرش: همراهی مداوم ـ4ـ4ـ2ـ3

با  دش اشاره کرده و همراهی همیشگی خوهای کودکی خويبه سال 192خطبه امام )ع( در 

و من در پی او »: متذکر شده استو پرورش يافتن در آغوش رسول خدا )ص( را  )ص( پیامبر

نیز  المثلضرب صورتبهاين عبارت که (. 222ص همان،« )بودم، چنانکه شتربچه در پی مادر

 ت. رواج يافته، کنايه از مصاحبت همیشگی امام )ع( با پیامبر )ص( اس

 ها: رستن از فتنهساله دوشترِ بچه ـ5ـ4ـ2ـ3

هنگام فتنه چون شتر »فرمايد: ها میدر حکمت اول درباره روش برخورد با فتنه )ع(امام  

(. در 361)همان، ص« باش؛ نه پُشتی تا سوارش شوند و نه پستانی تا شیرش را بدوشند دوساله

بر تو  ی رفتار کن کهاگونهبهها يه از آن است که در فتنهبودن، کنا دوسالهشتر ها چون بچهفتنه

  نکنند. سوءاستفادهطمع نکرده و 

آن کامل شده و وارد سال سوم عمر  شود که دو سالِ به بچه شتر نری گفته می «بونابن لَ»

شتر شتر، دارای بچهگذاری چنین است که در اين هنگام مادر اين بچهخود شده باشد؛ سبب نام

وان تقدرت سواری دادن نداشته و نمی ،ازآنجاکه شتر دوساله. دهدری است و به آن شیر میديگ

از پشت آن برای سواری بهره گرفت و از طرف ديگر، چون ماده نیست دارای پستان نبوده و 

آن  انتظار هیچ سودی از ،و سال از جهت شیر نیز نیست. بنابراين، در اين سنّ یبردارقابل بهره

امر حضرت در اين بیان، به انزواطلبی و غافل ماندن از حوادث نیست بلکه مقصود، د. رونمی

ك به حق به تمس ايشانگران است. در حقیقت، کمك به فتنه هوشمندی در برابر فتنه و پرهیز از

 گیری و سستی فرابخواننداند، نه آنکه مسلمانان را به گوشهنمودهامر و اهل آن در تمام ماجراها 

 (.7، ص1378تمی، )رس
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 كفتار: غفلت و حماقت ـ6ـ4ـ2ـ3

)سید رضی،  «َو اهلل َلا أکوَن َکالَضُبع َتَناُم َعَلی ُطوِل الَلدِم، َحّتی َيِصَل إليها َطاِلُبَها»: 6خطبه  

یدی، شه« )به خدا چون کفتار نباشم که به آهنگ، خوابش کنند و شکارش کنند(. »53، ص1392

المثل است. اين حیوان با سر و صداهايی که فتار در اغفال شدن ضربک(. »13، ص1389

آوردند، سر در النه فرو برده از خطرات پیرامون خود غافل شده، به شکارچیان به وجود می

لذت ست که کفتار، از آواز خوش گردد؛ زيرا اعتقاد قدما بر آن بوده اخواب رفته و شکار می

 (.35، ص1386)دشتی، « اطالع گرديدل برای انسان بیالمثبرد. سپس کنايه و ضربمی

 ساير تصاوير كنايی ـ7ـ4ـ2ـ3 

کنندگان نبود ... مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، اگر حضور فراوان بیعت: »3خطبه 

ه ای تشبیآنکه خالفت به ناقه در اين عبارت عالوه بر(. 31، ص1388)دشتی، « ساختمرهايش می

و اين  شده استجای آن به کار گرفته ده، لیکن يکی از لوازم ناقه که حبل و ريسمان است، بهش

 توجهی امام )ع( به امور دنیوی نیز هست.عبارت، کنايه از رها نمودن دنیا و بی

کند و چونان شتری در راه مانده دُم خود را به در آن هنگام که اسالم غروب می: »182خطبه 

های الهی حجّت ماندهچسباند، او پنهان خواهد شد، او باقیه، گردن به زمین میحرکت درآورد

( اين عبارت عالوه بر داشتن 249)همان، ص «و آخرين جانشین، از جانشینان پیامبران است

از به سرآمدن و به پايان رسیدن حضور دين اسالم بر روی زمین و نزديك  تصوير استعاری، کنايه

 زمان )عج( است.شدن ظهور امام 

ما را حقی است، »: گیری حق خود در خالفت فرمودبازپس پیرامونحضرت : 22حکمت 

اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار شويم و برای گرفتن آن برانیم، هرچند راه رفتن 

وان تو ابن منظور می سید رضی با توجه به بیانات(. 447)همان، ص« ما در شب به طول بیانجامد

بیت )ع( در جهت بازستاندن حق مشروع خود دانست. اهل  اين عبارت را کنايه از عزم و اراده

از کلمات لطیف و فصیح است و معنای آن عبارت اين  سید رضی درباره اين جمله نوشته است

 بر مانند آن را بنده و اسیر و کهچنانما خوار خواهیم بود،  ،چنین است که اگر حق ما را ندادند

 سی حقگر کا»د: انمقصود آن را چنین دانسته ،ثیرابن ازهری و ابن منظور، د. انشاننك شتر میترَ 

شويم می ك آن سوارما نیز بر ترَ ،و اگر او بر پشت شتر نشست داريمبرنمیما دست  ،ما را گرفت

، 1378)رستمی، « دزمان درازی طول کش هرچند ؛رويم تا حق خود را بگیريمو در پی او می

 (.10ص
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کنم که برای رسیدن به آن سزاوار است به زير شما را به پنج چیز سفارش می»: 82حکمت 

ه از آمادگی برای سفر و کنايضربه زدن به شتران، (.457ص ،1388، دشتی« )بغل شتران بزنید...

 شدت اراده و تصمیم در انجام دادن کاری است.

از شأن خود گفت و حضرت  تربزرگسخنی )ع( : شخصی در حضور امام 402 حکمت

پَر درنیاورده پرواز کردی و در خردسالی، آواز بزرگان » «َلَقد ِطرَت َشکريًا َو َهَدرَت َسقبًا»فرمود: 

رويد و نرم و لطیف است و َسقب، سر دادی. شَکیر نخستین پرهايی است که بر بال پرنده می

پرواز (. َپر درنیاورده 519ص، )همان« یاوردشتر خردسال است. زيرا شتر تا بالغ نشود، بانگ ن

 ی، بدون فراهم بودن شرايط است.بلندپروازی، کنايه از ادعای بزرگی و کرد

 گیرینتیجه

های حیوان مختلف نام برده شده که اعم از وحشی و اهلی و از گونه 33البالغه از ( در نهج1

دی البالغه، کاربرد و کارکرانات در نهجپرندگان، خزندگان، حشرات و آبزيان هستند. ذکر اين حیو

 حقیقی و يا هنری دارد.

توان به اين موارد اشاره کرد: توضیح البالغه، می( از کاربردهای حقیقی حیوانات در نهج2

خلقت و اوصاف آن، مأموريت الهی حیوانات، حقوق و احکام جانواران و مسئولیت انسان در 

 قبال آن، تبیین معاد و علم الهی. 

های اين البالغه به معنای استفاده از ويژگی( کارکردهای هنری ذکر حیوانات در نهج3

 مخلوقات به منظور آفرينش تصاوير مبتنی بر تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه است. 

( امیرالمؤمنین )ع( برای تثبیت مفاهیم معنوی، گناه را به مرکبی چموش، تقوا را به مرکبی 4

اند ستهگونه توانبه ماری فريبنده، صبر را به مَرکب نجات و ... تشبیه نموده و اينراهوار، دنیا را 

 بر اين امور، لباس محسوسات بپوشانند و در تابلويی بديع، ديدگان مخاطبان را مجذوب آن کنند.

، بیشتر برای مفاهیمی چون دنیا، خالفت البالغهاز حیوانات در نهج خلق تصاوير استعاری( 5

ای موارد، شود و در پارهبوده است. همچنین گاه معنايی کنايی از حیوانات مشاهده می و فتنه

 تصاوير و انتقال معانی گشته است. شیپ از شیبمعنايی مجازی دارند که باعث حرکت و پويايی 
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