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 چکیده 

به بررسی های اصلی هنجارگريزی معنايی است. اين نوع از هنجارگريزی زير شاخهيکی از  گرايیتجسم
های ادبی پردازد و ارتباط ناگسستنی با علم بالغت و آرايهشناسانه در متون ادبی میها و عناصر زيبايیشاخصه

رود تا با به تصوير کشیدن کار میبرای بیان مفاهیم مجرد و عقلی به گرايی عمدتاًکار رفته در آن دارد. تجسمبه
ساز پويايی و تحرک تصاوير در متون سم، حسی و ملموس زمینههای مجاين دسته از مفاهیم در قالب صورت

پنداری و جسم پنداریسیال، چون جاندارپنداریهمهای فرعی ديگری گرايی به زير شاخهادبی گردد. تجسم
بسامد از  های هر يک از آنها، کارکردشان در متون مختلفشود که با توجه به ماهیت و ويژگیتقسیم می

البالغه در ابعاد متعدد خود، چه از نظر صورت و چه از لحاظ محتوا و مضمون پیوند ار است. نهجمتفاوتی برخورد
های رو نوع بیان حضرت در بازگو کردن مفاهیم معرفتی و يا انديشهمستحکمی با قرآن کريم دارد؛ از اين

جهت بسیاری از تصاوير ادبی ی قرآن کريم است؛ به همین شخصی ايشان، انعکاسی از بیان اديبانه و هنرمندانه
 که رودیم شیپ جانآ تا ،خوداديبانه  انیب درالبالغه نمود بارزی يافته است. حضرت علی)ع( قرآن در متن نهج

 و متن که ای استگونهبهی دگیتن درهم نيا و شودیمی کی يوح کالم با يشانا کالمی دگیتن درهم وی وستگیپ
شود، بررسی تصاوير چه در اين مقاله بدان پرداخته میآن .ديابیم احدو تيهو کيدر کالم حضرت  نامتنیب

البالغه از منظر روابط هنجارگريزی معنايی است. بر اين اساس در پژوهش حاضر، تجسمی قرآن کريم در نهج
ود ... نم پنداری وپنداری، جسمپنداری، حیوانسانـهای انالب صورتـسمی قرآن که در قـکارکرد تصاوير تج

در بافت کالم  رد هر يک از انواع ياد شدهگردد تا چگونگی کارکالبالغه بررسی و ارزيابی میيابد، در نهجمی
در نهج  از میان تصاوير تجسمی، جاندارپنداریدهد که نتايج پژوهش نشان می حضرت)ع( تحلیل و تبیین شود.

 برخوردار باشد. از بسامد باالتری گرايینسبت به ساير انواع تجسم البالغه
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 مقدمه .1
گذاران های بنیانزدايی است که در آراء و انديشههای آشنايیادبی جديد و از شیوه ثمباحهنجارگريزی از 

در  1811در سال  م( 1981-1891)«ويکتور شکلوفسکی»از جمله مکتب فرمالیسم روسی نظران و صاحب
ورت و ها در تحلیل آثار و متون ادبی بر صـ مطرح شد. فرمالیست« هنر به مثابه تکنیک» ای با عنوانمقاله

شناختی و کارکرد عناصر ادبی، به نقد متون و آثـار  و از منظر قواعد زيبايی های داشتشکل )فُرم( توجه ويژه
گفتن اسـت  « چگونه»دارد، مهم نیست؛ بلکه ند. در نظر آنان آنچه نويسنده يا شاعر بیان میزپرداادبی می

منکر مسئله ايدئولوژيک و محتوا در هنرها و  ی فرمالیسم به هیچ وجهنظريه»که اهمیت دارد. با اين همه 
-خوانند، اين مکتب جزء جنبههای ادبی نیست؛ بلکه همان چیزی را که ديگران به اصطالح محتوا میواژه

 .(12: 1111 مقدم،)علوی«آوردشمار میهای صورت به
هـای تـاريخی، فلسـفی،    مینـه زها به دور از پـیش ها با رويکرد ويژه به آثار ادبی و تحلیل آنفرمالیست    
ی ادبی بـودن آن مـورد   شناسی و... توجه خود را به نفس آثار معطوف داشته و اثر ادبی را تنها از جنبهروان

ورزنـد. معیارهـا و   آثار تأکیـد مـی  « ادبیّت»بر بیش از همه ها و آراء خود، دهند و در نظريهبررسی قرار می
ی خود متن اسـتوار اسـت و   بردند، بر پايهتون و آثار ادبی به کار میهايی که آنان در نقد و تحلیل ممالک
ای شناختی توجه ويژهرو در نقد آثار به ويژه شعر، به عناصر زيبايیيابد؛ از اينی ادبیات کارکرد میدر حوزه
راهم هـا و قواعـد آن، امکانـاتی را بـرای شـاعر و اديـب فـ       گريز از زبان عادی و رهايی از چارچوب دارند.
ها، زبان خود را برجسته و نامتعارف سازد و با پیچیده نمودن روند ادراک، مخاطب سازد تا به واسطه آنمی

های به کار رفتـه در آثـار، تحـت    را با خود همراه کند تا پس از کشف رمزگان هنری شاعر، با درک زيبايی
همی در پیـدايی زبـان شـعری داشـته و     تأثیر قرار گیرد. هنجارگريزی به ويژه هنجارگريزی معنايی نقش م

؛ يعنـی آن  ها وجه ممیز ادبیات، ادبیت اسـت تاز نظر فرمالیس»رود. عامل اصلی در ادبیت آثار به شمار می
های صوری و زبانی، که آثار ادبی را از ديگر انـواع سـخن متمـايز و متفـاوت     ها و مشخصهدسته از ويژگی

 .(21: 1191، پور)قاسمی«ادبی استتین پژوهش سازد و همین موضوعِ راسمی
های ادبـی بـه کـار    زدايی ارتباط تنگاتنگی با علم بالغت و آرايهآشنايیتوان گفت که بر اين اساس می    

ی ادبیات، منتقدان و اديبان میان زبان عادی و زبـان ادبـی تمـايز قائـل     در عرصهرفته در آن دارد. اصوال 
موعه اصول و قواعد تعريف شده در دستور هر زبـانی اسـت و هـدف از    شوند. زبان عادی يا هنجار، مجمی

های روزمره و باشد و معموال در گفتار عادی، مکالمهآن برقراری ارتباط با مخاطب و انتقال پیام به وی می
هـای هنـری بـه شـمار     ها و آفرينشکه زبان ادبی عامل اصلی در نوآوریزبان علمی کاربرد دارد؛ حال آن

هنجـارگريزی معنـايی يعنـی    ». به همین جهت زبان ادبی، پیوندی ناگسستنی با هنجارگريزی دارد. آيدمی
هـای  آوايی واژگان. به عبارت ديگر يعنی تخطی از مشخصهی همتخطی از معیارهای معنايی تعیین کننده

: 1119 )سـجودی، «عبارت ديگر در نقش ارجـاعی زبـان  معنايی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار يا به
21.)  
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شـود. در هـر   تقسـیم مـی  « تجريدگرايی»و « گرايیتجسم»ی اصلی هنجارگريزی معنايی به دو شاخه    
ی زبـانی(  هـای معنـايی واژگـان زبـان، از يـک دال )نشـانه      ع، شاعر با در نظر گرفتن مؤلفهانوا نيک از اي
گرايـی، شـاعر و   گزينـد. در تجسـم  برمـی  ی ادبی( متناسب با غرض اصلی خود)نشانه یهای متعددمدلول

است، به نـوعی   چه که در زبان معیار فاقد اين مؤلفهی معنايی )+جسم( به هر آنگوينده با بخشیدن مؤلفه
کند و با تغییر در کارکرد ارجاعی واژگان و ماهیـت نظـام معنـايی زبـان     در ذهن مخاطب تصويرسازی می

که خـود   -گرايیتجسمدر سازد. ی بالغی، صورت کالم خود را برجسته میهابا استفاده از آرايه نیز معیار و
 -شـود تقسیم می« جاندارپنداری»و « پنداریسیال»، «پنداریجسم»چون  یهای فرعی ديگربه زير شاخه
ی معنايی )+ملموس( را در نظر مؤلفه ،جان و يا مفاهیم عقلی و مجردب، در توصیف اشیاء بیيا اديشاعر و 

 گردانـد در بافت کالم خـود مـی   ینیو ع یحسهای نشین مشخصهمفاهیم را همن يارد و هر يک از گیمی
جـان و  ی بـی و از يک صـحنه  کردهبه نوعی در برابر ديدگان مخاطب خويش تصويرسازی و ( 21: همان)

أثیرگـذاری  کند که به مراتب از قدرت القای بـاالتر و در نتیجـه ت  ايستا، تصويری پويا و متحرک ترسیم می
کند؛ چـرا کـه   بیشتری در برانگیختن مخاطب برخوردار است و نقش مهمی در برجسته شدن کالم ايفا می

آيی بـا  و الفاظ و واژگانی در هم سته شدهشک همدر ساختار متعارف زبان عادی  عمدتاً ین عملکردیچندر 
روسـت  باشد؛ از اينمرسوم و متداول نمی ،در ساختار دستوری زبانِ معیار که معموالً رندیگیقرار ميکديگر 

جـا کـه در   از چارچوب قواعد زبان، به نوعی با ابتکار و نوآوری همراه بـوده و از آن  بيو اد که خروج شاعر
برد، قالب و ساختار کـالم وی در راسـتای   شناختی بهره میبیان غرض اصلی خود از عناصر ادبی و زيبايی

 باشد.میجهت و همسو هم -همانا القای پیام به مخاطب آگاه است که -عملکرد و اهداف زبان ادبی
آن بـا   یو دسـتور  ینحوبديع و نامتعارف است که ساختار  یم از جمله متون منحصر به فرديقرآن کر    
بر کالم مرسوم و متـداول عـرب گشـته و     یکالم اله یبرتر موجب ،خاص خود یهاها و مشخصهیژگيو

هـای فنـی بیـان، انقـالب     قرآن کريم بـا تغییـر در شـیوه   . »است نمودهز ين عربی متمازبان قرآن را از زبا
های موزون و آهنگینی را جايگزين بیت شعری ساخت شگرفی در ادبیات عربی برپا نمود. از يک سو جمله

جريـان  مايه و مفاهیمی تازه عرضه نمود تا عقالنیت جاهلی را بـا  ای نوين با درونو از سويی ديگر انديشه
هـا و  بـا ررافـت   ین ساختاریچناست که  یهيبد .(182: 1891نبی، )ابن«سو و هماهنگ گرداندتوحید هم
در  اریـ زبـان مع  یمألوف و شناخته شده یخروج از ساختارها یمنحصر به فرد که به نوع یانیب یهالطافت
بـه خـود    یاان را در هـر دوره بـان و منتقـد  يو توجـه اد  ساز اعجاز قرآن گشتنهیبود زم یزمان یآن برهه

ش يت کالم خویزند و بر مقبولیات در هم آميف آيف و لطايش را با ررايمعطوف ساخت تا راهر سخن خو
ش يخـو  یهـا یآن، در نـوآور  یويـژه  یم و سـاختارها يقـرآن کـر   یهايیباياز ز یريرپذیو با تأث نديفزایب

اسـت کـه    ین متون مانـدگار يترلبالغه از جمله مهمانهجسازند. های معنوی و ادبی قرآن را منعکس جلوه
و  یاخالق یهام و آموزهیان مفاهیدر بشان ياز ساختار کالم یو ن)ع( یکالم حضرت عل یه و فحوايمادرون

با قرآن )ع( یاست. تعامل و ارتباط امام عل یم قرآنیمفاه الهام گرفته از قرآن و یو یشخص یهاشهيا اندي
ه و يـ هماهنگ است که در اغلب موارد، جـان ما ده و یدر هم تن یاگونهانهاده در آن بهو یهام و آموزهيکر
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ان یـ ب یکننـده البالغـه تـداعی  مـتن نهـج   درکار رفتـه  به یو بالغ یادب یهاشان و ررافتيساختار کالم ا
ه يـ سـتم تحـت عنـوان نظر   یشصـت قـرن ب   یآنچه که در دهـه . قرآن است یشناسانهيیبايو ز هنرمندانه

، یريرپـذ یأثن اصـل اشـاره دارد کـه ت   ید به همـ يمطرح گرد یپردازان غربهيت توسط ناقدان و نظرینامتنیب
هـا  شهيق تضارب آراء، الهام گرفتن از انديها از طرات و دانشیان افراد بشر و انتقال تجربیتعامل و ارتباط م

ذهـن   یموجبات رشد و تعـال  اتیادب یهعرصمختلف از جمله  یهادر حوزهها بازتاب آنو گر يکديو افکار 
خالقانـه و   یمتون و گسترش فضا یموجب بالندگ یو در آثار و متون ادب همراه داردجستجوگر انسان را به

ر يخـود از سـا   یهایريرپذیدر تأثبان يشاعران و اد؛ چرا که گرددیسندگان مين و نوان شاعرایبانه در مياد
در ش يخـو  یهنـر  یحهيبا ذوق و قررا گر آثار يل دیاصبرجسته و  یهاکوشند تا مشخصهیم ،یمتون ادب

ـ  یهانشيها در آفریريذپریتأثن ياتر بانهيهر چه اد ینيبه بازآفرزند و یآمهم ـ بـر ا  بپردازنـد.  خـود  یادب ن ي
ه و يدوسـو  یونـد یسـت؛ بلکـه پ  یبسته، مستقل و خود بسنده ن یمتن نظام»گر يتوان گفت که دیاساس م

ان آن یـ مسـتمر م  یاک متن مشخص هم مکالمهيتوان گفت که در یم یر متون دارد حتيسا تنگاتنگ با
گـر  يآزاد از متـون د  یچ متنـ یدر واقـع هـ   و ... ان دارديرون از آن متن وجود دارند، جریکه ب یمتن و متون

 .(12: 1195 ک،ي)مکار«ستین
 قرار گرفته است یا مورد نقد و بررسم بارهياز قرآن کر )ع(یحضرت عل یريرپذیتأث رامونیپژوهش پ    

البالغه؛ نگاهی به تصويرگری و جايگاه آن در قرآن کريم و نهج» هایتوان به مقالهها میاز جمله آنکه 
ثیر اسلوب تأ» (،1181، 1پور، نشريه ادب فارسی، شماره )وحید سبزيان«طالعه مورد پژوهانه تشبیه تمثیلم

قــرآن در »(، 1198 ،2ماره ــری، مجله پژوهشنامه علوی، شـنیادقی)رقیه ص«قرآن در کالم علی)ع(
ی قرآن در ــتجل»(، 1191، 11 )ناصر ابراهیمی، مجله رشد آموزش معارف اسالمی، شماره«البالغهنهج
« البالغههای حضور قرآن در نهججلوه»(، 1118، 29 علی نصیری، مجله بینات، شماره)«البالغهنهج

، 1-1 م، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، شماره)ابوالقاسم قوا
 11 البالغه، شمارههای نهج)منصوره بخشی، مجله پژوهش«البالغه از قرآن کريماثرپذيری نهج»(، 1118

ابط بینامتنی رو»(، 1192، 111 )مجله گلستان قرآن، شماره«البالغهجلوه قرآن در نهج»(، 1191، 11 و

( و... اشاره 1181 ،111 ، شمارهمشکوةسبوق، مجله ـمهدی مسید)«البالغهقرآن با نامه سی و يکم نهج

علی)ع(  امامدر بافت کالم  یقرآن آيات و مضامینبه بررسی و ارزيابی  عمدتاًهای ياد شده هـقالـمنمود. 
با . استها و اسلوب بیانی قرآن کريم آموزهفاهیم، با م )ع(يی از پیوند کالم حضرتهاجلوه یانگربپرداخته و 

های شود توجه به آن دسته از نکات بالغی و ررافتچه که در اين مقاله بدان پرداخته میاين همه، آن
است که با الهام گرفتن از متن قرآن در قالب تصاوير حسی و ملموس تحت  )ع(بیانی در کالم حضرت

ی هنجارگريزی معنايی در بافت روايی های نظريهاصول و شاخصهبر طبق « تصاوير تجسمی»عنوان 
ی هايی از کارکرد هر يک از انواع ياد شدههـالبالغه بازتاب يافته است. بر اين اساس در ادامه، نموننهج

 شود.تحلیل و تبیین می )ع(در بافت کالم حضرت علی -که ريشه در متن قرآن دارد -گرايی تجسم
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 يدارجاندارپن .2
و پنـداری  انسان، پنداریحیوان های فرعیگرايی است که به زير مجموعهجاندارپنداری يکی از انواع تجسم

پنداری قابل تقسیم است. در اين بخش، صنعت تشخیص از کارآمدترين صنايع ادبی در خلـق تصـاوير   گیاه
د آن، سخنگوی زبان گاه يکـی از  های متعدگرايی و زيرمجموعهدر تجسمآيد. شمار میشاعرانه بهو  هنری

دهـد و  اشیاء، گیاه و يا موجودات جاندار قرار می -به و يا مستعارمنه استمشبه که عمدتاً–طرفین کالم را 
به در مشبه های مشبه که عمدتاًبنابر غرض اصلی خود و معنايی که در نظر دارد و نیز با توجه به مشخصه

های اراده شده )وجه شبه( بـر مخاطـب بـا سـهولت بیشـتری قابـل       حضوری عینی داشته و دريافت مؤلفه
های معنـايی )+جانـدار( را   گوينده، آن هنگام که مؤلفهکند. دريافت است، ارکان اصلی کالم خود را بنا می

کنـد.  های شاعرانه و اديبانه تکیه مـی پردازیی خیالآورد بیش از همه برقوهجان میآيی با شیء بیدر هم
ـ بـر پا  یر ادبيدر قالب تصاو یم مجرد و انتزاعیاز مفاه یاریالبالغه بسدر نهج کل ـشـ  یجاندارپنـدار  یهي

بـر   یر حسـ ياز تصـاو  یعقلـ  ینو ملموس معا ینیم عیترس یدر اغلب موارد، برا)ع( یرد. حضرت علیگیم
در چـارچوب  ا و آخرت، حق و باطل و... را یچون مرگ، دن یمیبرد و مفاهیص بهره میصنعت تشخ یهيپا
ـ و  بـوده  عـرب  مردم یط زندگیم با محیارتباط مستقدر که عینی  یرياوصت ـ برگرفتـه از عناصـر پو  ا ي ا و ي

ام یـ پ یبهتر و القادرک  یدر راستا و یم عقلیتر کردن مفاهیمتحرک جهان خارج است جهت هرچه حس
در  يـی گراخـش از تجسـم  ن بيـ متعـدد ا  یهـا . در ادامه به گونهداردبیان میش بر مخاطب يمورد نظر خو

 م است اشاره خواهد شد.يقرآن کر یر حسينهج البالغه که متأثر از تصاو یر ادبيتصاو
 يوان پنداریح. 2-1

باشـد  اقد ايـن مشخصـه مـی   ـدر زبان معیـار فـ   که چهر آنــی )+حیوان( با هيخصه معناــنشینی مشهم
 ،های ادبی خـود در آفرينشخنگوی زبان گاه . ساستگرايی ی اين نوع تجسمپديد آورنده ترين رکناصلی

در زبـان   آورد که عمدتاًآيی با واژگان و الفاری میها در همبرای ترسیم برخی مفاهیم مجرد و انتزاعی آن
هـای  پـردازی و صـنعت بـديع  ی تخیـل  نیازمند قـوه رود. چنین عملکردی کار میمعیار در تعريف حیوان به

کند. بخشد و ذهن را وادار به واکنش عاطفی میتخیل به زبان تازگی می»که شاعرانه و اديبانه است؛ چرا 
ويژگی اصلی تخیل اين است که با جداسازی و تفکیک و ترکیب ذهنی عناصر واقعیت، واقعیـت جديـدی   

سازد که برای مخاطبان دنیای هنر، تازه و بديع است. تخیـل در زبـان ادبـی، هـم در شـکل و هـم در       می
هـای  برگزيـدن مؤلفـه  رو در حیـوان پنـداری،   از ايـن  .(211: 1191، دزفولیان)«ردگذاأثیر میمحتوای اثر ت

 یهماهنگدر تناسب و ای صورت پذيرد که بايستی به گونهها به معانی مجرد و اسناد آنمعنايی )+حیوان( 
اشد و در راستای هر شود از مقبولیت هنری و ادبی برخوردار ببا مفاهیم عقلی باشد تا تصويری که ارائه می

هـای ادبـی   گرايـی صـورت  در اين بخش از تجسمتر نمودن کالم، بر غنای زبان شاعرانه بیفزايد. چه ادبی
نشـینی  هـم از گیـرد؛ زيـرا   کل مـی ـهای مکنیه شـ ی اين صنعت، عمدتا در قالب استعارهپديد آمده بر پايه

 ،دارد با مفـاهیم مجـرد و عقلـی    -حیوان جا منحصراًدر اين -هايی که در زبان معیار داللت بر جاندارمؤلفه
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هايی از اين در ادامه به نمونهاشاره به نوع جاندار شود. که مشخصا آن؛ بیگیردصورت ادبی کالم شکل می
 البالغه با الهام از تصاوير ادبی قرآن کريم کارکرد يافته اشاره خواهد شد. گرايی که در نهجنوع تجسم

 مرگ .2-1-1

چرا که اصل  ؛آن است هایويژگیالبالغه مرگ و م مجرد در قرآن و نهجین مفاهياز پرکاربردترکی ي
م خداوند بلندمرتبه ين کرآدر قر روني؛ از ااست ريزناپذيگر ن حالیقتی ناشناخته و در عیوجودی مرگ حق

ها معرفی ژه انسانيونفک زندگی موجودات بهيآن را جزء ال و ت اشاره داردقین حقياری به ایات بسيدر آ
و آنان را  ار ساختهیآن است تا غافالن را هوشبر ، ن بخش مهم از زندگی هر فرديادآوری ايکند و با می

 ردانکار در تعیین سرنوشت آنان دای زندگی و نوع عملکردشان در دنیا که نقشی غیرقابلمتوجه نحوه
تر نمودن اين گويد و برای هرچه ملموسمیدر آيات بسیاری از مرگ سخن خداوند ؛ به همین جهت سازد

حسی با اين  کند تا مخاطب ارتباطیپردازی میصحنهدر قالب تصويرهای عینی  ،مفهوم عقلی و مجرد
ود که پیوسته چون ــشحقیقت انتزاعی برقرار نمايد. در قرآن گاه مرگ در هیئت جانداری ترسیم می

و « تفرون»های نشینی فعلفايده است. در آيات زير همبیز آن و گريز ا ها بودهای در تعقیب انساندرنده
رگ مشخصه معنايی به مدر اين آيات، ی مرگ، بیانگر آن است که با واژه -به معنای گريختن-«فررتم»

ها را دارد و سرانجام آنان را ای تشبیه شده که قصد شکار انسانو به حیوان درندهداده شده  )+حیوان(
    :سازدی خود میطعمه
  .(9جمعه/)﴾...قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيکُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴿ -

  .(11احزاب/)﴾إِلَّا قَلِيلًا قُل لَّن يَنفَعَکُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ﴿ -

ای متأثر از قرآن کـريم بـه گونـه   را آن و ماهیت حقیقی ی مرگ چهره)ع( البالغه، حضرت علیدر نهج    
واژگـان و  نشین در کالم خود، گاه مرگ را همو کشد پنداری به تصوير میبديع و نامتعارف در قالب حیوان

)ع( برخی تصاوير ادبی در کـالم حضـرت  رو رود؛ از اين کار میبهدهد که در تعريف حیوان الفاری قرار می
کار رفته و بُعـدی مـادی و   بهاستعاره مکنیه  صنعت تشخیص در قالب یبر پايهکه در توصیف مرگ است، 

کرد حیـوان پنـداری در   رهايی از کـا های زير تنها نمونهحسی به مفهوم مجرد مرگ بخشیده است. عبارت
 است: )ع(بافت کالم حضرت

وانات درنده است. یچنگال ح یجمع )مخلب( به معنا« مخالب: »(15 )خطبه«قَدْ عَلِقَتْکُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ» -

در کالم  یاستعار یرياست تصو یو انتزاع یذهن یمفهوم یکه دارا« : مرگةالمني»ن واژه با يا ینینشهم

 یاوان درندهیحدر هیئت )+جاندار( داده شده و  يین معنا که به مرگ مؤلفه معنايوجود آورده است؛ بدهب
ز یه نیلییاستعاره تخ یکه حاو –ات مستعارمنه یاز خصوص یکيعنوان شده است و )مخالب( به ترسیم
 کار رفته است. ه بهیه اصلیده و در قالب استعاره مکنين آن در ساختار کالم گردیجانش -هست
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« مالحـ  : »(211 )خطبـه  «نَشِببَْْ فِبيکُمْ   قَدْنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ وَكَأَنَّکُمْ بِمَخَالِبِهَا وَالْمَ مَلَاحِظَوَاعْلَمُوا أَنَّ » -

به چنگال حیوانـات   نیز« مخالب»ی چشم است و جمع )ملح ( به معنای نگاه زير چشمی يا نگاه با گوشه
ای )مستعارمنه حسی( تشـبیه  ان درندهشود. در اين تصوير، مرگ )مستعار له عقلی( به حیودرنده اطالق می

و آنـان را  فـرو بـرده   ها آن در تنخود را  یهاچنگال و نگردیم انسان بهگوشه چشم  ااز نزديک بشده که 
آيـد  د. )مخالب( داللت بر مستعارمنه محذوف داشته و در حکم يکی از لوازم آن به حساب مـی نکمیشکار 

ی )مالحـ ( در  ر هیئت استعاره مکنیه اصلیه به کـار رفتـه اسـت. واژه   ( دالمنیةی )نشینی با واژهکه در هم
 تناسب معنايی با مستعار منه بوده و ترشیح استعاره مزبور است.

 يانسان پندار .2-2

پنـداری دارد بـا ايـن تفـاوت کـه در ايـن بخـش از        تعريـف و عملکـردی مشـابه بـا حیـوان      پنداریانسان
؛ بـدين  دهـد وجه استعاری کالم را شـکل مـی   ،با مفاهیم عقلی یانسان هاینشینی مؤلفههمجاندارپنداری 
ی معنـايی  هـا ( اسـت، مشخصـه  مجـرد )+ یسخنگوی زبان در تعريف واژگانی که دارای مؤلفه ترتیب که
هـای بالغـی، صـورت کـالم     آورد و با تغییر در کارکرد ارجاعی واژگان و نیز با استفاده از آرايهرا میانسان 

 از جملـه مفـاهیم مجـردی   آخرت و مرگ، حق و باطل و دنیا در اين قسمت نیز،  سازد.سته میخود را برج
در و  های انسانی به کـار رفتـه  آيی با مشخصههمالبالغه در که در قرآن کريم و به تبع آن در نهج هستند

 اند.های بشری نمود يافتهها و ويژگیقالب شخصیتی پويا و متحرک با توانايی
 رگم .2-2-1

ها و خصوصیاتی شود و از جمله ويژگیحرکت، سکون، قدرت سخن گفتن و... بر مفاهیم عقلی عارض نمی
 بـه  نشـینی و اسـناد  مرگ در هم شود. در آيات زير واژهکار برده میدر تعريف )+جاندار( به معموالًاست که 
خـود گرفتـه و در قالـب     مشخصـه معنـايی )+انسـان( بـه    « يدرک: رسیدن»و « يأتی و جاء: آمدن»افعال 

ستاند. بر اين اساس افعال مـذکور، از  آيد و جان وی را میشخصیتی ترسیم شده است که به نزد انسان می
ی مرگ، در هیئت استعاره آيی با واژهیات مستعارمنه محذوف )انسان( است که در هموصجمله لوازم و خص

 آورده است.   پديد وجه مجازی آيات را به  ،مکنیه

ٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَ﴿ -  ﴾لِيظٌيَتَجَرَّعُهُ وَالَ يَکَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَکَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّْ

  .(11ابراهیم/)

 ﴾تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَ يُفَرِّطُونَوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْکُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿ -

 .(11انعام/)

 .(19نساء/)﴾...أَيْنَمَا تَکُونُواْ يُدْرِكکُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿ -
 

ای کارکرد گستردهالبالغه یاری از نهجــدهای بســدر شاهزاعی مرگ ــبه مفهوم انتبخشی عینیت    
آن را در قالب تصويری عینی و ملموس در کند از مرگ صحبت می)ع( که هرگاه امام علیایگونهبه دارد

ی ويژه در آن برهههای خاص آن بهسازد تا درک ماهیت حقیقی مرگ و ويژگیبرابر مخاطب مجسم می
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 )ع(بیان حضرت با سهولت بیشتری همراه گردد. در -که با اين مفاهیم ناآشنا بودند–زمانی بر مخاطبان 
يابد که سینه دنبال شکار خويش است و گاه در هیئت تیراندازی نمود میبه ایمرگ گاه در قالب شکارچی

. در همه تصاوير شتابدها میچون مهمانی به ديدار انسانگرداند و يا همها را آماج تیرهای خود میانسان
های ادبی البالغه دست به آفرينشآن در متن نهجبا الگو قرار دادن بیان اديبانه قر)ع( ياد شده حضرت

  : ها اشاره خواهد شدهايی از آنزند که در ادامه به نمونهمنحصر به فرد خود می

 يیمؤلفه معنا یار دارایدر زبان مع« مرگ: المنية»: (51 )خطبه«حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ» -

ن عبارت به مرگ مشخصه يشده است. در ا« یراندازی: هدف تأغراض»واژه  نینش)+مجرد( است که هم

 یهانهیجا سنيکه در ا –هدف  یه شده که به سویتشب یراندازیئت تی)+انسان( داده شده و در ه يیمعنا

رانداز( با یمنه )تاز لوازم مستعار یکيبه مثابه « أغراض»واژه  ینینشکند. همیم یاندازریت -هاستانسان

 ه را شکل داده است.    یه اصلیاستعاره مکن یبر پايهکالم  یاژه مرگ، صورت مجازو

ن قسمت، مرگ يمهمان است. در ا یغذا ،در لغت« یالقر: »(91 )خطبه«وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ» -

رود و ید به استقبال آن مشود و او با اعمال صالح خویدرآمده است که بر انسان وارد م یئت مهمانیبه ه
به که ( ی)القر یآيی با واژهدر هم( یان شد، مرگ )مستعار له عقلیکند. بنابر آنچه که بیم يیراياز او پذ
ه یمکن یهااستعاره در قالب دارددر ساختار کالم  آنداللت بر  مستعارمنه محذوفاز لوازم  یکيعنوان 
 .است نمود يافتهه یاصل

ةٍ اسُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ وَفِي كُلِّ أَكْلَأَيُّهَا النَّ» -

تنتضل: مسابقه »با فعل  ینینشدر هم« هاالمنايا: مرگ» ین عبارت واژهي: در ا(115 )خطبه«غَصَصٌ

، مرگ که )ع(ان امامیبه وجود آورده است. در ب)ع( کالم حضرتدر  یاستعار یريتصو« گذاشتن یراندازیت
دان مسابقه به رقابت یه شده که در می( تشبی)مستعار منه حس یراندازی)+مجرد( دارد به ت يیمشخصه معنا

کشته - یک را به نوعيو جان هر دهدیخود قرار م یرهایها را آماج تان خود پرداخته و انسانيبا همتا
داللت بر مستعارمنه محذوف داشته و در  (تنتضل)ند. فعل ستایم -مرگ در بستر و... شدن، غرق شدن،

کالم را در قالب استعاره  یا، ساختار استعايمنا یآن به واژه د که اسناديآیشمار ماز لوازم آن به یکيحکم 
ن يح ایو ترش با مستعارمنه بوده يی)غرض: هدف( در تناسب معنا یه شکل داده است. واژهیه اصلیمکن

که  ها چون تیرهايی استها و مصیبتراهرا منظور آن است که انواع رنج» .ديآیشمار ماستعاره به
خورد و آدمی را در کام خود کند تا سرانجام يکی به هدف بتیراندازی به نام مرگ به سمت آدمی رها می

  .(111: 1111)خاقانی، «بکشد
 حق و باطل .2-2-2

صورت موجودی جاندار نمايش داده شده و خصوصیات مجرد و عقلی که در قرآن کريم بهاز ديگر مفاهیم 
های ين دسته از صورتاهای انسانی بدان نسبت داده شده مفاهیم حق و باطل است. کارکرد و ويژگی
معنای ادبی  ،متناسب با بافت روايی و مضمون آيات است کهبر مبنای صنعت تشخیص در قرآن نیز ذهنی 
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تا ضمن دهد میارائه  مادی و مجردغیرهای پديدهو و نمودی عینی از تصورات ذهنی خود گرفته به 
ای متفاوت از زبان هنجار بر اعجاز بیانی قرآن کريم بیفزايد. در آيات زير سازی کالم به شیوهبرجسته

هايی از و باطل نمونهبه واژگان حق  -های معنايی )+انسان(عنوان مؤلفهبه -«جاء و يأتی»های اسناد فعل
 پنداری است.  گرايی در قالب انسانکارکرد تجسم

 .(91اسراء/)﴾وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴿ -

 .(18سبا/)﴾قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴿ -

  .(12فصلت/)﴾بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن﴿ -

است )ع( ی راسخ امام علیيات الهی در انديشهآگواه تأثیرپذيری و نفوذ البالغه از نهجزير  شاهدهای   
ده و آن را ی قريحه سرشار خود به حق و باطل شخصیت بخشیکه با الهام از تصاوير تجسمی قرآن با قوه

یانی آيات قرآن را در کالم خويش بازآفرينی بهای ای بديع ررافتگونهئت انسانی ترسیم کرده و بهیدر ه
 نموده است:

حق و باطل  :(11)خطبه«حَقٌّ وَبَاطِلٌ وَلِکُلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَلَعَلَّ» -

 یروانیخود پ یاند که هر کدام براه شدهیتشب يیهستند به رهبر و راهنما یم مجرد و عقلیکه از جمله مفاه
آن را به خود گرفته و با  يیه شده و مشخصه معناین عبارت به انسان تشبين حق و باطل در ايدارند. بنابرا

 ه به کار رفته است.یه اصلیدر قالب استعاره مکنروان( ین شدن لوازم آن )أهل: پیحذف مستعار منه و جانش

، نیز ن عبارتي: در ا(218 )خطبه«مَنْبِتِهِوَانْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ  نِصَابِهِعَادَ الْحَقُّ إِلَى » -

و :تیثرگذار اهل به شده که در اثر نقش ای( تشبی)مستعارمنه حس ی( به انسانیباطل )مستعارله عقل
از  یکي)لسان( در حکم  یشده است. واژهايشان از جايگاه خود رانده شد و زبانش از بن بريده  یپايمرد

کالم در  یساختار استعارنشان از با )الباطل(  ینینشات مستعارمنه محذوف بوده که در همیلوازم و خصوص
  دارد.ه یه اصلیقالب استعاره مکن

 ایدن .2-2-3

فاده از صنعت ـالب تصويرسازی و با استـدر ق قرآن کريمکه است ز جمله مفاهیم عقلی ديگری ادنیا 
آن را در نقش انسان فريبکاری و  آن پرداختهی واقعی ماهیت حقیقی و چهرهتوصیف بخشی به جان

و غافل  ب خوردنفريموجب  آن هایو کامجويیها شدن و غرق شدن در لذت بستهدل کهترسیم نموده 
هايی است که در تعريف که از مؤلفه -«غرّ: فريفتن»در آيات زير اسناد فعل گردد. انسان میدن ش

   :استاستعاره مکنیه ی بر پايه استعاری آيات گويای وجه -رود)+جاندار( به کار می

  .(5فاطر/)﴾لَا يَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُحَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَن وعدَ اهللِ ا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَ﴿ -

 ﴾ا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَذَلِکُم بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْکُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَ﴿ -

  .(15جاثیه/)
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درصدد القای آن به مخاطب )ع( و پیامی که امام سخن یمتناسب با فحواگاه  ،البالغه نیز دنیادر نهج    
مانند  آنهای ای از ويژگیدر توصیف پاره)ع( د و حضرتوشمیمجسم  در هیئت انسان خويش است

ی و ملموس بر ـفريبنده بودن، زيبايی و جمال دنیا، روی آوردن و يا پشت کردن آن و... تصويری حس
دهد که به جهت قرار می یهاينشینی با مشخصهدر همرا و دنیا کند رسیم میی صنعت تشخیص تپايه
د و مخاطب را در درک و ندهتصويری همه جانبه از يک مفهوم مجرد ارائه می ،حسی و عینی خود اهیتم

هايی از هايی زير نمونهعبارت د.نانــرسموردنظر ياری می اعیانتز هــتر وجبهتر و جامع شناخت
 پنداری است:انسانی البالغه بر پايهنهج دنیا درردازی تصويرپ

 یر ساختار صرفـاز نظ« کابّ» :(129 )خطبه«كَابُّ الدُّنْيَا لِوَجْهِهَا وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا أَنَا» -

ر )هاء( در واژگان ین انداختن است. ضمیرا( با صورت بر زم ی)کس ی)کبّ( به معنا یشهياسم فاعل از ر
( یا )مستعار له عقلین عبارت، دنيدر قالب ا)ع( یگردد. امام علیا باز مین: چشم( به دنی)وجه: چهره( و )ع
 ريف راـمانند پشت اين حیب یافکنده و در نبرد یشان پنجه در پنجه وينموده که ا یرا هماورد خود معرف

ن اساس يالد. بر اـمیه خاک مـاش را بو چهره ین زدهـبه زم -اندشکست خورده یاز و یکه بسیار -
ا، یدن یاز لوازم مستعار منه محذوف )هماورد( با واژه یکيواژگان )چهره و چشم( به عنوان  ینینشهم

 ه دارد. یه اصلیاستعاره مکن در هیئتکالم  یاشاره به ساختار استعار

: فاعل در افعال (29 )خطبه«نَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَْْ وَأَشْرَفَْْ بِاطِّلَاعٍفَإِنَّ الدُّنْيَا أَدْبَرَتْ وَآذَنَْْ بِوَدَاعٍ وَإِ» -

ک ي: نگاه کردن، نزدْأشرف»و « آوردن ی: روأقبلْ»و « آذنت: باخبر ساختن»، «: پشت کردنأدبرت»

 یهاهن عبارت از مؤلفيگردد. افعال موجود در ایا و آخرت باز می( است که به دنیر مستتر )هیضم« شدن
هستند از  یمجرد و انتزاع یمفهوم یا و آخرت که دارایها به واژگان دن)+جاندار( است که اسناد آن يیمعنا

مجسم شده که به مردمان پشت  یدنیا در قالب شخصیت ،رين تصوياست. در ا یو استعار ینوع مجاز
ه یتشب یز به انسانید( و آخرت نکه عزم سفر کردن دار یاز آنان را دارد )همانند مسافر یکرده و قصد جداي

عنوان لوازم مستعارمنه با اد شده بهيافعال  ینینشد. هميآیآورده و به نزد آنان م یشده که به مردمان رو
 ه در عبارت فوق را شکل داده است.یه اصلیا و آخرت، استعاره مکنیواژگان دن

از « بندهيغرار: فر»و « غدار: مغرور: »(211)خطبه«ةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌغَرَّارَ غَدَّارَةٌفَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا » -

بکار و يفر یئت انسانیا( در هیا نسبت داده شده و )دنینجا به دنياست که در ا یصفات و حاالت انسان
و  ش بر دوام نیستاآسودگیو  ريبنده استـمغرور کننده و فم شده که ی( ترسیبه حسباز )مشبهرنگین

ان حال مشبه یغ )مؤکد مجمل( بوده و غرض از آن بیاد شده از نوع بليه یر است. تشبيناپذ هايش پايانرنج
 باشد.یم

 ياه پنداریگ .2-3

از انواع جاندارپنداری در مباحث هنجارگريزی معنايی است. در اين قسمت ديگر يکی پنداری گیاه
نشین واژگان و گیاه( دارند هم-ی معنايی )فهسخنگوی زبان، واژگانی را که در زبان معیار مؤل
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جا که گیاهان در مراحل مختلف رود. از آنکار میگرداند که عمدتا در تعريف گیاه بههايی میمشخصه
زير  رو؛ از اينچون ساير جانداران دارای رشد و نمو و در نهايت زوال و پوسیدگی هستندزندگی خود، هم

البالغه برخی از مفاهیم عقلی با توجه به در قرآن کريم و نهج آيند.شمار میی جاندارپنداری به مجموعه
تصويری عینی  ،کار رفته و در قالب تشبیه يا استعارههای معنايی گیاه بهمؤلفهبا آيی در هم ،مضمون کالم

  گردد.های از آن اشاره مید که در ادامه به نمونهکناز مفاهیم مجرد ترسیم می
 ا و آخرتیدن .2-3-1

کارهای شايسته و يا  معرفی شده و به تبع آن، کشتزاربه مثابه دنیا و آخرت  ،قرآن کريمآياتی از در 
کاشته شده و  -که نقش کشاورز را دارد-گناهان حکم بذرهايی را دارند که در اين کشتزار توسط انسان 

خواهد بود. آيه در قیامت ها انسانتعیین کننده جايگاه ابدی  کهاست در نهايت محصول نهايی اين زمین 
دهد در بافت روايی آيات الهی نشان میرا گرايی زير از جمله شاهدهايی است که کارکرد اين نوع از تجسم

دهد و تصويری حسی از : کِشته( قرار میرثحَی )آيی با واژهرا در هم دنیا و آخرت ،خداونددر آن که 

  دهد:دگذر دنیوی ارائه میها و رفاه زوآسايش ابدی و يا نعمت

  .(21/یشور)﴾....مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا﴿ -

انسان  و را به مثابه کشتزارو اعمال صالح  آخرت ،البالغه دنیادر نهج یقرآن یهآياين متأثر از )ع( امام علی
 کند:معرفی میرا در نقش کشاورز 

: (111 )خطبه«الْقُرْآنِحَارِثٍ مُبْتَلًى فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَثَةِ  كُلَّيُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ » -

( به یتعار له عقل)مس ى در دنیاعمل کنندهن قسمت، يکشاورز است. در ا یدر لغت به معن« حارث»
که -ا راین دنيجه کشت خود در ایامت نتیه شده که سرانجام در روز قی( تشبیه حسن)مستعارم یبرزگر

خود در قالب  یمجاز ی)حارث( در معنا یرو واژهنيکند؛ از ایمشاهده م -مراد از آن اعمال و کردار اوست
  د.يآیح آن به شمار میدر حکم ترشنیز  )حرث: کشته( یواژهو  افتهيه نمود یه اصلیحياستعاره تصر

: زمین حرث»در اين عبارت : (21 )خطبه«وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَإِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ حَرْثُ الدُّنْيَا» -

انند مال و فرزندان انسان هم )ع(نشین واژگان اموال و فرزندان شده است. به تعبیر امام علیهم«  زراعی
زمینی زراعی است که آدمی در طول حیات خود در حال پرورش و رسیدگی به آنهاست. اين تشبیه که از 

ال مشبه ـآن بیان حرض از ـو غبوده نوع بلیغ )مؤکد مجمل( است به اعتبار تعدد مشبه، از نوع تسويه 
ر آخرت )مشبه به حسی( تشبیه )مشبه عقلی( به کشتزانیز را اعمال نیک و صالح  )ع(باشد. در ادامه اماممی
 . کندمی
ها به آيات الهی نظر دارد و مستقیما نآی در بیان اديبانه علی هايی که حضرتگذشته از نمونه    

ود ايشان ـکه وج )ع(ای از موارد امامزند، در پارههای بیانی آيات را به کالم خود پیوند میررافت
به کار رفته بالغی  هایزيبايیکند و تصويرآفرينی می ،خودی فصاحت و بالغت است در بیان سرچشمه

ش را پیرامون برخی از دهد و نگرش و ديدگاه خويآيات الهی را به معانی مجرد ديگری تعمیم میدر 
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ا ـبه توصیف دنی)ع( ام علیـسازد. در عبارت زير امسم میـاعی در هیئت تصاوير حسی مجمفاهیم انتز
 نمايند:  می ترسیمگونه  د و آن را ايننپردازمی

ارٍ مِنْ وَالدُّنْيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُورِ عَلَى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا وَإِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا وَاغْوِرَ» -

 در اين عبارت، به دنیا که مفهومی مجرد و عقلی دارد مشخصه معنايی )+گیاه( داده :(98 )خطبه«مَائِهَا

طراوت و هايش به زردی گرائیده و ده که در دوران جاهلیت خشکیده و برگگرديبیه درختی تششده و به 
ده؛ از اين رو تعبیر به زردی در توصیف درخت دنیا، رمز زوال و نابودی است. داحیات خود را از دست 

ی )ورق: هبا واژ -گرددمی زاکه به دنیا )مستعار له( ب-نشینی ضمیر )هاء( هم (158: 1199)ر.ک: قائمی، 
ی استعاره مکنیه اصلیه شکل برگ( که از جمله لوازم مستعارمنه است، صورت استعاری کالم را بر پايه

 باشد. ترشیح استعاره مزبور می در تناسب معنايی با مستعارمنه در حکم ()ثمر: میوه هداده است. واژ
 حق و باطل. 2-3-2

البالغه است که بارها در ی مجرد در نهجنرين مفاهیم و پرکاربردترين معاتيکی از گسترده« حق و باطل»
یه ـیوانی تشبـگاه باطل را به ح)ع( به کار رفته است. امام علی های مختلف بیانی در کالم حضرتقالب
سازد که ورود و يا حق را به عمارت و دژی استوار همانند میاست کند که حق را در شکم خود بلعیده می
آن  ؛کندتصوير ديگری از حق و باطل ترسیم می عبارت زيردارد. انسان را از هر گزندی محفوظ می ،ه آنب

ملموس و عینی از مفهوم آمیختگی حق و باطل در قالب صنعت گیاه پنداری ارائه  صورتی)ع( امام گاه که
 فرمايد:دهد و چنین میمی

الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَْْ  فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ» -

الشَّيْطَانُ عَلَى  عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَلَکِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي

ن عبارت به يکه در ا شودگفته میتَر و خشک علف  یدستهبه در لغت « ضغث: »(51 )خطبه«وْلِيَائِهِأَ

عاره ـده و در قالب استـ( شیعقل هاین واژگان حق و باطل )مستعارلهیـجانش یعنوان مستعارمنه حس
ـر ک و تـاهان خشیـاز گ یاحق و باطل چون دستهر حضرتیـه به کار رفته است. به تعبیـه اصلیحـيتصر

سوره يوسف است که خداوند برای بیان « 11»آيه در قرآن کريم مشابه تعبیر حضرت زند. یآمیم در هم
تعبیر )ضغث( را به کار برده و به مفهوم مجرد و عقلی )أحالم(  شودرؤياهايی که در عالم خواب ديده می

قَالُواْ ﴿ :ه استبردصحیح ندارد به کار  و برای بیان رؤيايی که تأويلمشخصه معنايی گیاه را بخشیده 

 .(11يوسف/)﴾أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ األَحْالَمِ بِعَالِمِينَ

 

 يال پنداریس .3
گرايـی گوينـده بـا برگزيـدن     پنداری است. در اين نوع از تجسـم گرايی، سیالهای تجسماز ديگر زير شاخه

ی سـیال  های زبانی که در زبان عـادی فاقـد مشخصـه   ی آن دسته از صورتی معنايی )+سیال( برامؤلفه
چـون  کند. خلق تصاوير ابداعی در اين قسم از هنجارگريزی معنـايی هـم  ی کالم خود را بنا میاست، پايه
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چون استعاره  و اديب در صنايعی گیرد. شاعرانجام می پردازی و تصويرآفرينیه خیالهای گذشته از رانمونه
هـای  گیرد يکی از ارکـان اصـلی کـالم را از میـان صـورت     پنداری شکل میيا تشبیه که بر مبنای سیالو 

ماننـد آب،  -های ذاتی و حقیقی آن باشـد  ی معنايی )+سیال( جزء ويژگیگزيند که مشخصهای برمیزبانی
که نسبت به هـر يـک از   بر اين اساس سخنگوی زبان با توجه به ذهنیت و تصوری  -باران، رود، خون و...

مستعار له( دسـت بـه انتخـاب    -های زبانی وجود دارد و نیز متناسب با طرف ديگر کالم )مشبهاين صورت
گزيند کـه بـا ماهیـت حقیقـی     را بر می هايیمؤلفهزند و از میان الفاظ و واژگان زبان معیار، آن دسته از می

کارکرد اين نـوع از   خوانی داشته باشد.يا استعاره همواژگان سیال و در نهايت با غرض اصلی وی از تشبیه 
برخی مفـاهیم  )ع( حضرت علی ،نمود يافته که در آنالبالغه نهجتصاوير تجسمی در شاهدهای بسیاری از 

که معموال در زبان معیار در تعريف )+سیال( بـه کـار    گرداندهايی میمشخصه نشینهم راعقلی و انتزاعی 
البالغه است که ريشه در کالم الهی نهجگرايی در هايی از اين نوع تجسمتنها نمونهرود. شاهدهای زير می
 . دارد

 مرگ .3-1

های آن ارائه شده است که در اغلب آنها، البالغه پیرامون مرگ و ويژگیهای متعددی در نهجتصويرسازی
حضرت  رو؛ از اينگیردمیکه بُعدی مادی و عینی به خود  داردهايی قرار نشینی با مؤلفهمرگ در هم

را از میان واژگان آن های متناسب با مشخصهنظر دارد مفهوم مرگ مد از با توجه به توصیفی که)ع( علی
ی مرگ را با های مختلف بیانی چهرهدهد و در قالبقرار می يکديگرآيی با زبان معیار برگزيده و در هم
کند که به کام مرگ را به آبی تشبیه می)ع( ، امام علیزير هاینمونهکشد. در جزئیات آن به تصوير می

 (غمرات)ی آيی با واژهشود و يا در توصیف احواالت مرگ و سختی آن، مرگ را در همها ريخته میانسان
 کند. دهد و در کالم خويش تصوير آفرينی میقرار می

مؤلفه  یار دارایمرگ در زبان مع یبه معنا« المنون: »(51 )خطبه«أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ» -

کالم را شکل داده و  یصورت استعار« نوشاندی: میسقي»با فعل  يیآ)+مجرد( است که در هم يیمعنا
)مستعار منه  ی( به آبیمرگ )مستعار له عقلبر اين اساس، ال( به خود گرفته است. ی)+س يیمشخصه معنا

ئت استعاره ی، در ه)يسقی( از لوازم آن یکيبا  ینینشعارمنه، در همه شده که پس حذف مستی( تشبیحس
ح یبا مستعارمنه، ترش معنايی ن عبارت، در تناسبيدر ا« کأس: جام»افته است. واژه يه کارکرد یه اصلیمکن

د کندنی و يا آبی تشبیه میبلند مرتبه، گاه مرگ را به نوشی در قرآن کريم نیز خداونداستعاره مزبور است. 
يذوقون: »نشینی فعل در آيات زير همی انسانها روزی طعم آن را خواهند چشید. که سرانجام همه

با مفهوم مجرد مرگ، تصويری حسی در قالب سیال پنداری در « ذائقة: حس چشايی»ی و واژه« چشیدن
 بافت روايی آيات به وجود آورده است. 

  .(51دخان/)﴾مَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِلَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْ﴿ -

  .(195آل عمران/)﴾...إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ﴿ -
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 ايد:نمهای مرگ پرداخته و آن را چنین توصیف میبه توصیف سختی)ع( در اين نمونه نیز امام علی

ن يشود. در ایان آب گفته میدر اصل لغت به طغ« غمرة: »(181 )خطبه بَادِرُوا الْمَوْتَ وَغَمَرَاتِهِ وَ -

ال( ی)+س يیدارد مشخصه معنا یو عقل یذهن ی( که مفهومیمرگ )مستعار له عقل یهایعبارت، به سخت
ن مستعارله ی)غمرات( جانش یهه شده است. واژی( تشبیان کردن آب )مستعارمنه حسیداده شده و به طغ

هنگام  یهایو سخت یاز دشوار یريه تصویه اصلیحيکالم شده و در قالب استعاره تصر در ساختار یعقل
در توصیف احواالت مرگ و تشبیه آن به )غمرة( ياد آور اين )ع( بیان امام علینوع  کند.یم میمرگ را ترس

 فرمايد: آيه از قرآن کريم است که می

مَ تُجْزَوْنَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَآلئِکَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَکُمُ الْيَوْ ...﴿ -

 .(81ام/انع)﴾عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ

 فتنه .3-2

و نوع نگرش ايشان پیرامون مسائل مختلف اعتقادی، )ع( علی های حضرتالبالغه ترسیم انديشهنهج
ها و و فتنه هگاه در توصیف وضع سیاسی جامع)ع( امام علیاجتماعی و ... است.  ،اخالقی، سیاسی

به انتقاد از ق شاهد آن است های فاسد و نااليمشکالتی که در آن برهه زمانی از سوی برخی از شخصیت
عملکرد مدعیان خالفت پرداخته و در جهت هوشیاری و آگاه سازی مردم با بیانی ساده و در عین حال 

و تصويری حسی از آن در برابر مخاطب ترسیم  زدپردامیی حقیقی فتنه فصیح و بديع به ترسیم چهره
 وجوه تريناساسی از يکین دوری گزينند. ها از آبا درک و شناخت صحیح از ماهیت فتنهکند تا می

 در بیان اديبانه خود هرگز درپی)ع( امام که است اين در ادبی ديگر آثار با)ع( علی امام ادبیات اختالف

 و تقويت ديانت برای چون ابزاریهم امام هنر بلکه نبوده؛ و... جويی ادبی، برتری نمايیقدرت و هنرنمايی
ها ی زير، حضرت تصويری حسی از فتنهدر نمونه .(91: 1198)ر.ک: قائمی، تاس رفته به کار مردم نجات

 دهد:  پنداری ارائه میدر قالب سیال

 ین عبارت واژهيست. در اافرو رفتن در آب  یبه معن« خاض: »(151 )خطبه«قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ» -

ن يدر ا)ع( ی( شده است. امام علیبه به حس)مش« اهايبحار: در» ین واژهینش( همی)مشبه عقل« فتن»
دانسته که با  يیاهايها را به مثابه دره کرده و فتنهیا تشبيها شدن را به غرق شدن در درعبارت گرفتار فتنه
اد شده در يه یافتد. تشبیم یرود و به گمراهین میرت انسان از بیص و بصیتشخ یقوه ،فرو شدن در آن

در خلق )ع( امام علی ان حال مشبه است.یگرفته و غرض از آن ب یؤکد مجمل( جاغ )میبل یهاهیگروه تشب
نظیر ی بیاين صحنه آفرينشهای ادبی قرآن در کالم خود پرداخته و در به بازآفرينی زيبايی تصوير فوق

غافالن و آنجا که خداوند بلندمرتبه باطل را به دريايی تشبیه نموده که  ؛گیردم میاقرآن کريم الهآيات از 
 اند. را مشغول داشتهخود فرو رفته و آن در ژرفاى گناهکاران 

  .(91زخرف/)﴾فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴿ -

  .(81انعام/)﴾مْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَوَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَالَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُ .... ﴿ -
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 يجسم پندار -4
هر آنچه که در زبـان معیـار    ای معنايی )+جسم( است بمشخصه نشین ساختنهمپنداری در حقیقت جسم

هـای  با برقـراری روابـط هماننـدی میـان صـورت      در اين قسمت، سخنگوی زبانباشد. فاقد اين مؤلفه می
کنـد.  ، در کالم خود تصوير آفرينـی مـی  عینیمفهوم يک به ذهنی یه يک مفهوم مختلف زبانی، گاه با تشب

، به ويژه آن هنگام که شناساندن آنها بـه ديگـران بـا دشـواری     اين شیوه در معرفی امور مجرد و انتزاعی»
بـه محسوسـات، کـامال     رنمايد و اين روش در واقع با میل بشر و به سزا ايفا میثشود، نقشی مؤمواجه می

«. ی امـور مخفـی و دور از دسـترس برهانـد    خواهـد تـا آدمـی را بـه نـوعی از ورطـه      منطبق است و مـی 
انتخاب مفاهیم عقلی به عنوان مشبه يا مستعار له و برگزيدن طرف حسـی بـه   ( 11: 1191)محمدقاسمی، 
ه مفاهیم عقلـی  کند؛ چرا کبه و يا مستعارمنه، به تثبیت معنا در ذهن خواننده کمک شايانی میعنوان مشبه

و نیازمند دقت و تأمل بیشتری برای دستیابی به معنـای مقصـود هسـتند؛ حـال آنکـه      بوده عمدتا ديرياب 
گردنـد تـا پیـامی را    نشین واژگان ملموس میهنگامی که اين دسته از مفاهیم در بافت و ساختار کالم، هم
انتقـال مفـاهیم    رون ملموس دارند؛ از ايـن واژگاالقا کنند به جهت آنکه از نظر مفهوم، معنای هماهنگی با 

؛ چرا که در اين حالت يک مفهوم مجرد و عقلـی در قالـب   سازندهمراه میبا سهولت بیشتری را مورد نظر 
های از تصاوير ادبـی نهـج البالغـه کـه بـا الهـام از       در اين بخش به نمونه شود.تصويری حسی عرضه می

 نداری نمود يافته اشاره خواهد شد:پاعجاز بیانی قرآن کريم در قالب جسم
 تقوا .4-1

و از  يابنددر قالب يکی از تصاوير تجسمی نمود عینی می اغلبمفاهیم مجرد و عقلی در قرآن کريم 
و ملموسی با مخاطب برقرار نموده و دستیابی به مضمون آيات و  رهگذر تشبیه و استعاره ارتباط حسی

هموار  بودندبا اين مفاهیم بیگانه و نامأنوس در زمان نزول قرآن مردمی که بر های معنوی آن را زهوآم
آخرت و روز رستگاری، مرگ، پیرامون حقايقی چون  یمعانی واالی قرآنصحیحی از  کساخته و در

 در قرآن کريمی اين مفاهیم است که از جملهتقوا و پرهیزکاری دهد. ... ارائه میحساب، حق و باطل و
به نوعی رد و ـگیرار میـهای مادی و حسی قمشخصهبا نشینی در همم الهی مقتضای کالبا متناسب 

ی های مختلف بر پايهکه بر برقراری مناسبات میان پديدهانسان نظام ادراکی و دستگاه شناختی سطح هم
ر شده ی مسافر تعبیگیرد. در آيات الهی گاه از تقوا به توشهقیاسی استوار است قرار می استعاری و ساختار

ت زير ايآدارد. انسان را از آفات اخالقی مصون می ،شود که بر تن کردن آنو گاه به لباسی تشبیه می
   بخشی به مفهوم مجرد تقوا در قرآن کريم است. هايی از تجسمنمونه

 .(181بقره/)﴾وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي األَلْبَابِ ....﴿ -

 .(21اعراف/)﴾...بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِکُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ  يَا﴿ -
 

تقوا و اثرات مهم آن در زندگی فردی و  یبا توجه به تصاوير حسی قرآن کريم درباره امام علی    
های صورت در قالب ان، تقوا و پرهیزکاری را با همان توصیفاتی که در قرآن از آن ياد شده واجتماعی انس
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 ،سازد و در بافت کالم خويشوارد می البالغهدر متن نهجها تشبیه شده بدانتقوا که  مشابهی  محسوس
. در دهدرار میق آيی با واژگانی که مؤلفه معنايی )+جسم( دارندسو با آيات الهی تقوا را در همهم

، اعمال های بالغی قرآن، تقوا را به زاد و توشهبه موازات زيبايی )ع(البالغه امام علیشاهدهای زير از نهج
 شود: کند که بر تن بندگان صالح خدا پوشانده میو نیز لباسی تشبیه می صالح

به « ارتحل: »(15 )خطبه«وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْکَفَافِ فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّادِ» -

مرگ )مستعار له عقلی( به کوچ کردن )مستعار منه عقلی( تشبیه  ،معنای کوچ کردن است. در اين عبارت
که در اينجا  –شده و از بار معنايی اين فعل برای بیان مفهوم انتقال و حرکت از جايی به جای ديگر 

استفاده شده است. در حقیقت فعل )ارتحلوا( جانشین فعل  -حرکت از دنیا به آخرت است ،آن مقصود از
 «الزاد: توشه»مقصود از در اين عبارت، )ماتوا( شده و در قالب استعاره تصريحیه تبعیه کارکرد يافته است. 

از نظر  -و در اينجا گرددمی که موجب پرداختن انسان به کارهای شايسته و صالح است تقوا و پرهیزکاری
 باشد.در حکم ترشیح استعاره ياده شده می -بالغی

: (91 )خطبه«مُقَامِهِ وَاسْتَظْهَرَ زَاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْهِ سَبِيلِهِ وَحَالِ حَاجَتِهِ وَمَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَارِ» -

و « يوم رحیله: روز سفر»، «زاد: توشه»یف آخرت است، که در توص در اين قسمت از کالم امیرالمؤمنین
کنايه از عمل صالح، مرگ و قیامت است. کنايه نخست از نوع صفت و ايماء و « دار المقام: اقامتگاه»

 گیرند.های موصوف و ايماء جای میکنايات بعدی در شمار کنايه

عار( به معنای لباس زيرين پوشیدن از ريشه )شِ« أشعروا: »(181 )خطبه«قُلُوبَکُمْ ]التقوي[ وَأَشْعِرُوهَا» -

نشینی ضمیر )هاء( که مرجع آن تقوا است و مؤلفه معنايی )+مجرد( دارد با فعل مذکور، بیانگر است. هم
شود که مستقیما با بدن در تماس است؛ از اين رو وجه استعاری کالم است. شعار به پیراهنی اطالق می

همراهی در اين عبارت جانشین فعل )الزموا( شده و معنای همراهی و برای بیان مفهوم مالزمت و 
 مالزمت )جامع( به خود گرفته و در هیئت استعاره تصريحیه تبعیه به کار رفته است. 

بارت، ـدر اين ع: (21 طبه)خ«وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ» -

در اين « هو»ضمیر ی تقوا در قالب ترکیب اضافی از نوع تشبیه بلیغ است. ی لباس با واژهنشینی واژههم
آن را به لباس پرهیزکاری و زره و سپر محکم تشبیه نموده و  )ع(امام علیگردد که عبارت، به جهاد بر می
 اد در نزد خداوند دارد.هلت جاشاره به ارزش و منز ،در قالب چنین تعبیری

 جنگ .4-2

های ادبی آن از ررافت پردازیدر تصوير البالغه که حضرتيکی ديگر از تصاوير تجسمی در متن نهج
و ها با در نظر داشتن ويژگی)ع( امام علیاست که و درگیری گیرد مفهوم مجرد جنگ الهام می قرآن کريم

و اجتماعی انسان در توصیف جنگ همان تعبیر و تشبیهی را به  آثار و پیامدهای منفی آن بر زندگی فردی
ی خود به جهت ماهیت ويرانگرانهو جنگ را برد که خداوند بلندمرتبه در قرآن کريم بیان فرموده کار می

سوزاند و که همه چیز را در خود می کردههای فراوان است به آتشی تشبیه که سبب هالکت و خسارت
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ی )نار: آتش( و افعال )أقدوا: برافروختن آتش( و )أطفأ: آيی با واژهآيه زير، جنگ در هم درسازد. نابود می
 کند.خاموش کردن آتش( تصويری حسی از ماهیت حقیقی جنگ ترسیم می

  .(11مائده/)﴾يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ الَ ....﴿

کند و چنین متأثر از بیان اديبانه قرآن جنگ را به آتشی سوزاننده تشبیه می )ع(های زير امام علیدر نمونه
 فرمايد: می

در لغت به « لظی: »(21 )خطبه«هَافَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَأَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَعَلَا سَنَا» -

نشینی مرجع ضمیر )هاء( در آن )الحرب: جنگ( است. در اين عبارت، هم واست « ی آتششعله»معنای 
واژه )لظی( با )الحرب( صورت استعاری کالم را بوجود آوره است. بدين معنا که جنگ )مستعار له حسی( 

که -شعله( به عنوان يکی از خصوصیات و لوازم آن  و واژه )لظی:به آتش )مستعارمنه حسی( تشبیه شده 
نیه اصلیه تصويری از شدت در قالب استعاره مکآيی با جنگ، در هم  -داللت بر مستعارمنه محذوف دارد

  دهد.کنندگی جنگ را ارائه مینابود

که در « الحرب: جنگ»ی ی واژهنشین: در اين عبارت، هم(11 )خطبه«لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ» -

در قالب تشبیه بلیغ )مؤکد مجمل( « نار: آتش»ی زبان معیار دارای مفهومی مجرد و انتزاعی است با واژه
ز را در خود ـچون آتش همه چیمـل از جنگ است. جنگی که هـهای حاصبیانگر سوزانندگی و ويرانی

 باشد.بیان حال مشبه می کالم حضرت دربرد. غرض از اين تشبیه سوزاند و از بین میمی
 

 گیرينتیجه
ادبی  هایای در خلق تصويرکارکرد گستردهالبالغه با توجه به آنچه که بیان شد، تصاوير تجسمی در نهج

های شخصی و هـان انديشـدر بی)ع( رد و عقلی دارد. امام علیـی مجنو ترسیم ملموس و حسی معا
مسائل روز جامعه با الهام گرفتن از نوع  طرحنی دينی و اعتقادی و يا های فردی خود پیرامون مباديدگاه

بیان منحصر به فرد قرآن که آمیخته به فصاحت و بالغت است و ريشه در هنجارگريزی معنايی و 
دهد و به فراخور البالغه بنا میجساختار کالم خود را در متن نه ،های حسی و بديع داردتصويرپردازی

متن نهج  برد.از انواع تصاوير تجسمی قرآن بهره میها مفاهیم وانهاده شده در خطبهمضمون کالم و 
وری که بسیاری از ـبه ط ؛در هم تنیده شدهقرآن بديل با بافت روايی آيات ای زيبا و بیهـالبالغه به گون

شناسانه آن های معنوی قرآن و تجلی عناصر زيبايیالبالغه بازآفرينی آموزه)ع( در نهجان حضرتـسخن
میان موشکافانه هنرمندانه و )ع( علیکه  است از قرآن و در امتداد کالم الهی ینهج البالغه پرتوي است.

 خود،آمیز ها و سخنان حکمتالی خطبهاز البه وسازد کالم خود و خداوند پیوند و ارتباط برقرار می
های ياد شده، کارکرد صنعت مونهدر ن. دايگشمیای از قرآن و مفاهیم آن فراروی مخاطب دريچه

گرايی از بسامد باالتری برخوردار ا انواع ديگر تجسمبپنداری در مقايسه جسمآن جاندارپنداری و پس از 
دهد؛ از اين رو از میان صنايع ادبی رکن اصلی کالم را شکل می ،است. در جاندارپنداری صنعت تشخیص
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و در  داشتهحضرت  بیان درکارکرد بیشتری نسبت به ساير صنايع  استعاره به ويژه استعاره مکنیه ،علم بیان
سزايی دارد؛ چرا که در بحث ههای هنری و خلق فضای ادبی در کالم نقش بغنای تصويرپردازی

در حقیقت در کالم  سازی برخوردار است.از قدرت باالتری در برجستههنجارگريزی معنايی استعاره 
پوشانی داشته و در ساختاری واحد يک همای منسجم و در هم تنیده گونهمتن و بینامتن به  حضرت

   بخشد. های بديع عینیت میدر قالب تصويرپردازیسلسله مفاهیم مجرد را 
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