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چکیده
ھـای خـاص   تصویرسازی در حوزۀ سخن، ھنر ترسیم مفاھیم با کمک الفاظ و عبارات و بـه شـیوه  

تـر مطالـب، صـورت    است که به منظور افزایش شدّت تأثیرگذاری بر مخاطب و انتقـال بھتـر و سـریع   
گیـری از طبیعـت، انسـان،    البالغه به زیبایی مورد استفاده قرار گرفته و با بھـره ر نھجگیرد. این ھنر دمی

جانداران و... در محور عمودی و افقی کالم انواع تصاویر زیبا و تأثیرگذار خلق کرده اسـت. در محـور   
اع افقی، یعنی تک تک جمالت، تصاویر ساده مثل زیبایی، عظمت و بزرگی و... ترسیم شده اسـت. انـو  

مبالغـه  ، تلمیحات، رد تعبیرھا،نمادتابلوھای گرم و زنده و رنگ آمیزی آنھا با انواع سجع، صور بالغی،
و عناصر معنوی، در این محور وجود دارد. گاھی نیز بدون استفاده از قالب خاص، تصاویر بدیع خلـق  

ر کلی کالم که با آن بـین  شده و یا عین تصاویر قرآنی به کار رفته است. در محور عمودی، یعنی ساختا
شود نیز تصاویر بدیع و بی نظیری خلق شده است.ارتباط معقول و منطقی برقرار می،اجزاء

.البالغه، تصویرگری، تصویر، عناصر، صور بالغینھج: ھاکلید واژه

.١٦/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٠/٧/١٣٨٩خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ھا و کلمات قصار حضـرت علـی (ع) اسـت کـه از     البالغه مجموعه ای از خطبه و نامهنھج
شناسان و افراد دیگر بـوده، و بـر آن شـروح و مطالـب     شته تا کنون مورد توجّه ادبا و سخنگذ

ھایی از زیبایی و عظمت این اثر نشان داده شده است. با این حـال  مختلف نوشته شده و گوشه
ھای نھفتۀ دیگری در آن وجود دارد که ایـن مقـال سـعی دارد بـا رویکـردی نـو، بـه        ھنوز گنج

ھای این اثر بزرگ بپردازد.از زیباییای دیگرگوشه
ای که تأثیرگـذار و قابـل   ی مطالب به گونهفن بیان و ارتباط برقرار کردن با مخاطب و ارائه

دھد. حضـرت علـی (ع) بـا ایـن     لمس باشد، ھنری است که ویژگی خاصی به کالم گوینده می
البالغـۀ  . در نھـج ھنر، شکل خاصی از حرکت و حیات آفرینی بـه کـالم خـود بخشـیده اسـت     

حضرت امیرالمؤمنین (ع) به منظور ترسیم صفات جمال و جالل الھی و سـایر مفـاھیم دینـی و    
ھایی استفاده شده کـه ھـم کـالم تأثیرگـذار باشـد و ھـم       نیز موضوعات مختلف دیگر، از شیوه

ت مطالب شنونده بتواند به راحتی این امور را درک کند. در مورد دلیل این تأثیرگذاری و جذابی
مختلفی مطرح شده است، اما تمام مطلب این نیست؛ وجوه دیگری در کـالم حضـرت وجـود    

ھـای کـالم حضـرت آگـاه کنـد. در حقیقـت       تواند ما را از زیباییدارد که بررسی آنھا بیشتر می
ای حضرت امیر (ع) با ذائقه و ذوق سلیم که در حد اعال داشتند، مفـاھیم مختلـف را بـه گونـه    

کنند که این مفاھیم ھمچون تصویری، در ذھن شنونده حاضر شود. در ادامه به بررسی ارائه می
پردازیم.البالغه میکیفیت این تصویرسازی در نھج

تصویرگری
ا نقـش و رسـم نمـودن    ییزیچیصورت و شکل قرار دادن برایر، در لغت، به معنایتصو

مفھـوم  یاز گذشته تا کنون، بـرا ینگوناگوفیعار. ت)۴/۵۹۳۳است (دھخدا، لغت نامه، یزیچ
ن یـ خـاص بـه ا  یه ایـ ده که در ھرکدام از زاویارائه گرد» تصویر گری«و » ریتصو«اصطالحی 

اسـت کـه بـه    یانیـ ر بیتصو«گوید: ن مییسته شده است. اسکلتن رابیموضوع جالب توجه نگر
سـبب  ر،گـ یبـه عبـارت د  بخشـد؛ مـی ینویسنده زندگیحسیافتھایحاصل از دریصور ذھن

بویـد،  میکند،یلمس مبیند،ز مییمتمایرا به گونه ایزیشود تا خواننده احساس کند که چمی
شـود بـه   دارد که سـبب مـی  یافت خاصینویسنده دریعنی). ۱۵۵ن، یاسکلتن راب.» (شنودیا می

کـه  یاه گونـه بگر القا کند،یدیابینیم به گونهرا که ھمه روزه میییایاشیافتین دریواسطه چن
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ـ یبینیم. اندگر مییدیا را به نوعین اشیا ایگو گویـد:  ر مـی یف تصـو یـ در تعر» ون«، یشمند غرب

ا یـ ل شـده و در بردارنـده فکـر    یمحسوس تشکیشتر، از عناصریاست که بیتصویر کالمی غن
ـ ن)؛ و ۱۹۲کالم داللت دارد (روز غریـب،  یظاھریش از معنایبیزیاست و بر چیاحساس ز ی

ه و یـ ه، استعاره، مجاز، کنایھایی از نوع تشببه شکلیه کالمی) ھر نوع آرایر (ادبیاند: تصوهگفت
(انوری، ج .رودزش عاطفه به کار مییو انگیھای ذھنجاد صورتیمانند آنھاست که به منظور ا

ك شئ یر عبارت از نحوه خاص ظھور یتصو«گوید: ر مییاز تصویفیسارتر در تعر).۱۷۶۶/ ۳
بـه  یاسـت کـه شـعور انسـان    یقه خاصیر، طری، تصویق اولیا به طریاست و یشعور انساندر 
.)۱۱۴، یبراھن» (دھدرا به خود ارائه مییك شیله آن، یوس

اند اطالق نمودهیو مجازیانیبه مجموعه تصرفات بیرا در مباحث ادب» ریتصو«ز ینیبرخ
آورد ا شـنونده بـه وجـود مـی    یر ذھن خواننده را دیکند و نقشر میینده با کلمات تصویکه گو
ساخته ییتابلو«را » ریتصو«ف یترین توصدر ساده» سیلویدیس«، یسیشاعر انگل. )۱۳۹(داد، 

ا اسـتعاره  یـ ه یاو معتقد اسـت کـه تشـب   ). ۴۸۹داند (به نقل از صباغ، می» شده از جنس کلمات
توان سـراغ گرفـت  را مییفیر توصیتعابیند، اما در عین حال برخیافریب» ریتصو«ک یتواند می

یکی. ره کننده را دارد (ھمان)یبا شکوه و خیریز قدرت خلق تصاوینین عناصریکه بدون چن
به کـارگرفتن سـخن، بـه    ی، به معنایر ادبیگوید: تصومی» ریتصو«ف یگر از محققان در تعرید

یابنـد و  تجسـم مـی  یکـار د و ابتیم به روش جدیو مفاھیخاص است که در آن معانیگونه ا
ن گونه موارد، سخن از قالب یقت، در ایشوند و در حقت جلوه گر مییقابل رؤیبه اشکالیحت

بـه  )؛ و ۹۰اسـوف،  یگـذارد (نقـل از:   یزنده و پرنشاط پا مـ یتنگ خود خارج شده و به عالم
زنـده و  یریببـا تعـا  یاز معـان یپرده بـردار یعنیر یتصو«توان گفت: ساده و کوتاه مییریتعب

در حـوزه  یرگریشود کـه ابـزار تصـو   روشن مییاز آنچه گفته شد، به خوب». زیاحساس برانگ
ات، ھمان الفاظ و عبارات ھستند نه قلم و رنگ و عکس. حـال بـه بررسـی ایـن مقولـه در      یادب

پردازیم.البالغه مینھج

استخدام پدیده ھای مختلف و خلق تصاویر ساده
بھره گیری از امور و پدیده ای مختلف مثل کوه، مشـرق و مغـرب، دریـا،    البالغه با در نھج

بیابان، و... به خلق تصاویر ساده مثل زیبایی، عظمت و بزرگی، ارزش و... پرداخته اسـت. مـثالً   
کـه بـر گـردن انسـان     یت امانت الھـ ینشان دادن اھمیبا برایر زیك تعبی(ع) در یحضرت عل
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و ی، گسـتردگ یب بـرای تصـویرِ برافراشـتگ   یـ وه را بـه ترت ن و کـ یاست سه عنصر آسمان، زمـ 
ـ الْأَمَانَةِثُمَّ أَدَاءَ «استقامت به کار برده است:  سَ مِـنْ أَھْلِھَـا إِنَّھَـا عُرِضَـتْ عَلَـی      یفَقَدْ خَابَ مَنْ لَ

فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْـرَضَ وَ لَـا   مَنْصُوبَةِالْوَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِالْمَدْحُوَّةِنَ یوَ الْأَرَضِةِیالْمَبْنِالسَّمَاوَاتِ 
امانـت اسـت،   ی، ادایگر از وظائف الھیدیکی«، فراز سوم). ۱۹۹(خطبه » أَعْلَی وَ لَا أَعْظَمَ مِنْھَا

بـر افراشـته، و   یرا بـر آسـمانھا   یانکـار اسـت. امانـت الھـ    یرا نپـردازد ز ھاامانتآن کس که 
تـر  تـر، وسـیع  به پا داشته عرضه کردند که از آنھا بلنـدتر، بـزرگ  یھاھای گسترده، و کوهزمین

». رفتندیشد اما نپذافت نمیی
پدیـده بـرای تصـویر سـازی     ٤٧١حـدود  البالغـه از  ھای انجام گرفته، در نھجطبق بررسی

زیر مجموعه با رعایـت ترتیـب الفبـا    ١٨توان آنھا را در ھفت عنوان کلی و استفاده شده که می
ھا به صورت زیر دسته بندی کرد: قسمتدر تمام

ابزار و لوازم: شامل سه بخش (ابزار و لوازم جنگی، ابزار و لوازم دولت و حکومت، ابزار و 
لوازم کار)؛ امور غیر مادی و مسائل مرتبط با آن؛ انسان و موضوعات مربوط بـه آن شـامل سـه    

ھـا، خـانواده و امـور بـه آن)؛     بخش (اشخاص و اعالم، اعضاء و جوارح و امـور مربـوط بـه آن   
جانداران شامل چھار بخش (پرندگان و امور مربوط به آنھا، حشرات و امـور مربـوط بـه آنھـا،     
حیوانات درنده و چھار پا و امور مربوط به آنھا، خزندگان و آبزیـان و امـور مربـوط بـه آنھـا)؛      

امـور مربـوط بـه آن،    طبیعت و عناصر آن شامل سه بخش (آب و امور مربوط به آن، آسـمان و  
ھـا)؛  ھا، رنـگ ھا و پارچهھا شامل دو بخش(لباسزمین و امور مربوط به آن؛ منسوجات و رنگ

نباتات و موضوعات مربوط به آنھا شامل دو بخش (درختان و گیاھـان، مـواد خـوراکی)؛ و بـه     
البالغه ھجتصویر ساده خلق کرده است که نقش اساسی در انتقال مفاھیم ن١٣٥وسیلۀ این امور، 

شود:کنند. در ذیل به این تصاویر و عناصر سازندۀ آنھا به ترتیب حروف الفبا اشاره میایفا می
، فـراز دوم).اجتمـاع و گـرد    ۲۲۶، فراز دوم). قصر (خطبه ۲۲۶ش و رفاه: بالش (خطبه یآسا

ز اول). ، فـرا ۲۳۰).درب (خطبـه  ۶۱). ارتباط و اتصـال: پـل (نامـه    ۱ز (غرایب یھم آمدن: ابر پائ
، فـراز سـوم   ۸۷). پـرچم (خطبـه   ۲۳۵، فراز دوم). پدر (خطبه ۱۰۶ارزش و اعتبار: بناء (خطبه 

، فـراز اول). رسـول   ۲۷).درب (خطبه ۲۱۱، حکمت ۱۶۹، فراز دوم).چشم (حکمت ۱۰۰خطبه 
ر (نامه ی، فراز سوم). شمش۹۴، فراز سوم). شاخه (خطبه ۱، فراز سوم). زبان (خطبه ۱۸۳(خطبه 

). فرشته (حکمـت  ۴۲۸د (حکمت ی، فراز دوم). ع۱۲۷)؛ عمامه (خطبه ۱۱۳قل (حکمت ). ع۳۸
یمتـ یارزش و ق).۲۳۵، فراز دوم). مادر (خطبـه  ۱۲۴زه (خطبه ی، فراز سوم). ن۱۸۳، خطبه ۴۷۴

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


37البالغهسازِی مفاھیم در نھجھای تصویرشیوه1391پاییز و زمستان
، فـراز  ۱۸۲جامـه (خطبـه   ).یو غافل کنندگیسود آور، فراز دوم) (۲۲۲بودن: تجارت (خطبه 

، فـراز اول).در منثـور   ۹۱، فـراز دوم). خوشـۀ مرجـان (خطبـه     ۴۵امه (نیشمیچھارم).جامه ابر
، ۳۸۱، فـراز دوم، حکمـت   ۴۵، فراز سـوم). طـال (نامـه    ۱۹۵، فراز اول). شتر (خطبه ۹۱(خطبه 
، فراز سـوم). نقـره (خطبـه    ۱۹۵خطبه گله شتر ده ماھه آبستن (). ۴۷۵). مال (حکمت ۷۴خطبه 

: تپـه (خطبـه   یداریفراز دوم). استحکام و مقاومت و پا،۲۲۴م (خطبه ی، فراز اول). ھفت اقل۹۱
، فـراز دوم) (اسـتحکام و نفـوذ    ۱۹۰، فـراز پـانزدھم، خطبـه    ۱۹۲، فراز دوم). دژ (خطبـه  ۱۶۶
، فـراز سـوم). سـتون فقـرات     ۱۹۸، فراز سـوم). سـتون (خطبـه    ۱۵۶سمان (خطبه ی). ریریناپذ

). محـور سـنگ   ۱۱۱راز اول، حمکـت  ، ف۳۷، خطبه ۱۱زدھم). کوه (خطبه ی، فراز س۱۹۲(خطبه 
: شـتر  ی، فـراز اول). اسـراف و پـر خـور    ۲۷، خطبـه  ۱۳، فراز دوم).زره (نامه ۱۱۹ا (خطبه یآس

، فـراز دوم). درخـت   ۱۱۹(خطبـه  یر در جعبه خالی، فراز پنجم).اضطراب و لرزش: ت۳(خطبه 
(خطبـه  ی. کشـت ، فـراز دوم) ۵سمان بسته به دلـو در چـاه (خطبـه    ی، فراز چھارم). ر۹۷(خطبه 

، ۱۸۳و خطبه ۳۲(نامه یکی، فراز اول). تار۲۸ابان (نامه ی: بیخبریو بی).اضالل و گمراھ۱۹۶
، فراز دوم، ۱۹۴، فراز اول و فراز سوم، خطبه ۲طان (خطبه ی، فراز اول). ش۲۲۲فراز سوم، خطبه 

، فـراز سـوم،   ۲۱۶، خطبـه  ۱۸۱، فراز دوم، خطبه ۸۶(خطبه ی). کور۴۴، فراز سوم، نامه ۳نامه 
، فـراز سـوم).   ۱۰۳و از دست رفتن:ظرف (خطبه یو کج شدگیزدھم).افتادگی، فراز س۳۱نامه 

، فـراز  ۱۵۲زدگـان (خطبـه   ی، فراز دوم).انتظـار: خشـک  ۱۶۵: خروس (خطبه یریافضا و کام گ
ثـار و جـان   ی، فـراز دوم). ا ۵، فراز اول).انس و الفت: کـودك (خطبـه   ۲۳دوم). قمار باز (خطبه 

، فراز ھفتم). عمار (خطبـه  ۱۸۲ن (خطبه ی، فراز ھفتم). ذو الشھادت۱۸۲ھان (خطبه ی: ابن تیفشان
، فـراز  ۱۲۳ھوده:سوسـمار (خطبـه   یبیجـاد صـدا  ی، فراز دوم).ا۲۹، فراز ھفتم).ھمزه (نامه ۱۸۲

). ۴۱). سـپر (خطبـه   ۲۳۹، فراز دوم، خطبـه  ۱۹۸و حفاظت: پناھگاه (خطبه یدوم).بازدارنده گ
، ۱۹۲، فراز چھارم). باال رفتن و نفوذ کردن: زھر (خطبه ۲ن (خطبه ی). خورج۲۳۹(خطبه ستون 

، فـراز پنجم).مـال  ۱۹۸، فـراز چھـارم. خطبـه    ۱۹۲(خطبـه  یمـار ی: بیو زشـت یفراز دھم). بد
: ی).بلنـد پـرواز  ۴۲۴ر بـران (حکمـت   ی: شمشـ یبرنده گ).یو زشتی) (منشاء بد٣١٦(حکمت 

، ۱۰۰). ستاره (خطبه ۱نامه کوھان (). ۱نامه (یشانیپگاه: یجای. بلند، فراز دوم)۶۵عقاب (نامه 
، فـراز سـوم). پـرچم    ۱۹۹، فراز سوم، خطبـه  ۱: آسمان (خطبه یو برافراشتگیفراز سوم).بلند

، فراز اول). کـوه  ۱۱۰، خطبه ۴، فراز پنجم). قله (خطبه ۱۹۸، فراز ششم). تپه (خطبه ۹۱(خطبه 
، فـراز  ۱۰۸(خطبـه  یدن: پوسـت چرمـ  یـ ، فراز سوم).به ھم مال۱). سقف (خطبه ۴۴۳(حکمت 
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، فـراز ھفـتم).   ۳بـز (خطبـه   ینـ ی: آب بیارزشی).ب۶۹کان (خطبه یر بدون پی: تیاثریھفتم). ب

ده شـده  ی، فراز دوم). برگ جو۶۵). افسانه (نامه ۲۳۶(حکمت یاستخوان خوك در دست جذام
، فراز چھارم). بنـد کفـش   ۳۲ده قرظ (خطبه ی، فراز آخر). برگ خشک۲۲۴در دھان ملخ (خطبه 

، فراز آخـر).  ۲۲۴، فراز چھارم). پوست جو در دھان مورچه (خطبه ۱۸۶). پشه (خطبه ۷۱(نامه 
، فــراز ۳۲شــده دامــداران (خطبــه یچــیقی، فــراز دوم). تفالــه ھــا۱۲۹پوســت دانــه (خطبــه 

). ۱۰۴. خـاك (حکمـت   ، فراز ھشـتم) ۱۹۲، فراز پنجم، خطبه ۱۶۰ن (خطبه یچھارم).جامه پشم
). شـتر (نامـه   ۱۳۵شاخ و بـرگ (خطبـه   ی، فراز دوم). درخت ب۴۵دانه تلخ درخت بلوط (نامه 

، فـراز سـوم).   ۱۰۶ز (خطبه ی). کن۳۳، فراز اول). کفش (آغاز خطبه ۲۵(خطبه ی). کاسۀ چوب۷۱
). ۴۵۴). نطفـه (حکمـت   ۴۵۴). مردار (حکمت ۳۱۶). مال (حکمت ۴۵۶ده (حکمت یلقمۀ جو

ه ی). سـا ۳۵، فـراز دوم، نامـه   ۱۹۰، فـراز اول). روز (خطبـه   ۶۲: ابر (نامـه  یداریو ناپایثباتیب
، فراز سوم). کاروان ۱۹۵و خطبه ۶۱، فراز دوم). سراب (نامه ۸۹، فراز سوم و خطبه ۸۳(خطبه 

ـ  ۱۲۹ھمان (خطبه ی، فراز اول). م۱۷۶). مسافر (خطبه ۶۴، حکمت ۴۱۵(حکمت  ی، فـراز اول).ب
ی) .بـ ۳۷۴، فـراز دوم). مـرده (حکمـت    ۲۲۱ھوش به خاك افتاده (خطبه ی: بیو ناتوانیحرکت
(حکمـت  یوانگیـ د. ، فـراز سـوم)  ۱۰۸، فراز اول. خطبه ۱۷۵: چارپا (خطبه یو کم عقلیخرد
ــه ۲۵۵ ــه ۱۳). زن (خطب ــروس (خطب ــه  ۲۷). ع ــاص (خطب ــوم). عمروع ــراز س ــراز ۱۸۰، ف ، ف

ه (خطبه ی، فراز دوم). معاو۶۴ر گرفته شده (نامه یك از ش، فراز سوم).کود۲۷دوم).کودك (خطبه 
رون انـداختن و  یـ ، فراز ششم). ب۱۰۸رون آمدن و آشکار شدن: صمغ (خطبه ی، فراز دوم).ب۱۸۰

: چشمۀ آب ی). پاک۷۷، فراز دوم). شکمبۀ خاک آلوده (خطبه ۱۸۵نه (خطبه یدور کردن: خلط س
، فـراز اول). قـوم سـبا    ۶۲: ابـر (نامـه   یدگیم پاشـ و از ھی، فراز اول).پراکندگ۱۹۹گرم (خطبه 

و رذالـت: سـگ   ی، فراز اول).پست۱۳۸، فراز اول). سرمه باقی مانده در چشم (خطبه ۹۷(خطبه 
). صـندوق  ۴۲۴: پرده (حکمـت  ی).پوشندگ۶۹خطبه ().پناه بردن و رفتن به النه: کفتار ۳۹(نامه 

). ۱۱۳(حکمـت  ییوحشت: تنھـا ).ترس و۶). قبر (حکمت ۳۱۱). عمامه (حکمت ۶(حکمت 
، فراز ۱۵۱، فراز اول). رعد و برق (خطبه ۱۳۸، خطبه ۳۹۵). دندان (حکمت ۲۰۴چنگال (خطبه 

، فراز دوم، ۱۰۲، فراز دوم). سرخ (خطبه ۲۲۱، فراز دوم). زلزله (خطبه ۳۱سوم). روزگار (نامه 
، حکمــت ۸۴، فــراز چھــارم، خطبــه۹۳، خطبــه ۵۸، خطبــه ۱۹ر (خطبــه ی). شمشــ۷۳خطبــه 

). ۳۹۸). قبر (حکمت ۵۸زه (خطبه ی، فراز دوم). طوفان سنگ ر۳۴(خطبه یر مشرفی).شمش۳۴۹
). سوسـمار  ۲۳۷: برده (حکمت یو بزدلیی، فراز دوم).ترسو۳۱، فراز دوم نامه ۳۹مرگ (خطبه 
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). تعلل و عـذر آوردن: بـدھکار (خطبـه    ۶۹، فراز اول). کفتار (خطبه ۳۱). بز (خطبه ۶۹(خطبه 

، فراز دوم). ۲۱۴: بذر (خطبه ی). تفاوت و گوناگون۲۰۱م دھندة بال: شتر ثمود (خطبه ی).تعم۲۹
، فــراز ۱۹۲، فــراز اول). گـردن (خطبــه  ۵، فــراز پــنجم). تـاج (خطبــه  ۱۹۲تکبـر: بــاد (خطبـه   

، فـراز دوم،  ۱۵۸، فراز سوم). علقم (خطبه ۱۱۱، فراز دوم، خطبه ۱۵۸: صبر (خطبه یسوم).تلخ
، فــراز ۳۹وان پشــت زخــم (خطبــه یــ: حیو کنــدی، فــراز اول).تنبلــ۱۳۸خطبــه ، ۲۱۷خطبــه 

). ۵۳، نامـه  ۵۱، فراز اول، نامه ۵۰، نامه ۳۸، فراز اول، نامه ۲۴: بنده (نامه یدوم).تواضع و فروتن
بز ینه زدگی) : زانوی(پیع بودن). تورم و برآمدگی، فراز دوم) (آرام و مط۱۶مرکب رام (خطبه 

و یی، فـراز چھـارم). جـدا   ۱۸۲: لباس فـاخر (خطبـه   یز چھارم).ثروت و فراوان، فرا۹۷(خطبه 
ان: یـ ). جوشـش و غل ۱۰۳، فراز دوم). مشـرق و مغـرب (حکمـت    ۳۴ده (خطبه ی: سر بریدور

: بـاد (خطبـه   ی، فراز اول). چرخش و حرکت دورانـ ۱۵۶گ آھنگران (خطبه ی). د۱۵گ (نامه ید
ز محکـم و مـورد   یـ ، فـراز دوم). چ ۱۸۲زمان (خطبـه  ت:ینھایو بیز طوالنی، فراز دوم).چ۹۳

، فـراز  ۱۹۰ره (خطبـه  ی، فراز ششـم). دسـتگ  ۱۷۶، فراز سوم، خطبه ۱۶۵سمان (خطبه یاعتماد: ر
، فـراز دوم).  ۱۶۶). چشمه (خطبـه  ۱۰۴، خطبه ۱۶۴اب (خطبه یدوم).حرکت و رفت و آمد: آس

: تخـم مـرغ (خطبـه    یشکنندگت وی).حساس۲۴۰، فراز سوم). شتر آبکش (خطبه ۱زبان (خطبه 
، ۲۷، فـراز اول). زره (خطبـه   ۱۴۶: رشته (خطبه ی، فراز اول) (خطر). حفاظت و بازدارندگ۱۶۶

). ۱۴۷). ظـرف (حکمـت   ۴۱، فراز سـوم). سـپر (خطبـه    ۱۹۵). زمام (خطبه ۱۳فراز اول، نامه 
و حکمـت  فـراز اول  ۸۹و خطبـه  ۴: آب (خطبـه  یات و شـاداب ی، فراز اول).ح۲۷لباس (خطبه 

). خطر: آب دھان ی) (فرار از خطر احتمال۶۹دن و رفتن به سوراخ: سوسمار (خطبه ی). خز۲۵۷
یمـار ی). ب۳۸، فـراز دوم، نامـه   ۱۲۵). آتش (خطبـه  یدیو پلی، فراز دوم) (بد۲۲۴مار (خطبه 

وان درنـده  ی، فراز چھارم). ح۱۹۲ر (خطبه ی، فراز پنجم). ت۱۹۸، فراز چھارم، خطبه ۱۹۲(خطبه 
س ی، فـراز دھـم). سـپاه ابلـ    ۱۹۲، فراز اول). زھر (خطبه ۱۳۷). زھر عقرب (خطبه ۶۰(حکمت 

شـتر سـرکش   ، فـراز دوم).  ۱۰۲شـب (خطبـه   زدھم). ی، فراز س٣١، فراز سوم). سگ (۶۹(نامه 
، فـراز  ۹۳، خطبـه  ۵۸، خطبـه  ۱۹ر (خطبـه  ی، فراز دوم). شمش۱۳۸، فراز سوم، خطبه ۹۳خطبه (

، فـراز دوم، خطبـه   ۱۲۷طان (خطبـه  ی). شـ ۲۶۳ر (حکمت ی). ش۳۴۹، حکمت۸۴چھارم، خطبه 
). مـار  ۳۶۷ز (حکمت یدۀ وبا خیاه خشکی، فراز چھارم). گ۱۸۳، خطبه ۶۶، فراز دھم خطبه ۱۹۲

، فـراز  ۳۱). روزگـار (نامـه   ۱۴۶، فـراز اول و حکمـت   ۵). موج (خطبه ۱۱۹، حکمت ۶۸(نامه 
، فـراز  ۱۷۲ز (خطبـه  یـ و حقـارت: کن یخـوار ).۶و غفلت: کفتار (خطبـه  یدوم).خواب آلودگ
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، فـراز  ۱۶۵ق (خطبـه  ی: ابریدگیو کشی).دراز۷۳(خطبه، یھودیرنگ: دست یانت و نیسوم).خ

، ۸۳، فراز دوازدھم).آتش شعله ور (خطبه ۸۳: آب جوشان (خطبه یچھارم). درد و رنج و سخت
، فـراز چھـارم، خطبـه    ۱۹۲(خطبـه  یماری، فراز چھارم). ب۱۱۶فراز دوازدھم). اباوذحه (خطبه 

زدھم). جھـاز  ی، فـراز سـ  ۹۱، فراز ھفتم). جـوش (خطبـه   ۱۷۶انه (خطبه ی، فراز پنجم). تاز۱۹۸
، فـراز  ۱۸۳، خطبـه  ۲۱۷، فـراز اول، خطبـه   ۳، فراز اول). خار (خطبه ۱۸۷نامناسب شتر (خطبه 

وازدھم). رعـد  ، فراز د۸۳، فراز اول). دوزخ (خطبه ۲۲۴، فراز چھارم، خطبه ۲۲۱چھارم، خطبه 
، فـراز ششـم). زھـر    ۱۰۹ر (خطبـه  ی). زنج۱۰۴ن (حکمت ی، فراز سوم). زم۱۵۱و برق (خطبه 

ر ی). شمش۲۹، فراز اول، خطبه ۲۶و فنا).سنگ سخت (خطبه ی، فراز سوم) (کشندگ۱۱۱(خطبه 
ـ ، فراز دوم). طوفـان سـنگ ر  ۳۴(خطبه یر مشرفی، فراز اول).شمش۱۸۷(خطبه  ، ۷۱زه (خطبـه  ی
، فـراز ھفـتم)   ۱۷۶، فراز ششم). کارد (خطبه ۱۰۹).قطران (خطبه ۳۹۸). قبر (حکمت ۵۸خطبه 

، فراز نھـم).  ۳۱، فراز اول).گردنه (نامه ۹العبور (نامه (جراحت ھمراه با درد و رنج). کوه صعب
). درنـده  ۱۶۳، فـراز اول).مـرگ (حکمـت    ۲۶، فـراز اول). مـار (خطبـه    ۵ر (خطبـه  یلقمۀ گلوگ

رنگ: افسـانه (نامـه   یدروغ و نزدھم).یخطبه، فراز س٣١). سگ (۶۰حکمت وان درنده (ی:حیگ
). دوام و ۴۶۴). کفتـار (حکمـت   ۳۸). سراب (حکمت ۷۳(خطبه یھودی، فراز دوم). دست ۶۵

ی، فراز سوم). دور دست۱۹۸، فراز دوم). چشمه (خطبه ۱۱۹استمرار: باد شمال و جنوب (خطبه 
یابانی، فراز اول). وحوش ب۱۹۸(خطبه ی، فراز دوم). ماھ۶۵وق (نامه ی:ستاره عیافتنیو دست نا

ر ی: اسـ ی).ذلـت و خـوار  ۱۸۱از رحمت حق: فوم ثمـود (خطبـه   ی، فراز اول). دور۱۹۸(خطبه 
، فـراز  ۱۹۲). پـا (خطبـه   ۳۳۳، فـراز سـوم، حکمـت    ۹۳، فراز دوم). بنـده (خطبـه   ۲۲۲(خطبه 

: بـرق  یروشن). یزیچیو بی) (خوار٣٨٩قبر (حکمت ، فراز سوم).۱۰۶ز (خطبه یچھارم). کن
، فـراز  ۱۴۴، فـراز اول، خطبـه   ۸۷، فراز سوم، خطبـه  ۱۹۸فراز سوم). چراغ (خطبه ۱۹۱(خطبه 

، ۱۹۸، فراز سوم، خطبه ۹۴، فراز اول، خطبه ۱۴۹، خطبه ۲۳، فراز دوم خطبه ۱۸۷چھارم، خطبه 
: ی، فراز اول). زرد۲۳(خطبه زش و فرو آمدن: قطرهی، فراز دوم).ر۱۰۶فراز پنجم). روز (خطبه 

، فـراز سـوم). سـپر    ۱۶۵ه (خطبـه  ی: ساق خروس خالسـ ی، فراز چھارم). زشت۱۶۵طال (خطبه 
(خطبـه  ی، فراز دھـم). زھـد: موسـ   ۱۹۲طان (خطبه ی، فراز دوم). ش۱۲۸چکش خورده (خطبه 

مـد  فـراز چھـارم). مح  ۱۶۰فراز چھارم). داوود (خطبـه  ۱۶۰(خطبه یسیفراز چھارم). ع۱۶۰
، فـراز دوم).  ۱۶۵ر (خطبـه  یـ : حرییبای). ز۱۰۴ح (حکمت یفراز پنجم). مس۱۶۰(ص) (خطبه 

، فراز نھم). سـبز  ۱۹۲، فراز دوم). زمرد (خطبه ۱۶۵، فراز دوم). زبرجد (خطبه ۱۶۵حله (خطبه 
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، فراز چھارم). شکوفه (خطبه ۹۱، فراز چھارم). ستاره (خطبه ۱۶۵، فراز اول، خطبه ۱۱۱(خطبه 

، فـراز دوم).مـاه   ۱۶۵(خطبـه  یمنـ ی). لبـاس  ۱۱، فراز ۹۱فراز دوم و فراز چھارم، خطبه ، ۱۶۵
، فـراز دوم). نـور   ۱۶۵ن (خطبـه  ی، فـراز دوم). نگـ  ۱۶۵، فراز چھارم). نقره (خطبه ۱۸۵(خطبه 

، فــراز ۱۹۲، فـراز سـوم، خطبـه    ۱۵۶، فـراز اول و خطبــه  ۱۹۰، فـراز دوم و خطبـه   ۹۱(خطبـه  
یو بـ ی، فـراز نھـم). سـادگ   ۱۹۲اقوت (خطبـه  ی، فراز چھارم). ۱۶۵ه (خطبیمانیدوم).وسمۀ 

).جامـه  ۱۰۴ن (حکمـت  ی).زمـ ۱۰۴، فراز سـوم).خاک (حکمـت   ۴۶: کف دست (خطبه یشیآال
؛ فــراز ۴۵، فــراز ھشــتم).جامه فرســوده (نامــه ۱۹۲، فــراز پــنجم، خطبــه ۱۶۰ن (خطبــه یپشــم

، فـراز اول، خطبـه   ۱۰۰ت (خطبـه  ، فراز چھارم). سخاوت: دس۱۶۵: زبرجد (خطبه یدوم).سبز
، ۱۹۲). سـتون فقـرات (خطبـه    ۱۱). کوه (خطبه ۳۳۳: سنگ (حکمت یو محکمی). سخت۱۴۲

). ۱۸۴: شـاخ بـز (خطبـه    یسـربرآوردگ ، فـراز دوم). ٣٤ر مشرفی (خطبـه  یشمشزدھم). یفراز س
،۱۵۱(خطبـه  ی، فـراز دوم). جـوان  ۱۱۰). بھار (خطبه ۱۰۴اب (خطبه یو طراوت: آسیسرزندگ

). ی) (شفابخشـ ۷، فـراز پـنجم، حکمـت    ۱۹۸، فـراز دوم، خطبـه   ۱۹۴فراز دوم). دارو (خطبـه  
). گـرد و  ۲۶۶). شکار رمنده (حکمت ۲۱، فراز دوم و حکمت ۲۵سرعت و حرکت: ابر (خطبه 

، فراز ۱۶۶ل (خطبه یاسرائی: بنیسرگردان). ٢٥ابر تابستان (خطبه ، فراز دوم).۱۰۲غبار (خطبه 
). تـار  ۱۴۳(حکمـت  یریـ ). پ۴۱۹و ضعف: پشه (حکمـت  ی). سست۱۴۷مت سوم). پشه (حک
، فراز ھفدھم). زرد ۳۱حانه (نامه ی). ر۶۹، فراز دوم). جامه فرسوده (خطبه ۱۷عنکبوت (خطبه 

، فراز دوم). شتر جوان کـه  ۱۲۳). سوسمار (خطبه ۷۱، فراز دوم). زن حامله (خطبه ۱۲۱(خطبه 
). کفتـار  ۴۶۵). کـره اسـب (حکمـت    ۶۹ھر سالم (خطبه ش است و به ظایکوھانش از درون ر

، فراز سوم). مرده ۱۷۲، فراز سوم، خطبه ۱۷۳ز (خطبه ی). کنی) (غفلت و خواب آلودگ۶(خطبه 
، فـراز چھـارم). سـود و    ۱۶۵، فراز دوم). گل بابونه (خطبه ۱۶۵: نقره (یدی). سف۳۷۴(حکمت 

). قطـران (خطبـه   ۳۸و شدت: آتش (نامه ی، فراز چھارم). سوزندگ۱۰۸وری: تاجر (خطبه بھره
، فـراز دوم).  ۲۲۴ل (خطبـه  ی، فراز دوم). ن۱۰۲: شب (خطبه یرگیو تیاھی، فراز ششم). س۱۰۹

طان ی). شـر و بـدی: شـ   ۴(خطبـه  ی). موسـ ۲۸۹، فراز اول، حکمت ۱۳۱ر (خطبه یشجاعت: ش
). ۱۸ھـارم، نامـه   ، فـراز چ ۱۸۳، فـراز اول، خطبـه   ۱۵۱، فراز دوم، خطبه ۱۰۶، خطبه ۶۶(خطبه 
: یت و صـاف ی). شفاف۷، فراز پنجم، حکمت ۱۹۸، فراز دوم، خطبه ۱۹۴: دارو (خطبه یشفابخش

، فـراز ششـم). شـور و    ۱۰۸). شکافتن و باز شدن: مھره (خطبـه  ۳۶۵، حکمت ۵آیینه (حکمت 
ان و یـ ، فـراز دوم). طغ ۱۵۰ر (خطبـه  یقل و جال: شمشـ ی، فراز ھشتم). ص۱نشاط: کبوتر (خطبه 
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، فراز دوم). اصحاب رسّ (خطبـه  ۱۶). اسب چموش (خطبه ۱۱، فراز ۹۱: آب (خطبه یرکشس

). فرعـون  ۲۰۹، فـراز دوم، حکمـت   ۱۳۸، فراز سوم، خطبـه  ۹۳، فراز چھارم).شتر (خطبه ۱۸۲
، فـراز سـوم، خطبـه    ۹۳خطبه شتر سرکش (، فراز سوم). ۱۵۰زدھم، خطبه ی، فراز س۱۹۲(خطبه 

، فـراز دوم).  ۳، فراز چھارم). تبع (نامـه  ۱۸۲تم: اصحاب رسّ (خطبه ، فراز دوم). ظلم و س۱۳۸
، فـراز  ۱۹۲، فراز شـانزدھم).فرعون (خطبـه   ۱۹۲طان ردھه (خطبه ی، فراز دوم). ش۳ر (نامه یحم
: پھلـو (نامـه   ی، فراز دوم). عـزت و سـرفراز  ۳(نامه ی، فراز دوم). کسر۳صر (نامه یزدھم).قیس

، فـراز ھفـتم،  ۱۹۲، فراز پـنجم، خطبـه   ۱۸۵اول). چھره (خطبه ، فراز۱۶۳(خطبه یشانی). پ۱۶
، فـراز ھفـتم).   ۱۸۲ز و محبوب: برادر (خطبـه  ی، فراز اول). عز۱۶۹). سلطان (خطبه ۱۷۹خطبه 

). ۳۰۳، فـراز سـوم).فرزند (حکمـت    ۲۲۳ق (خطبـه  ی، فراز ھشتم). رف۵۳، نامه ۲۳۵پدر (خطبه 
، ۷۲، فـراز ھفـتم و خطبـه    ۴۵وم). آسمان (نامه ، فراز س۱۹۸: آبشخور (خطبه یعظمت و بزرگ

، فـراز  ۱۳۳، فراز سوم). درخـت (خطبـه   ۱۸۲ل (خطبه ی، فراز دوم).جبرائ۱۸۲فراز اول و خطبه 
، فراز سـوم). دره  ۱۸۵، فراز ھشتم). درخت نخل (خطبه ۱۰۹، فراز دوم، خطبه ۱۰۸اول، خطبه 

، فـراز سـوم). سـتاره    ۱۸۶ن (خطبـه  ی، فراز اول).زمـ ۱۷۸، فراز سوم). زبان (خطبه ۱۸۶(خطبه 
، فراز سـوم).  ۱۸۶، فراز سوم). سد (خطبه ۹۴(خطبه یت و روشنی، فراز چھارم) ھدا۹۱(خطبه 

، فـراز ششـم).   ۱۶۵ل (خطبه ی). ف۴۹، فراز پنجم، خطبه ۲۲۱، فراز اول، خطبه ۱۵۵عقل (خطبه 
، فـراز سـوم).   ۱۸۲طبـه  ل (خیـ کائی، فراز ششـم). م ۱۰۹، فراز اول). کوه (خطبه ۸۵قلب (خطبه 
ـ    ۱۷۶، فراز اول). عالمت و نشـانه: پـرچم (خطبـه    ۸۵وھم (خطبه  ی، فـراز سـوم). غفلـت و ب

۴۱۴، فراز سوم، حکمـت  ۴۵، فراز اول، نامه ۱۷۵، فراز سوم، خطبه ۱۰۸: چارپا (خطبه یتوجھ
دوم، ، فـراز  ۳۴، خطبـه  ۲۸، فـراز سـوم، خطبـه    ۱، فراز دوم). خواب (خطبه ۴۵وان (نامه ی). ح

، ۱۵۰). فرعون (خطبه ۶۴، فراز دوم، حکمت ۶۲، فراز اول، نامه ۱۵۸، فراز اول، خطبه ۸۹خطبه 
ینه کشـت ی، فراز سوم). فرورفتن و پایین آمدن: س۴۵). گوسفند (نامه ۶فراز سوم). کفتار (خطبه 

ورفتن ، فراز اول). فـر ۲۳). قطرات باران (خطبه ۱۳نه نشسته (خطبه ی). شتر مرغ بر س۱۳(خطبه 
: شـتر الغـر کـه    یزیـ چی). فقر و بـ ۲۰۱ن نرم (خطبه یبلند: آھن داغ در زمین با صدایدر زم

، فـراز پـنجم،   ۱۶۰ن (خطبـه  ی). جامه پشم۱۰۴). خاك (حکمت ۱۱۵گوشتش آب شده (خطبه 
، فراز ۱۹۲(خطبه ی، فراز دوم و سوم). چوب دست۴۵، فراز ھشتم). قرص نان (نامه ۱۹۲خطبه 

، فـراز  ۱۸۵، فراز دوم). پرنده (خطبه ۱۰۲، فراز اول). پرچم (خطبه ۱باد (خطبه ھشتم). قدرت: 
، ۸۳، فراز دوم). چشـم (خطبـه   ۱۵۱(خطبه ی، فراز پانزدھم). جوان۱۹۲ل (خطبه یپنجم). جبرئ
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، فـراز سـوم).   ۱۸۶، فراز دوم). دره (خطبـه  ۱۰۵، فراز اول).حاکم (خطبه ۹۳فراز چھارم، خطبه 

، فـراز دوم).  ۱۲۷، فراز اول، خطبه ۱۲۳، فراز اول، خطبه ۱۰۹ز اول، خطبه ، فرا۹۷دست (خطبه 
، فـراز دوم،  ۱۸۲، فـراز اول). زمـان (خطبـه    ۱۷۸، فراز ھفدھم). زبان (خطبه ۱۹۲عه (خطبه یرب

، ۱۶۹، فراز سـوم). سـلطان (خطبـه    ۱۸۶). سد (خطبه ۲۱۱ن (خطبه ی، فراز اول). زم۱۷۸خطبه 
ل ی، فراز چھارم). س۱۸۲مان (خطبه ی، فراز سوم). سل۱۸۶اول، خطبه ، فراز ۱۸۵فراز اول، خطبه 

ر بـران (حکمـت   ی، فراز دوم). شمشـ ۱۶۶ل دو باغ مردم سبا (خطبه ی، فراز دوم). س۱۶۶(خطبه 
). عمالقه ۲۸۹، فراز اول، حکمت ۱۳۱ر (خطبه ی، فراز دوم). ش۳۴(خطبه یر مشرفی). شمش۴۲۴

، فـراز اول). مـار   ۷۲، فراز چھارم). قلب (خطبـه  ۱۸۲طبه ، فراز چھارم). فرعون (خ۱۸۲(خطبه 
زه (نامه ی، فراز پانزدھم). ن۱۹۲ل (خطبه یکائی، فراز ھفدھم). م۱۹۲). مضر (خطبه ۲۸۹(حکمت 

، فـراز دوم). بـاغ   ۱۹۸، فراز سوم). بـاران (خطبـه   ۱۹۸: آبشخور (خطبه ی). کثرت و فراوان۴۳
، فـراز پـنجم). حـوض    ۱۹۸، فراز ھشـتم، خطبـه   ۱۰۹، فراز پنجم). چشمه (خطبه ۱۹۸(خطبه 
، فـراز  ۱۰۵، فراز پنجم). سدر (خطبه ۱۹۸ا (خطبه ی، فراز دوم). در۵۲). خون (خطبه ۱۰(خطبه 
، فـراز ھشـتم، خطبـه    ۱۰۹فراز دوم).معدن (خطبه ۱۱۱، فراز اول و خطبه ۳ل (خطبه یدوم). س

و ی، فراز اول). کشـندگ ۹۶ان (خطبه : کمی، فراز ششم). کج۳ال کفتار (خطبه ی، فراز دوم). ۹۶
، فـراز  ۵(خطبـه  ی). کشـت ۴۱۸لـه (حکمـت   ی، فراز سوم). کمك و یاور: قب۱۱۱فنا: سم (خطبه 

و ی). کمـ ۶۳، فـراز ھفـدھم، حکمـت    ۳۱، فـراز دوم). بـال (نامـه    ۱۹۰ره (خطبـه  یاول). دستگ
رف کوچك (خطبه ). ته مانده آب در ظ۴۲خته شده (خطبه یمانده آب در ظرف ری: باقیزیناچ
، فراز دوم و سـوم).  ۴۵، فراز اول). قرص نان (نامه ۱۸۳مانده در چشم (خطبه ی). سرمة باق۵۲

، فـراز سـوم و خطبـه    ۸۳ه (خطبه ی). سا۳۵، فراز دوم و نامه ۱۹۰: روز (خطبه یو اندکیکوتاھ
دھـان  : آب ی، فـراز اول). کـوچک  ۱۲۸شـتر مـرغ (خطبـه    ی: پایو پھنی، فراز دوم). کوتاھ۸۹
، فـراز دوم).مورچـه   ۱۸۲، فراز چھارم). قطره (خطبه ۱۸۶). پشه (خطبه ۳۷۴دن] (حکمت ی[دم

، فراز سوم). ۱۵۱، فراز سوم). گاز گرفتن: خر وحشی (خطبه ۱۸۵، فراز اول، خطبه ۱۷۸(خطبه 
ن ی). زمـ ۴۷(خطبـه  ی، فـراز اول). چـرم عکـاظ   ۱۲۸: بال کرکس (خطبه یدگیو کشیگستردگ
، فـراز دوم). کبـوتر   ۳۹مار (خطبه ی: شتر بییو نوحه سرایه و زاریاز سوم). گر، فر۱۹۹(خطبه 
، فـراز چھـارم).   ١٩٢(خطبه یماریب: ی، فراز سوم). گناه و نافرمان۱۷۳ز (خطبه ی). کن۵۲(خطبه 

، ۱۰۵، فـراز دوم، خطبـه   ۵). لذت: پستان (خطبـه  ۲۹، فراز سوم، خطبه ۱۹۳ر (خطبه ی: تیالغر
، فـراز ھفـتم). مغـز گنـدم     ۱۶۵، فراز دوم، خطبه ۴۵). عسل (نامه ۲۰۱(خطبه فراز دوم). سفره 
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فراز دوم).١٢٤؛ خطبه ٤٣زه نامه ی(ن، فراز دوم). مبارزه و جھاد: ۴۵(نامه 

نامـه  سـگ ( و ضـعف:  ی). مفت خـوار ۱۶۴ا (خطبه یت: محور سنگ آسیت و محوریمرکز
). ۶۳، فراز ھفـدھم، حکمـت   ۳۱ال (نامه ، فراز دوم). ب۴۵: آرنج (نامه یمالزمت و ھمراھ).۳۹

ه (نامـه  ی، فراز چھارم). سا۲۲۱، فراز دوم). پرستار (خطبه ۶۲، فراز پانزدھم نامه ۳۱برادر (نامه 
ه ی). ھمسـا ۴۱۸لـه (حکمـت   ی). قب۴۲، فراز چھـارم، خطبـه   ۱۹۲، فراز سوم). فرزند (خطبه ۲۷

، فراز سوم، خطبـه  ۲۶ن (خطبه یریس ز، فراز اول). لبا۲۷، فراز دوم). لباس (خطبه ۲۲۶(خطبه 
، فـراز  ۵۳و محبت: پدر (نامـه  یمھربان، فراز دوم). ١٠٥(پستان: خطبه ). منبع امور محبوب:۶۶

، فـراز  ۸۹، فـراز اول). مـردار (خطبـه    ۵: آب مـتعفن (خطبـه   یندیو ناخوشایھشتم). نامطبوع
: ییمویو بی، فراز اول). نرم۸۹وه (خطبهیجه و بھره: می، فراز سوم). نت۱۹۲اول).درمنه (خطبه 
، فراز دوم).۱۵۵الله گوش (خطبه 

و ۱۱۵، فراز اول). نعمت و رحمت: بـاران ( ۱۵۴راھن (خطبه یو تقرب و مودت: پیکینزد
، فـراز چھـارم).   ۱۰۹). بنـده (خطبـه   ۳۵۹ر (حکمـت  یو تعلـق: اسـ  ی، فراز سوم). وابستگ۱۴۳

). ۲۸۷ا (حکمـت  یـ . وسـعت: در ، فـراز دوم) ٥به (پسـتان:خط ، فراز دوم). ۲۲۲گروگان (خطبه 
، فراز سوم).آسـمان (نامـه   ۶۲، فراز دوم، نامه ۱۳۸ن (خطبه ی، فراز پنجم). زم۱۹۸دشت (خطبه 

، فـراز  ۲۷: درب (خطبـه  یزیـ دن به چیله رسی، فراز پنجم). وس۱۹۸، فراز دوم). باغ (خطبه ۴۵
). گـرگ  ۳۱). گـاو (خطبـه   ۵۴(خطبه زدھم). شتر ی، فراز س۳۱اول). ھجوم و حمله: سگ (نامه 

، فـراز  ۱۹۸). منـار (خطبـه   ۲۰۱: آب (خطبـه  یابیت و راه ی). ھدای، فراز اول) (درندگ۴۱(نامه 
سوم).

تابلوھای گرم و زنده
البالغـه نھجآید. در تابلو تصویر ساده نیست صحنه ای است که از ترکیب تصاویر پدید می

ھا، سجع، د دارد. گسترۀ خیال، انواع تشبیھات، استعارهبیش از صدھا تابلوی نفیس و بدیع وجو
کنایه، نماد، تلمیحات و ردّ تعبیرھا، مبالغه و توصیفات، نقش بسزایی در خلق این تابلوھا دارند 
که با تنوع و تازگی و زیباییِ خود سخت مؤثر و زنده ھستند. حضرت امیر (ع) در کـالم شـیوا   

العاده و در خور توجه خلق کرده قالب خاص تصاویر خارقو بلیغ خود گاھی بدون استفاده از
کنیم.است. در ادامه این تابلوھای گرم و زنده را بررسی می
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تأثیر سجع در خلق تابلو و تصویر سازی 

سجع مثل ردیف در شعر، به خصوص آنجا که فعل یا شبه فعل باشد، انگیزه ای برای خلق 
. فعل در ردیـف و سـجع، خـود بـه خـود یـک رشـته        ھای بدیع و تصویرھای تازه استخیال

آورد که تصاویر بدیع را خوشه خوشه و پـی در  ھا و کنایه ھای خاص در زبان پدید میاستعاره
حضرت امیر (ع) با بـه کـار گیـری انـواع سـجع،      ).۲۶آورد (شفیعی کدکنی، پی به ذھن در می

ھره گیری از حـوزۀ موسـیقیایی کـالم،    دھد، تا با بمخاطب را در زنجیره ای از تصاویر قرار می
امور را پر رنگ و برجسته سازد.

أیھـا النّـاس إنّـا    «فرموده است: ۳۲ایشان در مقام توصیف روزگار و اھلش در ضمن خطبه 
قد اصبحنا فی دھرٍ عنود، وَ زمن کنودٍ، یعدُّ فیه المحسن مسیئاً، وَ یزدادُ الظالِم فیه عُتُوّاً. ال ننتفـع  

حضرت بدین ترتیب روزگار ». ا، و النَسألُ عمّا جَھِلنا، و ال نتخوّفُ قارعَة حتّ تحلّ بنابما عَلِمن
شود.  را به گونه ای تصویر کرده که باعث تحریک احساسات و عواطف شنونده می

ماءِ،     «فرماید: در مقام نکوھش بصره و مردم آن می أرضکم قریبة مِن المـاءِ، بعیـدۀٌ مِـن السـَّ
).۱۴(کالم » وَ سَفِھت حلومکُم. فأنتم غَرَضٌ لنابل، و أُکلةٌ آلکل، و فَریسۀٌ لصائلخفّت عقولکم،

در پاسخ به خوارجِ معترض به حکمیت در میدان جنگ صفّین، با بھـره گیـری   ۵۶در کالم 
و » أوطانـه «و » جِرانه«، و سجع مطرّف میان واژه ھای »األلم«و » اللّقم«از سجع متوازی در واژۀ 

، تابلویی زیبا در جلو چشم خـوارج و یـاران خـود    »نَدَمّا«و » دمّا«و میان » عودٌ«و » عمودٌ«میان 
١ترسیم کرده است که قدرت تأثیر گذاری بسیاری دارد.

استخدام انواع صور بالغی در خلق تابلوھا
ھای حضرت علی (ع) و خلق تابلوھـا از اقسـام تشـبیه معقـول بـه معقـول،       در تصویرگری

ه محسـوس، و معقـول بـه محسـوس و حتـی معقـول بـه معقـول اسـتفاده کـرده و           محسوس ب
ھای بسیار دقیق بین طرفین تشبیه برقرار کرده و بدین ترتیب تصاویر مورد نظر خـود را  ارتباط

البالغـه نھـج ھای عمدۀ تصویرگری در توان گفت که تشبیه یکی از قالبخلق کرده است و می
ت از امـور مختلـف اسـت؛ از عناصـر کوچـک مثـل پشـه و        است. مشبه به در تشبیھات حضر

یوای(ع) در کـالم شـ  یمورچه و... گرفته تا عناصر بزرگ مثل کوه، دریا و... مثالً حضـرت علـ  
ھایی تشبیه از انسانھا اشاره کند آنان را به پشهیدسته ایو سرگردانیرانینکه به حیایخود برا

درآمدی بر صنایع ادبی در کالم امام علی(ع).. جھت مشاھدۀ موارد سجع در کالم حضرت رک: زمانی جعفری، ١
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رونـد.  مـی ییدان کـه بـه دنبـال ھـر سـر و صـدا      شه سرگریکند که دستخوش طوفانند و ھممی

کند: ه مییف آل محمد (ص)، آنھا را به ستارگان آسمان تشبیز در مقام توصینو )۱۴۷(حکمت، 
(خطبـه » وآله) کَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَـعَ نَجْـم  هیعلاهللاأَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی«

خـود ھمـواره جوالنگـاه تاخـت و تـاز      ینیو بلند باال نشیستاره با نور افشان، فراز سوم).۱۰۰
با جلوه ین عنصر زیاند؛ آنچه در وجود اآن را پرستیدهیبوده تا آنجا که عده ایال آدمیسمند خ

گاه بلند آن در آسمان است؛ ھمین ویژگی آن در کـالم حضـرت   یکند، درخشش و جامییگر
توجه قرار گرفته است.مورد 

حضرت در کالم خود در از پرندگان و حیوانات و امور مربوط به آنھا گرفته تا آبزیان؛ مثالً 
. تشـبیه  ، فراز اول)۱۲۸خطبه کند (ه مییآن را به بال عقاب تشبیتوصیف بصره بالکن خانه ھا

به سـاق خـروس   تشبیه ساق پای طاووس شتر مرغ(ھمان)؛ یبه پا١ان صاحب زنجیپای سپاھ
کعبـه را بـه   ی، فراز سوم )؛ تشبیه حرکت و اشتیاق و پناه بردن مردم به سو۱۶۵ه(خطبه یخالس

و به ترتیب تصویر پھنی، کوتاھی و پھنی، زشتی، شور و شعف را ارائه کـرده  ٢حرکت کبوتران؛
است؛ و.... 

ل تشبیه مردم حیران از انسان و امور مربوط به آن گرفته تا امور غیر مادی و نامحسوس؛ مث
، فراز سوم)؛ تشبیه تارک امر به معروف و نھی از منکر زبانی به ۱۶۶به قوم بنی اسرائیل (خطبه 

ان ھنگام صدور فرمان برای حرکـت بـه   یاضطراب و ترس لشکر)،۳۴۷مردۀ زندگان (حکمت 
، فـراز دوم) ۳۹خطبه شوند (ا به طرف مرگ رانده میینکه گویکند به اه مییدشمن، آنان را تشب

و... حضرت با بھره گیری از امور مختلف که البته به دلیل تطور زبانی برخی از عناصر و وجـه  
شبه خیلی برای ما واضح و صریح نیست، تابلوھایی زنده و تـأثیر گـذار خلـق کـرده اسـت. از      

بَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ وَ احْذَرِ الْغَضَ«س است: ینمونه ھای تشبیه معقول به معقول، تشبیه خشم به سپاه ابل
.، فراز سوم)۶۹(نامه» سیمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِیعَظِ

این سخن امـام (ع) بـه صـاحب زنـج اشـاره      «که در ادامه خواھد آمد، مي گوید: ۱۲۸. سید رضي پس ذکر فرازي از خطبه ۱
علي بن محمد و از نوادگان امیر المؤمنین معرفي کرد که تاریخ نویسـان در صـحت ایـن انتسـاب      صاحب زنج خود را ». دارد

ھجري در زمان خالفت مھتدي عباسي قیام کرد. عقیدة خوارج را داشت و مانند آنان عمـل مـي   ۲۵۵خدشه کرده اند. در سال 
سخن امام ناظر بـه او باشـد از سـوي محققـان محـل      کشته شد. اما اینکه ۲۷۰بصره را فتح کرده و در سال ۲۵۷کرد. در سال 

.۱۲۶، ص ۸). جھت اطالع از عقاید صاحب زنج رك: شرح نھج البالغه  ابن ابي الحدید ، ج۲۱۹تردید است. (شیرواني، 
سـیري در فرھنـگ لغـات نھـج     جر را گوینـد ( دار مثل فاخته ، قمرى ، مرغ سنگخوار و مرغ ساق. کبوتر، ھر نوع مرغ طوق۲
.  ۱۵۸/ ۱۲)  ورك: ابن منظور، ۵۸۱، الغهالب
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نکـه  یان ایکند [تمثیل] : ایشان در بگاه برای تصویر سازی از یک مشبه به مرکب استفاده می

تـر از اسـتخوان خـوك در دسـت     ارزش اسـت، آن را پسـت  یار بیدة آن حضرت بسیا در دیدن
ـ یمِنْ عِرَاقِ خِنْزِینِیعَیاکُمْ ھَذِهِ أَھْوَنُ فِیاللَّهِ لَدُنْوَ«کند: توصیف مییجذام » دِ مَجْـذُوم یـ یرٍ فِ

تر مشبه، از چند مشبه به استفاده گاه برای تصویر سازی مؤثرتر و توصیف دقیق).۲۳۶(حکمت 
خْتَلَـفُ الْمَلَائِکَـة وَ مَعَـادِنُ    وَ مُالرِّسَـالَةِ وَ مَحَـطُّ  النُّبُوَّةِشَجَرَةُنحن «کنند. از این نمونه است:می

، فراز ھشتم).۱۰۹(خطبه » عُ الْحُکْمینَابِیالْعِلْمِ وَ 
بعد از تشبیه، استفاده از استعاره به منظور خلق تصاویر و برانگیختن احساسات و عواطـف  

لیل آن که البته چنانکه گفته شد د-ھایی که گاه نیاز به دقّت و تأمل در فھم آنھاستبا وجه شبه
ھا دور از ذھن و دست و پا گیر باشند، و برای مخاطبـان  تطور زبانی است نه اینکه این استعاره

اولیّه حضرت کامالً شناخته شده بودند و در زبان دیگـر معاصـران حضـرت امیـر (ع) بـه کـار       
ا ھا باز دقت در آنھا تابلوی مورد نظـر را جلـو چشـم مـ    اند، کما اینکه پس از گذشت قرنرفته

ھای حضرت امیر است، که از طریـق  ھای عمدۀ تصویرگرییکی دیگر از قالب-کندترسیم می
برای » عیبة«آنھا مقولۀ مورد نظر خود را به زیبایی ترسیم کرده است. از جمله آنھاست: استعاره 

بـرای  » زرع«؛ اسـتعارۀ لفـظ   )۲طبـه  (خ» حفظ و نگـه داری «نفوس شریف امامان، با وجه شبه 
بـرای ادامـۀ فریـب (ھمـان)؛     » سـقی «بذر فجور در زمین دلھا و ھمچنین استعارۀ لفظ افشاندن

١و...)۷خطبه برای پیروان شیطان (» اشراک«استعارۀ واژۀ 

اما تصویرگری و خلق تابلو در قالب کنایه یکی دیگر از مشخصه ھای ھنر تصـویرگری در  
ان بررسی شده است. آنچـه در اینجـا   است، که نمونه ھای آن در تحقیقات نویسندگالبالغهنھج

منظور ماست ھنر تصویر آفرینی در این قالب است؛ حضرت با بھره گیری از کنایـه تابلوھـایی   
ھای خود مثـل :کثـرت   ، بیان ویژگی)۳خطبه در مورد شایسته نبودن فرد در کاری که پذیرفته (

، ترسـیم  )۵خطبـه  ھـا ( سختیھا و علم (ھمان) و صبر و استقامت (ھمان) و...، ترسیم گرفتاری
، ترسیم کارھای نیک و ترغیـب بـه   )۸۳خطبه ھا (، اشاره به لغزش گاه)۴۲کالم دنیا و آخرت (

و ...)۲۴۱کالم ھمت و تالش (

استخدام نماد در تصویرگری 
نماد یکی از ابزارھای تصویر آفرین است که حاصل ارتباط دو طـرف (مشـبه و مشـبه بـه)     

ابن میثم.شرح نھج البالغه. جھت مشاھدۀ انواع استعاره در کالم حضرت ر.ک: ١
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لی در بالغت قدیم مطمح نظر نبوده است و غالبـاً آن را از دیـدگاه اسـتعاره    است. این ابزار خیا

؛ و بحثی با عنوان نماد یا ھمان سمبل در کتبی که در زمینـه بالغـت کـالم نوشـته     نگریستندمی
شده است، وجود ندارد و به تبع آن به نمادھای بـه کـار رفتـه در آثـار ادبـی بـه جـا مانـده از         

توجھی نشده است.لبالغهانھجگذشتگان خصوصاً 
شـود و نـام کالسـیک آن سـمبل اسـت      رمز و مظھر نیز گفتـه مـی  ینماد که در زبان فارس

)، از نظـر لغـوی در   ۱شود (پـور نامـداریان،   ) و در زبان عربی رمز نامیده می۲۱۰(شمیسا، ص 
، نامـه لغـت  ؛ دھخـدا،  ۴۳۹۴/ ۷معانی مختلفی به کار رفته است: نمود، نشان، سـمبل (پادشـاه،   

)، مظھر، نشـانه، عالمـت، شـیء، صـدا یـا عمـل دارای       ۵۲۲، ذیل حرف نون؛ انصار پور، ۷۷۱
)، پنـد،  ۱۰۲۰اھمیت فرھنگی و توانایی بر انگیختن پاسخ یا موجدیت بخشیدن به آن (بھابادی، 

مثل، گفته اخالقی، کنایه، نمایش به وسیله عالئم رمزی، به وسیله عالمت یا نشـانه نشـان دادن   
اصـول  ) نماینده، نمونه، رمز، شبه، صورت، (در الھیات) مجموعـه ۲۲۵۳/ ۲یان پور کاشانی، (آر

عمده مذھب، عالمت و اشاره ای که در روی سکه ھای قدیم نشان و محـل ضـرب آن اسـت    
). شیء یا موجودی که معرف موجودی مجرد و اسم معنی است، ھـر نشـانه   ۲۱۰۳/ ۲(نفیسی، 

).۸۰۰و ۷۹۹/ ۵قرار دادی (معین، 
رمـز چیـزی   «گوید: تقی پور نامداریان در کتاب رمز و داستانھای رمزی در ادب فارسی می

است از جھان شناخته شده و قابل دریافت و تجزیه از طریق حـواس کـه بـه چیـزی از جھـان      
ناشناخته و غیر محسوس یا به مفھومی جز مفھوم مستقیم و متعارف خود اشاره کند بـه شـرط   

ره مبتنی بر قرار داد نباشد و آن مفھوم نیز یگانه مفھـوم قطعـی و مسـلم آن تلقـی     آنکه این اشا
کنـد مـثالً   ای از شیء یا امری است که شیء یا امر دیگر را القاء مـی ). آیت و نشانه۱۴» (نگردد

ترازو سمبولی از عدالت، تاج نشانه سلطنت، و کبوتر نماد صلح، شیر مظھر شجاعت، گل سرخ 
).  ۱/۳۴ایثار و الله نماد پاکی و جوانی و غیره (ناظر زاده، نماد زیبایی و

مانـد. مـثالً نخسـت    شود و مشـبه بـه مـی   ژرف ساخت سمبل تشبیه است، مشبه حذف می
شود و سپس اضافه ترازوی عدالت به عدالت از نظر استقرار برابری و راستی به ترازو تشبه می

یکند. نمادھاالیه داللت میعنای مضاف و مضافگاه ترازو (مضاف) به کل مآید و آنوجود می
اد نمـاد بـه اسـتعاره    یو شباھت زیکیل نزدیبه دلد اغلبیم و جدیقدیبه کار رفته در آثار ادب

بـر اسـاس فرمـول    انـد و یـا آن را   نداشـته یا به آن تـوجھ یکمتر بدان توجه شده است و اکثراً 
.اندکردهلیاستعاره تحل
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اره: ھرچند نماد مانند استعاره ذکر مشبه به و اراده مشبه است، اما چنـد  تفاوت نماد با استع

ک مشـبّه خـاص و مشـخص داللـت     یـ حاً به یبا آن دارد: اوالً مشبه به در نماد صریفرق اساس
ک به ھم و به اصطالح ھاله ای از معانی و مفاھیم مربـوط  یندارد بلکه داللت به چند مشبه نزد

که بـه عنـوان نمـاد اسـتفاده شـده      ی). به عبارت دیگر کلمه ا۱۸۹، و نزدیک به ھم است (بیان
ز در بـردارد در  یـ را نیقـ یر حقیـ غیا چند معنـا یک یخود یقیحقیاست عالوه بر حفظ معنا

ت                        یدارد. برای نمونه در بیگسترده ترییره معنایجه نسبت به استعاره داینت
م الحکم هللایآن ماه      گردن نھادیدر کوغ باردیگر ت

نجا یک انسان (در اییعنیآن یمجازیدر نقش استعاره به کار رفته و صرفاً معنا» ماه«واژه 
قمـر) را  یعنـ یواژه (یقـ یحقیتـوان معنـا  چ وجه نمـی یمحبوب) مورد نظر شاعر است و به ھ

به کـار  یال اگر واژه ماه به گونه است. حیش نیبیکیز ینیمجازیلحاظ کرد و ضمناً آن معنا
ن صـورت  یرا ھم برساند در ایمجازیا چند معنایک یقی (قمر) یحقیرود که عالوه بر معنا

ل شده است مثالً: یاستعاره به نماد تبد
ایا اندر ضید شد ضیگفتن چو باشد رھنما    چو بگویماه ب

ـ ثانویخود را دارد و در معناه یو اولیقیحقیماه در مثال باال معنا ه مـراد از آن علـی (ع)   ی
است (ھمان).

یثـانو ینه صارفه حتمـاً در معنـا  یم که مشبه به را به سبب وجود قریاً در استعاره ناچاریثان
الواقـع قرینـه صـریحی نـدارد و قرینـه      شود فـی ده مییز فھمیخود نیم اما نماد در معنایابیدر 

). ۱۹۵مستلزم آشنایی با زمینه ھای فرھنگی بحث است (ھمان، معنوی و مبھم است و درک آن
جز این دو فرق سمبل، عین استعاره است.  

ھـای  ھای قرار دادی یا عمـومی: کـه سـمبل   سمبل-۱نماد یا ھمان سمبل بر دو نوع است: 
مبتذل ھستند و به سبب تکرار، داللت آنھا بر یکی دو مشبه صریح و روشن است و غالباً ماننـد  

ھای قـرار دادی گـاھی در حکـم ھمـان اسـتعاره      استعاره فقط بر یک مشبه داللت دارند. سمبل
ھای مرده و گاھی در حکم نشانه ھستند مثل نقش ترازوی باالی دادگستری که نشـانه عـدالت   

ھای خصوصی حاصل وضع و ابتکار شاعران ھای خصوصی یا شخصی: سمبلسمبل-۲است. 
عموالً در ادبیات قبل از آنھا مسبوق بـه سـابقه نیسـتند از ایـن رو     و نویسندگان بزرگ است و م

).  ۱۹۰برای خوانندگان تازگی دارد و فھم آن دشوار است (ھمان،
شـود. در  گفته مـی » اضافه سمبلیک«در نماد یا سمبل کاربرد دیگری معمول است که به آن 
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مشـبه)؛ یعنـی مضـاف، سـمبل     شود (اضافه مشبه به، بهاین کاربرد سمبل به معنایش اضافه می

الیه است؛ مثل عقاب جور در این مصراع حافظ: عقاب جور گشاده اسـت بـال در ھمـه    مضاف
شھر؛ که عقاب سمبل جور (تیز پروازی) است (ھمان). 

این قالب تصویر ساز برخالف استعاره و تشبیه و کنایه و ... مورد بررسی قـرار نگرفتـه یـا    
انـد. مـوارد   البالغه بـا فرمـول اسـتعاره تحلیـل شـده     ربرد آن در نھجچنانکه اشاره شد، موارد کا

ھایی اشـاره  البالغه برای خلق تصاویر فراوان است، که در ادامه به نمونهاستفاده از نماد در نھج
شود:می

ـ «کان در بیانات شیوای حضرت علـی (ع) سـمبل و نمـاد    یر بدون پی: تکانیر بدون پیت یب
ر یـ مردم کوفه در موقـع نبـرد، آنـان را بـه ت    ینشان دادن عدم کمك رسانیاست؛ لذا برا» یاثر

). ۲۹و خطبـه  ۶۹(خطبـه  » بِـأَفْوَقَ نَاصِـل  یبِکُمْ فَقَدْ رُمِیوَ مَنْ رُمِ«کند: ه مییکان تشبیبدون پ
زند: (رَمـاه  چنانکه اعراب برای بیان بی اثر بودن چیزی به پرتاب کردن تیر بدون پیکان مثال می

).۱۱/۶۶۲وَقَ ناصِل) (ابن منظور، بأَفْ
شـان در  یاسـت؛ لـذا ا  » نگه دارندگی و حافظـت «در کالم حضرت علی (ع) سپر نماد :سپر
ھَـا  یأَ«کنـد:  یف مـ یتوصـ » سـپر «به عھد آن را بازدارنده و نگه دارنده تـر از  یش وفایمقام ستا

یژگـ ین ویبا توجـه بـه ھمـ   ). ٤١(خطبه » جُنَّةً أَوْقَی مِنْهالنَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ 
ه کرده که انسان را از شـھوات  یامبر (ص) نقل شده، روزه را به سپر تشبیکه از پیثیبارز در حد

).۹۲/ ۱۳دارد: (الصومُ جُنَّةٌ) (ابن منظور، حفظ کرده و باز می
نده شوم خوارج آنـان را  یان آیاست؛ لذا در ب» مرگ و خطر«: در کالم حضرت نماد شمشیر

که آنـان  یر به مرگ و خطراتین تعبیکند؛ با اف مییر بران توصیو شمشیگرفتار ذلت و خوار
). ۵۸(خطبه » فاً قَاطِعاًییأَمَا إِنَّکُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِ«کند: شوند اشاره میگرفتارش می

ر یـ بـان عـرب و غ  یھمواره توجـه سـخنوران و اد  اب با چرخش و حرکت خودی:آسابیآس
انـد،  ك مورد نظر خود به کار بـرده یسمبلیعرب را به خود جلب کرده و ھرکدام آن را در معنا

به کار برده است کـه از  » و رونقیسرزندگ«عنی ین آن ینمادیحضرت علی (ع) آن را در معنا
امبر یـ ان ره آورد بعثـت پ یمقام بشود؛ لذا درمییاب در ذھن تداعیھمان چرخش و حرکت آس

ر کـرده  یـ اب تعبیدن آسـ یـ جاد کرد، به چرخیان عرب ایامبر در میکه پییای(ص)، از تحول و پو
(خطبـه  » حَتَّی أَرَاھُمْ مَنْجَاتَھُمْ وَ بَوَّأَھُمْ مَحَلَّتَھُمْ فَاسْـتَدَارَتْ رَحَـاھُمْ وَ اسْـتَقَامَتْ قَنَـاتُھُم    «است: 

۱۰۴.(
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ھـای  است؛ لذا حضـرت بـه منظـور اشـاره بـه عقوبـت      » درد و رنج«ل و نماد سمب:تازیانه

انـه در برابـر   یا تازیکند که زخم با کارد ف مییتوصیھای آنھا را به گونه ا، درد و رنجیاخرو
طبه (خ» كَ مَعَهسْتَصْغَرُ ذَلِیاطِ وَ لَکِنَّهُ مَا یسَ ھُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّیلَ«ز است: یآن ناچ

. ، فراز ھفتم)۱۷۶
آسمان ھمواره محط نظر ادبـا و سـخنوران بـوده اسـت و در     یو بر افراشتگی: بلندآسمان

یکه تاز عرصة فصاحت و بالغت حضـرت علـ  یاند. خود از آن استفاده کردهیھایر گریتصو
کشـد عنـان مرکـب    میشه بر یام اندیغ بالغت از نیتیض آسمانیز به آن توجه داشته با فی(ع) ن

بـه کـار   » یو برافراشـتگ یبلنـد «خـود آن را سـمبل   یوایگیرد و در کالم شسخن به دست می
کنـد:  ف مـی یاز آنھا را از آسـمان فراتـر توصـ   یبرد؛ لذا در مقام وصف فرشتگان گردن برخمی

ـ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْنَ السُّفْلَی أَقْدَامُھُمْ وَ الْمَارِقَةُیالْأَرَضِیمِنْھُمُ الثَّابِتَةُ فِ« ، فـراز  ۱خطبـه  » (ا أَعْنَـاقُھُم ی
.سوم)

تـرین  : برای نشان دادن احوال قیامت که انسان در ایـن موقـع بـا ارزش   شتر ده ماھه آبستن
ھـای شـتر آبسـتن و    کند، آورده است کـه در آن روز انسـان گلـه   چیزھای خود را فراموش می

عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّھَا الزِّمَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّکُوا بِوَثَائِقِھَـا  کُمْیأُوصِ«کند: اموالش را فراموش می
ـ  وَ اعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِھَا تَؤُلْ بِکُمْ إِلَی أَکْنَانِ الدَّعَةِ وَ أَوْطَانِ السَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَ مَنَـازِ  یلِ الْعِـزِّ فِ

، فراز سوم).۱۹۵خطبه »(١هِ صُرُومُ الْعِشَارِیهِ الْأَبْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَارُ وَ تُعَطَّلُ فِیفِوْمٍ تَشْخَصُی
اسـتخدام  «وسایر مواردی که مجال ذکر تفصیلی ھمۀ آنھا در ایـن مقـال نیسـت، امـا در بخـش      

ادھـا و معـانی   در ذیـل ذکـر تصـاویر، بـه تمـام نم     » ھای مختلف و خلق تصـاویر سـاده  پدیده
وار اشاره شد.شان فھرستنمادین

تصویرگری با تلمیحات و رد تعبیرھا
تلمیح، معانی بسیاری در بطن خود دارد و با گستردگی معانی به تصـویر، وسـعت و دامنـۀ    

بخشد. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برای رنـگ آمیـزی صـحنه از آن بـا مھـارت      دیگری می
ھای آن:استفاده کرده است؛ نمونه 

. شتران ده ماھه آبستن ( ھمان ). ۱
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ی، بنـ ، فـراز چھـارم)  ۱۸۲(خطبـه  ٢رسّ، فـراز چھـارم)، اصـحاب   ١١٦(خطبـه  ١اباوذحه

مان یل، فراز چھارم)، سـ ۱۶۰طبه (ھمان)، داوود (ع) (خ٤ری) حم، فراز دوم۳نامه (٣ل، تُبّعیاسرائ
، ، فـراز دوم) ۱۸۰خطبـه  مالقه (ھمان)، عمروعاص و معاویه (، فراز چھارم)، ع۱۸۲طبه (ع) (خ

خطبـه  (٥، قـوم ثمـود  ، فـراز چھـارم)  ۱۸۲خطبه ، فرعون (، فراز چھارم)۱۶۰(خطبه (ع)یسیع
فراز ۱۶۰خطبه (ھمان)، موسی (٧ی، کسرفراز دوم)۳امه (ن٦صری، ق)۹۷خطبه وم سبا ()، ق۱۸۱

، فـراز دوم).  ۱۶۵ن (خطبـه  یـ داریبادبـان کشـت  ،)۷۳خطبـه  ھودی (ی، دست )۴چھارم؛ خطبه 
سـازد وبـر اسـاس آنھـا     یحات را با فضای داستانی مربوط به آنھا قرین میحضرت امیر (ع) تلم

کند. به تصاویر ارائه شده از این تلمیحات در تصویر مورد نظر خود را ترسیم و رنگ آمیزی می
وار اشاره شد. فھرست» استخدام پدیده ھای مختلف و خلق تصاویر ساده«بخش 

تصویرگری در قالب مبالغه
شود. حضـرت امیـر (ع) در رسـالۀ    الغه از نیرومندترین عناصر القائی شمرده میدر کالم، مب

خود از این عنصر بالغی بھره جسته و آن را با صور بالغی دیگر چون تشبیه، اسـتعاره، نمـاد و   
ھایی از آن است: حضرت کنایه در آمیخته و تابلوھای بسیار زیبا و مؤثر خلق کرده است. نمونه

کنـد  ه مـی یر تشـب یغه شمشییابند، به تقل مییافته و صیرت یھا بصکشاکش فتنهرا که در یمردم
ان خصائص مالك اشـتر او  ی، فراز دوم). در مقام ب۱۵۰یابد (خطبه قل مییکه در دست آھنگر ص

حضرت پس از اشاره به قوم ثمود، ).۳۸کند (نامه ف مییخدا توصیرھایاز شمشیریرا شمش
ن فـرو  یك غـرش بلنـد در زمـ   یه عذاب خداوند بر آن نازل شد و و با نکین آنھا را پس از ایزم

. سید رضي درباره این تعبیر آورده است: وذحه ھمان خنفساء [ جُعَل یا سرگین گردان ] است. این سخن اشاره به حجـاج و  ۲
ماجراي او با جعل دارد که اینجا محل ذکر آن نیست.

انـد،  پرستیدهدر باره اصحاب مداین الرّس یا مردم شھرھاى رسّ گفته شده است اینھا قوم شعیب پیغمبر (ع) بوده و بت می.٢
رگی بوده و در حـالی کـه   اند، و رسّ نام چاه بسیار بزکردهبردارى میداراى مواشی و اغنام و چاھھاى آب بوده که از آنھا بھره

اند ویران شده و ھمه آنھا را به زمین فرو برده است. نیز گفتـه شـده رسّ نـام دھـی در یمامـه بـوده و       آنھا در پیرامون آن بوده
اند، و ھم گفته شده که رسّ اصحاب اخدودند، گروھی از بازماندگان قوم ثمود در آن سکنا داشته و پس از سرکشی نابود شده

). ۳/۳۹۰ھج البالغه(ابن میثم بحرانی)، ( شرح ن
). ۴۷۳. لقب فرمان گزاران یمن بود ( بحراني، میثم بن علي بن میثم، اختیار مصباح السالکین، ۳
).   پدر قبیله اي در یمن که نامش ۴۸۳. لقب پادشاھان جنوب عربستان پیش از اسالم بود ( رك:  ترجمه نھج البالغه(دشتی)، ۴

). ۴۷۳یشجب بن یعرب بن قحطان بود ( اختییار مصباح السالکین،  حمیر بن سبأ بن 
).۱/۱۸۸. منظور از آن قوم صالح علیه السالم است ( مفردات نھج البالغه، ۵
). ۴۷۳. لقب امپراتوران روم بود ( اختیار مصباح السالکین، ۶
). ۴۷۳. لقب پادشاھان ایران بوده است ( اختیار مصباح السالکین، ۷
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ف امـوات بـه   ی. در مقـام توصـ  ١کنده میین نرم و ھموار تشبیرفت، به آھن داغ فرو رفته در زم

و ناتوانی در انجام یحرکتیمنظور حاضر کردن حاالت آنھا در جلو چشم شنونده، آنان را در ب
در مقـام آمـوزش   . ، فـراز دوم) ۲۲۱خطبـه  کنـد ( ه مـی ی) تشـب ھوش به خاك افتـاده یکار، به (ب

طان را پنھـان  یلشکر دشمن اشاره کند، شـ ینکه به شرارت و بدیبه منظور ایھای نظامتاکتیک
از آنھـا را  یدر مقام وصف فرشتگان، گردن برخ). ۶۶کند (خطبه ف مییشده در کنار آنھا توص

ھـای  . حضرت در مقام اشـاره بـه سـختی   از سوم)، فر۱خطبه کند (ف مییاز آسمان فراتر توص
. حضرت در پاسـخ بـه نامـه   ، فراز سوم)۱۵۱خطبه کند (ف مییفتنه، آن را پر رعد و برق توص

، فـراز  ۶۵نامه داند (وق از او دور مییرا که او ادعا کرده چون ستاره دور دست عیه مقامیمعاو
.دوم)

خلق تصویر بدون استفاده از صور بالغی
ھـای بـارز سـخنان امیرالمـؤمنین کـه اوج فصـاحت و بالغـت آن را نشـان         از ویژگییکی

دھد، خلق تابلوھا و تصاویر زیبا بدون به کار گیری تشبیه و اسـتعاره و سـایر صـور بالغـی     می
» ریتصـو «ک یتواند ا استعاره مییه یمعتقد است که تشب» سیلویدیس«، یسیاست. شاعر انگل

ن یتـوان سـراغ گرفـت کـه بـدون چنـ      یرا مـ یفیر توصـ یتعابیحال، برخند، اما در عینیافریب
ھای این مورد در مقام ره کننده را دارد. نمونهیبا شکوه و خیریز قدرت خلق تصاوینیعناصر

توصیف خداوند و بیان صفات جمال و جالل بسیار مشھود است، و البته در خلق تصاویر دیگر 
بـدون اسـتفاده از   یف عظمت حق تعالیحضرت در توصآن:نیز به کار رفته است. نمونه ھای 

کند؛ عقل قـدرت درک بـاالیی   ف مییھا را در برابر عظمت او طرد شده توصصور بالغی، عقل
انْحَسَرَتِ یالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ«دارد و ھمه چیز مسخر اوست، اما قادر به درک عظمت الھی نیست: 

طْلِعِ الْعُقُولَ عَلَی یلَمْ «، فراز اول).۱۵۵(خطبه » عَظَمَتُهُ الْعُقُولفَتِهِ وَ رَدَعَتْالْأَوْصَافُ عَنْ کُنْهِ مَعْرِ
گر در یدی(ع) در جایحضرت عل.)۴۹طبه (خ» حْجُبْھَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهیدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ یتَحْدِ

ا از یـ کند که عقل اھل دنھای مرگ، آنھا را آن قدر بزرگ توصیف میسختییمقام وصف بزرگ
أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْـتَغْرَقَ بِصِـفَةٍ أَوْ تَعْتَـدِلَ عَلَـی     یوَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ ھِ«در ك آنھا عاجز است: 

). و...۵، فراز ۲۲۱(خطبه » ایعُقُولِ أَھْلِ الدُّنْ

خویش آھنی که آب داده شده است. یعنی طول نکشید کـه  » سکّه محماة«خوّاره زمین نرم را گویند از خور به معنی ضعف، .۱
).۳۶۷/ ۱زمین آنھا در زلزله صدا کرد مانند صداى خویش آب داده شده در زمین نرم ( قرشي بناني، 
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به کارگیری عینی تصاویر و عناصر قرآنی

ھـای  رآنی و استفاده از آنھا در خلق تصـاویر یکـی از ویژگـی   توجه به عناصر تصویر ساز ق
ف اھل ذکر بـه  ی(ع) در توصیبارز سخنان حضرت علی (ع) است. نمونه ھای آن: حضرت عل

ـ آنھـا را از  یویـ دنیزھاین و سودآورترین چیتربا ارزشیز حتیچ چینکه ھیا اد خـدا غافـل   ی
وَ إِنَّ «کنـد:  اد خدا غافـل نمـی  یھل ذکر را از آن ھم ایکند که حتکند، به تجارت اشاره مینمی

ن یھم.، فراز دوم)۲۲۲طبه (خ» عٌ عَنْهیوَ لَا بَتِجَارَةا بَدَلًا فَلَمْ تَشْغَلْھُمْ یلِلذِّکْرِ لَأَھْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْ
ـ ز به کـار رفتـه اسـت: (رِجـالٌ ال تُ    یم نیر در قرآن کرین تعبیر اینظیریبارز و تعبیژگیو ھِمْ یلْھِ

حضـرت  یھایدر صـورتگر ) .۳۷تاءِ الزَکاة) (نور: یعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالة و ایتِجارَة وَ ال بَ
ن رو در حکمـت  یاستفاده شده است، و از ھمـ » سرعت و حرکت«(ع) از ابر برای ترسیم یعل

بَـةِ وَ  یبَـةُ بِالْخَ یقُرِنَـتِ الْھَ «ت: ه کرده اسی، فرصتھا را درگذرا بودن و زود گذشتن به ابرھا تشب٢١
ن یز با توجه به ھمـ یدر قرآن ن». ریاءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَھِزُوا فُرَصَ الْخَیالْحَ

ـ اند: (وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَـبُھا جامِـدَةً وَ  ه شدهیکوه ھا در حرکت کردن به ابر تشبیبرجستگ یھِ
و ...) ۸۸نمل: تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب) (

خلق تابلوھای مؤثر با مدد از عناصر معنوی
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برای توصیف صحنه ھای مختلف از عناصر معنوی نیز مایه 
گرفته است؛ اما، نه به گونه ای که شنونده برای اخذ معانی و تأثیرپـذیری از سـخن بـه تـالش     

ھا، در کنار مایـه ھـای طبیعـی و محسـوس بـر شـتاب       ری نیاز پیدا کند. این مایهذھنی رنج آو
افزاید. از نمونه ھای آن است:حرکت احساس و عاطفه و تأثیرگذاری می

داند کـه  مییجه تقوا را خانه ایحضرت برای تصویرِ ارزش تقوا و رفعت درجۀ اھل آن، نت
؛ ایشـان بـه   ، فـراز سـوم)  ۱۸۳خطبـه  ھستند (امبران یارت کنندگانش فرشتگان و دوستانش پیز

د و انسان از وصـف  یتر از آن است که به وصف آن مطلب که خداوند بزرگیمنظور اشاره به ا
کنـد کـه انسـان از    ل به عنوان دو مخلوق خداوند اشاره مییکائیل و میاو ناتوان است، به جبرائ

عاجزند. پـس چگونـه   یتعالفرماید: آن دو از وصف حق وصف آن دو عاجز است و سپس می
، فـراز سـوم؛ و   ۱۸۲خطبـه  توان وصف کـرد ( را وصف کرد که مخلوقش را نمییتوان کسمی

؛ حضرت برای ترسیم بدی خشم و تحذیر دادن از آن، خشم را زدھم)ی، فراز س۱۹۲رک: خطبه 
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الغـه  الباز نھجیادیھای زضرت در بخش؛ ح، فراز سوم)۶۹امه (ن١کندس توصیف مییسپاه ابل

ھای فقـر، آن را از  در مقام اشاره به سختی٢است؛» اضالل و گمراھی«طان به عنوان سمبل یاز ش
کند.ف مییتر توصمرگ بزرگ

محور عمودی و افقی
از مباحث جدید نقد ادبی محور عمودی و افقی کالم است. در ساختمان ھـر سـخن بلیـغِ    

که با آن، بین اجزاء ارتباط معقـول و منطقـی   بلند، این دو محور وجود دارد: یکی ساختار کالم 
شود؛ گیرد و آن محور عمودی خوانده میشود و آغاز و اوج و پایان کالم را در بر میبرقرار می

٣شود.دیگری تصویرھا و تک تک جمالت که محور افقی خوانده می

کـردیم.  تا اینجا به تحلیل و بررسی محور افقی سخنان حضرت امیـر را تحلیـل و بررسـی    
بینیم که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در ھر کدام افکنیم. میاکنون با دقّت به کل ھر خطبه نظر می

ھا و نامه، نقطۀ شروع، ختم و مسیر حرکت آنھا را از قبل طراحی کرده و با کـل کـالم   از خطبه
ی دادن در مقام تحـذیر و آگـاھ  ٨٩خود نیز تصویر زیبا خلق کرده است. برای نمونه، در خطبه 

ھـا را در زمـان بعثـت    کند، سـپس وضـعیت امـت   به مردم، ابتدا به بعثت پیامبر (ص) اشاره می
کشد تا به اقدامات حضرت در اصالح آنھا اشاره کند. سـپس بـا تعبیـری    حضرت به تصویر می

زیبا و یک تشبیه خفی، مسئولیت خود و وضعیّت مردم شنوندۀ سخنانش را در مقابل مسئولیت 
کند که ھر چـه  کند. سپس اشاره میص) و وضعیت مردم زمان بعثت ایشان توصیف میپیامبر (

یعنی ھـر چـه   -پیامبر (ص) به مردم زمانش گفته، حضرت امیر نیز به گوش مخاطبانش رسانده
کنـد  و سپس حرف پایانی که قصد طرح آن را داشته، بیان می-گوید قول پیامبر (ص) استمی

ھای فریب خوردگـان، شـما را بفریبـد؛ زیـرا امـور فریبنـده       خورداریفرماید: پس مبادا برو می
ای است که تا زمانی معین گسترده شده.سایه

نتیجه گیری
سـبب  یعالم ھستیده ھایاء و پدیق حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به اشیق و عمینگاه دق

باشند اما با شنیدن نام آن معناي چیزی بسـیار خطرنـاک و   ھر چند که این مسئله چیزي نیست که مردم آن را با چشم دیده. ۱
ناگوار در ذھن تداعي مي شود.

، فراز دھم.۱۹۲. خطبه ۱۸، فراز چھارم. نامه ۱۸۳، فراز اول. خطبه ۲. رک: خطبه ۲
.۸۳، مقالۀ نگاھی تازه به نظم خون فشان، ص۴. رک: نامۀ فرھنگستان، دوره ششم، شماره ٣
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گران پنھان اسـت  یم دکه معموالً از چشیابد؛ روابطیا و امور بین اشیبیشده است روابط شگفت

ــر ســبب گردیو ھمــ ــن ام ــابی ــا تع ــا یر و تصــاویده ت ــا س ــان را ب ز ســازد. در ین متمــایریر آن
و حاالت یعت گرفته تا امور نفسانیگوناگون طبیاز انواع جلوه ھاالبالغهنھجھای تصویرگری

ع و یبدیتوان نمونه ھار موضوعات، مییو سایو اعتقادینیم دیافراد تا مفاھیو درونیروح
یھر یک آدمـ یشه ھایر و عمق اندین تصاویرا سراغ گرفت که وسعت قلمرو ایجالب توجھ

ھای حضرت از امـور و پدیـده ھـای شـناخته     دارد. در تصویرگریرت وامییرا به تعجّب و ح
اسـت کـه بـا    یقیھا بھره برده شده، اما در عین حال بیان گر حقاشده برای مخاطبین این سخن

فا یبسزا ایدارد و در صالح و فالح آنان نقشیناگسستنیوندیھا و سرنوشتشان پانانسیزندگ
ایشان موّاد تصاویر را از امور مختلف مثل: طبیعت، انسان، جانـداران و... برگرفتـه و   نمایند.می

به زیبایی امور مختلف را به تصویر کشیده است.

منابع
البالغه (نسخه صبحی صالح).نھج
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.۱۳۶۳انتشارات کتاب فروشی خیام، 

، چـاپ اول، شـرکت انتشـارات علمـی     رمـز و داسـتانھای رمـزی در ادب فارسـی    پور نامداریان، تقی، 
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.  ۱۳۶۷فرھنگی، تھران، 

، ترجمـه محمـد رضـا انصـاری، چـاپ اول، کـانون       البالغهھای نھجبخشی از زیباییجورداق، جورج، 
. ۱۳۷۳انتشارات محمدی، تھران، 

، نشر مروارید، تھران، بی تا.یفرھنگ اصطالحات ادبما،یداد، س
منین علیـه  ، چـاپ دوم، مؤسسـۀ تحقیقـاتی امیرالمـؤ    البالغهمعادل نھجیفرھنگ واژه ھا، محمد، یدشت

. ۱۳۷۶السالم، قم، 
.۱۳۷۹، چاپ اول، مؤسسۀ انتشارات مشھور، قم، البالغهترجمه نھج، محمد، یدشت

.۱۳۶۴، تھران،۱۲۸، مؤسسه شرکت چاپ لغت نامهاکبر، یدھخدا، عل
. ۱۳۷۹، چاپ یازدھم، انتشارات امیر کبیر، تھران، یامثال و حکم فارساکبر، یدھخدا، عل

، چـاپ اول، انتشـارات بھابـاد،    فرھنگ زبـان فارسـی  علی، حسن پور آالشتی، حسین، رضوی بھابادی،
. ۱۳۷۳تھران، 
م.۱۹۷۱روت، یدرالمکشوف، بثیالنقد الحدید فیتمھب، یروز غر

ق.۱۳۵۲، قاھره، نثر فنی در قرن چھارم ھجریزکی مبارک، 
، چـاپ اول، انتشـارات اطالعـات،    )درآمدی بر صنایع ادبی در کالم امام علـی (ع م، ی، کریجعفریزمان

.۱۳۶۷تھران، 
. ۱۳۶۷، چاپ اول، انتشارات کیھان، تھران، البالغهدر فرھنگ لغات نھجیریسم، ی، کریجعفریزمان

.  ۱۹۶۲، حیدرأباد الدکن، الھند، ، المُسْتَقْصِی فی األمثالالزَّمخشری، ابوالقاسم جارُاهللا محمود بن عمر
ـ ، پایو متنبـ یفردوسیحماسیھایسه صورتگریامقد، یان پور، وحیسبز انشـکده  ، دیان نامـه دکتـر  ی

ادبیات دانشگاه تربیت مدرس. 
ش.۱۳۸۰، تھران: انتشارات آگاه، یال در شعر فارسیصور خ، محمدرضا، یکدکنیعیشف

. ۱۳۷۹، چاپ یازدھم، انتشارات امیر کبیر، تھران، بیانشمیسا، سیروس، 
انتشارات امیر کبیر، تھـران،  ، چاپ اول، مؤسسۀ البالغهشرح نھجیالصباغه فبھج ، ی، محمد تقیشوشتر
۱۳۷۶  .

م. ۱۹۶۶، قاھره، دارالمعارف، یالنقد االدبیفف، یضیشوق
، ترجمه عباس میر زاده اھری، چاپ ششـم، مصـحح   البالغهدر پیرامون نھجشھرستانی، سید ھبه الدین، 

.  ۱۳۷۸م، علی دوانی، دفتر انتشارات اسالمی، ق
ارات علمـی و فرھنگـی، تھـران،    ، چاپ چھاردم، شـرکت انتشـ  البالغهترجمه نھجد جعفر، ی، سیدیشھ

۱۳۷۸ .
. ۱۳۸۵، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات دار العلم، تھران، البالغهترجمه نھج، ی، علیروانیش
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ق.۱۴۰۹وت، ری، بی، المکتب االسالمیث النبویالحدیفیر الفنیالتصو، یصباغ، محمدبن لطف

ل، انتشـارات اسـالمی، تھـران،    ا، چـاپ او ینیمیرحی، ترجمة مصطفالبالغهفرھنگ نھجصالح، یصبح
۱۳۷۰ .

م. ۱۹۹۵روت،ی، مکتبه اللبنان ناشرون، بمیالقرآن الکریه فیالصوره االدبن، یعبدالتواب، صالح الد
حقیق أسـعد ذبیـان، دارالمیسـره، بیـروت،     ، تتمثال األمثالالعبدری الشیبیّ، أبوالمحاسن محمد بن عِلی، 

۱۹۸۲  .
، مصحح عزیز اهللا عطاردی، چاپ دوم، ناشر عزیـز اهللا  البالغهترجمه استناد نھجعرشی، امتیاز علی خان، 

. ۱۳۵۱عطاردی، تھران، 
م. ۱۹۹۲روت،یب،یالعربی، المرکز الثافعندالعربیو البالغیالتراث النقدینه فیالصوره الفجابر، عصفور،

ق. ۱۴۱۲روت، ی، بیدارالھاد،یالمثل القرآنینه فیالصورت الفن، یر، محمدحسیالصغیعل
لیفات فیض أ، چاپ پنجم، مؤسسۀ چاپ و نشر تالبالغهترجمه وشرح نھج، ینقید علیض االسالم، سیف

. ۱۳۷۹انتشارات فقیه، تھران، –االسالم 
، مصـحح محمـد حسـن بکـائی، چـاپ اول، مؤسسـۀ       البالغـه مفردات نھجاکبر، ید علی، سیبنانیقرش

. ۱۳۷۷فرھنگی نشر قبله، تھران، 
، مصحح سید محمد جواد ذھنی تھرانی، چاپ اول، ن و تذکره العارفینیه الغافلیتنب، مال فتح اهللا، یکاشان

. ۱۳۷۸انتشارات پیام حق، تھران، 
. ۱۳۸۲، انتشارات امیرکبیر، تھران، فرھنگ فارسیمعین، محمد، 

پیـام امـام شـرح تـازه و جـامعی بـر       مکارم شیرازی، ناصر (باھمکاری جمعی از فضالء ودانشـمندان)،  
.۱۳۷۵چاپ اول، دار الکتب االسالمیه، تھران، البالغه،نھج

، چاپ دوم، نشر نـی، تھـران،   دیالحدیالبالغه ابن ابخ در شرح نھجیجلوه تار، محمود، یدامغانیمھدو
۱۳۷۵.

تا. ، دارمکتبه الحیاه، بیروت، لبنان، بیمجمع األمثالفضل، میدانی، ابوال
. ۱۳۶۷، چاپ اول، انتشارات برگ، نماد گرایی در ادبیات نمایشیناظر زاده، فرھاد، 

، مجلـه فرھنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، دوره ششـم، شـماره       ۴نامۀ فرھنگستان، دوره ششم، شـماره  
.۱۳۸۳چھارم، آذر 

. ۱۳۱۰، کتاب و مطبعه بروخیم، فارسی نفیسی–فرانسه فرھنگ نفیسی، سعید، 
، چـاپ چھـارم، مکتبـه االسـالمیه،     البالغـه شرح نھجیمنھاج البراعه فب اهللا، یرزا حبی، میخوئیھاشم

. ۱۳۵۸تھران، 
م.۲۰۰۶، دمشق،ی، دارالمکتبفیالشریث النبویالحدینه فیالصوره الفاسوف، احمد، ی
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