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  چکیده

از جمله فنون بالغت در راستاي تبیین و آشکارسازي اهداف و مقاصد کالم، 

وجه شبه آن، امري آشکار و تشبیهی که . است» تشبیه تمثیل«تصویرگري در قالب 

البالغه که به اعتراف    قرآن کریم و نهج. ظاهري نیست و نیاز به تأویل دارد

ترین درجات بالغت برخوردارند، براي به تصویر کشیدن نظران از عالیصاحب

بسیاري از معارف عمیق و دور از دسترس فهم متعارف انسان، از این شیوه بهرة 

هایی از این ن پژوهش بر آن است تا با ارائه و شرح نمونهای. اندفراوان برده

سنگ به اي از زیبایی و بالغت بیان را در این دو منبع گرانها، گوشهتصویرسازي

نمایش بگذارد و با تحلیل و مقایسۀ موضوعات، عناصر و نمادهاي به کار رفته در 

  .نتایج مربوط بپردازدتشبیهات تمثیلی این دو اثر، به ارائۀ جداول، نمودارها و 

  

  البالغه، بالغت، تشبیه تمثیلقرآن کریم، نهج :هاي کلیديواژه
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  مقدمه - 1

البالغه است که گویندة آن، حوزة این پژوهش، از یک سو، قرآن کریم و از دیگر سو، نهج

وإنّا ألمراء الکالم و فینا «: فرمایدفصاحت و بالغت برافراشته، میهاي علَم فتح بر قله

ما امیران سخن هستیم و : ترجمه )233خطبۀ (» تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه

   .سخن در ما ریشه دوانیده و بر سر ما سایه گسترده است

اند ب  شدهآور از دریاي مواج سخن او سیرابه همین دلیل است که جمله خطیبان زبان

نقل کرده ) ع(جاحظ از علی . اندسخن، دیباي خود را به شیوة او تنیدهو واعظان خوش

» حظوةو صباحة، ومساحة، وجندة ، وفصاحة: خصصنا خبمسٍ«: که آن حضرت فرمودند

فصاحت، زیبایی رخسار، گذشت، شجاعت : ما به پنج خصلت از دیگران متمایزیم: ترجمه

  ).94: 2ج ، 1968جاحظ، (و محبوبیت 

از نقطه نظر اصول بالغت عربی، «: گویدالبالغه چنین میجرج جرداق، دربارة نهج

تر از کالم خالق و باالتر از ها، سخنش پاییندنبالۀ قرآن کریم است و به اعتقاد بعضی

  ).404: 3ج ، 1376جرداق، (» کالم مخلوق است

  :ا الزمۀ رسیدن به بالغت دانسته استر البالغهنهجسید مرتضی نیز توجه به 

نقل از ( فاضحالفصاحة  وکالمه لکالم أرباب/ البالغة واضح  نهجه لذوي البالغةنهج

اي روشن براي البالغه شیوهنهج: ترجمه )30: 1389پور، و سبزیان 238: 1377قربانعلی زرین، 

  .کندارزش میسخن علی، سخنان اهل بالغت را بی/ اهل بالغت است 

چنین «: گویدالبالغه دربارة دلیل انتخاب این نام، میسید رضی در پایان مقدمۀ نهج

البالغه بگذارم؛ زیرا این کتاب، درهاي بالغت را به روي بیننده دیدم که نامش را نهج

  ).17: 1386رضی، شریف(» گشایدمی

ادیبان را براي    البالغه از عواملی است که اشتیاق هاي بالغی و ادبی نهججنبه

: گویدشهیدي در مورد این گرایش می. آوري سخنان حضرت، برانگیخته استجمع

هاي کوتاه آوري فقره آنچه سبب شد ادیبان عرب و جز عرب از قرن سوم هجري به گرد«

  ).27: 1380شهیدي،(»هاستهاي لفظی و معنوي این گفتهسخنان امام توجه کنند، زیبایی
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  و ارزش بالغی آن تشبیه تمثیل -2

هاي گوناگونی براي تبیین مفاهیم عقالنی و بیان البالغه، شیوهکریم و نهجدر قرآن 

روابط پیچیدة انسان و جهان هستی که براي اذهان محدود و سادة نوع بشر، دور از ذهن 

است که از اقسام » تشبیه تمثیل«ها از جملۀ این روش. نماید، اتخاذ شده استمی

اعتبار وجه شبه بوده و بالغیون در تعریف و تفسیر آن، آراي مختلفی ارائه تشبیه به 

  . اندکرده

هر تمثیلی تشبیه : گویدجرجانی در اسرارالبالغه، تشبیه را اعم از تمثیل دانسته، می

تمثیل از نظر وي ترکیبی از چند جمله است که از . است ولی هر تشبیهی تمثیل نیست

سازد و وجه شبه در آن حذف یکی از آنها، معنا را مختل میهم جدایی ناپذیرند و 

به عبارت دیگر؛ تشبیه تمثیل، نیاز به تأویل دارد و . برگرفته از مجموع این جمالت است

وجه شبه در تشبیه تمثیلی، غیر آشکار و صفت عقلی و برگرفته از امور متعدد است 

  ).238: تاجرجانی، بی(

داند جز اینکه ادات و ابزار تشبیه را از مقولۀ تشبیه می رشیق؛ تمثیل و استعارهابن

  ).227: 1ج ، 1410ابن رشیق، (در آنها وجود ندارد و در اسلوب اصلی تشبیه قرار ندارند 

اثیر، تشبیه و تمثیل را بنابر مفهوم لغوي، دو کلمۀ مترادف  زمخشري و ابن

الشیء کما  بهذاشبهت هذا الشیء «: گفته است» المثل السائر«ابن اثیر در . اندبرشمرده

» شبهه: مثّله به«: همانطور که زمخشري گفته است ).373: 1420ابن اثیر،(» مثّلته به: لیقا

  ).193: 2ج ، 1419زمخشري، (

سکاکی معتقد است تشبیه تمثیل وقتی استعمالش به شیوة استعاره شایع شود، مثَل 

  ).280: 1ج ، 1401سکاکی، (شود نامیده می

خطیب قزوینی معتقد است که تشبیه تمثیل، تشبیهی است که وجه شبه در آن 

خواه این تعدد مربوط به اجزاي شیء واحدي باشد یا  ،امري منتزع از امور متعدد باشد

تفاوت نظر خطیب قزوینی با سکاکی در مورد . )258 – 254: 1411خطیب قزوینی، (نباشد 

  . حقیقی بودن یا نبودن است
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جعفر، تمثیل در شعر را چنین تعریف کرده است که شاعر براي بیان معنایی بنمةقدا

که اراده کرده، از کالمی دیگر با معناي دیگري استفاده نماید و این کالم و معناي آن، 

  :مانند این بیت طرماح بن میاده. البته گویاي همان چیزي است که مراد شاعر بوده است

  كامالي شـــها فعدي بــلنِجعال تفَ      ينلتعج يكدى ينِيمك يف م تألَ            

        و أَلَوي أَــنِنذنبت ا كُمهالكاً  نت      ىـلَع صلَةخ من صاحلات خكاصال  

من مقرّب درگاه تو هستم مرا دور نکن و برگزیدة : خواهد بگویدشاعر در بیت اول می

مرا به  ،من در دست راست تو هستم: گویدولی به جاي آن می. از من دوري نگزین ،توام

دست چپ خود مده و بدین وسیله مراد خود را با لفظ و معناي دیگري که جاري 

  ).59 – 58: 1302بن جعفر،  مةاقد(نماید مجراي مثَل خواهد شد، بیان می

مبالغه، اشاره و تشبیه از نوع مجاز اإلصبع هم تمثیل را به همراه استعاره، ابیابن

شود و با وجود شمرده که در آنها از حقیقتی که براي بیان معنایی وضع شده، عدول می

هر کدام اسم مشخصی دارند که آن را از بقیه  ،آینداینکه همگی جزء مجاز به حساب می

ابن (شود می کند، مانند جنس حیوان که بر انواع اسب و شتر و انسان اطالقمتمایز می

  ).457: تااألصبع، بیابی

و آن را با تشبیه یکی ه فاضلی، تمثیل را با همان رویکرد تشبیهی، معرفی کرد

  ).205-204: 1365فاضلی، (دانسته است 

   :گویدشمیسا در تعریف تمثیل می

در تمثیل هم اصل بر این . به استتمثیل هم حاصل یک ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبه

اما گاهی ممکن است مشبه هم  ،به ذکر شود و از آن متوجه مشبه شویماست که فقط مشبه

اند، مثَل کسانی است که در رهگذر سیل مثَل کسانی که فقط به دنیا چسپیده«: ذکر شود

  ).105: 1373شمیسا، (سازند خانه می

که نیاز به تفکر و تر است، چرا به عقیدة هاشمی، تشبیه تمثیل، از انواع دیگر آن بلیغ

دقت نظر دارد و سبب باال رفتن ارزش سخن و قدرت تحریک و تأثیر در روح آدمی  

تر      تر و برهان و دلیل را روشناین تشبیه، مدح را کارآمدتر، ذم را گزنده. شودمی

  ). 267: 1413هاشمی، (دارد نماید و ذهن را به تکاپو وا میمی
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هاي تشبیه است، زیرا که ترین گونه، یکی از پرمایهاز نظر کزازي، تشبیه تمثیل

کزازي، ( شودسخنور با یاري آن، به آفرینش پندارین و فضاهاي شاعرانه، کامیاب می

1381 :57.(  

  

  اهمیت و ضرورت مسئله - 3

تحقیقات فراوانی در قالب مسائل مختلف بالغی، اعم از تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه 

اي اما تا کنون مقایسه. البالغه انجام شده استبر روي قرآن کریم و نهجبه طور مجزا ... و

میان جنبه هاي هنري و بالغی تشبیه تمثیل در این دو کتاب عظیم صورت نگرفته 

هاي آنها در مورد ها و شباهتدرك بهتر این تمثیالت و مقایسۀ میزان تفاوت. است

از . غه از قرآن کریم را روشن خواهد نمودالبالمذکور، میزان و چگونگی تأثیرپذیري نهج

تر و سوي دیگر، این مقایسۀ درك بالغت هر یک از این دو کتاب عظیم را بسی راحت

  .نمایددلپذیرتر می

  

  پیشینۀ تحقیق -4

هایی صورت گرفته البالغه پژوهشهاي بالغی قرآن و نهجهر چند در زمینه جلوه

، از )1379(» بالغت قرآن کریم؛ همگون یا ناهمگون«: است که از جملۀ آنها عبارتند از

نقش «، نوشتۀ شریعتی فرد، )1379(، »تبیین فصاحت و بالغت قرآن کریم«زبرجد، 

شگردهاي التفات در سه «، از فضیلت بهبهانی، )1390(» قرآن و تحول نقد و بالغت

) 1391(، »قرآن و مقایسۀ آن با بالغت عربی) خاقانی، موالنا و حافظ(شاعر فارسی زبان 

بررسی زیبایی «، نوشتۀ جعفري، )1381(، »البالغهتصویرآفرینی در نهج«از واعظ، 

، از کریمی فرد و نیز کتاب )1389(» )هاها و نامهحکمت(البالغه شناسی تشبیه در نهج

با این حال، همانطور که اشاره شد، پژوهشی که به  ،...از تجلیل و» البالغهبالغت در نهج«

البالغه و مقایسۀ آنها خاص و جداگانه به بررسی تشبیه تمثیل در قرآن کریم و نهج طور

نویسندگان این مقاله مدعی . مند پرداخته باشد، وجود نداردبراساس اطالعات نظام

 و هاي قرآن هستند که شیوة کار در این پژوهش با تحقیقات مربوط به تصویرسازي

  . البالغه کامالً متفاوت استنهج
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  البالغهبررسی فراوانی عناصر تصویرساز در قرآن و نهج - 5

محیط زندگی در پیدایش و به کارگیري نوع تشبیه و ارکان آن به ویژه در انتخاب 

با تأملی ساده در عناصر به کار رفته در تشبیهات . به تأثیر مستقیم داردعناصر مشبه

، »طبیعت«: بندي نمودتقسیم توان این عناصر را در چند موضوع اصلیقرآن کریم، می

خانواده، مشاغل و امور مربوط به «، »اعضاي بدن«، »اشیاء و لوازم زندگی«، »حیوانات«

به تصویر کشیده شده » 1«فراوانی این عناصر در نمودار شماره . )1(»سایر موارد«و » آن

   )2(.است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیشترین فراوانی برخوردار از » طبیعت«شود عناصر مربوط به چنانچه مالحظه می

آب، آتش، باد، باران، رعد و برق، : از میان این عناصر، می توان به مواردي چون. است

  .اشاره نمود... خاك، دانه، درخت و

: البالغه، از تنوع بیشتري برخوردار است که عبارتند ازاما عناصر تصویرساز نهج

خانواده، «، »هاخوراکی«، »اعضاي بدن«، »اشیاء و لوازم زندگی«، »حیوانات«، »طبیعت«

  .»سایر موارد«و » سیر و سفر«، »مشاغل و امور مربوط به آن

نمایش داده » 2«البالغه نیز در قالب نمودار شماره فراوانی عناصر تصویرساز نهج

  .شده است
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میزان البالغه نیز از در نهج» طبیعت«شود، عناصر مربوط به همانطور که مالحظه می

، میزان باالتري را به خود اختصاص »حیوانات«اما عناصر مربوط به . باالتري برخوردارند

با انواع و اسامی مختلف خود، » شتر«قابل ذکر است که در میان حیوانات، . داده است

از دیگر حیوانات . بیشترین تکرار را دارد» اسب«بسامد باالیی دارد، پس از آن نیز، 

. اشاره نمود... توان به سگ، شیر، مار، خوك، گرگ، عنکبوت ولبالغه میاتصویرساز نهج

درخت، سایه، گل، گیاه   توان از آب، آتش، باد، بیابان، خار،در میان عناصر طبیعت می

، فراوانی عناصر تصویرساز در قرآن کریم با رنگ »3«در نمودار شماره . نام برد... و

  .اندمقایسه شده -تریرهبا رنگ ت - البالغه تر و نهجروشن
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  البالغهتصاویر و عناصر مشترك در قرآن کریم و نهج - 6

خوریم که در آن البالغه به مواردي برمیهاي قرآن کریم و نهجدر میان تصویرگري

هاي مشابه براي بیان موضوعی واحد به کار رفته که از عناصر مشترکی با تصویرسازي

  :هاي زیر اشاره کردنمونه توان بهجملۀ آنها می

  باد - 6 - 1

. باد عنصري است که موجب از بین رفتن و نابود شدن بسیاري از مظاهر طبیعت است

این عنصر در قرآن . اي ضمنی به نابودي وجود دارداشاره» بر باد رفتن«در تعبیر کنایی 

ال و کارهاي در قرآن کریم اعم. البالغه به همین منظور به کار رفته استکریم و نهج

دهد، به نیک یک شخص کافر که به سبب کفر وي، ارزش خود را از دست می

درویش، (گردد خاکستري تشبیه شده که دستخوش باد و طوفان شده و پراکنده می

  :وجه شبه، زوال و نابودي است. )174: 5ج ، 1412

هِمبوا بِركَفَر ينثَلُ الَّذم  ادمكَر مالُهما أَعمونَ مرقْدلَّا ي فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش

که به   مثَل کسانی: ترجمه )18: ابراهیم( الضلَالُ الْبعيد ذَٰلك هو كَسبوا علَٰى شيٍء

ماند که بادي تند در روزي  خاکستري میکافر شدند؛ کردارهایشان به پروردگارشان

این است . توانند برد نمی) اي بهره(هیچ اند از آنچه به دست آورده. دطوفانی بر آن وزی

  .زهمان گمراهی دور و درا

توسط مدعیان دروغین که باعث تباه شدن این  البالغه، نقل روایات، اما در نهج

وجه شبه در . شوندشوند، به گیاهان خشکی تشبیه شده که بر باد داده میروایات می

  :است از تباه کردن و بی ارزش نمودن چیزي ارزشمنداین تشبیه، عبارت 

ذْرِى الرِّوایاتیشیمالرّیحِ الْه ذْراءدهد آن روایات را بر باد می: ترجمه )17خطبۀ ( ا

  .سازدگیاه خشک را پراکنده می  سان که باد،

  سگ -6 -2

در قرآن کریم، حالت برخی . خواهی، تجاوز و تعدي استسگ؛ سمبل حرص، زیاده

معاندان و مخالفان در حرص و تعدي به سگ تشبیه شده است که اگر به او حمله کنی 
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رود و اگر رهایش کنی، باز هم خشونت کرده، پارس کند و پشت کرده، میپارس می

  :وجه شبه زیاده خواهی و تعدي است. کندمی

لَوا وئْنش لَراهنا فَعبِه هنلَـكو لَدضِ إِلَى أَخاَألرعباتو اهوه ثَلُهثَلِ فَملْ إِن الْكَلْبِ كَممحت 

هلَيثْ علْهيأَو كْهرتث تلْهي كثَلُ ذلمِ مالْقَو ينواْ الَّذاكَذَّبناتصِ بِآيفَاقْص صالْقَص ملَّهلَع 

 مقام رفعت را او آیات آن به خواستیم می اگر و :ترجمه)176  :اعراف( يتفَكَّرونَ

 صورت این در و گردید، نفس هواي پیرو و روماندف )نت( زمین به او لیکن ،بخشیدیم می

 خود حال به را او یا و کنی حمله او بر اگرکه ماند سگی به او حال حکایت و مثل

 آن به علم از بعد را ما آیات که مردمیمثل است این .دکش زبان عوعو به واگذاري

  .دآین فکربه که باشد بگو، حکایت این پس .کردند تکذیب

، حرص و طمع عمرو عاص و همکاري وي با معاویه جهت نیل به مقاصد )ع( امام

ماندة شکار شیر، به دنیوي را به سگی تشبیه فرموده که به امید دست یافتن به پس

وجه شبه خواري و ذلّت ناشی از . گرددافتاده و سایه به سایه همراهش میدنبال او 

  :حرص و طمع نسبت به چیزي اندك و بی ارزش است

و ،هاَثَر تعبفَاتو ،بِهخالىل ملُوذُ اغامِ، يرلضالْكَلْبِ ل باعات ،لَهفَض تلْقى طَلَبما ي رظتني

گذاشتى و بخشش او را قدم به جاى قدمش: ترجمه )39نامۀ ( فَريسته الَيه من فَضلِ

او رود و درخواست نمودى، همچون سگى که به دنبال شیر رود، که به پناه چنگال

  .دصیدش را به سوى او انداز ۀانتظار بکشد که اضاف

  شتر تشنه - 6 - 3

قرآن کریم . استطاقتی و حرص و شوق بسیار براي نوشیدن آب شتر تشنه، سمبل بی

کنندگان را در روز قیامت به حالت شترانی بسیار تشنه تشبیه عطش گمراهان و تکذیب

اي شوند و یا به گونهرسند از شدت پرنوشی سرانجام هالك میکرده که وقتی به آب می

  :وجه شبه نوشیدن آب زیاد اما سیراب نشدن است. شوندسخت و شدید مریض می

أَي كُمإِن ونَثُمكَذِّبالُّونَ الْما الضقُّومٍ ٭هن زرٍ مجن شلُونَ مطُونَ ٭لَآكا الْبهنئُونَ مال٭فَم 

سپس شما اي : ترجمه )55 – 51: واقعه( ٭فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ ٭فَشارِبونَ علَيه من الْحميمِ
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کنید و ها را از آن پر میخورید و شکم میقطعاً از درخت زقّوم ! کننده گمراهان تکذیب

نوشید و همچون شتران مبتال به بیماري عطش از آن  روي آن از آب سوزان می

  !آشامید می

، حمالت گسترده مسلمانان و کشتار و تعقیب پی در پی لشکر معاویه و فرار )ع(امام 

آبشخور، فراري داده و اند که آنان را از اي تشبیه فرمودهدشمن را به گروه شتران تشنه

وجه شبه جدا نمودن چیزي از یک امر محبوب، با مشقت، اما با قدرت . سازنددور می

شتر تشنه با ولع و حرص زیاد تمایل به ماندن در آبشخور دارد، پس دور . (فراوان است

  ).نمودن آن از آبشخور سخت خواهد بود

مهزيلُونت كَما اَزالُوو هِمفواقم نعكُم .صالِ، واً بِالنسح ماُواله كَبرماحِ، تراً بِالرجش

: ترجمه )106خطبۀ (ا الْمطْرودة ترمى عن حياضها، و تذاد عن موارِدهاُخراهم، كَاالْبِلِ الْهيمِ

آنان  هزیمت دادند وآنچنان که شما را به ،وقتى که دیدم سرانجام آنها را فرارى دادید

آنان را درمانده چنانکه شما را راندند، با ضرب شمشیر و نیزه ،لشگرگاه خود راندیدرا از

از اى کهافتاد، مانند شتران تشنهکه اولشان روى آخرشان مى  طورى به و بیچاره کردید،

  .دآبگاهشان منع کننرانند و از ورود بهسر حوضشان

  خانه عنکبوت - 6 - 4 

در قرآن کریم کسانی که غیر خدا را به . سستی و ضعف استخانه عنکبوت، رمز 

تند و آن را خانۀ خودش قرار گزینند، به عنکبوتی که تار میسرپرستی و والیت برمی

گونه افراد و غیر قابل غرض از این تشبیه، تقریر سستی این. انددهد، تشبیه شدهمی

  ):341: 19، ج1411صافی، ( اعتماد بودن آنان است

وإِنَّ أَوهن الْبيوت  مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا

وتنكَبالْع تيونَ لَبلَمعوا يكَان مثَل کسانی که غیر از خدا را اولیاي : ترجمه )41: عنکبوت( لَو

اي براي خود انتخاب کرده؛ درحالی که  است که خانه خود برگزیدند، مثَل عنکبوت

  !دانستند اگر می ،عنکبوت است ۀها خان ترین خانه سست

یا  ،البالغه، سستی رأي مدعی دروغین قضاوت به تار عنکبوت تشبیه شدهو در نهج

توان گفت که گرفتار شدن در میان شبهات به گرفتار شدن در میان تارهاي عنکبوت می
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وجه شبه، هیئت حاصل از به سختی افتادن، به دلیل کم عقلی و . است تشبیه شده

  :ناتوانی است

بِه لَتزنْ نفَا،أْيِهر نثّاً مواً رشأَ لَها حيه ماتهبى الْمدحاثُمبه سِ . قَطَعلَب نم وفَه

چون با: ترجمه )17خطبۀ ( ؟خطَأَأَب اَم اَصاالشبهات ىف مثْلِ نسجِ الْعنكَبوت، اليدرى

حکمقاطعانهاش را به میدان آورده،پایهفایده و بىمبهمى روبرو شود آراء بى ۀلمسئ

از این رو در برابر شبهات به مانند مگسى در تارهاى سست عنکبوت گرفتار. کندمى

  داند رأیش بر صواب است یا بر خطا؟مایه نمىبىایناست،

باد، سگ، شتر تشنه و «هاي ارائه شده، مالحظه گردید که عناصر دقّت در نمونهبا 

هاي تمثیلی مشابهی براي بیان موضوعی واحد به کار ، با تصویرسازي»خانۀ عنکبوت

  :تنظیم گردیده است» 1«خالصۀ این اشتراکات در قالب جدول شماره . رفته است

  براي بیان موضوع  منبع  تصویر گري  عنصر

  

  باد

  باد در برخورد با گیاه خشک -

  باد در برخورد با خاکستر -

  باد در برخورد با باغ و زراعت -

  17خطبۀ 

  18: ابراهیم

  117:آل عمران

تباه کردن روایات توسط مدعیان 

  دروغین قضاوت

  زوال و نابودي اعمال کافران

  زوال و نابودي انفاق اهل کفر

  

  سگ

  سگ و پارس کردن مداوم -

  ستیز بر سر مردارسگ و  -

  هاي فراوانسگ و زوزه کشیدن -

  سگی که به دنبال شیر افتاده باشد -

  176: اعراف

  151خطبۀ 

  31نامۀ 

  39نامۀ 

حرص و طمع و پستی و رذالت دنیا 

  طلبان

حرص و طمع دنیا طلبان و رقابت آنان بر 

  سر دنیا

هیاهوي دنیا طلبان براي به دست آوردن 

  دنیا

او با معاویه جهت عمرو عاص و همراهی 

  نیل به مطامع دنیوي

  

  شترِ تشنه

  شترانِ تشنه و راندن آنها از آبشخور -

تشنه که زانوبندشان را  شترانِ -

  اندگشوده و به آبشخور روي آورده

  شترِ مبتال به عطش -

  107خطبۀ 

  54خطبۀ 

  55 - 51: واقعه

عقب راندن سربازان دشمن از مواضع 

  خود توسط دشمنان

هجوم مردم براي بیعت با امام  اشتیاق و

  )ع(

کنندگان در عطش و اشتیاق تکذیب

  قیامت براي آب

خانۀ   

  عنکبوت

  عنکبوت و تار ضعیف و سست آن -

  عنکبوت و گرفتاري در تار آن -

  41: عنکبوت

  17خطبۀ 

  سستی والیت غیر خدا

  گرفتار شدن در شبهات

  موضوع مشتركالبالغه با عناصر مشترك قرآن کریم و نهج: 1جدول 
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  البالغهبررسی فراوانی تشبیه تمثیل در قرآن کریم و نهج -7

موضوعاتی که در قرآن کریم به شکل تشبیه تمثیل آمده است، غالباً در مسیر اهداف و 

معاد و آخرت، توحید، نفاق و ریا، شرك و کفر، : محتواي کلی قرآن کریم است، از جمله

. انددیگر نیز در قالب همین مطالب اصلی بیان شدهمضامین ... انفاق، هدایت، گمراهی و

تر و با تنوع بیشتري است و اغلب شامل البالغه گستردهرة این موضوعات در نهجیاما دا

امور اخالقی، اجتماعی، سیاسی، عبادي، تربیتی و حتی برخی اشخاص و نیز مسائل 

نتایج در قالب نمودارهاي این . است... مربوط به دنیا، آخرت، مرگ، والدت، امامت و

  :نشان داده شده است» 6و  5، 4«شمارة 
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  البالغههاي مشترك قرآن کریم و نهجهایی از تصویرگرينمونه -8

  )ثباتیناپایداري و بی(دنیا  -8 - 1

موضوع دنیا و البالغه بسیار مورد توجه بوده، از جمله مباحثی که در قرآن کریم و نهج

در این رهگذر ابعاد مختلفی از دنیا در قالب تشبیه . معرفی ارزش و جایگاه آن است

ثباتی دنیا توان به ناپایداري و بیبه عنوان نمونه، می. تمثیل به تصویر کشیده شده است

در قرآن کریم، . اشاره نمود که بسیار مورد نظر این دو کتاب شریف قرار گرفته است

ثباتی و نابودي، به گیاه سرسبزي تشبیه شده که با آب باران، سیراب و ا در بیحالت دنی

  :بردگردد و بادي نرم آن را از بین میسرسبز شده و به سرعت خشک می

أَصبح الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ فَ ةواضرِب لَهم مثَلَ الْحيا

زندگی !) اي پیامبر(: ترجمه )45 :کهف( هشيما تذروه الرياح وكَانَ اللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء مقْتدرا

آن گیاهان  ۀوسیله فرستیم و ب دنیا را براي آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می

خشکد و بادها آن را به  اما بعد از مدتی می ،روددر هم فرومی) شود و سرسبز می(زمین 

  !کند و خداوند بر همه چیز تواناست هر سو پراکنده می

. اي تشبیه شده که پیوسته رو به کوتاهی و نقصان داردالبالغه دنیا به سایهو در نهج

  :وجه شبه رو به کاستی نهادن است
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 سـابِغـاً حتـى قَلَـص، و زائـداً حتـى نقَـصبينا تراه وانها عند ذَوِى الْعقُولِ كَفَىِء الظِّلِّ،

وقتى که دنیا در دید خردمندان همانند سایه در حال برگشت است،: ترجمه )62خطبۀ (

نگرى رو به مى شود و وقتى که رو به افزایشمىبینى جمعحال گسترش مىرا در آن

.دروکاهش مى

  عدالتفرار از حقّ و  - 8 -2

البالغه براي بیان تفهیم آن به تصویرگري از دیگر موضوعاتی که قرآن کریم و نهج

  :است» فرار از حقیقت و هدایت«اند، موضوع پرداخته

در قرآن کریم رویگردانی کافران از پند و اندرزهاي قرآن کریم به گورخرانی که از 

  : صیاد فرار می کنند تشبیه شده است

 مهةٌكَأَنرنفتسم رمح* ةرون قَسم تثر(. فَرگورخرانی آنان گویی : ترجمه )51 – 50:مد

  !اند شیري فرار کرده) مقابل(که از  اند رمیده

و فرار از ) ع(البالغه نیز دوري گزیدن مردم از نصایح و دستورات امام و در نهج

  :استاطاعت ایشان به فرار بزغاله از غرش شیر تشبیه شده 

فُورن هنونَ عرفنت متاَن و قلَى الْحع كُمزىاَظْاَرعالْموعو نمةع د131خطبۀ ( االَْس (

اي که از غرش شیر فرار دهم و شما همانند بزغالهشما را به سوي حق سوق می: ترجمه

  .گذاریدکند، پا به فرار میمی

  شرك و دوري از خداوند - 8 - 3

به . خوردهاي زیبایی در مورد شرك به خداوند به چشم میقرآن کریم تصویرسازيدر 

عنوان نمونه، حال انسانی که با شرك به خداوند، خود را در نهایت نابودي فرو برده، به 

ربایند و کسی تشبیه شده که از آسمان فروافتاده و پرندگان شکاري به سرعت او را می

  .کشندر میهاي گوشتش را به منقاتکه

بِه نيرِكشم رغَي لَّهفَاَء لنوِي  حهت أَو رالطَّي طَفُهخاِء فَتمالس نم را خمفَكَأَن بِاللَّه رِكشن يمو

درحالی ) برنامه و مناسک حج را انجام دهید(: ترجمه) 31: حج( بِه الريح في مكَان سحيقٍ

و هر کس ! هیچ گونه همتایی براي او قائل نشوید! که همگی خالص براي خدا باشد
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) آسماندر وسط (کرده و پرندگان  طهمتایی براي خدا قرار دهد، گویی از آسمان سقو

  !کند ربایند؛ و یا تندباد او را به جاي دوردستی پرتاب می او را می

البالغه، وضعیت فرد مشرك، به حالت چهارپایانی تشبیه شده که چوپان آنها نهجدر 

و نیز حالت ظاهربینی انسان و . زا آورده و آنها از این امر غافلندرا به چراگاهی بیماري

دنیاطلبی او و غفلت از پایان و عاقبت خود، به حالت گوسفندانی تشبیه شده است که 

  :ن است، به خوردن و فربه شدن مشغولندغافل از آنچه در انتظارشا

نِ اللّهع ؟ما ىل اَراكُمبنيراغ رِهىل غَيا و ،بنيذاه !اَراح معن كُمكَاَنمبِها سائعىرىل ما 

للْمدى، التعرِف ماذا يراد بِها اذا اُحِسن الَيها، فَةانما هى كَالْمعلُو. دوِى وبِى، و مشربٍ

ِسبحهاترها اَمعبش ها، ورهها دمو١٧٤خطبة ( .ي(   

به ! بینم؟رویگردان از خدا و روى آورده به غیر او مىچه شده که شما را: ترجمه

. آبشخور دردانگیز برده چراگاه وباخیز و  آنها را به چوپانکهمانیدچهارپایانى مى

 دهند، زمانى که با او خوبى مى علف قصابخانه بهبراى بردن که چرانى هستید علف

روزش را روزگار و دارند،داند از این خوبى کردن به او چه هدفىکنند نمىمى

  .پنداردسیرشدنش را زندگى مى

  جهل و نادانی - 8 -4

ورات و عدم انتفاع و عمل به آیات آن به قرآن کریم وضعیت یهود را در قرائت و حفظ ت

االغی تشبیه کرده که کتابهاي زیادي را حمل کرده، اما از این کار چیزي جز سنگینی و 

  :شودرنج عاید او نمی

 الَّذين الْقَومِ مثَلُ بِئْس أَسفَارا يحملُ الْحمارِكَمثَلِ يحملُوها لَم ثُم ةَالتورا حملُوا الَّذين مثَلُ

 علم که آنان حال وصف :ترجمه )5 :جمعه( الظَّالمني الْقَوم يهدي لَا واللَّه اللَّه بِآياتكَذَّبوا

 عمل آن خالف و( نکردندحمل را آن ولی )شدند مکلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات

 بهره و نفهمد هیچ آن ازو( کشد تپش بر کتابها بار که ماند حماري به مثل در )نمودند

 بد بسیار کردند تکذیبرا خدا آیات که است این حالشان که قومی مثل آري ،)نبرد

  .دکرنخواهد رهبري )سعادت راه به( را ستمکاران هرگز خدا و است
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ارپایانی تشبیه کرده ه، بنی امیه را که از نور حکمت الهی محرومند به چ)ع(امام علی

  :هدفشان چریدن استکه تنها 

لَم لَمو ،ةكْمواِء الْحضيئُوا بِاَضتسي وا بِزِنادحقْديةبلُومِ الثّاقعامِ . الْعكَاالَْن كىف ذل مفَه

ةمائبیماران وجود خود را از انوار حکمت روشن ننموده و این: ترجمه)107خطبه (. الس

از این بابت به مانند چهارپایان . اندنیفروختهشعله درخشانهاي دانشۀزن با آتش

  .هستند چرنده

  ناامیدي -8 - 5

خداوند براي ترسیم حالت گناهکاران در روز قیامت، آنها را به پیري ناتوان تشبیه    

کند که چند فرزند خردسال دارد و تنها منبع درآمد او باغی سرسبز است که ناگهان می

وجه شبه، هیئت حاصل از ناامیدي و زیان . روداز بین میبا بادي سوزان، آتش گرفته و 

  :و ضرر ناگهانی پس از تالش و زحمت فراوان است

دوأَي كُمدكُونَ أَن أَحت ةٌ لَهنن جيلٍ مخابٍ ننأَعرِي وجنتا مهتحت ارهاَألن ا لَهيهن فكُلِّ م 

اترالثَّم هابأَصوبالْكر لَهةٌذُ ويفَاُء رعا ضهابفَأَص ارصإِع يهف ارنقَترتفَاح ككَذَل نيبي اللّه لَكُم 

اتاآلي لَّكُمونَلَعفَكَّرتباشد باغی را او که خواهد شما از یک هیچ آیا :ترجمه )266 :بقره( ت 

 موجود میوه هرگونه آن در و روان، جویهاي درختانآن زیر و انگور و خرما درخت از

 باغ در پس باشد، ناتوان و خرد فرزندان را او و رسدفرا بدو پیري و ضعف گاه آن باشد،

 خداوند ).ماند بدین کند انفاق ریا به که کسی حال( بسوزد؟ههم و افتد آتشبار بادي او

 حقیقت و ارهاک مآل در( که باشد کند، بیان روشن چنیناین شما براي را خود آیات

  .دکنی فکر )احوال

وضعیت مردم عراق را در جنگ صفین که در آخرین ساعات جنگ، فریب ) ع(امام 

خوردند و پس از آن همه زحمت، نتیجۀ جنگ را به دشمن واگذار نمودند، به زن 

افکند و میراث بارداري تشبیه کرده که در واپسین روزهاي حمل، جنین خود را مرده می

  .وجه شبه ناامید شدن و ضایع نمودن نتیجۀ کار است. برندان به ارث میاو را دیگر
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اَملَصت ومات قَيمها، وطالَ اَتمتالْحاملِ حملَت، فَلَما ةيا اَهلَ الْعراقِ فَانما اَنتم كَالْمرأَ

اى هستید شما همچون زن حامله !اى اهل عراق:ترجمه )70خطبۀ ( اتاَيمها، وورِثَها اَبعده

   ة طفل مرده بزاید و شوهرش بمیرد و دورباردارىدورانکه باردار شده و پس از

  .درا ببرشثگیش طوالنى شود و دورترین اشخاص اربیوه

  

  نتیجه

  البالغهعناصر تشکیل دهندة تشبیه تمثیل در قرآن و نهج – 1

قرآن، به سبب ویژگی فرازمانی و فرامکانی، هاي تمثیلی عناصر موجود در تشبیه: الف

البالغه به سبب حوادث خاص از عناصر طبیعت است، در حالی که همین عناصر در نهج

شامل برخی عناصر  و مخاطبان محدود، ) ع(یو شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار امام عل

  ).3نمودار ش(شود ها و سیر و سفر میویژه چون ابزار جنگی، خوردنی

در » حیوانات«در قرآن کریم و عناصر مربوط به » طبیعت«عناصر مربوط به  :ب

  ).3نمودار ش(البالغه از بیشترین میزان برخوردارند نهج

البالغه فقط در نهج» هاخوردنی«و » سیر و سفر«، »ابزار جنگی«عناصر مربوط به : ج

  .)3ش نمودار (اند یافت شده

  موضوعات تشبیه تمثیل -2

موضوعاتی که در قرآن کریم به صورت تشبیه تمثیل آمده در قالب مسائل : الف

البالغه غالباً است، حال آنکه این موضوعات در نهج... اعتقادي چون توحید، نبوت، معاد و

  ).3و  2، 1ش نمودارهاي (مسائل اجتماعی و سیاسی است 

بیشتر از قرآن  البالغهبسامد و تنوع موضوعات مربوط به تشبیه تمثیل در نهج: ب

  .)3ش نمودار (کریم است 

  

  نوشتپی

هاي البالغه است که در شمار فقرهاي در قرآن کریم و نهجمنظور از سایر موارد؛ موضوعات متفرقه .1

  .آیندقبل به حساب نمی
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البالغه است که برگرفته از پایان نامۀ طیبه دامنۀ این تحقیق، شامل همۀ آیات قرآن کریم و نهج .2

است و به علت تنگناي مجال مقاله، به » البالغهمقایسۀ تشبیه تمثیل در قرآن و نهج«حمزوي با عنوان 

ارائۀ چند نمونه تشبیه تمثیل و عناصر به کار رفته در آن، اکتفا شده و بقیه را در قالب نمودار، عرضه 

  .ایمکرده

  

  منابع

  فارسی) الف

، )ع(ت بیالبالغه، چاپ اول، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل، بالغت در نهج1379تجلیل، جلیل، 

  .تهران

البالغه، پایان نامه کارشناسی ، مقایسه تشبیه تمثیل در قرآن کریم و نهج1389حمزوي، طیبه، 
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القرآن،  إعجاز بيان و و النثر الشعر صناعة يف التحبري ، حترير)تابی( البغدادي العدواين، ابن أبی اإلصبع

 – اإلسالمية للشئون األعلى الس - املتحدة العربية الدکتور حفنی حممد شرف، اجلمهورية :تحقیق و تقدیم
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  .بیروت

 البالغة، قرأه ، أسرار)بی تا( األصل، الفارسي حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر اجلرجانی، أبو
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، صداي عدالت انسانی، ترجمه سید هادي خسرو شاهی، چاپ )ع(، امام علی 1376جرداق، جرج، 
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األوىل، دارالكتب  السود، الطبعة عيون باسل حممد: البالغة، حتقيق ، أساس۱۴۱۹اهللا،  جار الزخمشري،
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