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چکیده

آرایاه حس آمیای که در حوزه علم بیان جای میگیرد ،در نتیجه آمیختری یکی از
حوا

با امور وابساااته به حس دیرر حاصاااش شاااده و به متکلم کمک میکند تا از

رهرذر خیال ،با آفرینب ترکیبا ،جدید لغوی ،باعث توسعه زبانی شده و با قابلیت
محسو

ساختن معنا زمینه درک بهتر مخاطب را فراهم سازد.

این جساااتاار پس از بیان مفهوم آرایه حس آمیای و نراهی گذرا بر تاریخچه آن ،با
تکیاه بر شااایوه توصااایفی تحلیلی ،ابتادا تماام نمونههای موجود از انواع حوا
پنجرانه در نهج البالغه را شاناساایی کرده و سادس در صور ،مشاهده آمیختری
حوا  ،بااه واکاااوی و بیااان دیلااتهااای معنااایی آن میپردازد ،تااا از این طریق
جلوههایی از زیباییهای ادبی کالم امام  نشان داده شود.
یافته های پژوهب نشااان می دهد در کالم حضاار ،،صاانایع بالغی مانند تشاابیه،
اسااتعاره ،مجاز و کنایه ،که از گسااتره قابش توجهی برخوردار اساات ،هرازگاهی از
رهراذر حوا

منجر به خلق تصااااویر بدیع و زیبایی شاااده که در نهایت موجبا،

درک بهتر معناا را برای مخااطاب فراهم سااااخته اسااات .از این میان حس بینایی
نسبت به دیرر حوا

کاربرد بیشتری داشته و آمیختری یکی از حوا

با مفهومی

انتااعی جایراه قابش مالحظه ای را به خود اختصاص داده است.

* اس ادیار گروه ادبیات عربی دانشگاه الزهراا تهرااا ایراا.
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واژگان کلیدی

نهج البالغه ،حوا

پنجرانه ،حس آمیای ،مفاهیم انتااعی.

مقدمه

ادیب زبردسات برای افزایش تثییر کالم خود در راساتای بیان تعابیر ،از شایوه های گوناگونی استفاده
می کند .یکی از این شاگردهای هنری که از رهگذر خیال به آفرینش جلوه هایی از تصاویر منجر می شود
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آرایه حس آمیزی اسات .در راساتای بیان مفاهیم ،نیروی تخیل در جهت گسترش معانی ،لغات و تعبیرات

136

مربوط باه یاک حس را به حس دیگر انتقال می دهد .در حوزه مفهومی هر یک از حواس ظاهری بینایی،
شانوایی ،بویایی ،چشاایی ،بساوایی ،افعال و تعبیرات مربوط به هر حس بطور مستقل اسناد داده می شود.
بسااایاری از تعبیرات روزمره مانند شااانیدن خبر تلخ یا دیدن حادیه ناگوار از این مقوله اسااات .البته پذیرفتن
اهل زبان شارط اصالی صاحت اینگونه تصرفات زبانی است(.شفیعی کدکنی1358 :ش )274-271 ،در
ترکیب حواس مثال صادایی مشخ  ،تصویر رنگ مشخصی را بر می انگیزد پس آهنگ آبی (صدا و رنگ
) و رنگ ساابز مرطوب (رنگ و المسااه) تعابیری هسااتند که به آمیختگی حواس اشاااره دارند .به نظر می
رساد در ادبیات غرب ،نخساتین بار «بودلر» ( )Baudelaireشااعر فرانسوی ،در شعر خود حس آمیزی را
به کار برده اسااات .وی برخی از رایحه ها را توصااایف کرده به اینکه مانند نی ،نرم و نازکند ،یا مانند دشااات
سرسبزند .و این گونه میان بو ،المسه ،بینایی و صدا پیوند برقرار ساخته است( .فتحی :ال.تا)83 ،
در غالب اشاعار بودلر ،احسااسات از طریق حس و تصویر انتقال داده می شود .به عبارتی حس آمیزی
ویژگی بنیادی صاور خیال در شاعر بودلر اسات .تبیین سارشات صور خیال مبتنی بر حس آمیزی ،تالشی
ضااروری برای درک جامعتر و بهتر در شااعر نمادگرای بودلر اساات .لذا شااالوده صااور خیال  ،در تناظرهای
بودلر بااه طور خاااص و در شاااعر نمااادگرا بااه طور عااام ،هم آمیزی حواس یااا حس آمیزی اساااات.
(سجودی1323:ش122 ،و)222
پس از پذیرش نظریه حس آمیزی بودلر در شاعر معاصار غرب ،این صنعت مورد استقبال ناقدان عرب
قرار گرفات .غنیمی هالل «طبق نظر » ،بر این باور اسااات که نخساااتین بار شااااعران غربی پیرو مکتب
رمزگرا ،برای بیان انفعاالت روحی خود ،از صانعت حس آمیزی در اشاعارشان استفاده کرده اند1227( .م،
 )325برخی برای این تکنیک توجیه فلسااافی و برخی بیانی آورده اند .در تفسااایر فلسااافی «أنطون غطاس
کرم» بر این باور بود که :صاادا ،رنگ ،عطر و شااکل همه اصاالی واحد دارند1242(.م )23 ،و« ّ
الس اعدنی»
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ارتباط محکم میان این عناصار و ساایر کائنات زمینی را در اساباب آسمانی بیان کرده است1287(.م)24،
محمد مندور در توجیه ادبی این نظریه می گوید :ادیب یا شااعری که می خواهد احساسات خود را به طور
کاامل به دیگری انتقال دهد باید کلماتی را از قلمرو حسااای معین به قلمرو دیگری منتقل ساااازد ،این کار
یعنی انتقال احسااااساااات به دیگری(.مندور1262:م )33 ،بنابر این اگر آنره با حواس پنجگانه درک می
شاود با صافات حواس دیگر توصیف گردد حس آمیزی صورت گرفته است .مثال رنگ سفید که مربوط به
بینایی است با نرمی که به المسه برمی گردد توصیف شود( .السعدنی1287 ،م)25 ،
در دوره معاصاار در ادبیات فارساای« ،شاافیعی کدکنی» در کتاب خود از ترکیبات حس آمیخته یاد کرده
حسااای با یکدیگر عالوه بر حواس ظاهری ،شاااامل حواس باطنی هم می شاااود(.همان)17 :پنج حس
بینایی ،شاانوایی ،بویایی ،چشااایی ،المسااه در ترکیب ،امکان ایجاد بیساات و پنج نوع حس آمیزی را دارند.
اگر محساوسی از مقوله رنگ با فعل دیدن بکار رود (مثال رنگ درخت را دیدم) کاربرد حقیقی است اما اگر
با فعل بوییدن بیاید (رنگ درخت را بوییدم) جای حواس به هم خورده و مجاز خواهد بود( .همان)16:

حس آمیزی در نهج البالغه

اسااات1372(.ش )41 ،مثل جیغ بنفش یا آواز روشااان(.همان1321 :ش )15 ،این آمیختگی قلمروهای

تصااااویر مربوط به حوزه بینایی با واژگان فراوانی از رنگها ،شاااکلها و...توصااایف پذیرند حال آنکه این
توسااعه معنایی در باره دیگر حواس مهیا نیساات .به عنوان مثال در حوزه شاانوایی تنها صاافات اندکی مانند
گوشاخراش ،زیر ،بم ،قوی و ...می تواند نشاان دهنده مشخصات صدا باشد .در آرایه حس آمیزی صفات
مربوط باه یاک حس برای حس دیگر بکاار گرفتاه می شاااود .به این ترتیب پدیده توساااعه معانی روی می
دهد(.شفیعی کدکنی1358 :ش)274 ،
ّّ
ٌن فَیَ
در قرآن کریم نیز آیات متعددی از این آرایه برخوردارند .به عنوان مثال در ساوره مدیر«:ی ٌْمَ َی ْ َس َح ُح َ
الوَارَ َنلَىَوُ ُجٌهه ْمَ ُ ُ
وقٌا ََم َّس ََس َق َ ََر»﴿ ﴾48ارتباااط بین دو حس چشاااایی و المساااه در دو فعال «اوقوا» و
َّ
ّ
«مس» قابل مالحظه است .زیرا درد عذاب جهنم با حس المسه قابل درک است نه حس چشایی .از آنجا
که اوق برای احسااااس اساااتعاره گرفته شاااده (ابن عاشاااور ،د.ت ،)324/27،لذا پایه این حس آمیزی بر
استعاره مکنیه بنا شده است.
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با توجه به اینکه تاکنون کالم امیرالمؤمنین علی  با این رویکرد مورد بررساای قرار نگرفته اساات ،از
این رو جستار حاضر به آرایه حس آمیزی در نهج البالغه اختصاص یافته است.
پیشینه پژوهش

هر چند حس آمیزی پیشااینه ای دیرینه دارد اما این مقوله در سااالهای اخیر در ادبیات فارساای بیشااتر
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مورد توجه پژوهشاگران قرار داشته و بر اشعار و متون ادبی مختلفی تطبیق یافته است .پژوهشهای ایل از
این دست است:
 پایان نامه کارشاناسای ارشد زبان و ادبیات فارسی ،با عنوان «بررسی حس آمیزی در دیوان صائب» ،ایرسااعید بیرانوند ،به راهنمایی حبیب الله عباساای ،دانشااگاه تربیت معلم تهران9731،ش .نتیجه نشااان
می دهد حس آمیزی کاربرد بسیار گسترده ای در اشعار صائب دارد.
ّ
 مقاله«تراسااال الحواس فی شاااعر الشااایخ أحمد الوائلی» ،کاظم عبدالله عبدالنبی عنوز1997 ،م ،تربیهالقادساایه ،العدد ،1ص ا

 .971-917نویساانده انواع حس آمیزی را در شااعر این شاااعر عراقی مورد

بررسی قرار داده و علل استفاده از این آرایه را اکر کرده است.
 مقاله«ظاهره تراسال الحواس فی شاعر أبی القاسام الشاابی و ساهراب سابهری ،عرفت بور و سلیمانی،اضاءات نقدیة1994 ،م .طبق نتیجه به دست آمده حس آمیزیهای به کار رفته در شعر سپهری نسبت
به شعر ّ
شابی از پیریدگی بیشتری برخوردار است.
 -مقاله«تراسااال الحواس فی قصاااائد سااایمین بهبهانی و فروغ فرخزاد ،دراساااه کیفیه الترکیب ونسااابه
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اساتخدام الحواس لدیهما» ،مریم ساعدزاده وشاهین اوجاق علیزاده ،اضاءات نقدیة ،العدد ،17ص
مجرد بیشتر از ّ
 .949-999که در شعر هر دو حواس ّ
حواس ظاهری کاربرد داشته است.
 مقاله«حس آمیزی سارشات و ماهیت» ،مینا بهنام ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،ش ،99ص - 19 .71پدیده حس آمیزی را با تکیه بر زبانشااناساای غرب ،در اشااعار فارساای مورد بررساای و واکاوی قرار
داده و به این نتیجه رسایده که حس آمیزی ،ریشاه در سااختار اساتعاری و نظام گزینشای تفکر انسان
دارد و به همین دلیل در شاخه های مختلف هنر فراوان به کار می رود.
 مقاله«جاﻳگاه و نقش حس آمیزی در شعر شفﻴعﻲ ﻛدﻛنﻲ» ،حجت اﷲ بهمنی مطلق ،علوم ادبی ،سال،7ش  ،91ص  .99-17حس آمیزی را به عنوان یک ویژگی سبکی برای شاعر ایبات می کند.
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 مقاالاه«حس آمیزی در مثنوی» ،احماد امین و زهرا عظیمی ،علوم ادبی9791 ،ش ،ساااال ،7ش .91نتیجه گویای این نکته اسات که حس آمیزی حاصال از اساناد در مثنوی موالنا بیشتر از آمیختگی دو
حس از حواس ظاهری است.
 «بررسی حس آمیزی در غزلیات بیدل دهلوی» ،شراره الهامی ،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،پاییز ،9737دوره ،4ش  ،91ص ا

 .43-79این مقاله که برگرفته از رساااله دکتری دانشااجو اساات انواع

حساااامیزی در غزلیاات بیادل دهلوی از نظر ترکیب ویژگی های حواس با یکدیگر مورد بررسااای قرار
گرفته و باالترین بسااامد مربوط به حس بینایی-شاانوایی و کمترین بسااامد در ترکیب حواس بویایی و
چشایی بوده است.
.974-997حس آمیزی را در نمونه های مختلف شااعر فارساای ،از قدیم تا معاصاار مورد مطالعه قرار
داده است.
 «بررسای حس آمیزی در اشاعار نصرالله مردانی» ،محمودی و راشکی ،زبان و ادبیات فارسی ،سال ،19ش  ،177صاا

.)999-939این نتیجه به دساات آمده که شااعر مردانی میزان قابل توجهی از انواع

حس آمیزی در نهج البالغه

« -حواس پنجگانه و حس آمیزی در شاعر» ،پرساتو کریمی ،گوهر گویا ،سال ،1ش 9737 ،3ش ،ص

حس آمیزی را در خود دارد.
اماا در حوزه متون دینی دربااره آرایاه حس آمیزی تنهاا دو مقاالاه در زمیناه قرآن پژوهی انجاام یافته
است:
 مقاالاه «بالغاه تراسااال الحواس فی القرآن الکریم-نماااج تطبیقیة ،»-أحمد فتحی رمضاااان ،جامعهموصااال ،العراق،کلیاه اآلداب ،مجلاه جاامعاه تکریات للعلوم اإلنساااانیاة(1997م) ،ج  ،94العدد،9
صا  .91-9این مقاله ،ساابقه صنعت حس آمیزی را که پیش از این از آن رمزگرایان بود برای قرآن
به ایبات رسانده است.

ّ
الحواس فﻲ ضااوء القرآن الکریم ،وظائف و ّ
جمالیات » ،محمد عباس زاده و
 در ایران مقاله « :تراساالّ
خاقانی  ،مجلة دراسات فﻲ اللغة العربیة،و آدابها ،ﺍلعدﺩ ﺍلوﺍحد ﻭﺍلعشرﻭﻥ 1995 ،ﻡ ،ص ،17-24
در راساتای کار پیشاین نگارش یافته و کاربرد حس آمیزی در قرآن را برای بیان مفاهیم مجرد دانسته
است.
با توجه به پیشاااینه کار ،نگارندگان جای خالی تطبیق این آرایه را بر کتابی که آن را تالی تلو قرآن خوانده اند
احساس کرده و بر آن شدند تا به جستجوی این آرایه در نهج البالغه بپردازند.
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سؤاالت پژوهش

جستار حاضر با تکیه بر شیوه توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخ سؤاالت ایل است:
 -9امام علی  برای تفهیم کالم خود به مخاطب ،چگونه از آرایه حس آمیزی بهره برده اندب
-1حواس ظاهری در نهج البالغه در چه ساختهایی به کار رفته استب
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 -7کدام حس در کالم امام کاربرد بیشتری داردب
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نگاهی بر حس آمیزی در گذر زمان

در زبان انگلیسااای ( )synaesthesiaو در عربی از آن به (تراسااال الحواس) یا (الحس المتزامن) نام
برده شااااده اساااات(.وهبااة1284 :م )148 ،در ادبیااات غرب تعااابیر دیگر آن (انتقااال حسااای) sense
 transferenceو (مشاابهت حسای)  sense analogyاسات که به وصاف یک نوع حس بر حسب حس
دیگر اطالق می شود»( .حسینی1382 :ش)85 ،
به نظر می رسااد خاسااتگاه این صاانعت که در زبان از وجوه برجسااته بیان کالم بشاامار می رود از دیرباز در
ادبیات وجود داشااته اساات .در شااعر فارساای از قدیمی ترین نمونه های حس آمیزی را می توان در شااعر
رودکی مالحظه نمود .آمدن بو بجای استشمام بو در این بیت نوعی حس آمیزی نوعی است:
بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی(رودکی9773:ش)9،

در ادبیات عربی رد حس آمیزی را در اشاااعار جاهلی می توان دید .به عنوان مثال شاااما بن ضااارار
الذبیانی در توصیف فراق یار چنین سروده است:
وکادت غداه البین ینطق َطرفها بما تحت مکنون من َّ
الصدر م َ
شر ِج (الهادی1268:م)77 ،
ٍ ِ
ِ ِ
محبوبه در صبح فراق می گرید و این گریه از حزنی که در دل نهان داشته سخن می گوید.
َ
(ینطق طرفها) با نسبت دادن سخن به چشم دو حس را به هم آمیخته است.
شاعر در ِ
و یا در این بیت از معلقه عنتره:
َ َ َ
َف َّ
بانه
ازور ِمن وقع القنا ِبل ِ
اسب از شدت ضربات نیزه رمید و با اشک و شیهه بمن شکوه و شکایت کرد.

َ
وشکا َّ
إلی بعبره وت َحمح ِم (التبریزی1222:م)183،

شااکایت کردن مسااتلزم سااخن گفتن اساات .نساابت دادن شااکایت به اشااک اسااتعاره و در بر دارنده حس
آمیزی است.
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در نقد قدیم شااالوده حس آمیزی را نزد عبدالقاهر جرجانی می توان یافت( .خضاار حمد ،ال.تا)181 ،
هر چند این صاانعت ادبی جزو اسااناد مجازی و علم بیان بشاامار می رود اما در کتابهای بالغی قدیم از آن
اساامی به میان نیامده اساات .تعریفی که جرجانی در بیان اصااطالح تشاابیه عقلی ارائه داده بر اصااطالح
امروزی حس آمیزی مطابقت دارد .وی می گوید :وقتی انساان ساخنی جالب می شنود سراپا غرق سرور و
شاعف میشاود لذت این شانیده درسات مانند لذت چشایدن عسال است(.الجرجانی1227 :م )62 ،نمونه
اشااعاری که جرجانی در مورد تمثیل نوع عقلی آورده برحسااب تثییر مشااابه چیز عینی بر حواس و تثییر فکر
انتزاعی بر عقل بیان شااده اند .نوع تمثیلی که آشااکارکننده شااباهت بین فکری انتزاعی و چیزی ملموس
است مبتنی است بر تشابهی که عقل آن را کشف می کند(.سجودی1323 ،ها)227 ،
در ساروده هایشاان برای گساترش خیال مبتکرانه خود بدون تعمد و تکلف از صنعت حس آمیزی استفاده
کرده اند .نکته قابل تثمل این اسات که اکثر ناقدان جدید از این امر غافل مانده اند و بدون اشااره به ریشه
تاریخی حس آمیزی ،این صنعت را وامدار مکتب رمزی غرب می دانند .شاید این که بگوئیم غربیان حس
آمیزی را در ادبیات کشف کرده و آن را در قالب صنعت معرفی کرده اند منصفانه تر باشد.
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با نگاهی گذرا به اشاعار قدیمی درمی یابیم شاعران عرب که از موهبت شعری شگرفی برخوردار بودند

مفهوم حس آمیزی و تأثیر آن بر بیان

ناقدان معاصار بین دیدن و درک حسای تفاوت قائل اند .هرچند دیدن ،کاربرد نوعی حس است و مغز یک
تصاااویر مرئی در مقاابال دیادگاان مجسااام می ساااازد ولی تفکر حسااای ،نوعی مشااااهاده درونی خاص
است(.اسماعیل :التا )155 ،به عبارت دیگر حس آمیزی ،آمیختگی حواس است به شیوه ای که اهن را
به اندیشیدن وا دارد.
شااید بتوان گفت زبان در اصال رموزی است که داللتها و عواطف خاصی را برمی انگیزد .رنگ ،صدا
و بوی خوش زمینه درک واحدی دارند .پس انتقال صاافات یک حس به دیگری به انتقال تثییر روحی میان
آن دو کمک کرده و بدین ترتیب به تکامل بیان می انجامد .زیرا روح کامل تر از حس اسات لذا عالم حسی
تصاااویر نااقصااای از عاالم روح اسااات .حس آمیزی تاثییری ژرف بر روح می گذارد زیرا ادیب آنره را که با
احساااااسااااتش درک می کنااد بااه مخاااطااب انتقااال می دهااد نااه آنرااه کااه در عااالم خااارج وجود دارد.
(صالح1224:م)76 ،
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آمیختن حواس باعث آفرینش ادبی و تحریک اهن مخاطب میشود و او را به تثمل و تفکر وا
میدارد .به عنوان مثال در عبارت «سکوت سنگین ،دو حس شنوایی و بساوایی را با هم آمیختهایم و سکوت
را بجای آنکه با گوش حس کنیم با دست لمس کرده و آن را سنگین یافتهایم»( .میرصادقی)23 ،1374:
هنگامی که شااااعر با کمک یکی از حواس خود به وصاااف چیزی می پردازد در صاااورتی که از ابزار حس
آمیزی اساتفاده کند از سایاق مثلوف دور شاده و با ابداعی نو باعث غنا و گساترش زبان می شود(.الصائغ:
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

1227م )36/1 ،ادیاب در پی ایجااد شااایوه ای جدید از روابن زبانی برای پر کردن خأل نق

سااایساااتم

حواس ،به تبادل داده های حواس می پردازد تا از این طریق تصویری آمیخته از احساسات و مغایر با عرف
زبانی بیافریند(.نوفل ،ال.تا)165 ،
گاه در پی درآمیختن حواس گوناگون تصااویر ساااخته می شااود .به عنوان مثال زمانی که شاااعر آنره
دیدنی اسات را برای حس شانوایی قرار می دهد و آنره با چشام درک می شاود با گوش آن را می شانود و
شاانیدنی ،جنبه دیداری به خود می گیرد ،یا آنره شاانیدنی اساات بوئیده می شااود همه این شااگردها در
ساخت تصویر شعری شرکت دارند( .عشری زاید2222 ،م)72 ،
بنا بر آنره گفته شاد میتوان نتیجه گرفت که تثییر گذاری از طریق حس آمیزی بسایار قوی است زیرا
برداشاات ادیب از عالم ماده و محسااوسااات ،مانند دیگران نیساات .او میتواند با ترکیب حواس پنجگانه در
عالم خیال تصاااویری بدیع بیافریند .البته باید خاطر نشااان ساااخت آمیزش حواس ناهمگون ،در صااورتی
زمینه درک بهتر معنا را فراهم میسازد که با ابتکار و اوق همراه شود .در این صورت ،با تصویرسازی فنی،
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از طریق آشنایی زدایی و ایجاد برجستگی معنایی ،تثییری مضاعف و ماندگار بر مخاطب خواهدگذاشت.
ساختار حس آمیزی

طبق بررسایهای انجام شده اگر چه حس آمیزی صنعتی کهن است اما از نظر ساختار تقسیم بندی معینی
ندارد .به طور کلی حس آمیزی در دو شکل ترکیبی و غیر ترکیبی به کار می رود .به نظر می رسد که شکل
ترکیبی آن ضاامن علم نحو و غیر ترکیبی غالبا در حوزه علم بیان قرار دارد .اکنون برای درک بهتر ساااخت
این آرایه ،به مطالعه بالغی و نحوی آن می پردازیم.
ساختار بالغی

به نظر می رسااد حس آمیزی در آغاز ساااده و محدود به حواس ظاهری بوده اما در دوره کنونی با افزایش
کاربرد این شاگرد بالغی در قلمرو ادبیات ،از حواس پنجگانه فراتر رفته و به ادراکات باطنی رساایده است.
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در اساااس حس آمیزی بین علما اختالف نظر وجود دارد .برخی حس آمیزی را قساامی از مجاز برشاامرده
اند به گونه ای که از رهگذر آمیختن دو حس با یکدیگر ایجاد می شود(.داد9773 :ش)993 ،
در اسناد مجازی ،حس آمیزی از آن روست که افعال مربوط به حواس به جای همدیگر به کار می رود .در
زبان فارسای حسآمیزی را نوعی توسعه قلمرو مجاز و استعاره دانسته اند که سبب آشنایی زدایی می شود.
شافیعی کدکنی این توساعه را تا بینهایت قابل گسترش می داند به شرطی که اصل زیبایی شناسی سبک و
نیز رسانگی(انتقال احساس به مخاطب) در آن لحا شود .به عبارتی وقتی کلمهای را از خانواده خود جدا
کردیم و در کناار خاانواده دیگری قرار دادیم اهال زباان از این ازدواج جادید احسااااس لذت کند و تا حدی
احسااااس گویناده را درک نماایاد وگرناه به آشااافتگی زبان دامن زده و نقض غرض خواهد بود( .شااافیعی
پژوهشاگران غربی ،که به اساتعاره نگاهی زبانشااناساانه داشاته اند حسآمیزی را یکی از شاااخه های
اسااتعاره بشاامار آورده اند .جوزف اسااترن ( (Stern,Jozephمبنای حس آمیزی را اسااتعارهای می داند که
مبتنی بر رابطاه تشااااباه در تاثییرات ادراکی یا عاطفی اسااات .به نظر او صااافاتی که بر کیفیتهای اشااایاء
محسااوس داللت دارند می توانند به صااورت اسااتعاره هایی برای اشاایاء معقول به کار روند( .حق شااناس:
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کدکنی9799 :ش97 ،و)94

9779ش .)73 ،استفان اولمان) (Ullman,Estephenاز زاویﮥ دید یک زبانشناس ،که به مبانی شناختی
زبان نیز توجه دارد ،به مبحث حس آمیزی می نگرد و بر این باور است که اساس حس آمیزی نیز با مقوله
تغییرات معنایی و انتقال که خود از پایه های سااازه ای اسااتعاره اساات شااکل می گیرد( .بهنام9739 ،ش،
 ، 79به نقل از اختیار) به عبارت دیگر در طبقه بندی اولمان ،مجازهایی که از طریق آنها احساااسات مادی
به حاالت اهنی نسابت داده می شاوند مانند (خلق و خوی شایرین) زیر طبقه استعاراتی هستند که تشابه
عاطفی دارند( .حق شناس9779 :ش)39 ،
بنابر این می توان گفت تفاوت میان اسااتعاره و حس آمیزی به رابطه (عالقه) میان مشاابه و مشاابه به
باز می گردد .در اسااتعاره که این ارتباط جامع نامیده می شااود ،مشااابهت اساات اما در حس آمیزی رابطه
مشااابهت همان برداشاات واحد روانی اساات که از شاانیدن عبارت مزبور حاصاال می شااود .مثال در ترکیب
وصافی خبر تلخ ،اندوهی که از شنیدن خبر بد به انسان دست می دهد معادل همان حس نامطلوبی است
که از چشیدن ماده ای تلخ برای انسان ایجاد می شود .پس رابطه همان حس واحد (ناخوشایند) است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه حس آمیزی یکی از عناصر خیال است می تواند در تشکیل تصاویر متعدد
تشبیهی ،استعاری ،کنایی و مانند آن ،نقش داشته باشد.
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ساختار نحوی

حس آمیزی از نظر دساتوری در ترکیب و غیر آن ،به کار می رود .شکل ترکیبی حس آمیزی را می توان به
دو بخش ترکیب وصافی و ترکیب اضافی تقسیم نمود .در ترکیب وصفی ،دو کلمه از متعلقات حواس با هم
به صاورت یک واژه مرکب نمودار می شاود .گاه این ترکیب از پیوند یک پایه حسی و یک پایه انتزاعی است
که در این صاورت ابهام و شاگفت انگیزی اساتعاره حس آمیخته به مراتب بیشتر می شود .قابل اکر است
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

کاه گاه در بافت یک جمله یا عبارت تنها از یک حس اساااتفاده شاااده و گاه دو حس به طور جداگانه برای
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ادراک یاک تجرباه مالحظاه میشاااود .همرنین ممکن اسااات یکی از حواس ظااهری با امری عقلی یا
انتزاعی ترکیب شاود و جدای از اینکه ترکیب وصافی باشاد یا اضافی ،تصویری بدیع بیافریند ،مانند عبارت
«تلخی هجران» که تلخی از مقوله چشایی است و به امری انتزاعی(هجران) اضافه شده است.
اکنون به بررسااای انواع حس آمیزی در نهج البالغه می پردازیم تا ببینیم این صااانعت چگونه و در چه
ساخت هایی در کالم حضرت علی  تجلی یافته است.
کاربرد حواس ظاهری در نهج البالغه

حواس پنجگانه در نهج البالغه به شااکلهای مختلفی به کار رفته اساات .در جسااتار حاضاار عبارت حس
آمیخته از نظر بالغی و نحوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
ترکیو دو حس با یکدیگر

بینایی و شنوایی

یکی از بلند ترین و فراگیرترین فرمانهای امام علی  نامه ایشااان به «مالک اشااتر نخعی » اساات،
هنگاامی کاه او را باه جاای «محماد بن ابو بکر» باه فرمانداری مصااار گمارد .در فرازی از این نامه پس از
سفارش درباره رفتار با قاضیان چنین آمده است:
کَن ََظراًَ َبلَیغ َا ً .در دستوراتی که دادم نیك بنگر(.ن)57:
لَ ْان ُظ ْر فَیَ َ ل َ
از نظر لغوی کلماه «النظر» باه معنایّ :
حس العین(حس بینایی)( ،ابن منظور9494 ،ق ،)195/5،و
یا ّ
تثمل الشیء بالعین(با چشم در چیزی به دقت نگریستن) میباشد( .الجوهری9771 :ق)379/1 ،
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واژه «بلیغ» نیز که از نظر نحوی در اینجا صاافت برای واژه «نظر» قرار گرفته ،اختصاااص به وصااف کالم
دارد و در لغت نیز به معنای ساخنوری آمده اسات؛ رجل بلیغَ :ح َسان الکالم فصایحه (مرد سخنور)( .ابن
منظور9494:ق)419/3 ،

حس آمیزی در عبارت فوق از آن روسااات که «نظر» مربوط به ّ
حس بینایی اسااات و «بلیغ» به حوزه
ً ً
شانوایی برمیگردد .میتوان گفت عبارت «انظر نظرا بلیغا» به گونه ای امتزاج میان این دو حس است ،که
با هدف جلب توجه مخاطب به کار رفته است.
بینایی و المسه

اگر کوه ها از جای کنده شااوند تو یابت و اسااتوار باش ،دندان ها را برهم به فشااار ،کاسااه ساارت را به خدا
عاریت ده ،پای بر زمین میخکوب کن ،به صاافوف پایانی لشااکر دشاامن بنگر ،از فراوانی دشاامن چشاام
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حضرت در جنگ جمل پرچم را به فرزندش محمد حنفیه داد و فرمود:
ْ
ْ
ك َْارمَب َح َصر َ ََأ ْق َص َْالق ٌَْم ََوَغُ َّضَ
كَت ْه فَیَالأَ ْرض ََق َه َم َ
َتزُو ُلَال َحا ُل ََو ََل َ َتز ُْلَ َن َّضَ َنلَىَنَاج َ ََأنرَالل ََّ َ ُجمْ ُ َم َج َ
َب َص َر َ ََو َْانل َْم ََأ َّنَالو َّ ْص َرَم ْنَن ْوهَالل َّ َُسح َْحا َن َُ َ .

بپوش ،و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است)99: ( .
َ َ
از نظر لغوی رمی به معنای انداختن اساتَ « .ر َمیت الشاایء  :ألقیته» (زبیدی9494 ،ق )475 /99 ،و
اگر به چشاام نساابت داده شااود (رماه بعینه) از باب مجاز اساات( .زمخشااری9979 :ش )157/9 ،بدیهی
اسات که انداختن و پرتاب کردن با دسات صاورت می گیرد و حس المسه در آن دخیل است .عبارت « ْار ِم
َ
ِب َب َصا ِرم» که دارای دو حس المساه و بینایی اسات در معنای نگریساتن به دوردست به کار رفته ،و از باب
اساتعاره مکنیه اسات .چشام بساان تیری اسات که به دورترین نقطه پرتاب می شاود .مشبه بصر(چشم) و
مشبه به محذوف سهم (تیر) ،و قرینه فعل ارم (بیانداز) است .
از منظر حس آمیزی تیراندازی که با حس المسااه صااورت می گیرد با دیدن که حس بینایی اساات در
هم آمیختاه و درک لمسااای باه واساااطاه درک بینایی تقویت و تجلی یافته تا عبارتی در نهایت بالغت ایراد
گردد.
چشایی و المسه

حضاارت در باب ضاارورت کنترل زبان چنین می فرمایند:الل ِّ َس َانُ ََسَ ُح ععَإ ْنَ ُِلَیَ َن ْو َُ َنق َ ََر .زبان تربیت نشااده،
درنده ای اساات که اگر رهایش کنی می گزد( .ح) 19:قساامت مهمی از گناهان کبیره و خطرناک (حدود
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سااای گنااه) باا زبان انجام می شاااود .زبانی خالی از قید و بند و بدون مانع در حالی که این زبان می تواند
بهترین وساایله خیر و سااعادت باشااد(.مکارم شاایرازی9799،ش )771/91 ،آیت الله خوئی این عبارت را
بلیغترین تعبیر در ّام زبان اکر کرده اند(.خوئی ،بی تا)93/19 ،
از نظر بالغی کلمه ساابع از آن رو برای زبان اسااتعاره آورده شااده که اگر آن از کنترل عقل آزاد شااود،
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ساااخنی خواهد گفت که مانند درنده ای یله و رها ،باعث نابودی صااااحبش می گردد( .ابن میثم9999،م،
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))179/5
ّ
همانطور که می دانیم یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان در نطق اوست« :علمه البیان»(الرحمن)1:
َ
ّ
اما ا گر کالم بدون اندیشه بر زبان جاری شود انسان را به ورطه هالکت می کشاند(َ .عق َر) به معنی َ(عض)
یعنی گاز گرفتن .در این حکمت زبان که کارش چشاایدن اساات جای دندان را گرفته و می گزد .به عبارت
دیگر جای حس چشاایی با المساه عوض شاده اسات تا تصویر زشت زبان لجام گسیخته را برای مخاطب
برجسته نماید.

حضااارت درباااره آزار زن چنین می فرمااایناادْ :ال َم ْر َأ َ َن ْق َر عبَحُلْ ٌَ َالل َّْس َ َحَةَ .نیش زن شااایرین اساااات.

(حکمت )19:تشابیه زن به عقرب از آن روست که بدون کینه نیش میزند .این حکمت مرد را به سازگاری
باا زن فرا می خواناد زیرا در کناار نیش هاای زن نوش های فراوانی نیز وجود دارد که نیش های او را قابل
تحمل بلکه شایرین می کند.این کالم حکیمانه و موجز امام ،از منظر بالغت اضافه تشبیهی است .یعنی:
ْ َّ
لسابته حلوة .همرنین پارادوکس در عبارت «حل َوه الل ْسا َب ِة» « :شایرینی نیش» معنا را برجساته می سااازد.
حس آمیزی در شاایرینی(چشااایی) و نیش(المسااه) جلوه یافته و پیداساات که اسااتفاده از این آمیختگی
حواس ،تشبیه را برای مخاطب بسیار ملموس ساخته است.
شنوایی و المسه

اماام  در نااماه ای در پااساااخ به معاویه که به بهانه خونخواهی دروغین عثمان بپا خاساااته بود و قتل
عثماان را بهااناه ای برای ّ
تمرد و مخاالفت خود قرار داده بود آینده جنگ او با یارانش را چنین پیشاااگویی
ْ
ك ََض َ َی َِ َْال َمَالَب ْالأَ ْققَالَ.همانا من تو را در جنگ
كَتَض ََِم َنَال َح ْربَإ َ اَ َن َّض َ ْجَ َ
میفرماایاد:لَ َکَ َأ َیَ َقَ ْه ََر ََأی ُجَ َ
مینگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده ،فریاد و ناله سر می دهی( .ن)759/99:
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حضااارت پیشاااتر بیان نموده بودند که ایشاااان از جنگ ابائی ندارند چون قاتل جد و برادر و دائی معاویه در
جنگ بدر بوده اسات ،و حضارت برای بیان اینکه معاویه مرد جنگ نیسات ،با مصااحبت حس المسه(گاز
ّ
گرفتن) و ساامعه(هیاهوی شاتران) تصویری بدیع ترسیم میکند .عض به معنای گاز گرفتن است و ایر آن
اگر بر روی مواد غذائی باشد خوشایند اما بر روی پوست آزار دهنده است و از طریق المسه حس می شود.
و ضااجیج ،هیاهوی شااتران اساات از گزند بار ساانگین ،و گویا ارتباط میان دندان گرفتن و فریاد زدن که
احساااس درد از اعماق اساات انزجار معاویه از شاارکت در جنگ را به خوبی نشااان میدهد .در بخش اول،
امام  در حالی که سااخن می گوید مشا ّابه و از آن رو که حالت واقعی آینده معاویه را می بیند ّ
مشاابه به
اسات .در اینجا معاویه به شاتری زیر بار مانده تشابیه شاده که صادای ناله از آن بلند می شاود ،وجه شبه،
اساتعاره مکنیه وجود دارد به این صاورت که جنگ به حیوانی درنده تشبیه شده که معاویه و لشکریانش را
می گزد ،و گاز گرفتن را برای آن به شیوه استعاره مکنیه آورده است.
ترکیو یکی از حواس با امری انتزاعی
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ساختی و شادت آزردگی اسات که در هر دو (معاویه گرفتار و شاتر زیر بار) موجود اسات .در کلمه عضتک

همانطور که اکر شاااد حس آمیزی ،حاصااال آمیختن حواس ظاهری اسااات .در نهج البالغه گاه یکی از
حواس ظاهری با مفهومی عقلی یا انتزاعی ترکیب شااده و تصاااویر زیبایی آفریده اساات ،از این رو هر چند
ً
می دانیم این ترکیب با تعریف حس آمیزی دقیقا منطبق نیساات اما می توان آن را در زمره این آرایه بشاامار
آورد .از طرف دیگر باه دلیال یاافتن شاااواهد قابل توجه در کالم حضااارت ،حیف بود به این جنبه پرداخته
نشود ،لذا نگارندگان به بررسی نمونه هایی از آن پرداخته اند.
در این ترکیبات ،قلمرو آمیزش حواس از حوزه حواس پنجگانه که نوعی حس آمیزی ساده است تغییر کرده
و به ادراکات باطنی توسعه یافته به گونه ای که درک آن تنها با حواس ظاهری امکان پذیر نیست .امام در
ْ
نخستین بخش خطبه  -بعد از حمد و ینای الهی  -مردم را مخاطب ساخته می فرمایدََ :أیهَاَالو َّ ُاسَلَ إ َیَلَ قَأ ُتَ
َنی َن َْالف ْت َوةَ .ای مردم من بودم که چشم فتنه را کندم)23: (.
این جمله امام  اشااره به آشاوب مردم بصره و ناکثین است .برای فتنه لفظ «عین» را استعاره آورده و با
لفظ «فقث» اساتعاره را ترشایحیه کرده ،و کنایه از فرو خوابیدن وکشاتن اهل فتنه با شمشیر آن حضرت می
باشاد(.ابن میثم1222 :م .)426/2 ،عبارت«عین الفتنة» ترکیبی اضافی است که در آن ابزار حس بینایی
به مفهومی انتزاعی اضااافه شااده تا تصااویرساااز باشااد و معنا برای مخاطب ملموس گردد .در ادامه خبر از
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فتناه هاای بنی امیاه می فرمااینادَ :أ َل ََوَإ َّن ََأ ِْ ٌَ َف َْالف َتنَن ْوهَیَ َنلَی ُک ْمَل ْت َو َ َبنَیَأ ُ َ َمی َةَ،لَ إنَّهَاَل ْت َو َ َنمْ َیا ُءَم ُْظل َم ع َة.
آگااه بااشااایاد همااناا ترسااانااکترین فتناه هاا در نظر من ،فتنه بنی امیه بر شاااما اسااات ،فتنه ای کور و
ظلمانی)97: (.
شاکساته شدن حرمت رسول خدا  ، به شهادت رساندن امام حسین  و اریه مطهرش ،ویران
کردن و سااوزاندن خانه خدا ،قتل عبدالله زبیر در مکه ،سا ّ
اب امام علی  به مدت هشااتاد سااال ،ایجاد
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

آشااوب و بال در بالد مساالمانان و مساالن کردن ّ
حجاج بر جان و مال آنان ،از جمله منکرات فراوانی اساات

که در کتب تاریخ به تفصاایل اکر شااده اساات .امام علی  برای آگاه کردن مردم از فتنه های بنی امیه،
لفظ (عمی) را برای انجاام امور بر خالف قوانین حق یاا عادم هادایات ،اساااتعااره گرفتاه اناد تا بر بزرگی و
خطرناکی این فتنه تثکید نمایند .عبارت«فتنه عمیاء» ترکیبی وصااافی اسااات .در این ترکیب با اساااتفاده از
تشاابیه بلیغ ،کوری که با حس بینایی در ارتباط اساات به امری انتزاعی(فتنه) نساابت داده شااده اساات .به
لحا دو طرف تشبیه ،انتزاعی-حسی است.
ْ
ْ
َالسمَالوَّاق ُع فَیَ َج ٌْلهَاَیهٌَْیَإ َلیهَا َْالغر َْال َ اهلَُ
در توصیف دنیا می فرمایندَ :مثَ لَُاله َنیاَ َُ َمثَ لَال َ َحی َ َلی عن ََمسهَا ََو َّ
لَ.دنیای حرام چون مار ّ
سامی اسات ،پوست آن نرم ولی ّ
سم کشنده در درون دارد،
ب َْال َعاق َُ
َوَی ْح َ رُ َهاَ ُ وَالل ِّ
ناادان فریاب خورده باه آن می گرایاد ،و هوشااامند عاقل از آن دوری گزیند(.ح )999 :در مثال مورد نظر
تضاااد ظاهر و باطن دنیا با تمثیل به مار نشااان داده شااده که به هنگام لمس آن بسایار نرم و مالیم به نظر
انساان بی خبر ،از لمس آن لذت می برد در حالی که از سام «ناقع» (سام کشنده و جان گداز)
می رساد و
ِ
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در درون این حیوان خطرنام غافل اسااات .مارگزیده چنان دچار درد و ساااوزش می شاااود که به خود پیچ و

تاب می خورد تا آنجا که در بیتابی بدان مثل زده می شااود و سااپس افتادن به تدریج دسااتگاه های حیاتی
بدن از کار می افتد و منجر به مرگ می شود.
ّ
عبارت(مثل الدنیا کمثل الحیة) تشابیه تمثیلی اسات که زشت ترین و خطرناک ترین تصویر از ظاهر و
باطن دنیا را ارائه داده اسات .تا جایی که تنها آدمی کور (علی بصاره غشاوة) می تواند به آن نزدیک شود و
آن را لمس کند ،و کسی که حقیقت را درک می کند از آن گریزان است( .خوئی ،بی تا)931/19 ،
در اینجا امام از دنیا تصاویری حسای ارائه می دهد .دنیا به ماری تشابیه شده که با حس المسه قابل درک
بوده و ظاهری خوش خن و خال ،نرم و دلپسااند و فریبنده دارد ،اما عبارت «الساام فی جوفها» نشااان می
دهد که باطن دنیا مانند ماری زهر دار بسیار خطرناک است .امام برای بیان اینکه مواهب دنیوی شیرین و
دلرساااب و گوارا اسااات اما اعتماد به آن خطرناک ،میان درک کننده انتزاعی (مار) و درک کننده حسااای
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(المساه) رابطه ایجاد می کند تا تناقض موجود میان ظاهر و باطن دنیا را برای مخاطب محساوس سااازد.
َالغرَال اهلَ،ویح ه رهاَ وَاللبَالعاقل .تا فرجام این انتخاب را بیان
و در تعقیاب آن می فرمااید :یهٌیَإلیها ه
کند .در حقیقت کسی که بصیرت ندارد فریب ظاهر آن را میخورد.
امام  در وصف پاره ای از جهات فریبنده دنیا می فرماید:
لَ إ َیَأ ُ َح ِّ رُ ُُ ُمَاله َْنیاَلَ إنَّهَاَحُلْ ٌَ ََِ ضَ َرةع .همانا من شاما را از دنیای حرام می ترساانم ،زیرا در کام شیرین ،و در
دیده انسان سبز و رنگارنگ است )999 : ( .همرنین در خطبه  45همین مضمون با عبارت ( َوَهَیَحُلْ ٌَ َ
ً
[َِ ضَ َرةع]ََِ ْضَ َرا َُء) تکرار شاده اسات.به عبارت دیگر این دنیا ظاهرا شایرین و سارسبز و دل انگیز و وسوسه
آمی ز اسااات آنگوناه کاه گروهی را آنرناان به خود جذب می کند که فانی بودن دنیا را از یاد می برند .رنگ
مربوط به حس چشااایی اساات کنایه از نعمتهای دنیاساات« .به کار بردن لفظ «حلوة» برای قوه چشااایی و
«خضرة» برای ّقوه بینایی از باب به کار بردن لفظ جزء در مفهوم کل است( ».ابن میثم9999 ،م-31/7 ،
 )37هر چناد جهات فریبنده دنیا منحصااار در این دو حس نیسااات ولی این دو حس نماینده تمام حواس
و«کنایه از تمام جهاتی است که ایجاد جاابه می کند»(.مکارم شیرازی9999،م)11/5 ،عبارت«لَ إن َّ َهاَ ُحلْ ٌَ َ
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سابز کنایه از سارسابزی و طراوت و زیبایهای دنیاسات که با حس بینایی قابل درک اسات .شیرینی نیز که

َِ ضَ َرةع» تصااویری بر پایه تشاابیه اساات که یک طرف آن امری انتزاعی اساات و طرف دیگر حواس ظاهری
چشایی و بینایی است.

امام  در نامه و دساتورالعملی ،هفت فرمان ّ
مهم جنگی را برای آرایش صاحیح لشکر و پیروزی بر

دشامن بیان فرموده که دقت نظر آن حضارت را در مساائل مربوط به فرماندهی لشکر نشان می دهد .در
آخرین فراز به یکی از وظایف نگهبانان که پاسداری و بیدار ماندن می باشد چنین اشاره شده است:
اجعلٌُاَالر َِّماحَ َُف َّ ََو ََل َ َت ُ ُ
وقٌاَالو َّ ٌْمَ َإل َّ َغ َرارا ً ََأ ْو ََم ْض َم َضةَ .
َوَإ َ اَغَدَی ُک ُم َ
َالل َّیلَُلَ ْ َ
و چون تاریکی شاب شاما را پوشاند ،نیزه داران را پیرامون لشکر بگمارید ،و نخوابید مگر اندم ،چونان آب
در دهان چرخاندن و بیرون ریختن( .ن )759/99:درساات شاابیه کساای که در انتظار مسااافر یا میهمان یا
فرد عزیز دیگری اسات که شب وارد می شود اندکی می خوابد و بیدار می شود سپس می خوابد و باز بیدار
می شاود .لشکر اسالم نیز در مقابل دشمن باید این گونه استراحت کنند مبادا دشمن با شبیخون ضایعات
فراوانی به بار آورد .این معنا تشابیه به جرعه جرعه نوشایدن یا مضامضه آب در دهان است( .خوئی ،بی تا،
)71/93
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غرار :خواب اندک و مضااامضاااه :پیدایش چرت در چشااام و کنایه از کم خوابی اسااات .در عبارت (ال
تذوقوا النوم) اوق که مربوط به حس چشاااایی اسااات با یک مدرک انتزاعی که خواب اسااات به کار برده
شاااده ،با توجه به رابطه میان شااایرینی و خواب ،.در این ترکیب کنائی یک نوع همبساااتگی بین واژه ها به
وجود آمده ،چشاایدن خواب ،چرخاندن خواب در چشاام مانند چرخاندن آب در دهان برای بیان این اساات
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که یک نگهبان باید از لذت خواب به دور باشد تا کارش را به خوبی انجام دهد و از پاسداری غافل نشود.
ْ ْ
ُ
َالروَی َم ْنَ
حضارت در بیان صفات واالی فرشتگان چنین می فرمایند َ :اقٌا ََح َا َو ََم ْعرلَ ج ََوَ َ رب ٌُاَبال َکأس َّ
َمحبج َ .شیرینی معرفت خدا را چشیده و از جام ّ
محبت پروردگار سیراب شدند)99: ( .
َ َّ
تعبیر به« :چشایدن شایرینی معرفت و س ایراب شاادن از جام ساارشااار محبت» نشااان می دهد که معرفت
وعشق پروردگار را با تمام وجود خود درک کرده اند.

در عباارت فوق حس آمیزی بر پاایاه اساااتعااره مکنیاه اسااات« .باا ّ
توجه به این که امام  لفظ «اوق-
ّ
چش ایدن» را برای تعقل فرشااتگان و لفظ «شاارب -آشااامیدن» را برای آن معنایی که از عشااق و کمال در
اات مالئکه کمون یافته اساات اسااتعاره آورده اند ،اسااتعاره ّاول را با عبارت حالوت و شاایرینی ترشاایحیه
ّ
کرده ،و از نهایت لذتی که از معرفت خداوند برای فرشااتگان حاصاال می شااود کنایه قرار داده اند چنان که
ّ
اائقه انسااانی از ش ایرینی لذت می برد .اسااتعاره ّدوم را هم با اکر «کثس رویه» ترش ایحیه کرده اس ات زیرا
کمال شارب و آشااامیدن در این اساات که با جام سایراب کننده باشااد ،یعنی جامی که آشااامیدن و سایراب
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شااادن را کفایت کند .این عبارت کنایه از کامل بودن معرفت فرشاااتگان نسااابت به دیگران می باشاااد».
(محمدی مقدم و نوایی9775 :ش)719/1،
همانطور که می دانیم انسان با کمک غدد چشائی زبان ،طعم شوری ،شیرینی ،تلخی وترشی را تشخی
می دهد و این امر میسار نمی شاود مگر اینکه مواد قابلیت اوب شادن در لعاب دهان را داشته باشند .لذا
کساانی که شایرینی معرفت خداوند را حس می کنند شاناخت باریتعالی در درونشاان اوب شده است .اگر
آ دمی مطابق با توانایی های فطری و اهنی خود به شاناخت خداوند برساد به کمال نهائی رسیده است .در
اینجا امام برای رساایدن به شااناخت خداوند ،طعم شاایرین به کار برده اساات چون لذت بخشااترین حس
چشااائی ،طعم شاایرینی اساات .همرنین فعل ااق در ارتباط با غذا و نوشاایدنی نیامده اساات بلکه با یک
مدرک معنوی همنشاین شاده اسات تا معنا به صاورت ملموس تری تجلی یابد .حس آمیزی از آن روست
که معرفت امری معنوی است و در اینجا با حس چشایی قابل درک شده است.
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در باب ضاارورت آینده نگری و عاقبت اندیشاای آمده اساات:لک ُ ِّل َْامر ٍئَ َناق َح عةَ،حُلْ ٌَ ََأ ْوَم َُّرةع .هر کس را پایانی
اسات ،تلخ یا شایرین( .ح )959:پایان خوب ،بهشات و لذات بهشاتی است که سرانجامی شیرین است ،و
پایان شار و بد ،آتش و عذاب آتش اسات که سارانجامی تلخ است .دو کلمه شیرین و تلخ را استعاره از لذت
بخش ،و ناپسند آورده است( .ابن میثم9999 :م)771/5 ،
ٌع ََو ََم ْس َ ُم ع
حضااارت عالم را بر دو نوع می دانناادْ :العلْ ُمَنلْ َمَان ََم ْط ُح ع
ٌع ََو ََلَ َی ْوفَ ُع َْال َم ْس َ ُمٌ ُع َإ َ ا َ َل ْم َی ُکنَ
ْال َم ْط ُحٌ َُع(.ح )773:علم دو گونه اساات :علم فطری و علم اکتسااابی ،علم اکتسااابی اگر هماهنگ با علم
فطری نباشاااد ساااودمند نخواهد بود.به تعبیر این حکمت عقل دو گونه اسااات ،فطری و شااانیدنی ،عقل
برای کسااانی که چشاام بینا ندارند ،و برای رساایدن به کمال علم و دانش باید از هر دو علم بهره مند شااد.
شااااهد مثال را می توان در علم مساااموع مالحظه نمود که ترکیبی اسااات از امری انتزاعی(علم) با حس
شنوایی.

درباره وساااعت بیکران علم خداوند می فرمایندَ :نال ُم ِّ
َالسَرَِّم ْن ََض َ َمائر َْال ُم ْض َمرَی َن ََوَ َن ْ ٌَ َْال ُم َجخَالجَی َن ََوَ
َِ ٌَاطر ََر ْجمَالظوٌُن ََوَن َُقَهَ َنزَی َمَات ََْالیقَین ََو ََم َسََارقَإَی َمَاضَ ْال ُ ُفٌنََ ،و ََمَا ََض َم َو ْجَ ََُأ ُْ َوَانُ َْال ُقلٌُب ََوَ َغیَا َب ُ
اتَ
ْال ُ َغیٌبََ ،و ََمَا ََأ ْص َ َغ ْتَل ْس َت َراق ََم َص َائ ُخ َْالأَ ْس َ َماع ََو ََم َص َای ُفَال َّ ِّر ََو ََم َد َاتَیَ ْاله ٌََا ِّم ََو ََر ْجع َْال َحوَینَم َن َْال ُمٌ َلهَات ََوَ
َهمْ س َْالأَ ْق َهامََ.خداوند از اساارار پنهانی مردم و از نجوای آنان که آهسااته سااخن می گویند و از آنره که در
فکرها بواسااطه گمان خطور می کند ،و تصاامیم هایی که به یقین می پیوندد ،و از نگاه های رمزی چشاام
که از ال به الی پلك ها خارج می گردد ،آگاه اسااات .خدا از آنره در مخفی گاه های دل ها قرار دارد ،و از
اموری که پشات پرده غیب پنهان است ،و آنره را که پرده های گوش مخفیانه می شنود ،و از اندرون النه
های تابستانی مورچگان ،و خانه های زمستانی حشرات ،از آهنگ اندوهبار زنان غم دیده و صدای آهسته
قادم هاا ،آگاهی دارد )99: ( .عبارت«همس األقدام» اساااتعاره ای حس آمیخته اسااات« .همس» به
معنای نجوا یا صادای آهساته کالمی است که قابل فهم نباشد(.ابن منظور )159/1،همس که مربوط به
حس شنوایی است ،به أقدام نسبت داده شده که استعاره ای مبتنی بر طرفین حسی و انتزاعی است.
پس از جنگ نهروان در خبر از حوادث آینده فرمودند :إ َ اَ َن َّضَ ُک ُم َْال َح َا

ْ
بَغَار َب َْال َحعَیرَ َ.و
ُءَ َُ َماَی َعضَال َق َج ُ

آن روزگاری است که بالها شما را می گزد ،چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پاالن)187: (.
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شانیدنی سودی نمی بخشد هنگامی که عقل فطری نباشد فهم آن گونه که نور آفتاب سودی نمی بخشد
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ّ
ّ
العض ،به معنای گاز گرفتن با دندان اسااات(.ابن منظور9494 :ق )933/7،لفظ العض برای اایت و آزار
اکر شاده و عبارت «عضاکم البالء» از باب اساتعاره مکنیه اسات؛ همرنین در تشبیه گزش بال به گزیدن
پاالن از باب تشابیه معقول به معقول اسات .عض که مربوط به حس المسه است به امری انتزاعی نسبت
داده شده تا تصویری ناخوشایند را به خواننده القا کند.
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در پاایاان در تاثکیاد اهمیات کالم خود به مردم چنین سااافارش می کنند :لَ ْاس َ َم ُعٌا َََأیهَاَالو َّ ُاس ََوَنٌُا ََوَ
َأ ْحض َ ُرواَآ َ َان َُقلٌُب ُک ْمَت َْفه َُمٌا .پس ای مردم! بشااانویاد و در دل بگنجانید ،و گوش دل خود را آماده کنید تا
نیك بدانید )187: (.ایبات گوش برای دلها ،از باب اساتعاره اسات به این بیان که :حضرت علم و آگاهی
را که دل نسابت به گفته ها دارد تشابیه به گوش فرموده که آن نیز سااخنان را می شانود ،و سااپس از آنان
خواسااته اساات که دلها را آماده سااازند ،نه گوشااهای جساامانی را ،زیرا حرفی که بر دل نشاایند الجرم بر
مخاطب ایر می گذارد نه آنره که گوشاهای ّ
مادی و محساوس می شانوند .دل با اندیشیدن در گفته های
شنیده شده ،سبب حصول درم ،علم و فهم می گردد .عبارت«آاان قلوبکم» (گوشهای قلبهایتان) اضافه
استعاری است با این توضیح که ابزار حس شنوایی(آاان) به قلب که محسوس است اضافه شده است.
حس آمیزی و رنگ

از آنجا که رنگ یکی از عناصار بارز نمادپردازی ،و مؤلفه های تصاویرپردازی نوین بشامار می رود امروزه در
کالم ادیبان و شاعران جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است .عنصر رنگ که پدیده ای حسی
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و دیداری اسااات در امور انتزاعی نیز کاربرد دارد .در زبان عربی مانند زبان فارسااای ،برخی کنایه ها بر پایه
رنگ اسااتوار اساات .به عنوان مثال(القلب األسااود) به معنای کینه ،الساانه الحمراء :خشااکسااالی (الخین
األبیض) :طلوع فجر ،و (السااالح األبیض) اساالحه ساارد اساات .هر چند اسااتفاده از رنگ امروزه در حوزه
های مختلف مانند روانشاناسای ،ادبیات ،هنر ،بسیار گسترش یافته اما در ادبیات قدیم نشان قابل توجهی
از آن نمی یاابیم .باا این وجود رناگ در نهج البالغاه کااربرد قابل مالحظه ای دارد .از این رو به اکر نمونه
هایی از این عنصر که در رابطه با حواس است پرداخته و داللتهای آن را بررسی می کنیم.
حضااارت از فتناه و آشاااوب و خونریزیهایی که ّ
حجاج بن یوساااف یقفی براه می اندازد چنین خبر می
دهنادَ :أ َمَا ََوَالل َّ َ َلیس َل َ َّطنََّ َنلَی ُک ْمَغُ َا ُمَ َققَی ٍفَال ََّیا ُل َْال َمیا ُلَی ْأکُ ُلََِ ض َرت ُ
بَ َ َ ْح َم َج ُک ْ َمَ.به خدا ،به زودی
َک ْم ََوَی َی ُ
َ
َ
َ
مردی از یقیف بر شما چیره شود مردی سبکسر ،گردنکش و ستمگر ،که مالتان را ببرد و پوستتان را بدرد.

132

(  )991:شاااهد مثال برای حس آمیزی عبارت«یثکل خضاارتهم» اساات یعنی ساابزه زارهای آنها را می
َ
خورد ،که کنایه از ریشااه کن کردن مال و یروت اساات(.شاارح ابن میثم9999 :م« )139/7 ،خ ِضا َرة» گر
چه به معنی محصاااول باغها و زمینهای کشااااورزی اسااات ولی در این جا اشااااره به تمام اموال اسااات که
«حجااج» باه غارت می برد(.مکارم شااایرازی9999،م )919/5 ،همانطور که مالحظه می شاااود در این
عبارت حس بینایی در تصاویرساازی هنری نقش مساتقیمی داشته ،و عنصر رنگ در وصف مادی و ایجاد
تصویری حس آمیخته که دو سوی آن را حواس ظاهر ساخته اند نقش آفرین بوده است.

نور و پر از مکر و فری اب گشاااتااه بود .برگ هااای درخاات زناادگی بااه زردی گراییاده و از میوه آن خبری
نبود )39: (،امام  جهان انسااانیت را به باغی تشاابیه می کند که در عصاار جاهلیت تمام برگهایش به
زردی گراییاده و در حااال فرو ریختن اساااات و باااغبااان از میوه هااایش مااثیوس گشاااتااه اساااات(مکااارم
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حضارت در جایی دیگر ،ترسایمی بسایار جامع و جالبی از وضااع عرب جاهلی مقارن ظهور پیغمبراکرم
 فرموده و نشاااان می دهاد کاه آنها از نظر زندگی ّ
مادی و معنوی در بدترین شاااراین بوده اندَ :وَاله َْنیاَ
کََ اس َ َفَ َالوٌر ََناه َر َْال ُغ ُرورَ َنلَىَحَین َْاص َف َر ٍارَم ْن ََو َ َرقهَاَ َوَإَی ٍ
ار]َ ْاغٌ َر ٍارَم ْن ََمائهَاَ.دنیا ،بی
اسَم ْنَث ََمر َها ََوَ[إ ْن ٌَ ٍ َ

شااایرازی1222،م )195-119 /7 ،لفظ «اصااافرار» (زردی) کنایه از دگرگونی زیبایی و خوشااایهای مردم
عرب در آن روزگار اسااات زیرا زندگی اعراب به هنگام بعثت بی رونق و خوردنیهاشاااان زبر و خشااان بود و
چنان که درخت زیبایی هایش را با زرد شااادن برگهایش از دسااات می دهد ،و بیننده از نگاه آن لذتی نمی
ّ
برد ،اعراب از زنادگی خود لاذت نمی بردند(.ابن میثم9999 :م)151/1،در این فراز دنیا که امری انتزاعی
به درختی تشبیه شده که برگهایش رو به زردی است .واضح است که درک این تصویر منوط به حس بینایی
است.

در وصاااف اقساااام فرشاااتگان می فرمایندَ َ:وَم ْوه ُْم ََم ْن ََقَ ْهََِ َر َق ْت ََأ ْق َها ُمه ُْمَتُخٌُمَ َْالأَ ْرضَالس َ ْفلَىَلَ هیَ
َُ َرایَ ٍ
اتَبَی ٍ
ض ََق ْهَنَفَ َ ْت فَیَ َمخَارق َْاله ٌََاءَ .و گروهی دیگر ،قدم هایشاااان تا ژرفای زمین پایین رفته ،و چونان
پرچمهای سافیدی دل فضاا را شاکافته اند )21: ( .ابن میثم درباره تشابیه کردن فرشتگان به پرچمهای
ساافید آویخته در منافذ ّ
جو دو دلیل اکر می کند :اول آنکه رنگ ساافید از کدر بودن و س ایاهی بدور اساات
چناان که دانش فرشاااتگان از آلودگی و تیرگی باطل و تاریکیهای شااابهه بدور می باشاااد ،ودوم :نفوا و
سااارایت دانش آنها ،در اجزای علوم چنان اسااات که پرچمها در هوا نفوا می کنند ،و در مجرای فضاااا به
حرکت در می آیند( ) 742-754 /2بدیهی اسات این تعبیرات ،اشارات و کنایاتی است نسبت به این گروه
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از فرشاااتگاان بلناد پاایاه و واال مقاام کاه ما تنها شااابحی از آن را درک می کنیم؛ چرا که اطالع زیادی از
آفرینش آنها نداریم .تنها برای شااخصاای مانند امام علی  و سااایر معصااومان  که حجابهای جهان
غیبات بر دیاده آناان نیفتااده ،درک حقیقات این تعبیرات باه طور کاامل ممکن اسااات(.مکارم شااایرازی:
9999م ) 991-997 /4 ،در این فراز نیز دو طرف تشاابیه ،انتزاعی-حساای اساات .قدمهای فرشااتگان به
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پرچمهایی سفید تشبیه شده و مشبه به که با حس بینایی قابل درک است تابلویی زیبا آفریده است.

نتیجه

اسااتفاده از ّحواس پنجگانه در نهج البالغه بساایار متنوع اساات .گاه در عبارتی تنها یک حس به کار

رفته و گاه شااهد همراهی حواس هساتیم .هنر استفاده از صنعت حس آمیزی در کالم امام  هدفمند
بوده و بر بالغت ،زیبایی و تثییر کالم افزوده است.
ساااخت بالغی حس آمیزی در نهج البالغه از گسااتره قابل توجهی برخوردار بوده و در قالب تشاابیه،استعاره ،وکنایه ،تصاویر بدیع و زیبایی آفریده شده است.
ً
دو طرف حس آمیزی در تصاااویر نهج البالغه که بر پایه تشاابیه بنا شااده اند غالبا حساای-حساای یاحسی-انتزاعی است.
 -حس آمیزی در نهج البالغااه بااه صاااورت ترکیااب بین دو حس ،یااا ترکیااب یکی از حواس بااا امری
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انتزاعی (عقلی) مالحظه می شود .شکل دوم کاربرد بیشتری نسبت به اولی دارد.
عنصار رنگ در وصاف مادی و ایجاد تصاویری حس آمیخته که دو سوی آن را حواس ظاهر ساختهاند کاربرد قابل مالحظه ای دارد.
 حس بیناایی کاه نسااابات به ساااایر حواس نقش برجساااته ای در ادراکات انساااان ایفا می کند درتصویرسازی ادبی نهج البالغه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
 کااربرد این آرایاه در کالم حضااارت بادون تکلف بوده و ناه تنها در معنا خللی وارد نسااااخته بلکه برزیبایی و غنای معنای آن نیز افزوده است.
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 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم1414 ،ق ،لسان العرب،چاپ سوم ،بیروت :دار صادر.
 .2ابن میثم ،کمال الدین میثم بن علی1222،م ،شرح نهج البالغة ،چاپ اول ،بیروت :دار الثقلین.
 .3ابن عاشور ،محمد بن طاهر1422،ق ،تفسیر التحریر والتنویر ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربﻲ.
 .4اسماعیل ،عزالدین،بی تا ،الشعر العربی المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیه والمعنویة ،چاپ سوم،بیروت:
 .5جرجانی ،عبدالقاهر1277،م ،أسرار البالغة ،تعلیق عبدالعزیز النجار،قاهرة.
 .6جوهری ،اسااماعیل ابن ّ
حماد1376 ،ق ،تاج اللغه و صــحاح العربیة ،تحقیق :احمد عبدالغفور عطار،
چاپ اول ،بیروت :دار العلم للمالیین.
 .7حسینی ،صالح1382،ش ،فرهنگ برابرهای ادبی ،جلد  ،1تهران :نیلوفر.

حس آمیزی در نهج البالغه

دار الفکر العربی.

 .8حق شناس ،علی محمد1372،ش ،مقاالت ادبی زبانشناختی ،ج ،1تهران :نیلوفر.
ّ
 .2خضر حمد ،عبدالله( بی تا) ،مناهج النقد األدبی السیاقیه والنسقیة ،بیروت :دار القلم.
 .12خطیاب تبریزی1222،م ،شـــرح دیوان عنترف ،تحقیق :مجیاد الطراد ،چاپ اول ،بیروت :دار الکتاب
العربی.
 .11داد ،سیما1378 ،ش ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،جلد  ،1تهران :مروارید.
 .12زبیدی ،مرتضاای1414 ،ق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقیق علی شایری ،چاپ اول ،بیروت:
دار الفکر.
 .13زمخشری ،محمود بن عمر1272 ،م ،أساس البالغة ،بیروت :دار صادر.
 .14هادی ،صالح الدین 1268 ،م ،دیوان الشماخ بن ضرار الذبیانی ،قاهره :دار المعارف.
 .15سعدنی ،مصطفی1287،م ،التصویر الفنی فی شعر محمود حسن اسماعیل ،إسکندریة :دار المعارف.
 .91شفیعی کدکنی ،محمدرضا1358 ،ش ،صور خیال در شعر فارسی ،تهران :آگاه.
1321 ، __________ .97ش ،موسیقی شعر ،چاپ سیزدهم ،تهران :آگاه.
 .18ااااااااااااااااا 9779 ،ش ،شاعر آینه ها ،چاپ پنجم ،تهران :آگاه.

133

133

 .12صاالح ،بشاری موسای1224 ،م ،الصـورف الشعریة فی النقد األدبی الحدیث ،چاپ اول ،بیروت ،المرکز
الثقافی العربی.
 .22الصائغ ،وجدان ابوإله1227 ،م ،الصوره البیانیه فی شعر عمر أبی ریشة ،بیروت :دار مکتبه الحیاة.
 .21عشری زاید ،علی2222 ،م ،چاپ چهارم ،عن بناء القصیده العربیه الحدیثة ،قاهرة :مکتبة ابن سینا.
 .22غنیمی هالل ،محمد1227 ،م ،النقد األدبی الحدیث ،قاهرة :دار نهضة مصر.
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

 .23فتحی ،ابراهیم(بی.تا) ،معجم المصطلحات األدبیة ،تونس :التعاضدیه العمالیه للطباعه والنشر.
 .24کرم ،أنطون غطاس1242 ،م ،الرمزیه واألدب العربی الحدیث ،چاپ اول ،بیروت :دار الکشاف.
 .25مصطفوی ،حسن1432 ،ق ،التحقیق فی کلمات القرآن ،چاپ سوم بیروت :دار الکتب العلمیة.
 .26مکارم شیرازی،ناصر1322 ،ش ،پیام امام ،ج ،2قم :انتشارات امام علی بن ابی طالب.
 .27مندور ،محمد1262 ،م ،الشعر المصری بعد شوقی(الحلقه الثالثة) ،قاهرة :دار نهضة مصر.
 .28میرصادقی ،میمنت1374 ،ش ،واژهنامه هنری ،ج ،2تهران :کتاب مهناز.
 .19نوفل ،یوسف حسن(بی.تا) ،الصورف الشعریة والرمز اللونی ،قاهرة :دارالمعارف.
 .79وهبة ،مجدی،کامل ،المهندس9934 ،م ،معجم المصـــطلحات العربیه فی اللغه واألدب ،چاپ ساااوم،
بیروت :مکتبه لبنان.
 .79هاشااامی خوئی ،میرزا حبیب (بی تا) ،منهاج البراعه فی شــرح نهج البالغة ،چاپ چهارم ،طهران:
المکتبه االسالمیة.

136

مقاالت
 .32بهمنی مطلق ،حجت1326 ،ش ،جاﻳگاه و نقش حس آمﻴزی در شعر شاافیعی کدکنی ،فصــلنامه علوم

ادبی ،سال  ،7ش  ،12ص .21-67
منابع الکترونیک

 .33ابن میثم بحرانی ،کماال الدین(1375ش) ،شـــرح نهج البالغه ،مترجمین  :محمدی مقدم و نوایی،
چاپ اول ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .34رودکی ،جعفربن محمد (1378ش) ،دیوان شعر ،چاپ دوم ،نشر رویان ،کتابخانه دیجیتالی قائمیه.

136

