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چکیده

نهاالبال ه و نیز بررسۀۀۀی تطبیقی ن با نظرگه نمادسۀۀۀانی ه ری ان ای شۀۀۀدیروق اگن
پیوهش در چارچوش روگکرد کیفی ان ای شده اسهی جهه جمع وری داده ها ان طرگق
نمونۀه یری هۀدفم ۀد ان نها البال ۀه تیۀدادی ان خطبه ها نامه ها و حکمه های ن
انتراش شۀدندی برای رسۀیدن به اگن م ظور م ابع پیوهشی مورد تحلیل قرار رفت دی ان
ن ۀاگی کۀه اگن پیوهش بۀدنبۀال پاسۀۀۀریوگی به دو سۀۀۀوال اسۀۀۀاسۀۀۀی مب ی بر اگن که
تصۀۀۀوگرسۀۀۀانی در نهاالبال ه به چه شۀۀۀیوهای اسۀۀۀه؟ و تصۀۀۀوگر در نهاالبال ه ان نظر
وگی یهۀا و مؤلفۀههۀای ن چیونه بیان میشۀۀۀود؟ لذا نتاگا نشۀۀۀان داد که نها البال ه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

اگن پیوهش با هدژ بررسۀی نماد و پرداخه تصوگری ان میانی ن بر اسام فره ا

تواننۀتهاسۀه نماد را با تصوگر در قالبهای مرتلف پردانق ک د و نیز تصوگر را درقالب
کالی ب روراند و به مراطب برسۀاندی همچ ین مؤلفههای اصۀلی تصوگر در نهاالبال ه در
شۀۀش مؤلفه بیان شۀۀد و بر اسۀۀام مال های عی ی و ذه ی مطابق نظرگه پردانان روان
فیزگکی نیز قابل تبیین بودی گافتهها نشان میدهد که تصوگرسانی کالمی امای علی
میتوانۀد بنۀۀۀیۀاری ان حقاگق دگ ی و میارژ توحیدی را در قالب محنۀۀۀوم و عی ی به
نماگش دربیاورد و باننماگی خوبی ان حقاگق باشۀدی با توجه به موارد بررسی شده میتوان
فه نهاالبال ه به خوبی تواننۀۀۀتهاسۀۀۀه رسۀۀۀاله ه ری خود را ان ای دهد و مفاهیم
باورها و اعتقاداا دگ ی را در قالب ه ر تصوگری به اذهان برساندی
واژگان کلیدی

امای علی نهاالبال ه نماد نماد ه ریی
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-1مقدمه

هرناه نکنتین و مهمترین رسالت هنرهای زیبا در زندنی انناو ار قای رو او در منیر دریافتن نشانههای
زیبای الهی در هنااتی و لذت بردو از آنها باشااد ،بینماو اسااالم نیز در این راه نامهای بلند ری برمیدارد ا
این هنرها را از جمله راههایی قرار دهد که بتواند پیام خود را برسااند .هنر وسیلهای کارساز برای رساندو دین به
مردم اسات .در واق هنرمند ساعی میکند با زباو صاویری از قبیل استراده از کلمات ،عبارات و آیات پیام خود
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

را به مکاوب منتقل سازد.

ً
صاویر در هنر ،معموال به جنم بصری مانند صاویر نقاشی ،خیال ذهنی حاصل از اینگونه صاویرو بیاو
ً
ادبی اوالق میشااود .در اصااطال ادبی ،صااویرغالبا به صااور های وصاایری یا زباو مجازی نرته میشاود که
برای ایجااد خیاال و افثیر در ذهن خواننده به کار میرود (فتوحی .)126 :1331،از آنجایی که صاااویر ،ایجاد
هماهنگی و ناسااب میاو اندیشاااه و ساابک اسااات و به ب مرهومی ذهنی و انتزاعی را برای مکاوب نشااااو
میدهد(ساایدی ،)127 :1337،لذا نیاز به شااناسااایی نوع پیام و پیام نیراو ،انواع صااویر ،مؤلرههای صااویر
جهت صاویرسازی است و پرداختن به این مقوله نیز همواره مورد وجه هنرمنداو و متکصصاو این حوزه بوده
اسات .مرهوم جنام و بدنبال آو صاویرپردازی به شاکلهای نونانونی از جمله شعر ،پرداخت ادبی ،نقوش و
 ....صاورت مینیرد .این مطالعه این امر را مینار مینرداند ا بتواند بر اساا

مال ها و شواهد علمی آوها را

در کالم امام علی که سرشار از صاویر ادبی زنده و پویا است ،بیین نماید.
-2-1پیشینه پژوهش

212

بااا وجااه بااه اهمیاات موضاااوع و نیز جااایگاااه واالی نه البالغااه پ وهش هااای زیااادی در رابطااه بااا هنر
صاویرآفرینی صاورت نرفته اسات ولی از نظر بررسای طبیقی با نظریه پردازاو هنری موضاوعی جدید اساات.از
جمله مطالعات انجام شاده می واو به مقاال ی چوو صاویرآفرینی از مظاهر هنتی در نه البالغه اشاره کرد.
در این مقاله ،نه البالغه بعنواو زباو صاااویر با همه وجود اننااااو عقل ،حس و وجداو او معرفی میشاااود
(عباسای .)1331 ،در پ وهشای دیگر ،انواع صویر در نه البالغه بررسی می شود و آو را به انواع مکتلری م ل
صااویر زبانی ،مجازی ،جزئی ،مررد ،بافتی ،ساااکن ،متحرك ،اثبا ی ،ا راقی ،صااویرسااطح ،اعماق و ...قناایم
کرده اسات (حنومی . ) 1333 ،در مقاله ی دیگری به فثیر خیال در رسیم صاویر اشاره شده است( جلیلیاو و
همکاراو )1332،
همهنین پ وهشااای در زمینه هنر صاااویر آفرینی در نه البالغه و اقناااام صاااویرآفرینی نیز انجام شاااده
اساات(محمدقاساامی  .)1336،هدو پ وهش حاضاار بررساای نماد و پرداخت صااویری از معانی آو بر اسااا
فرهنگ نه البالغه و نیز بررساای طبیقی آو با نظریه نمادسااازی هنری اساات.به همین منظور ابتدا مرهوم ،
نماد و صویر سازی معرفی می شود.
 -3-1شیوه پژوهش

هدو از این پ وهش بررسااای و بیین موضاااوع نماد و صاااویرساااازی هنری از دیدناه نه البالغه و هنر
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اساات.لذا روش حقیق این پ وهش ،وصاایری -حلیلی و متکی بر مطالعه کتابکانهای اساات و برای نردآوری
اوالعات از مناب کتابکانهای مبتنی برکتب ،مقاالت و نشریات استراده شدهاست.
-4-1سئواالت پژوهش

این پ وهش ،ابتدا نماد را در قالب کالم صاویری از دیدناه نه البالغه بررسی می کند سسس به چگونگی
صاااویرساااازی در هنر و نه البالغاه ،وی نیهاا و مؤلرههای صاااویر در نه البالغه میپردازد .به عبار ی این
پ وهش به دنبال پاسکگویی به سُواالت زیر است:
 صویر در نه البالغه از نظر وی نیها و مؤلرههای آو چگونه بیاو میشود؟-2بحث و بررسی

انر هنر بیاو حکمت ،معنویت ،روحانیت و نامحناوساات در قالب ماده و محناوساات عر ی شود ،آوچه
که انناو را به سمت ادرا باون اثر هنری 1هدایت مینماید ،نماد است .نماد ،عالمتی است بصری که مبین
مرهومی خاص اسااات خواه به صاااورت صاااویری 2باشاااد یا به شاااکل کالمی و یا صاااور ی دیگر .صاااویر و
صاویرپردازی از موضاوعات مورد بررسای علمی اسات .روانشاناساو در قالب نظریه مرهوم آموزی آو را وضیح
می دهند.
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 -صویرسازی در نه البالغه به چه شیوهای است؟

-1-2مفهوم سازی و نظریات آن

یکی از راههاای برخورد اننااااو با پدیده ها و رویدادهای مکتل محیطی میز دادو میاو آنهاسااات .میز
دادو نوعی شاناساایی است که بر راوتهای میاو پدیده ها یا محر ها متکی است .راه دیگر برخورد انناو با
محیط ،دساته بندی کردو رویدادها یا محر ها براساا

شاباهتهای میاو آنهاست .این دسته بندی یا وبقه

بندی محر ها یا رویدادها یادنیری مرهوم یا مرهوم ساازی نام دارد.اصطال مرهوم نه برای نشاو دادو وبقه
ای از رویدادها بلکه برای مشاااکصکردو یک محر یا رویداد خاص به کار میرود(سااای .)361 ،1335 ،بر
فرایند مرهومسازی که نهایتا در قالب صویر و نماد خود را نشاو میدهد،نظریا ی حاکم است:
نظریه کالساایک مرهومسااازی :موارد خاص یا مصااداقهای یک مرهوم با وجه به صاارتهای عریکنندۀ آو شاناسایی میشود .یعنی اینکه یک شیء یا یک مورد در صور ی مصداق درست یک مرهوم به حناب
میآید که دارای مامی صرتها یا وی نیهای عری کنندۀ آو مرهوم باشد(سی .)365 ،1335 ،
نظریاه الگوی اصااالی مرهومساااازی :در نظریۀ الگوی اصااالی مرهومآموزی فرض نمی شاااود که افرادمصاداقهای یک مرهوم را با وجه به صارتهای شااخص یا عری کنندۀ آو شاناسااایی میکنند ،بلکه در این
نظریه این نونه فرض میشااود که افراد از یک مرهوم یک الگوی اصاالی میسااازند که بهترین ُمعرو آو مرهوم
یا آو وبقه است( ِا ِنن و کاوچا  2212 ،به نقل از سی . ) 1335،
Art -1
- Imagination 2
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ً
نظریه نمونه مرهومسااازی :بنا به این نظریه ،افراد صاارفا یک الگوی اصاالی از یک مرهوم در ذهن خودشاااکیال نمی دهناد ،بلکه نمونههایی از آو مرهوم را که بهترین م الهای آو اسااات در ذهن ذخیره ساااازی
ً
میکنناد .بناا به نرته مورنو ،)2212(3نمونهها م الهای کامال مشاااکصااای از وبقه یا مقولۀ شاااکیل دهندۀ
مرهوماناد .برخالو الگوهاای اصااالی کاه باازنمااییهاای ذهنی باه هاهر انتزاعی هناااتند ،نمونهها م الهایی
واقعیاند که به وسیلۀ افراد جربه میشوند.
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با بررساای و وارساای در نه البالغه می واو نمونههایی از این مرهومسااازیها را دید مراهیمی که در قالب
آو نماد و صویر شکل مینیرد.
-2-2نمادسازی

نمااد بیشاااتر بر مراهیم انتزاعی و برخاساااته از ناخودآناه فکید دارد ا منطق خودآناه و مترکرانه نماد به
شاکلی غیرمناتقیم ما را به شناخت مدلول خود هدایت میکند ،زیرا برای بیاو و عری منتقیم مدلول عبارت
رساا و وافی وجود ندارد .نماد از صاویری محنو

و شناخته شده به امری متعالی و ناشناخته و مبهم میرسد،

و با اینکه مرهومش بارها و بارها نشوده میشود ،اما همهناو زنده باقی میماند (کوپر.)1: 1332، 1
نمادنرایی جزو قدیمی رین روشهای بیاو مراهیم محنااوب میشااود به ووری که انناااو بدوی غایات
مطلوب خویش را در قاالاب نمااد بیااو کرده و میکوشااایاد از وریق عالیم نمادین(حیوانی ،انناااانی ،نیاهی،
لریقی) با همنوعاو خود ار باط برقرار کند .در هنرهای جنامی ،نماد ،فویل بصری از یک موضوع انتزاعی از
و ریق بادیال مشاااکصاااات پویاای آو موضااا باه صاااراات وی ۀ شاااکال ،رناگ و حرکت و ...عری شاااده

 214اسات(پاکباز .)621 :1337،آنیال ژافه 5در باب نمادنرایی در هنرهای جنامی مینوید :اری نمادنرایی نشاو
میدهاد کاه هرچیزی می واند معنای نمادین پیدا کند ،مانند اشااایاء وبیعی(سااانگها ،حیوانات و  )...یا آنهه
دسات سااز اننااو است(خانه ،کشتی و  ) ...و حتی اشکال جریدی(اعداد ،دایره )... ،در حقیقت مامی جهاو
یک نماد بالقوه اسات و انناو با نرایش وبیعی که به آفرینش نمادها دارد به نونهای ناخودآناه اشیاء یا اشکال
را غییر میدهد ا حالتی مذهبی یا هنری بکود بگیرند(یونگ.)352 :1333 ،6
اما در چگونگی نمادنزینی دو روش عمده معرفی میشود:
ال  .واق نرایی :شااایوهای کاه هنرمند با وجه به میزاو ادرا و صاااور خود از موضاااوع ،آو را به برخی
جلوههای وبیعی ربط میدهد در نتیجه درصاادد انتکاب نقشاای برمیآید که برای انناااو شااناخته شااده و از
وبیعت الهام نرفته شدهاست.
ب.انتزاعی :در این روش ،هنرمناد باا وجاه به نوع برداشااات خود از موضاااوع ،جهاو بینی و وی نیهای
زمانی و مکانی ،در صادد خلق و ابداع عنصر نمادین است .به این روش هنرمند ،سعی در شناخت هرچه بیشتر
3- Moreno, R.
- Copper 4
- Aniela Jaffé 5
Young 6-
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و دقیق ر وی نیها و جنبههای موضاااوع دارد ا بدین وسااایله عناصااار ا حد امکاو بتواند پاساااکگوی ذهن و
احناا

هنرمند و مکاوب از موضوع باشد .این نونه است که عناصر نمادین رشد کرده و پرورش پیدا میکند.

(کرشهیاو مقدم.)66 :1332،
جدول-1نونههای عناصر نمادین در صویرنری (کرشهیاو مقدم.)63 :1332،

برای مراهیم صاویر و صاویرسازی عاری نونانونی ارائه شده و هر کدام از زاویهای خاص به این موضوع
جالب نگاه کردهاند .صاویر ذهنی نقش بنته در ذهن ما به وور عمده حاصل دو عامل است:
 )1اوالعات دریافت شده از محیط به صورت منظر ادرا شده و زمینه ساز صویر ذهنی است.
 )2خاورات ،جربهها ،آرزوها و وقعات که پیوند میاو انناوها و محیط را زمینهسازی میکنند.
صاویر از دیدناه بالغت سانتی دوساویه دارد :صاورت و مرهوم .مقصود اصلی از صویر ،مرهوم آو است و
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 -3-2تصویر سازی

صااورت ،ابزار وضاایح و رساایم آو مقصااود و کار رسااانه را انجام میدهد .بنابراین ،صااورت در خدمت مرهوم
است(فتوحی .)122 :1331،یکی از راههای برخورد انناو با پدیدهها و رویدادهای مکتل محیطی میز دادو
نوعی شناسایی است که بر راوتهای میاو پدیدهها یا محر ها متکی است .راه دیگر برخورد انناو با محیط،
دساتهبندی کردو رویدادها یا محر ها براساا

شباهتهای میاو آوها یا هماو مرهوم است(سی :1335 ،

.)361
نرچه صااویر ذهنی یک صااویر اساات اما به اوالعات بصااری خالصااه نمیشااود ،بلکه دربردارندۀ کلیه
وی نیهای کالبدی و غیر کالبدی پدیدهها و مکاوهای پیراموو ما اساات و شااامل کلیه معانی و عواوری اساات
که با یادآوری آو پدیده در ذهن ما داعی میشود (پاکزاد.)216 :1331،
 -1-3-6انواع تصویر

ً
دریافت پیامهای بینایی اصاوال از دو وریق امکاو پذیر است .در روش جزءبینی صویر کلی از راه اوالعا ی
جدا از هم ،جزء به جزء صویر کلی دریافت میشود و مامی پیام نیز مجموعهای از اجزاء آو لقی میشود.
نظریۀ نشاتالت درسات بر خالو نظریه باالساات و بر این اساا

اساات که اول شاکل کلی شااکیص داده

میشود و سسس اجزاء آو ثبت مینردند.
در نگاه اول به نظر میرسااد که بین این دو ُوری ضاااد کامل وجود دارد و هریک ناقض دیگری اساات اما
چنین نینت .این دو نظریه عکس یکدیگرند و برحنب مورد ناهی این و ناهی آو روش دیدو بر دیگری بر ری
دارد .انناااو که نیرنده پیام اساات در یک واحد زماو نها قادر اساات مقدار مشااکصاای از اوالعات را به عنواو
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کلیت یک صااویر دریافت نماید .هرآینه اوالعات واصااله بیش از آو مقدار باشااد ،ذهن نیرنده یا باینااتی از این
اوالعات صرفنظر کند و یا به جزء بینی بسردازد( .نرو ر.)31 :1337 ،
نگااه کلی به جهاو را یک مجموعۀ هماهنگ دیدو ،که امام با اثبات این ورز رکر در نه البالغه ،به
اثباات وجود خادای همااهناگ کنناده و مدیر و مدبر ازلی می پردازد .مانند  :خطبه  31و  135و  132و  133و
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 163و  136و  165و ( ... 162دشتی.)63 ،1373 ،
یکی از ورحهای زیبا و ارزشمند آموزشی «ور کل نگری» است که در سراسر مباحث نه البالغه بهشم
ً
می خورد و اصاوال دیدناه نه البالغه ،یک دیدناه جام و کاملی اسات که جهاو و انناو را آنگونه که هنتند،
و باید باشند می نگرد.
در ور کل نگری یا رکر سایناتما یک ،نه البالغه جهاو را یک مجموعۀ منظم و یک سینتم دقیق و
هماهنگ می نگرد و معرفی می کند.کل نگری و رکر سااینااتمیک یعنی کل مجموعه را دیدو ،و به محصااول
عالی آو و اهداو کاملی آو نگرینااتن و در رابطه با بررساای همه جوانب این نظام احناان الهی نتیجه نرفتن،
بگونه ای که از قضاو های ک بعدی بسرهیزیم و جهاو را آنگونه که هنت بنگریم(هماو.)131 ،
-6-3-6مالت های تصویر

زمانی که صااویر در ذهن انناااو شااکل مینیرد ،می واند بر اسااا

ایجاد کند .پرداخت صاااویر در موضااوعات معینی با وجه به نمادها ،نگرش ها ،باورها و اعتقادات صااورت می
نیرد .در نه البالغااه صاااااویر بر اسااااا

216

مال های مکتل  ،صاااویر مکتل

نمااادهااای واقعی و انتزاعی شاااکاال نرفتااه و حتی عناااصااار

نمادین(وبیعی،غیروبیعی و لریقی ) را می واو در نونههای مکتل
به مال های زیر بررسی میشوند.
جدول-2مال های قنیم بندی و انواع صویر
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صاویری دید و بر این مبنا صویر با وجه

-1-2-3-2تركیب:
صااویر نه البالغه با وجه به سااختارشااو به دو نوع اساسی قنیم میشوند :بنیط و غیر بنیط .صویر
غیر بنایط ،هماو صاویری اسات که یک پدیده را به ذهن میآورد .این قول حضرت در نامه  31که درباره
زناو فرمود:

ه
فإن املر ة ریحانة و لیست بقهرمانة .زو نلی هری است ،نه خدمتکار و کارنزار.

شاانیدو نام نل ،صااویر آو را در ذهن متبادر میکند ،چناو که شاانیدو نام زو نیز صااویر آو را در ذهن
صویر بنیط از جم غیر بنیطها شکل مینیرد .امام  در حکمت  165میفرمایند:
ُْ

ْ

َ

َ

َّ

ْ ْ

َ َ

َ

َْ َ

َ

ُ
َ َ
َ َّ َ َّ ُ
ْ َ
ْ ْ
ُ
ُ م َ
هِت ا ملسال ِط ».
اط َو ل ِسن
اْلسالم ك َما ی َرب ال ِفل ُو ،مع غن
اِئم ب ی ِدِهي السل ِ
« مو ِ
اَلل رُبا ِ
ِِ
ِ

ِ

ِ ِ

« به خدا قنام که ایشاو با ثرو شاو اسالم را-چوو کره اسب از شیرنرفته که ربیت میکنند-با
دست پرسکاوت و زباوهای یزشاو ربیت کردند».
امام  عمل انصااار را در پروراندو اسااالم و حمایت از آو ،به ربیت کره اسااب شاابیه کردهاساات .و یا در
جای دیگر حضاارت علی  در خطبه ،16با قرار دادو قوا درمقابل نناه ،ابلویی زیبا در برابر چشاام مکاوب
قرار میدهد:

َ َ
َ
ََ
َّ ْ َ
َ َ
َه َ َ م َّ ْ
ْ ُُ
َ ه ْ ْ
ُ
َ ُ ُُ
ُ َ َ َ َ ْ َُ
ل َو إنالخطایَا خیَل ُشس ُِحَل علیهَا هلهَا َو خ ِل َعَت لج ُمها فتّح َمت َب ِ النار ل َو إن التق َوی مطایا
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ََ
َ
ُ
َ
ْ
م َ ْ ُ َ َ َ ْ
ُ ََ ً
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ه
ُ
ُ
َ ه
ْ
َّ َ
َ
ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ذلَل ُِحَل علیهَا هلها َو عطوا نمتها ف ْو َررُالجنة حق َو َبا ِ ل َو لکل هل فل ِئ ْن ِم َر ال َلا ِ ل لق ِدَیا
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َّ ْ َ ا َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ
َ َْ َ
َ
َ
َ
ف َعل َو ل ِئ ْن قلالحق فل ُرِبا َو ل َعل َو لقلما ربر َشء ف قلل.

آناه باشاااید! همانا نناهاو چوو مرکبهای بدرفتارند که ساااواراو خود (نناهکاراو) را عناو رها
شااده در آ ش دوزخ میاندازند .اما قوا ،چوناو مرکبهای فرمانبرداری هنااتند که سااواراو خود
ّ
را ،عناو بر دسات ،وارد بهشت جاویداو میکنند .حق و باول همیشه درپیکارند ،و برای هرکدام
ورفدارانی است انر باول پیروز شود ،جای شگرتی نینت ،ازدیرباز چنین بوده ،و انر ورفداراو
ّ
حق انادكاناد ،چاه بناااا روزی فراواو نردند و پیروز شاااوندّ ،اما کمتر ا راق میافتد که چیز رفته
بازنردد.
در این خطبه ،مرهوم قوا در قالب صویری بنیط به نمایش در می آید.
-2-2-3-2تجسم:
صویر خیالی بر اسا

ثابت بودو و یا جاری بودو به دو نوع کلی صویرهای ثابت یا غیر متحر و متحرك

وبقه بندی میشوند.امام  در خطبه  73میفرمایند:

ُ َّ َ َ
َ َّ ْ
َ ََ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ْ م ِط َّیة نج ِات ِب َو التق َوی عَد َوف ِاتب.
بعل الق

صبر و شکیبایی را مرکب نجات خود قرار دهد ،زاد و وشه مرنش را قوا بداند.
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مجنم میسازد .این صاویر ،جزئی و ساده هنتند.
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-3-2-3-2عملکرد:
صویر ،ناهی به فعالیتی منتقل اشاره می شود و ناهی به اینکه منتقل نمی واو عمل کرد..
حضارت  در خطبه  ، 31برای اثبات نا وانی در صمیمنیری و ّ
متررق بودو اندیشه و افکار و اراده یاراو
خود ،آناو را به شتراو بیسارباو شبیه میکند:

َ ْ ُ َّ َ
ُ َ َ ُ َّ
ْ َ
َ
َ
َما ن ُْت ِإل ك ِإبل ْ َّل ُر َعاها فکل َما ُ َِج َع ْت ِم ْن َب ِانب ان َتُّ َر ْت ِم ْن آخ َر.
ٍ
ِ ٍ
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شااما به ساااو شااترانی هنااتید که سااارباو نم کرده باشااند از هر سااویی که فرانرد آیند ،ازجانبی
پراکنده میشوند.
-4-2-3-2عمق:
حضااارت در بیاو خود ناهی به عمق مرهومی و یا مرکزیت محور میپردازند ناهی آو را در بیاو ساااادنی
مطر میکنند .در خطبهی زیر محوریت اسالم مطر میشود.
حضرت  در خطبه  ،113خود را به قطب آسیاب شبیه میکند و میفرماید:
«

ْ َ
ُ ُ
َ َ َ ْ
َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ
َع َو نا ِِبك ِاِن ف ِإذا ف َارق ُت ُب اسج َح َار َم َد ُار َها َو اْط َر َب ثقالا ».
و إَّنا نا قطب الرحی تدور
ِ

در حالی که من همهوو محور سااانگ آسااایاب و قطب این نردونهام و باید در مرکز خود اساااتوار
باشام ا همه امور پیراموو من جریاو و نردش داشتهباشد ،و انر از مرکز خود دور شوم ،نظام امور
ننیکته میشود ،و بنیاو حکومت سنت و لرزاو میشود.
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-5-2-3-2معنا و مفهوم:
از آنجایی که هنرمند قادر اساات بر هر دو سااطح خودآناه و ناخودآناه بر مکاوب فثیر نذارد و این انتقال
معنا از وریق زباو ممکن اسات ،برای انتقال آو نیاز به زبانی مشتر با مکاوب دارد .این زباو مشتر به سه
شکل قابل عری است :وبیعت ،رخدادهای منتدل و فرهنگ( .افتکارزاده.)352: 1332،
در نه البالغه نیز حقایق دینی بناایاری را می واو ساارا نرفت که با وصاایرا ی مادی و محنااو
قالبهایی زنده مجنام به نمایش درآمدهاند .در کالم حضارت امیر  مراهیم مکتل

و در

صاویرسازی از حقایق

دینی( دین ،غیاب ،انتقاام الهی ،قوا ،دعا ،نماز ،نناه) ،حاالت و امور روحی اننااااوها( غضاااب ،آرزو ،کینه) و
وبیعت (آسماو ،کوه ،ابر ،زمین) به صویر کشیده شده و انواع مکتلری از صاویر خلق شدهاست.
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جدول-3نمونه هایی از صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه
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ادامه جدول-3ال  -صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه

227

227

ادامه جدول-3ب -صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

با بررساای مراهیم و جداول فوق می واو نرت  ،که چگونه نه البالغه واننااته اساات نماد را با صااویر در
قاالب های مکتل پردازش کند ،و نیز صاااویر را درقالب کالم بسروراند و به مکاوب برسااااند .به عبار ی نوعی
داعی روانشناسانهای را برای ارسال پیام دینی انجام دهد.
-3-3-6ویژگیهای تصویر

رویکردهاای مکتلری درباارۀ مطاالعاۀ کیریت صاااویر وجود دارد .لو یاو()1333به مایز میاو رویکردهای
عینی و رویکردهای ذهنی اشااره کرده اسات .در رویکردهای عینی ،کیریت بصری به ساو امری ذا ی در منظر
دیده میشاااود و در رویکردهای ذهنی ،کیریت بصاااری به نگاه مشااااهدهنر ار باط مییابد (اننس ای .وو دو
برگ )62 :2212 ،به عبار ی ،معنی اشایاء برای شاکص ادرا کننده همانند یک فیدبک 7یا پسخوراند است
که در چگونگی سازماویابی ادرا او اثر مینذارد( .ایروانی.)136 :1332 ،
نظریهی ادراکی نشاتالت ،برای شاکل نیری یک مرهوم ،شاکل یا صویر قواعد و اصولی حاکم

بر اساا

اساات :آیا صااویر بر اسااا

شااباهت بین امور شااکل می نیرد؟ یا بر اسااا

مجاورت؟ آیا صااویر ساااده ادرا

میشاود؟ صاویر در چه شاکل و زمینهای دریافت میشود؟ پاس این سُواالت بیانگر چگونگی شکل ادراکی
فرد بر اسا

وی نیهای صویر است(سی )153 :1335 ،

- feed-back 1
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-4-3-6مؤلفههای تصویر

صاویرپردازی در اصاطال به معنای صاورت جنمانی دادو به امور معنوی و غیر مادی است .یا به عبارت
دیگر ،امور مجرده را به صاورت مادی و محناو

و ملمو

شاناسااندو و لبا

است(محمدقاسمی .)171 :1336 ،صویرپردازی برای عینی نمودو و ملمو

مادی بر اندام آنها پوشانیدو
کردو مراهیم ذهنی و انتزاعی

باه کاار میرود .صاااویرپردازی هنری به آثار رنر بر مینردد که آو را در قالب عناصااار ،ساااازماندهی و زیبایی
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

شناسی بررسی میکند(کاپن.)123 :1333 ،3
از جمله شااایوههای بدیعی که در نه البالغه برای حیات بکشااایدو به معانی و زنده جلوه دادو مراهیم به
کار نرفته شااده شاایوۀ صااویرآفرینی اساات .در پر و این شاایوه ،بناایاری از حقایق دینی و معارو وحیدی در
قالبهایی محناو

و عینی به نمایش درآمدهاند و موضوعهای معنوی و روحی و حاالت نرنانی جاو نرفته و

بر پردۀ نمایش هاهر شادهاند(محمدقاسامی .)167 :1336 ،و از آنجایی که صاویر سازی بر اسا

مؤلرههای

صویر شکل مینیرد .عمده رین این مؤلرهها در جدول زیر آمدهاست.
جدول-1مؤلرههای صویر در نه البالغه
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بر اسااا

جدول فوق می واو نرت که کالم امام  بر مبنای بافت یا شااکل اصاالی پیام ،عنصاار نمادی

واقعیت یا ذهنی بودو ،رو و رواو حاکم بر آو ارائه میشاااود ،و نشاااانی از یک صاااویر پردازی هنری در قالب
عناصر نمادی ،سازماندهی و نظم و زیبایی است.
.3نتیجه

بر اساا

نتای حاصال از حلیل و بررسای ساوال پ وهشی ،مبنی بر این که صویرسازی در نه البالغه به

چه شااایوهای اسااات؟ می واو نرت که صاااویر و صاااویرآفرینی پرداخت مرهومی از معانی با عابیری زنده و
احنااا

برانگیز اساات ،که این مهم با هنر و فنوو هنری به نمایش در میآید .نه البالغه نیز با زباو ص اویر با

وجود اننااااو عقل ،حس و وجداو او ساااکن نرته اسااات و از این روش برای انتقال هرچه بهتر و نویا ر
همه ِ
پیامهای آسمانی و معارو وحیدی بهره نرفتهاست.

- Capon, David Smith 8
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جدول-5چگونگی شکل نیری صویر در نه البالغه

پیامهای صاویری ،باعث ار باط بصاری می شود .و مکاوب به سهم ادرا  ،فرهنگ و دانش خود با اثر ار باط

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

در واق در هر اثر جنامی ،هنرمند نحوۀ نگرش خود را به موضوعی خاص به صویر میکشد و مجموعۀ
برقرار میکناد .به عبار ی ،هنرمند با وجه به میزاو ادرا و صاااور خود از موضاااوع ،آو را به برخی جلوههای
وبیعی ربط میدهد و یا با وجه به نوع برداشااات خود از موضاااوع ،جهاوبینی و وی نیهای زمانی و مکانی ،در
صدد خلق و ابداع عنصر نمادین است .کالم امام علی به عنواو یک منب دینی سرشار از صاویر ادبی زنده
و پویا است که فضایی با قابلیت در حنی را برای مکاوباو ایجاد کرده است.
بعبار ی چگونگی دریافت صااویر و شااکلنیری آو در قالب دو دیدناه جزءبینی و نشااتالت در این پ وهش
مورد بررسای قرار نرفته و براساا

آو صویر در ذهن انناو شکل مینیرد .نه البالغه واننتهاست نماد را با

صاویر در قالبهای مکتل پردازش کند ،و نیز صااویر را درقالب کالم بسروراند و به مکاوب برساااند .به عبار ی
نوعی داعی روانشااناسااانهای را برای ارسااال پیام دینی انجام دهد .همهنین صاااویر در نه البالغه بر اسااا
مال های رکیب ،جنام ،عملکرد ،عمق ،و معنا و مرهوم با ذکر موارد موردی شاناسایی شدند .بر اسا

این

دساتهبندیها صاویر ابعاد مکتلری دارد و حتی می واند محتوا و مضاامین خاصی را دربر بگیرد .به عنواو م ال
صویر بر اسا

حقایق دینی ،حاالت روحی آدمی و حتی امور وبیعی نیز پرداخت شدهاست.

در حلیل سااُوال پ وهشاای مبنی بر این که صااویر در نه البالغه از نظر وی نیها و مؤلرههای آو چگونه
بیااو میشاااود؟ می واو نرات کاه ارزیابی صاااویر در دو دیدناه مهم عینی و ذهنی بحث شاااده و صاااویر از
جنباههاای مکتلری مورد نقاد قرار نرفتاهاسااات .بر اساااا

پ وهشهاای انجاام شاااده رکیبی محتااواانه از

رویکردهای رواوفیزیکی و رواوشاناساانه ،ممکن است مبنایی کارآمد ،قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی کیریت
ً
صاااویر به دسااات دهند .لذا مال های ارزیابی صاااویر در نه البالغه دقیقا بر مبنای هماو قوانین ادراکی در
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روانشاناسای است .بر این اسا

صاویر در نه البالغه بر مبنای مال های عینی ( نوع و نونانونی صویرها،

فشاردنی و راکم صاویرها ،پیوستگی و بالندنی در صاویر) و نیز مال های ذهنی (میزاو اثرنذاری آو) قابل
بررسی است.
همهنین مؤلرههای اصلی صویر در نه البالغه بیاو شد و در شش مؤلره قابل بیین است .یافتهها نشاو
میدهد که صااویر می واند بناایاری از حقایق دینی و معارو وحیدی را در قالب محنااو

و عینی به نمایش
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دربیااورد و بازنمایی خوبی از حقایق باشاااد .مؤلرههای کالم صاااویری امام  نشااااو میدهد که چگونه بر
مبنای بافت یا شاکل اصالی پیام ،عنصار نمادی واقعیت یا ذهنی بودو ،رو و رواو حاکم بر آو شکل نرفته ،و
نشانی از یک صویر پردازی هنری و بیانگر عناصر نمادی ،سازماندهی و نظم و زیبایی است.
با وجه به این که هنر وسایلهای کارساااز برای رساااندو دین به مردم اساات و هنرهای زیبا در زندنی انناااو
مناالماو شااکل نرفته لذا نه البالغه نیز به خوبی واننااتهاساات این رسااالت را انجام دهد و مراهیم ،باورها و
اعتقادات دینی را در قالب هنر صویری به اذهاو برساند.
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