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 البلاغهحس آمیزی در نهج
 **/فرزانه رحمانیان کوشککی *ریحانه ملازاده

 24/2/98رش: یخ پذیتار   19/9/97افت: یخ دریتار

 دهیچک
گیرد، در نتیجه آمیختری یکی از آرایاه حس آمیای که در حوزه علم بیان جای می

کند تا از حوا  با امور وابساااته به حس دیرر حاصاااش شاااده و به متکلم کمک می

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

 محسو  ساختن معنا زمینه درک بهتر مخاطب را فراهم سازد.

پس از بیان مفهوم آرایه حس آمیای و نراهی گذرا بر تاریخچه آن، با  جساااتااراین 

های  موجود از انواع حوا  تکیاه بر شااایوه توصااایفی تحلیلی، ابتادا تماام نمونه

 آمیختری پنجرانه در نهج البالغه را شاناساایی کرده و سادس در صور، مشاهده

پردازد، تااا از این طریق هااای معنااایی آن میحوا ، بااه واکاااوی و بیااان دیلاات

 نشان داده شود.  های ادبی کالم امامهایی از  زیباییجلوه

یافته های پژوهب نشااان می دهد در کالم حضاار،، صاانایع بالغی مانند تشاابیه، 

اساات، هرازگاهی از  اسااتعاره، مجاز و کنایه، که از گسااتره قابش توجهی برخوردار

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 

 ه خود اختصاص داده است.انتااعی جایراه قابش مالحظه ای را ب
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 واژگان کلیدی
 نهج البالغه، حوا  پنجرانه، حس آمیای، مفاهیم انتااعی.

 مقدمه
تفاده تعابیر، از شایوه های گوناگونی اسادیب زبردسات برای افزایش تثییر کالم خود در راساتای بیان 

می کند. یکی از این شاگردهای هنری که از رهگذر خیال به آفرینش جلوه هایی از تصاویر منجر می شود 
در راساتای بیان مفاهیم، نیروی تخیل در جهت گسترش معانی، لغات و تعبیرات آرایه حس آمیزی اسات. 

هد. در حوزه مفهومی هر یک از حواس ظاهری بینایی، مربوط باه یاک حس را به حس دیگر انتقال می د
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 

( در 274-271ش، 1358صاحت اینگونه تصرفات زبانی است.)شفیعی کدکنی: اهل زبان شارط اصالی 
حواس مثال صادایی مشخ ، تصویر رنگ مشخصی را بر می انگیزد پس آهنگ آبی )صدا و رنگ  ترکیب

( و رنگ ساابز مرطوب )رنگ و المسااه( تعابیری هسااتند که به آمیختگی حواس اشاااره دارند. به نظر می 
( شااعر فرانسوی، در شعر خود حس آمیزی را Baudelaire« )بودلر»ین بار رساد در ادبیات غرب، نخسات

به کار برده اسااات. وی برخی از رایحه ها را توصااایف کرده به اینکه مانند نی، نرم و نازکند، یا مانند دشااات 
 (83سرسبزند. و این گونه میان بو، المسه، بینایی و صدا پیوند برقرار ساخته است. )فتحی: ال.تا، 

 

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 

ای ظرهضااروری برای درک جامعتر و بهتر در شااعر نمادگرای بودلر اساات. لذا شااالوده صااور خیال ، در تنا
بودلر بااه طور خاااص و در شاااعر نمااادگرا بااه طور عااام، هم آمیزی حواس یااا حس آمیزی اساااات. 

 ( 222و122ش، 1323)سجودی:
پس از پذیرش نظریه حس آمیزی بودلر در شاعر معاصار غرب، این صنعت مورد استقبال ناقدان عرب 

ب اعران غربی پیرو مکت، بر این باور اسااات که نخساااتین بار شااا« طبق نظر»غنیمی هالل قرار گرفات. 
م، 1227رمزگرا، برای بیان انفعاالت روحی خود، از صانعت حس آمیزی در اشاعارشان استفاده کرده اند. )

أنطون غطاس »( برخی برای این تکنیک توجیه فلسااافی و برخی بیانی آورده اند. در تفسااایر فلسااافی 325
عدنی»( و23م، 1242احد دارند.)بر این باور بود که: صاادا، رنگ، عطر و شااکل همه اصاالی و « کرم « السااّ
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( 24م،1287ارتباط محکم میان این عناصار و ساایر کائنات زمینی را در اساباب آسمانی بیان کرده است.)
محمد مندور در توجیه ادبی این نظریه می گوید: ادیب یا شااعری که می خواهد احساسات خود را به طور 

از قلمرو حسااای معین به قلمرو دیگری منتقل ساااازد، این کار  کاامل به دیگری انتقال دهد باید کلماتی را
( بنابر این اگر آنره با حواس پنجگانه درک می 33م، 1262یعنی انتقال احسااااساااات به دیگری.)مندور:

شاود با صافات حواس دیگر توصیف گردد حس آمیزی صورت گرفته است. مثال رنگ سفید که مربوط به 
 (25م، 1287، یه برمی گردد توصیف شود. )السعدنبینایی است با نرمی که به المس

 
در کتاب خود از ترکیبات حس آمیخته یاد کرده « شاافیعی کدکنی»در دوره معاصاار در ادبیات فارساای، 

( این آمیختگی قلمروهای 15ش، 1321( مثل جیغ بنفش یا آواز روشااان.)همان: 41ش، 1372اسااات.)
(پنج حس 17حواس باطنی هم می شاااود.)همان: حسااای با یکدیگر  عالوه بر حواس ظاهری، شاااامل 

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 

 (16ا بوییدم( جای حواس به هم خورده و مجاز خواهد بود. )همان:با فعل بوییدن بیاید )رنگ درخت ر 
 

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 

ر، بم، قوی و... می تواند نشاان دهنده مشخصات صدا باشد. در آرایه حس آمیزی صفات گوشاخراش، زی
مربوط باه یاک حس برای حس دیگر بکاار گرفتاه می شاااود. به این ترتیب پدیده توساااعه معانی روی می 

 (274ش، 1358دهد.)شفیعی کدکنی: 
 

َمَی»ثال در ساوره مّدّیر:در قرآن کریم نیز آیات متعددی از این آرایه برخوردارند. به عنوان م َیَحُحٌَنَف َْسَیٌْ

َقَرَ َسَََ ََنلَىَُوُجٌه ه ْمَُ وُقٌاََمسَّ ار  ََّ و « اوقوا»﴾  ارتباااط بین دو حس چشاااایی و المساااه در دو فعال 48﴿«الو
سه قابل درک است نه حس چشایی. از آنجا قابل مالحظه است. زیرا درد عذاب جهنم با حس الم« مّس »

(، لذا پایه این حس آمیزی بر 27/324که اوق برای احسااااس اساااتعاره گرفته شاااده )ابن عاشاااور، د.ت،
 استعاره مکنیه بنا شده است.

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#54:48
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با این رویکرد مورد بررساای قرار نگرفته اساات، از   با توجه به اینکه تاکنون کالم امیرالمؤمنین علی 
 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 
عار و متون ادبی مختلفی تطبیق یافته است. پژوهشهای ایل از مورد توجه پژوهشاگران قرار داشته و بر اش

 این دست است:
، ایر «بررسی حس آمیزی در دیوان صائب»پایان نامه کارشاناسای ارشد زبان و ادبیات فارسی، با عنوان  - 

ش. نتیجه نشااان 9731سااعید بیرانوند، به راهنمایی حبیب الله عباساای، دانشااگاه تربیت معلم تهران،
 حس آمیزی کاربرد بسیار گسترده ای در اشعار صائب دارد. می دهد

م، تربیه 1997عنوز،  ی، کاظم عبدالّله عبدالنب«یتراسااال الحواس فی شاااعر الشااایخ أحمد الوائل»همقال -
. نویساانده انواع حس آمیزی را در شااعر این شاااعر عراقی مورد 971-917، صاا  1، العددهالقادساای

 از این آرایه را اکر کرده است. بررسی قرار داده و علل استفاده
و ساهراب سابهری، عرفت بور و سلیمانی،  یظاهره تراسال الحواس فی شاعر أبی القاسام الشااب»همقال -

طبق نتیجه به دست آمده حس آمیزیهای به کار رفته در شعر سپهری نسبت  م.1994اضاءات نقدیة، 
 به شعر شاّبی از پیریدگی بیشتری برخوردار است.

و فروغ فرخزاد، دراساااه کیفیه الترکیب ونسااابه  یقصاااائد سااایمین بهبهان یتراسااال الحواس ف»همقال -
، ص  17، مریم ساعدزاده وشاهین اوجاق علیزاده، اضاءات نقدیة، العدد«اساتخدام الحواس لدیهما

 . که در شعر هر دو حواس مجّرد بیشتر از حواّس ظاهری کاربرد داشته است.999-949
- 19، ص 99، شسیرفات بیان و ادبازهش وپژ، مینا بهنام، «ت و ماهیتحس آمیزی سارشا»همقال -

. پدیده حس آمیزی را با تکیه بر زبانشااناساای غرب، در اشااعار فارساای مورد بررساای و واکاوی قرار 71
داده و به این نتیجه رسایده که حس آمیزی، ریشاه در سااختار اساتعاری و نظام گزینشای تفکر انسان 

 در شاخه های مختلف هنر فراوان به کار می رود.    دارد و به همین دلیل
بهمنی مطلق، علوم ادبی، سال هللا احجت ، عي كدكني«يشفآمیزی در شعر نقش حس ه و »جايگامقاله -

 . حس آمیزی را به عنوان یک ویژگی سبکی برای شاعر ایبات می کند.99-17، ص 91،ش 7
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. 91، ش 7ش، ساااال9791، احماد امین و زهرا عظیمی، علوم ادبی، «حس آمیزی در مثنوی»همقاالا -
نتیجه گویای این نکته اسات که حس آمیزی حاصال از اساناد در مثنوی موالنا بیشتر از آمیختگی دو 

 حس از حواس ظاهری است. 
ز ییپا ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،، شراره الهامی، «یدل دهلو یات بیدر غزل یزیحس آم یبررس» -

انواع  سااتا دانشااجواین مقاله که برگرفته از رساااله دکتری  .43-79، صاا  91 ،ش4 دوره ،9737
رار گر مورد بررسااای قیکدیحواس با  یها یژگیب ویاز نظر ترک یدل دهلو یاات بیادر غزل یزیحساااام

ایی و شاانوایی و کمترین بسااامد در ترکیب حواس بوی-گرفته و باالترین بسااامد مربوط به حس بینایی
 چشایی بوده است.

ش، ص  9737، 3، ش 1سال، پرساتو کریمی، گوهر گویا، «حواس پنجگانه و حس آمیزی در شاعر» -
.حس آمیزی را در نمونه های مختلف شااعر فارساای، از قدیم تا معاصاار مورد مطالعه قرار 997-974

 داده است.
، 19، محمودی و راشکی، زبان و ادبیات فارسی، سال «بررسای حس آمیزی در اشاعار نصرالله مردانی» -

نی میزان قابل توجهی از انواع (.این نتیجه به دساات آمده که شااعر مردا999-939، صاا  177ش 
 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:

، أحمد فتحی رمضاااان، جامعه «-نماااج تطبیقیة-بالغاه تراسااال الحواس فی القرآن الکریم»مقاالاه  -
، 9، العدد94م(، ج 1997آلداب، مجلاه جاامعاه تکریات للعلوم اإلنساااانیاة)موصااال، العراق،کلیاه ا

. این مقاله، ساابقه صنعت حس آمیزی را که پیش از این از آن رمزگرایان بود برای قرآن 91-9صا 
 به ایبات رسانده است.

، محمد عباس زاده و «تراساال الحواّس في ضااوء القرآن الکریم، وظائف و جمالّیات  »در ایران مقاله:  - 
، 17-24ص  ، م1995،  ونالعشروالواحد  دالعد، و آدابها، مجلة دراسات في الّلغة العربیة،خاقانی 

در راساتای کار پیشاین نگارش یافته و کاربرد حس آمیزی در قرآن را برای بیان مفاهیم مجرد دانسته 
 است. 

ن خوانده اند ن آرایه را بر کتابی که آن را تالی تلو قرآبا توجه به پیشاااینه کار، نگارندگان جای خالی تطبیق ای
 احساس کرده و بر آن شدند تا به جستجوی این آرایه در نهج البالغه بپردازند.

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3335
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3335
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=21686
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=21686
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=21686
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 سؤاالت پژوهش
 جستار حاضر با تکیه بر شیوه توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخ سؤاالت ایل است:

 برای تفهیم کالم خود به مخاطب، چگونه از آرایه حس آمیزی بهره برده اندب  امام علی -9
 حواس ظاهری در نهج البالغه در چه ساختهایی به کار رفته استب-1
 کدام حس در کالم امام کاربرد بیشتری داردب -7
 

 نگاهی بر حس آمیزی در گذر زمان
)تراسااال الحواس( یا )الحس المتزامن( نام ( و در عربی از آن به synaesthesiaدر زبان انگلیسااای ) 

 senseدر ادبیااات غرب تعااابیر دیگر آن )انتقااال حسااای(  (148م، 1284برده شااااده اساااات.)وهبااة: 
transference  )و )مشاابهت حسایsense analogy  اسات که به وصاف یک نوع حس بر حسب حس

  (85ش، 1382)حسینی: «. دیگر اطالق می شود
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 

 ت: رودکی مالحظه نمود. آمدن بو بجای استشمام بو در این بیت  نوعی حس آمیزی نوعی اس
 (9ش،9773یاد یار مهربان آید همی)رودکی:          بوی جوی مولیان آید همی 

به عنوان مثال شاااما  بن ضااارار در ادبیات عربی رد حس آمیزی را در اشاااعار جاهلی می توان دید.  
   در توصیف فراق یار چنین سروده است: یالذبیان

ها         بما تحت  شَرِج )الهادوکادت غداه البیِن ینِطق  َطرف  در م   (77م، 1268:یمکنوٍن ِمن الصَّ
 محبوبه در صبح فراق می گرید و این گریه از حزنی که در دل نهان داشته سخن می گوید.

ها( با نسبت دادن سخن به چشم دو حس را به هم آمیخته است.             شاعر در )ینِطق  َطرف 
 و یا در این بیت از معلقه عنتره: 

ِم )التبریزی:َفازورَّ مِ   (183م،1222ن َوقع الَقنا ِبَلباِنه             وشکا إلیَّ بعبره وَتَحمح 
 اسب از شدت ضربات نیزه رمید و با اشک و شیهه بمن شکوه و شکایت کرد.

شااکایت کردن مسااتلزم سااخن گفتن اساات. نساابت دادن شااکایت به اشااک اسااتعاره و در بر دارنده حس 
 آمیزی است.
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( 181لوده حس آمیزی را نزد عبدالقاهر جرجانی می توان یافت. )خضاار حمد، ال.تا، در نقد قدیم شااا
هر چند این صاانعت ادبی جزو اسااناد مجازی و علم بیان بشاامار می رود اما در کتابهای بالغی قدیم از آن 

جرجانی در بیان اصااطالح تشاابیه عقلی ارائه داده بر اصااطالح تعریفی که اساامی به میان نیامده اساات. 
امروزی حس آمیزی مطابقت دارد. وی می گوید: وقتی انساان ساخنی جالب می شنود سراپا غرق سرور و 

( نمونه 62م، 1227: یشاعف میشاود لذت این شانیده درسات مانند لذت چشایدن عسال است.)الجرجان
کر ف اشااعاری که جرجانی در مورد تمثیل نوع عقلی آورده برحسااب تثییر مشااابه چیز عینی بر حواس و تثییر

انتزاعی بر عقل بیان شااده اند. نوع تمثیلی که آشااکارکننده شااباهت بین فکری انتزاعی و چیزی ملموس 
 (227ها، 1323است مبتنی است بر تشابهی که عقل آن را کشف می کند.)سجودی، 

با نگاهی گذرا به اشاعار قدیمی درمی یابیم شاعران عرب که از موهبت شعری شگرفی برخوردار بودند 
ساروده هایشاان برای گساترش خیال مبتکرانه خود بدون تعمد و تکلف از صنعت حس آمیزی استفاده در 

کرده اند.  نکته قابل تثمل این اسات که اکثر ناقدان جدید از این امر غافل مانده اند و بدون اشااره به ریشه 
ن حس بگوئیم غربیا تاریخی حس آمیزی، این صنعت را وامدار مکتب رمزی غرب می دانند. شاید این که

 آمیزی را در ادبیات کشف کرده و آن را در قالب صنعت معرفی کرده اند منصفانه تر باشد.
 

 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 

ساااازد ولی تفکر حسااای، نوعی مشااااهاده درونی خاص  تصاااویر مرئی در مقاابال دیادگاان مجسااام می
( به عبارت دیگر حس آمیزی، آمیختگی حواس است به شیوه ای که اهن را 155است.)اسماعیل: التا، 

 به اندیشیدن وا دارد.
شااید بتوان گفت زبان در اصال رموزی است که داللتها و عواطف خاصی را برمی انگیزد. رنگ، صدا 

واحدی دارند. پس انتقال صاافات یک حس به دیگری به انتقال تثییر روحی میان و بوی خوش زمینه درک 
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 

اتش درک می کنااد بااه مخاااطااب انتقااال می دهااد نااه آنرااه کااه در عااالم خااارج وجود دارد. احساااااسااا
 (76م، 1224)صالح:
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شود و او را به تثمل و تفکر وا آمیختن حواس باعث آفرینش ادبی و تحریک اهن مخاطب می 
یم و سکوت اسکوت سنگین، دو حس شنوایی و بساوایی را با هم آمیخته»دارد. به عنوان مثال در عبارت می

 (23، 1374)میرصادقی:«. ایمکنیم با دست لمس کرده و آن را سنگین یافته را بجای آنکه با گوش حس
هنگامی که شااااعر با کمک یکی از حواس خود  به وصاااف چیزی می پردازد در صاااورتی که از ابزار حس 

غ: گساترش زبان می شود.)الصائآمیزی اساتفاده کند از سایاق مثلوف دور شاده و با ابداعی نو باعث غنا و 
ادیاب در پی ایجااد شااایوه ای جدید از روابن زبانی برای پر کردن خأل نق  سااایساااتم  (1/36م، 1227

حواس، به تبادل داده های حواس می پردازد تا از این طریق تصویری آمیخته از احساسات و مغایر با عرف 
 (165زبانی بیافریند.)نوفل، ال.تا، 

تن حواس گوناگون تصااویر ساااخته می شااود. به عنوان مثال زمانی که شاااعر آنره گاه در پی درآمیخ
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 

 (72 م،2222عری شرکت دارند. )عشری زاید، ساخت تصویر ش
را تثییر گذاری از طریق حس آمیزی بسایار قوی است زیتوان نتیجه گرفت که بنا بر آنره گفته شاد می

 تواند با ترکیب حواس پنجگانه دربرداشاات ادیب از عالم ماده و محسااوسااات، مانند دیگران نیساات. او می
تی آمیزش حواس ناهمگون، در صااور بته باید خاطر نشااان ساااخت عالم خیال تصاااویری بدیع بیافریند. ال

سازد که با ابتکار و اوق همراه شود. در این صورت، با تصویرسازی فنی، زمینه درک بهتر معنا را فراهم می
 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 

تر ساااخت برای درک به ترکیبی آن ضاامن علم نحو و غیر ترکیبی غالبا در حوزه علم بیان قرار دارد. اکنون
 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 
ساایده است. ی ر کاربرد این شاگرد بالغی در قلمرو ادبیات، از حواس پنجگانه فراتر رفته و به ادراکات باطن
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در اساااس حس آمیزی بین علما اختالف نظر وجود دارد. برخی حس آمیزی را قساامی از مجاز برشاامرده 
 (993ش، 9773اند به گونه ای که از رهگذر آمیختن دو حس با یکدیگر ایجاد می شود.)داد: 

کار می رود. در در اسناد مجازی، حس آمیزی از آن روست که افعال مربوط به حواس به جای همدیگر به 
آمیزی را نوعی توسعه قلمرو مجاز و استعاره دانسته اند که سبب آشنایی زدایی می شود. زبان فارسای حس

شافیعی کدکنی این توساعه را تا بینهایت قابل گسترش می داند به شرطی که اصل زیبایی شناسی سبک و 
د جدا ای را از خانواده خوی وقتی کلمهنیز رسانگی)انتقال احساس به مخاطب( در آن لحا  شود. به عبارت

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 

 (94و97ش، 9799کدکنی: 
 آمیزی را یکی از شاااخه هایاساتعاره نگاهی زبانشااناساانه داشاته اند حسپژوهشاگران غربی، که به 

ای می داند که مبنای حس آمیزی را اسااتعاره Stern,Jozeph)) اسااتعاره بشاامار آورده اند. جوزف اسااترن
مبتنی بر رابطاه تشااااباه در تاثییرات ادراکی یا عاطفی اسااات. به نظر او صااافاتی که بر کیفیتهای اشااایاء 

دارند می توانند به صااورت اسااتعاره هایی برای اشاایاء معقول به کار روند. )حق شااناس:  محسااوس داللت
که به مبانی شناختی س، بانشنازید یک دیۀ از زاو (Ullman,Estephen)(. استفان اولمان73ش، 9779

له س حس آمیزی نیز با مقو سااست که ور این باابر د و می نگر یمیزآبه مبحث حس دارد، نیز توجه ن باز
ش، 9739تغییرات معنایی و انتقال که خود از پایه های سااازه ای اسااتعاره اساات شااکل می گیرد. )بهنام، 

، به نقل از اختیار( به عبارت دیگر در طبقه بندی اولمان، مجازهایی که از طریق آنها احساااسات مادی 79
تشابه  تعاراتی هستند کهبه حاالت اهنی نسابت داده می شاوند مانند )خلق و خوی شایرین( زیر طبقه اس

 (39ش، 9779عاطفی  دارند. )حق شناس: 
)عالقه( میان مشاابه و مشاابه به  بنابر این می توان گفت تفاوت میان اسااتعاره و حس آمیزی به رابطه

باز می گردد. در اسااتعاره که این ارتباط جامع نامیده می شااود، مشااابهت اساات اما در حس آمیزی رابطه 
واحد روانی اساات که از شاانیدن عبارت مزبور حاصاال می شااود. مثال در ترکیب  مشااابهت همان برداشاات

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. 

با توجه به اینکه حس آمیزی یکی از عناصر خیال است می تواند در تشکیل تصاویر متعدد  به نظر می رسد
 تشبیهی، استعاری، کنایی و مانند آن، نقش داشته باشد.  
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 ار نحوی تساخ

حس آمیزی از نظر دساتوری در ترکیب و غیر آن، به کار می رود. شکل ترکیبی حس آمیزی را می توان به 
ترکیب اضافی تقسیم نمود. در ترکیب وصفی، دو کلمه از متعلقات حواس با هم  دو بخش ترکیب وصافی و

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 

اه در بافت یک جمله یا عبارت تنها از یک حس اساااتفاده شاااده و گاه دو حس به طور جداگانه برای کاه گ
شاااود. همرنین ممکن اسااات یکی از حواس ظااهری با امری عقلی یا ادراک یاک تجرباه مالحظاه می

رت اانتزاعی ترکیب شاود و جدای از اینکه ترکیب وصافی باشاد یا اضافی، تصویری بدیع بیافریند، مانند عب
 که تلخی از مقوله چشایی است و به امری انتزاعی)هجران( اضافه شده است. « تلخی هجران»

اکنون به بررسااای انواع حس آمیزی در نهج البالغه می پردازیم تا ببینیم این صااانعت چگونه و در چه  
 تجلی یافته است.   ساخت هایی در کالم حضرت علی

 
 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

اساات، « مالک اشااتر نخعی» نامه ایشااان به  فرمانهای امام علی ترین و فراگیرترین یکی از بلند
باه فرمانداری مصااار گمارد. در فرازی از این نامه پس از « محماد بن ابو بکر»هنگاامی کاه او را باه جاای 

 :سفارش درباره رفتار با قاضیان چنین آمده است
ًَیَ ل َکََنَظراًََبل ََیَلاْنُظْرَف َ  (57ك بنگر.)ن:ی. در دستوراتی که دادم نغا

(، و 5/195ق،9494باه معنای: حّس العین)حس بینایی(، )ابن منظور، « النظر»ر لغوی کلماه از نظ 
  (1/379ق، 9771باشد. )الجوهری: یا تثّمل الشیء بالعین)با چشم در چیزی به دقت نگریستن( می
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 مقرار گرفته، اختصاااص به وصااف کال« نظر»نیز که از نظر نحوی در اینجا صاافت برای واژه « بلیغ»واژه 
ه  )مرد سخنور(. )ابن  ن  الکالم فصایح  : َحساَ دارد و در لغت نیز به معنای ساخنوری آمده اسات؛ رجل  بلیغ 

 (3/419ق، 9494منظور:
زه به حو« بلیغ»مربوط به حّس بینایی اسااات و « نظر»حس آمیزی در عبارت فوق از آن روسااات که  

ه به گونه ای امتزاج میان این دو حس است، ک« بلیغاً انظر نظرًا »توان گفت عبارت گردد. میشانوایی برمی
 با هدف جلب توجه مخاطب به کار رفته است.

 
 بینایی و المسه

 :حضرت در جنگ جمل پرچم را به فرزندش محمد حنفیه  داد و فرمود
ََّ َُجْمُ َمَجَكَت ْهَف َ َالل ََنلَىََناج   َ ََأن ر  َحاُلََوََل ََتُزْلََنضَّ َاَیَتُزوُلَاْل   َوَغُضَّ مَ  ٌْ َص َاْلَق

ْ
ب َحَصر َ ََأق ََقَهَمَكَاْرمَ  أَْرض 

ْ
ل

ُسْحَحاَن َُ  َ َّ َالل َّْصَرَم ْنَن ْوه  َ.َبَصَرَ ََوَاْنلَْمََأنََّالو

اگر کوه ها از جای کنده شااوند تو یابت و اسااتوار باش، دندان ها را برهم به فشااار، کاسااه ساارت را به خدا 
انی لشااکر دشاامن بنگر، از فراوانی دشاامن چشاام یکن، به صاافوف پاخکوب ین میت ده، پای بر زمیعار 

 (99روزی از سوی خدای سبحان است. ) :یبپوش، و بدان که پ
ه  »از نظر لغوی رمی به معنای انداختن اسات.   ( و 475/ 99ق، 9494)زبیدی، « َرَمیت  الشاایَء : ألَقیت 

( بدیهی 9/157ش، 9979)زمخشااری:  اگر به چشاام نساابت داده شااود )رماه بعینه( از باب مجاز اساات.
اْرِم »اسات که انداختن و پرتاب کردن با دسات صاورت می گیرد و حس المسه در آن دخیل است. عبارت 

ِرَم  که دارای دو حس المساه و بینایی اسات در معنای نگریساتن به دوردست به کار رفته، و از باب « ِبَبصاَ
دورترین نقطه پرتاب می شاود. مشبه بصر)چشم( و اساتعاره مکنیه اسات. چشام بساان تیری اسات که به 

   .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  

غت ایراد ر نهایت بالهم آمیختاه و درک لمسااای باه واساااطاه درک بینایی تقویت و تجلی یافته تا عبارتی د
 گردد.

 چشایی و المسه   

ل َحضاارت در باب ضاارورت کنترل زبان چنین می فرمایند: ُِ َإ ْنَ ُحعع اُنَسَََ ِّسَََ نشااده،  تیزبان ترب .َنْوُ ََنَقَرََیالل
(قساامت مهمی از گناهان کبیره و خطرناک )حدود  19)ح: ش کنی می گزد.یدرنده ای اساات که اگر رها
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انجام می شاااود. زبانی خالی از قید و بند و بدون مانع در حالی که این زبان می تواند سااای گنااه( باا زبان 
( آیت الله خوئی این عبارت را 91/771ش، 9799بهترین وساایله خیر و سااعادت باشااد.)مکارم شاایرازی،
 (19/93بلیغترین تعبیر در اّم زبان اکر کرده اند.)خوئی، بی تا، 

و برای زبان اسااتعاره آورده شااده که اگر آن از کنترل عقل آزاد شااود، از نظر بالغی کلمه ساابع از آن ر  
م، 9999له و رها، باعث نابودی صااااحبش می گردد. )ابن میثم،یساااخنی خواهد گفت که مانند درنده ای 

5/179)) 
( 1من:الرح«)عّلمه البیان»همانطور که می دانیم یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان در نطق اوست:  
گر کالم بدون اندیشه بر زبان جاری شود انسان را به ورطه هالکت می کشاند. )َعَقَر( به معنی )َعّض( اما ا 

یعنی گاز گرفتن. در این حکمت زبان که کارش چشاایدن اساات جای دندان را گرفته و می گزد. به عبارت 
خاطب رای مدیگر جای حس چشاایی با المساه عوض شاده اسات تا تصویر زشت زبان لجام گسیخته را ب

 برجسته نماید.
ةَ حضااارت درباااره آزار زن چنین می فرماااینااد:  حََ َّسََْ ٌَ َالل

َُحلْ ن اساااات. یر یش زن شاااین .اْلَمْرَأ ََنْقَربع
 زند. این حکمت مرد را به سازگاریتشابیه زن به عقرب از آن روست که بدون کینه نیش می (19)حکمت:

ش های او را قابل یز وجود دارد که نیهای فراوانی ن ش هاای زن نوشیباا زن فرا می خواناد زیرا در کناار ن
ن می کند.این کالم حکیمانه و موجز امام، از منظر بالغت اضافه تشبیهی است. یعنی: یر یتحمل بلکه شا

َبِة »لسابته حلوة. همرنین پارادوکس در عبارت  ساْ ْلَوه اللَّ ی سااازد. معنا را برجساته م« شایرینی نیش« : »ح 
)چشااایی( و نیش)المسااه( جلوه یافته و پیداساات که اسااتفاده از این آمیختگی حس آمیزی در شاایرینی

 حواس، تشبیه را برای مخاطب بسیار ملموس ساخته است.
 

 شنوایی و المسه

ن عثمان بپا خاساااته بود و قتل یدر نااماه ای در پااساااخ به معاویه که به بهانه خونخواهی دروغ  اماام
لفت خود قرار داده بود آینده جنگ او با یارانش را چنین پیشاااگویی عثماان را بهااناه ای برای تمّرد و مخاا

َأ  َفرماایاد:می ْهََرأَََیَلکََ َكَضَََ  َیقََ جَْ َإ َ اََنضَََّ َم َنَاْلَحْرب   ِ َكََتضََ  أَْقَقال َیجَُ
ْ
َب ال ال  مََ َاْل   همانا من تو را در جنگ .َِ

 (99/759دهی. )ن:اد و ناله سر می ین مانده، فر یر بار سنگینگرم که چونان شتران ز می
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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 

و ایر آن  ه معنای گاز گرفتن استکند. عّض بگرفتن( و ساامعه)هیاهوی شاتران( تصویری بدیع ترسیم می
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 

دهد. در بخش اول، کت در جنگ را به خوبی نشااان میاحساااس درد از اعماق اساات انزجار معاویه از شاار 
ه به ند مشاابّ یه را می بینده معاوید مشااّبه و از آن رو که حالت واقعی آیدر حالی که سااخن می گو  امام 

اسات. در اینجا معاویه به شاتری زیر بار مانده تشابیه شاده که صادای ناله از آن بلند می شاود، وجه شبه، 
ر بار( موجود اسات. در کلمه عضتک یه گرفتار و شاتر ز یکه در هر دو )معاو ساختی و شادت آزردگی اسات

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.

 
 اعیترکیو یکی از حواس با امری انتز 

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 

رایه بشاامار ره این آمی دانیم این ترکیب با تعریف حس آمیزی دقیقًا منطبق نیساات اما می توان آن را در زم
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.
ه ددر این ترکیبات، قلمرو آمیزش حواس از حوزه حواس پنجگانه که نوعی حس آمیزی ساده است تغییر کر 
ر دو به ادراکات باطنی توسعه یافته به گونه ای که درک آن تنها با حواس ظاهری امکان پذیر نیست. امام 

َّاُسََلإ   َیأََ :مردم را مخاطب ساخته می فرماید -بعد از حمد و ینای الهی  -نخستین بخش خطبه  ُتََیهَاَالو
ْ
َلَقأ

 (23ای مردم من بودم که چشم فتنه را کندم.) : .َنَاْلف ْتَوةَ یَنَ
ه و با را استعاره آورد« نیع»ن است. برای فتنه لفظ یاشااره به آشاوب مردم بصره و ناکث  ن جمله امامیا

آن حضرت می  ریدن وکشاتن اهل فتنه با شمشیه از فرو خوابیه کرده، و کنایحیاساتعاره را ترشا« فقث»لفظ 
ترکیبی اضافی است که در آن ابزار حس بینایی « عین الفتنة»عبارت. (2/426م، 1222باشاد.)ابن میثم: 

به مفهومی انتزاعی اضااافه شااده تا تصااویرساااز باشااد و معنا برای مخاطب ملموس گردد. در ادامه خبر از 



 

141 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

 
البلاغه،
 

بهار
 

1398
، 

شماره
 

60
 

141 

َن ْوهَ  :فتناه هاای بنی امیاه می فرماایناد َفَاْلف َتن  ٌَ
ِْ ََأ َمََیُکْمَل ْتَو ََبن َیَنلَََیَأَل ََوَإ نَّ

ُ
َّهَاَل ْتَو ََنْمَیأ َیَة،ََلإ ن  .اُءَُمْظل َمةع

گااه بااشااا ه بر شاااما اسااات، فتنه ای کور و ین فتناه هاا در نظر من، فتنه بنی امید همااناا ترسااانااکتر یاآ
 (97ظلمانی.) :

و اریه مطهرش، ویران   ، به شهادت رساندن امام حسین  شاکساته شدن حرمت رسول خدا 
به مدت هشااتاد سااال، ایجاد   کردن و سااوزاندن خانه خدا، قتل عبدالله زبیر در مکه، سااّب امام علی

آشااوب و بال در بالد مساالمانان و مساالن کردن حّجاج بر جان و مال آنان، از جمله منکرات فراوانی اساات 
گاه کردن مردم از فتنه های بنی امیه، برای   که در کتب تاریخ به تفصاایل اکر شااده اساات. امام علی آ

ن حق یاا عادم هادایات، اساااتعااره گرفتاه اناد تا بر بزرگی و یلفظ )عمی( را برای انجاام امور بر خالف قوان
تفاده از ترکیبی وصااافی اسااات. در این ترکیب با اسااا« فتنه عمیاء»بارتع خطرناکی این فتنه تثکید نمایند.

 در ارتباط اساات به امری انتزاعی)فتنه( نساابت داده شااده اساات. بهتشاابیه بلیغ، کوری که با حس بینایی 
 حسی است.-لحا  دو طرف تشبیه، انتزاعی

ْنَدر توصیف دنیا می فرمایند:  َاْلَحَیَمَثُلَاله  َمَثل  َُ َّاق ُعَف َی َلََیاَ َالو م  هَاََوَالسَّ ََمس  ل هَاََینع ٌْ َاْلَ اه ُلَیإ لَََیهٌْ َیَج ر  هَاَاْلغ 

َاْلَعاق ُلَْحَ ُرَهاَیَوَ ای حرام چون مار ساّمی اسات، پوست آن نرم ولی سّم کشنده در درون دارد، یدنَ.ُ وَالل بِّ
در مثال مورد نظر  (999ند.)ح: ید، و هوشااامند عاقل از آن دوری گز یاب خورده باه آن می گرایاناادان فر 

م به نظر یار نرم و مالیساال به مار نشااان داده شااده که به هنگام لمس آن بیا با تمثیتضاااد ظاهر و باطن دن
)سام کشنده و جان گداز( « ناقع»می رساد و انسااِن بی خبر، از لمس آن لذت می برد در حالی که از سام 

چ و یوان خطرنام غافل اسااات. مارگزیده چنان دچار درد و ساااوزش می شاااود که به خود پین حیدر درون ا
یاتی ج دسااتگاه های حیو سااپس افتادن به تدر تابی بدان مثل زده می شااود یتاب می خورد تا آنجا که در ب

 بدن از کار می افتد و منجر به مرگ می شود.
ویر از ظاهر و و خطرناک ترین تص ة( تشابیه تمثیلی اسات که زشت ترینیا کمثل الحیعبارت)مثل الّدن 

ک شود و نزدیعلی بصاره غشاوة( می تواند به آن ) باطن دنیا را ارائه داده اسات. تا جایی که تنها آدمی کور
 (19/931خوئی، بی تا، ) آن را لمس کند، و کسی که حقیقت را درک می کند از آن گریزان است.

در اینجا امام از دنیا تصاویری حسای ارائه می دهد. دنیا به ماری تشابیه شده که با حس المسه قابل درک 
نشااان می « جوفها یالساام ف»دلپسااند و فریبنده دارد، اما عبارت  بوده و ظاهری خوش خن و خال، نرم و

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 



 

149 

غه
بال

ج ال
 نه

 در
زی

آمی
س 

ح
 

149 

 اهر و باطن دنیا را برای مخاطب محساوس سااازد.)المساه( رابطه ایجاد می کند تا تناقض موجود میان ظ
رهاَ وَاللبَالعاقلدر تعقیاب آن می فرمااید:  و َال اهل،َویح ه تا فرجام این انتخاب را بیان  .یهٌیَإلیهاَالغره

 خورد.کند. در حقیقت کسی که بصیرت ندارد فریب ظاهر آن را می
 در وصف پاره ای از جهات فریبنده دنیا می فرماید:  امام 
ْنََیَلإ   َ ُُُمَاله  ُر َح ِّ
ُ
َرةعیأ ضَ  َِ َ ٌَ

َّهَاَُحلْ ، و در نیر یرا در کام شیترساانم، ز  ای حرام مییهمانا من شاما را از دن .اََلإ ن
ٌَ ََیه َََوَ) همین مضمون با عبارت 45( همرنین در خطبه 999) :  ده انسان سبز و رنگارنگ است.ید

ُحلْ

َرةع] ضَ  َراءََُ[َِ ضَْ وسوسه  ز وین و سارسبز و دل انگیر یا ظاهرًا شاین دنیتکرار شاده اسات.به عبارت دیگر ا (َِ
ز اسااات آنگوناه کاه گروهی را آنرناان به خود جذب می کند که فانی بودن دنیا را از یاد می برند. رنگ یآم

یز که ا حس بینایی قابل درک اسات. شیرینی نسابز کنایه از سارسابزی و طراوت و زیبایهای دنیاسات که ب
ی و یابرای قوه چشاا« حلوة»به کار بردن لفظ »مربوط به حس چشااایی اساات کنایه از نعمتهای دنیاساات. 

-7/31م، 9999)ابن میثم، « ی از باب به کار بردن لفظ جزء در مفهوم کل است.ینایبرای قّوه ب« خضرة»
ر این دو حس نیسااات ولی این دو حس نماینده تمام حواس ( هر چناد جهات فریبنده دنیا منحصااار د37

ٌَ َ»(عبارت5/11م، 9999مکارم شیرازی،«.)جاد جاابه می کندیکنایه از تمام جهاتی است که ا»و
ََّهاَُحلْ َلإ ن

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

زی بر رو یح لشکر و پیش صاحیدر نامه و دساتورالعملی، هفت فرمان مهّم جنگی را برای آرا  امام  
ان فرموده که دقت نظر آن حضارت را در مساائل مربوط به فرماندهی لشکر نشان می دهد. در یدشامن ب

 ست:شده ایکی از وظایف نگهبانان که پاسداری و بیدار ماندن می باشد چنین اشاره  آخرین فراز به
َ ََّیَوَإ َ اََغد  َراراًََأْوََمْضَمَضةیُکُمَالل َّ َغ  َمَإ ل ٌْ َّ َّ ََوََل ََتُ وُقٌاَالو َماَحَُ ف َ.ُلََلاْجَعلٌُاَالرِّ

ونان آب د مگر اندم، چید، و نخوابیرامون لشکر بگمار یزه داران را پیکی شاب شاما را پوشاند، نیو چون تار 
ا یهمان یا میه کساای که در انتظار مسااافر یدرساات شااب (99/759)ن:ختن. یرون ر یدر دهان چرخاندن و ب

دار یدار می شود سپس می خوابد و باز بیگری اسات که شب وارد می شود اندکی می خوابد و بیز دیفرد عز 
عات یخون ضاین گونه استراحت کنند مبادا دشمن با شبید ایز در مقابل دشمن بایمی شاود. لشکر اسالم ن

 ا مضامضه آب در دهان است. )خوئی، بی تا،یدن یه به جرعه جرعه نوشاین معنا تشابیآورد. افراوانی به بار 
93/71) 
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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 

 ود. سداری غافل نشکه یک نگهبان باید از لذت خواب به دور باشد تا کارش را به خوبی انجام دهد و از پا
 

وَ حضارت در بیان صفات واالی فرشتگان چنین می فرمایند: َالرَّ س 
ْ
بٌُاَب اْلَکأ َوََ ر  َلج  َ  ْنَیَ اُقٌاََحَا َو ََمْعر   َم 

َّج   َ  (99راب شدند. ) :یده و از جام محّبت پروردگار سینی معرفت خدا را چشیر یش .َمَحب
 نشااان می دهد که معرفت« شاادن از جام ساارشااار محبتراب ینی معرفت و ساایر یدن شاایچشاا»ر به: یتعب

 .وعشق پروردگار را با تمام وجود خود درک کرده اند
 -اوق»لفظ   ن که امامیباا توّجه به ا»در عباارت فوق حس آمیزی بر پاایاه اساااتعااره مکنیاه اسااات. 

در  و کمالی که از عشااق یرا برای آن معنا« دنیآشااام -شاارب»را برای تعّقل فرشااتگان و لفظ « دنیچشاا
ه یحینی ترشاایر یافته اساات اسااتعاره آورده اند، اسااتعاره اّول را با عبارت حالوت و شاایاات مالئکه کمون 

ه ه قرار داده اند چنان کیت لّذتی که از معرفت خداوند برای فرشااتگان حاصاال می شااود کنایکرده، و از نها
را یت ز ه کرده اساایحیترشاا« هیکثس رو»اکر نی لّذت می برد. اسااتعاره دّوم را هم با یر یاائقه انسااانی از شاا

راب یدن و ساایعنی جامی که آشااامیراب کننده باشااد، ین اساات که با جام سایدن در ایکمال شارب و آشااام
« د.گران می باشااایه از کامل بودن معرفت فرشاااتگان نسااابت به دین عبارت کنایت کند. ایشااادن را کفا

 (1/719ش،9775)محمدی مقدم و نوایی: 
ی دانیم انسان با کمک غدد چشائی زبان، طعم شوری، شیرینی، تلخی وترشی را تشخی  همانطور که م

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 

دمی مطابق با توانایی های فطری و اهنی خود به شاناخت خداوند برساد به کمال نهائی رسیده است. در آ
اینجا امام برای رساایدن به شااناخت خداوند، طعم شاایرین به کار برده اساات چون لذت بخشااترین حس 

یک  اچشااائی، طعم شاایرینی اساات. همرنین فعل ااق در ارتباط با غذا و نوشاایدنی نیامده اساات بلکه ب
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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ةع:در باب ضاارورت آینده نگری و عاقبت اندیشاای آمده اساات ٌَ ََأْوَُمرَّ

،َُحلْ ٍئََناق َحةع َاْمر  انی یهر کس را پا .ل کُلِّ
 ن است، ویر یان خوب، بهشات و لذات بهشاتی است که سرانجامی شیپا (959ن. )ح:یر یا شایاسات، تلخ 

ز لذت ن و تلخ را استعاره ایر یان شار و بد، آتش و عذاب آتش اسات که سارانجامی تلخ است. دو کلمه شیپا
  (5/771م، 9999بخش، و ناپسند آورده است. )ابن میثم: 

ََوَلََ َا بر دو نوع می داننااد:حضااارت عالم ر  ُمٌعع ََوََمسََْ ََمْطُحٌعع ان  لْمََ
لُْمَن  ََلْمَیاْلع  ُمٌُعَإ َ ا َیْوَفُعَاْلَمسََْ ُکن 

علم دو گونه اساات: علم فطری و علم اکتسااابی، علم اکتسااابی اگر هماهنگ با علم  (773.)ح:اْلَمْطُحٌُعَ
گونه اسااات، فطری و شااانیدنی، عقل فطری  نباشاااد ساااودمند نخواهد بود.به تعبیر این حکمت عقل دو 

شانیدنی سودی نمی بخشد هنگامی که عقل فطری نباشد فهم آن گونه که نور آفتاب سودی نمی بخشد 
برای کسااانی که چشاام بینا ندارند، و برای رساایدن به کمال علم و دانش باید از هر دو علم بهره مند شااد. 

ترکیبی اسااات از امری انتزاعی)علم( با حس  شااااهد مثال را می توان در علم مساااموع مالحظه نمود که
 شنوایی. 

رَ درباره وساااعت بیکران علم خداوند می فرمایند: م  َاْلُمضََْ َمائ ر  َم ْنَضَََ رِّ ٌَ َاْلُمَجَخال ج َیَنال ُمَالسََِّ َنََوَیَنََوََنْ 

ََنز َ ه  ََوَُنقََ ُوٌن  َالظ  ََرْجم  ر  اط  ٌَ َالَْیَِ ات  َإ َیق َیمََ ق  ار  ََوََمسَََ َین  اض  ََوََغَمََ اُنَاْلُقلٌُب  وََ
ُْ ُ ََأ َوجَْ م  اَضَََ ،ََوَمََ َباُتَیَاْلُ ُفٌن  ا

ایاْلُغَ ََوََمصَََ َماع  أَسََْ
ْ
ائ ُخَال ت َراق  َ َمصَََ َغْتَل  سََْ اََأصََْ ،ََوَمََ ات َیٌب  ََوََمدَََ َاْلَحو ََیُفَال َّرِّ امََِّوََرْجع  ٌَ ََوَیاْلهَ َم َنَاْلُمٌَلهَات  ن 

َهام َ
ْ
أَق
ْ
َال ند و از آنره که در یهانی مردم و از نجوای آنان که آهسااته سااخن می گوخداوند از اساارار پنَ.َهْمس 

وندد، و از نگاه های رمزی چشاام ین می پیقیی که به یم هایفکرها بواسااطه گمان خطور می کند، و تصاام
گاه اسااات. خدا از آنره در مخفی گاه های دل ها قرار دارد، و از  که از ال به الی پلك ها خارج می گردد، آ

انه می شنود، و از اندرون النه یب پنهان است، و آنره را که پرده های گوش مخفیکه پشات پرده غاموری 
 ده و صدای آهستهیهای تابستانی مورچگان، و خانه های زمستانی حشرات، از آهنگ اندوهبار زنان غم د

گاهی دارد. به « همس»اساااتعاره ای حس آمیخته اسااات. « همس األقدام»عبارت (99) : قادم هاا، آ
( همس که مربوط به 1/159معنای نجوا یا صادای آهساته کالمی است که قابل فهم نباشد.)ابن منظور،

 حس شنوایی است، به أقدام نسبت داده شده که استعاره ای مبتنی بر طرفین حسی و انتزاعی است. 
 

َماَ حوادث آینده فرمودند:پس از جنگ نهروان در خبر از  َُ ُکُمَاْلَحَا ُءَ َبَاْلَحعَ یإ َ اََنضََّ َاْلَقَجُبََغار  و َ.رَ یَعض 
 (187دن و زخم کردن دوش شتران از پاالن.) :یآن روزگاری است که بالها شما را می گزد، چونان گز 
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برای اایت و آزار لفظ العّض  (7/933ق،9494گاز گرفتن با دندان اسااات.)ابن منظور:  العّض، به معنای
از باب اساتعاره مکنیه اسات؛ همرنین در تشبیه گزش بال به گزیدن « عضاکم البالء»اکر شاده و عبارت 

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.

َمُعٌاَأََ در تاثکیاد اهمیات کالم خود به مردم چنین سااافارش می کنند: در پاایاان َّاُسََوَُنٌاََوَیَلاسََْ هَاَالو

ُرواَآَ اَنَُقلٌُب ُکْمََتْفهَُمٌا د تا ید، و گوش دل خود را آماده کنید و در دل بگنجانیاپس ای مردم! بشااانو .َأْحضََ 
گاهی ین بیاسات به اایبات گوش برای دلها، از باب اساتعاره  (187د.) :یك بدانین ان که: حضرت علم و آ

 ز سااخنان را می شانود، و سااپس از آنانیه به گوش فرموده که آن نیرا که دل نسابت به گفته ها دارد تشاب
 ند الجرم بریخواسااته اساات که دلها را آماده سااازند، نه گوشااهای جساامانی را، زیرا حرفی که بر دل نشاا

 دن در گفته هاییشیماّدی و محساوس می شانوند. دل با اندمخاطب ایر می گذارد نه آنره که گوشاهای 
افه )گوشهای قلبهایتان( اض« آاان قلوبکم»عبارت شنیده شده، سبب حصول درم، علم و فهم می گردد.

 .استعاری است با این توضیح که ابزار حس شنوایی)آاان( به قلب که محسوس است اضافه شده است
 

 حس آمیزی و رنگ

کی از عناصار بارز نمادپردازی، و مؤلفه های تصاویرپردازی نوین بشامار می رود امروزه در از آنجا که رنگ ی
کالم ادیبان و شاعران جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. عنصر رنگ که پدیده ای حسی 

بر پایه  ایه هاو دیداری اسااات در امور انتزاعی نیز کاربرد دارد. در زبان عربی  مانند زبان فارسااای، برخی کن
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 

ل توجهی ر ادبیات قدیم نشان قابهای مختلف مانند روانشاناسای، ادبیات، هنر، بسیار گسترش یافته اما د
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.
 

وساااف یقفی براه می اندازد چنین خبر می ی زیهایی که حّجاج بنیحضااارت از فتناه و آشاااوب و خونر 
لََدهناد:  َ َّ اََوَالل َنلََیَأمََ ََّطنََّ ل َرَتُکْمََوَیاُلَیاُلَاْلَمَیٍفَال ََّیُکْمَغَُا ُمََقق َیسَََ ضََ  َِ کُُلَ

ْ
ْحَمَجُکْمَی َ یأ ه زودی به خدا، بَ.ُبَ َََ

 تان را بدرد.و پوستره شود مردی سبکسر، گردنکش و ستمگر، که مالتان را ببرد یف بر شما چیمردی از یق
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عنی ساابزه زارهای آنها را می یاساات « ثکل خضاارتهمی»شاااهد مثال برای حس آمیزی عبارت (991) :
َرة» (7/139م، 9999  :خورد، که کنایه از ریشااه کن کردن مال و یروت اساات.)شاارح ابن میثم گر « َخضااِ

به تمام اموال اسااات که ن جا اشااااره ینهای کشااااورزی اسااات ولی در ایچه به معنی محصاااول باغها و زم
همانطور که مالحظه می شاااود در این  (5/919م، 9999باه غارت می برد.)مکارم شااایرازی،« حجااج»

عبارت حس بینایی در تصاویرساازی هنری نقش مساتقیمی داشته، و عنصر رنگ در وصف مادی و ایجاد 
 است.تصویری حس آمیخته که دو سوی آن را حواس ظاهر ساخته اند نقش آفرین بوده 

 
راکرم غمبیار جامع و جالبی از وضااع عرب جاهلی مقارن ظهور پیمی بسایحضارت در جایی دیگر، ترسا

  ْنَن بوده اند:ین شااارایفرموده و نشاااان می دهاد کاه آنها از نظر زندگی ماّدی و معنوی در بدتر اَیَوَاله 

ََنلَىَحَ  ََناه َر َاْلُغُرور  ر  فََ َالوٌ  اسََ  ف َراٍرَم ْنََوَرَیکََ َاصََْ َهاََوَیَوَإ ََق هَان  اٍرَ]اٍسَم ْنََثَمر  ٌَ ا، بی یدنَ.اْغٌ َراٍرَم ْنََمائ هَاَ[إ ْن
وه آن خبری یده و از مییااب گشاااتااه بود. برگ هااای درخاات زناادگی بااه زردی گرایاانور و پر از مکر و فر 

ش به یت تمام برگهایه می کند که در عصاار جاهلیت را به باغی تشاابیجهان انسااان  امام (39نبود،) :
وس گشاااتااه اساااات)مکااارم یش مااثیوه هااایختن اساااات و باااغبااان از میده و در حااال فرو ر ییاازردی گرا

های مردم یی و خوشااایبایه از دگرگونی ز ی)زردی( کنا« اصااافرار»لفظ  (195-119/ 7م، 1222شااایرازی،
هاشاااان زبر و خشااان بود و یرونق و خوردن یرا زندگی اعراب به هنگام بعثت بیعرب در آن روزگار اسااات ز 

 ننده از نگاه آن لذتی نمییش از دسااات می دهد، و بیش را با زرد شااادن برگهایها ییبایچنان که درخت ز 
(در این فراز دنیا که امری انتزاعی 1/151م،9999.)ابن میثم: برد، اعراب از زنادگی خود لاّذت نمی بردند

حس بینایی  ر منوط بهبه درختی تشبیه شده که برگهایش رو به زردی است. واضح است که درک این تصوی
 است.
ْفلَىََله َدر وصاااف اقساااام فرشاااتگان می فرمایند:  َالسََ  أَْرض 

ْ
َهاُمهُْمَتُخٌَُمَال

ْ
َرَقْتََأق َِ ْهَ َیَوَم ْوهُْمََمْنَقََ

َرا اءَ َیٍضََقْهََنَفَ ْتَف َیاٍتَبَ یََُ ٌَ َاْلهَ ق  ن رفته، و چونان یین پایشاااان تا ژرفای زمیگر، قدم هایو گروهی د .َمَخار 
ه کردن فرشتگان به پرچمهای یابن میثم درباره تشاب (21دی دل فضاا را شاکافته اند. ) :یپرچمهای ساف

ر اساات اهی بدو ید از کدر بودن و ساایخته در منافذ جّو دو دلیل اکر می کند: اول آنکه رنگ ساافید آویسااف
نفوا و  ودوم: های شااابهه بدور می باشاااد، یکیرگی باطل و تار یچناان که دانش فرشاااتگان از آلودگی و ت

ت دانش آنها، در اجزای علوم چنان اسااات که پرچمها در هوا نفوا می کنند، و در مجرای فضاااا به یسااارا
ن گروه یاتی است نسبت به ایرات، اشارات و کناین تعبیهی اسات ایبد  ( 742-754/ 2ند)یحرکت در می آ
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از  ادییم؛ چرا که اطالع ز یمی کنه و واال مقاام کاه ما تنها شااابحی از آن را درک یااز فرشاااتگاان بلناد پاا
که حجابهای جهان   ر معصااومانیو سااا  م. تنها برای شااخصاای مانند امام علیینش آنها ندار یآفر 

رات باه طور کاامل ممکن اسااات.)مکارم شااایرازی: ین تعبیقات ایفتااده، درک حقیده آناان نیابات بر دیغ
حساای اساات. قدمهای فرشااتگان به -عیدر این فراز نیز دو طرف تشاابیه، انتزا ( 991-997/ 4م، 9999

 پرچمهایی سفید تشبیه شده و مشبه به که با حس بینایی قابل درک است تابلویی زیبا آفریده است.
 
 

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

هدفمند   استفاده از صنعت حس آمیزی در کالم امامرفته و گاه شااهد همراهی حواس هساتیم. هنر 
 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.

حساای یا -ر تصاااویر نهج البالغه که بر پایه تشاابیه بنا شااده اند غالبًا حساایدو طرف حس آمیزی د-
 انتزاعی است. -حسی
حس آمیزی در نهج البالغااه بااه صاااورت ترکیااب بین دو حس، یااا ترکیااب یکی از حواس بااا امری  -

 انتزاعی )عقلی( مالحظه می شود. شکل دوم کاربرد بیشتری نسبت به اولی دارد.
دی و ایجاد تصاویری حس آمیخته که دو سوی آن را حواس ظاهر ساخته عنصار رنگ در وصاف ما-

 اند کاربرد قابل مالحظه ای دارد. 
حس بیناایی کاه نسااابات به ساااایر حواس نقش برجساااته ای در ادراکات انساااان ایفا می کند در  -

 تصویرسازی ادبی نهج البالغه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
ایاه در کالم حضااارت بادون تکلف بوده و ناه تنها در معنا خللی وارد نسااااخته بلکه بر کااربرد این آر  -

 زیبایی و غنای معنای آن نیز افزوده است.
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