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منظور از . تصاوير ادبي به دو قسمت ايستا و پويا قابل تقسيم هستند. مخاطب قرار دهد
 زنده و ةاز جانب اديب، داراي خيال و عاطفشده هاي رسمايستايي، آن است كه صحنه

كارگيري خيال، صوت، نافذ نباشند و منظور از پويايي، زنده و پرشور بودن حاصل از به
  .استدر متن ادبي ... الفاظ مطابق با معنا و 

 از تصاوير شنيداري سرشارهاي نهج البالغه به دليل غناي ادبي و ديني،   خطبه
ستفاده از كلمات شيوا و هماهنگ با معنا و نيز خيال گسترده كه امام علي، با ا. هستند

دهند و سازي نشان مي، تر در استعاره، تشبيه، كنايه و ساير اشكال تصويرخود را بيش
را به ان هايش  خطبه،  دقت و ظرافت تصاويرناسازواري،نيز كاربرد رنگ، صوت، 

  .اند صورتي بسيار پويا و داراي حركت آفريده

ها و ميزان تشخص  هدف اصلي اين مقاله، بررسي چند و چون تصاوير ادبي خطبه     
ها است، تا مشخص شود كه حضرت تا چه حد ذوق ادبي خويش را در و پويايي آن

ي مفاهيم ديني، اخالقي، اجتماعي و سياسي خويش قرار داده و تا چه اندازه مايهدرون
 ةبا توجه به اين كه استقصاء هم. ده استدار و متحرك نموتصاوير ادبي خود را جان

گنجد، لذا به بررسي مورديِ ها، در اين مختصر نميتصاوير و شرح و تفسير آن
 بنا بر اين ؛عناصر در پويايي و ذكر نمونه از هر كدام پرداخته شده استترين  مهم
راي هاي خويش ب در خطبه)ع(اوال امام علي: هاي تحقيق عبارت است از اين كهالؤس

 ادبي خود بهره گرفته است؟ ةبيان مفاهيم اعتقادي و ديني تا چه حد از ذوق و قريح
كاررفته، چگونه و تا چه  خيال و الفاظ و تركيبات بهةثانيا اركان و عوامل ايجادكنند

  ها مؤثر بوده است؟ موجود در خطبهاي در ايجاد حيات و حركت در تصاوير ادبياندازه
  

  فرضيات تحقيق 

 براي محسوس جلوه دادن مفاهيم مورد نظر خود، از ذوق و )ع(م علياما .1
 هنري و ادبي خود بسيار بهره برده و اين استعداد دروني خود را به ةقريح

  .ها از سوي مخاطب، به كار گرفته استمنظور درك بهتر آن
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 ة بيان و خيال گسترده و استفادةناشدني امام، خصوصاً در حوزبالغت وصف .2
، دقت و گزينش الفاظ مناسب و ناسازواري عناصري چون رنگ، جا ازبه

ها با معنا باعث شده است كه سخناني زيبا، زنده و پرتحرك خلق تطابق آن
  . گردد)ع (هاي امامشده و باعث ماندگاري و ارجمندي خطبه

  

   تحقيقةپيشين
 ةته و عمدش و بررسي قرار گرفوكتاب پربار نهج البالغه از منظرهاي متعددي مورد كا

ها در مسير فهم كالم و مفاهيم اخالقي و ديني اين كتاب بوده ها و تحليلاين كاوش
هاي مختلف نهج البالغه توان گفت كه در شرح اين تحقيق ميةدر مورد پيشين. است
هاي هنري  به طور پراكنده به زيبايي،شرح ابن ميثم بحراني و ابن أبي الحديدمانند 

اثر جرج » هاي نهج البالغهشگفتي«هايي چون ته شده است و كتابنهج البالغه پرداخ

و  مهراثر محمد اديبي »هاي پيچيده نهج البالغهتحليل اركان استعاره«جرداق و كتاب 

سيري در «و كتاب  اثر دكتر محمد خاقاني» هاي بالغت در نهج البالغهجلوه« كتاب

هاي نهج  به بيان بخشي از زيبايياثر دكتر مرتضي قائمي» هاي نهج البالغهزيبايي

بررسي تشبيه و استعاره در نهج «هايي چون نامهچنين پاياناند و همالبالغه پرداخته

 مهتاباثر  »البالغه نهجهاي هاستعارتحليل مفهومي « جو واثر سياوش حق» البالغه

و غفور اثر مصطفي طاعتي» هاي نهج البالغهبررسي موسيقي خطبه« و نورمحمدي

سخا و تدوين شده اثر حسين احمدي»  نهج البالغه31ي بررسي صور خيال در نامه«
هاي ارتباط با اين تحقيق نيستند، اما در مورد تحليل و پردازش زيبايياست، كه بي

هاي نهج البالغه، تاكنون تحقيق مستقلي مربوط به حركت تصويرهاي ادبي در خطبه
  .صورت نگرفته است

  

  و اصطالحتصوير در لغت 
نگاري، ترسيم، نقاشي، تصوير در لغت به معناي صورتگري، نگارگري، صورت

 اثر ادبي در كنار ة تصوير در زمين)375، 1385آذرنوش، (. مصورسازي و تزيين است
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گيرد و اين اختالف الفاظ به اختالف قرار مي» شعري«و » ادبي«، »هنري«الفاظي چون 
تصوير «گردد، كه آن را برمي» the artistic imagery« اصطالح ةمترجمان در ترجم

اصطالح ساده و امروزي براي . اندترجمه كرده» تصوير شعري«و » تصوير ادبي«، »هنري
���«و » ���
	� ������«و در زبان عربي » image«اين كلمه در زبان انگليسي �� �	
��� «

اي براي بيان قوت و يلهتصوير هنري يك معيار نقدي مهم در ادبيات است و وس. است
  .ضعف اثر ادبي و نقد و داوري آن است

البطل، ( زباني متشكل از الفاظ، معاني عقلي، عاطفه و خيال ة      تصوير يك مجموع

 و يك منبع بيروني است كه شاعر يا نويسنده از آن براي بيان انفعاالت و )30، 1983
  )��� �¸��������Me (. گيرددرونيات خود بهره مي

برخي ناقدان معتقدند كه تصوير مترادف شكل قابل حس در الفاظ و عبارات است؛ 
شود كه اديب در آن،  در نتيجه تصوير شامل عبارات و الفاظي مي)3، 1983ناصف، (

اي قوي به   عاطفهةنمايد و شامل خيالي است كه در نتيجاش را خلق ميتأليف ادبي
   )���Mg�@�� d�D3� �Ye ��L �=(. كندنعكس ميآيد و اديب آن را در اثرش موجود مي

  
  تصوير از ديدگاه عالمان قديم

اي از منتقدان، در ادبيات عربي قديم تصويرگري وجود ندارد، پندار كه در نگاه عدهاين
 در نگاه اول، ادبيات عربي آكنده از تصاوير فني است و در آن، زيراباطلي بيش نيست؛ 

دقيق رسم شده و تمام زوايا، دقايق و ابعاد آن توصيف گرديده مناظر طبيعي به صورتي 
بنابراين، تصوير هنري در جهان ادب و نقد، چيز جديدي  )¸¡�� ¡����M@�@e (. است

. نيست؛ بلكه شعر و ادب از آغازين روزهايش بر آن استوار و به آن نيازمند بوده است
   )193، 1967عباس، (

، )ق322(، ابن طباطبا )ق371(، آمدي )ق255(حظ ناقدان و اديبان قديمي چون جا
... و ) ق471(، عبد القاهر جرجاني )ق395(، ابو هالل عسكري )ق337(قدامه بن جعفر 

اند و هر كدام هاي مختلف به اين مبحث مهم ادبي توجه كردهكم و بيش و به شيوه
  .اندهايي از آن را تشريح نمودهبخش
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- ميكرده است، وي به عنصر تصوير، در شعر توجه       جاحظ اولين كسي بود كه

 عالمان )132ـ/�>« .)1938 ،131	� ��HB �Dg� ®fD�� HB 4�w� Ë�e�D+ ��G ��>�:��«: گويد
هاي خود ها و تالش و ناقدان عرب بعد از جاحظ در اين تالش بودند كه اهتمامبالغت

معني و تمثيل آن بريزند، را در قالب صفات حسي در تصوير ادبي و تأثير آن در درك 
به نظر : به عنوان مثال )170، 1987الصائغ، (. اتشان متفاوت بوديهرچند آرا و نظر

فهمد و ها را ميچه كه عقل آنعبدالقاهر جرجاني تصوير، تمثيل و قياسي است بر آن
شعر، قواعد ال(كند صويرگري تشبيه اشاره ميت ثعلب به )320، 1989(. بيندها را ميچشم آن

ابن طباطبا  )67همان، (. دهد شعر قرار ميةاي از قواعد چهارگان و آن را شاخه)37
شمارد و ادب نزد او عبارت است از معاني سان بودن لفظ و معنا ميتصويرگري را هم

پردازد و براي  قدامه بن جعفر نيز به لفظ و معنا مي)8، 1956(. عالي در كسوت الفاظ واال
 )28، 1948(. داند واال بودن، سهولت مخرج و فصاحت را واجب ميلفظ، صفاتي چون

ابوهالل عسكري بيش از ناقدان قبل از خود، از تصويرگري سخن گفته و به آن اهتمام 
او معتقد است كه نيكويي لفظ و ارزش و صحت تركيب آن در كالم، . ورزيده است

 )58، 1952(.  شاعري ديگر و آن معياري است براي نقد يك شاعر بااستشأن شعر عرب 
نيز معاني، تصاوير حاصل از اشياء و موجودات ) ق684(از ديدگاه حازم القرطاجني 

كه بيروني در ذهن هستند و هر چيزي كه وجود خارجي در ذهن داشته باشد، هنگامي
-كه از تصوير ذهني تعبير ميپس هنگامي. كندشود در ذهن نيز وجود پيدا ميدرك مي

. گردند آن تصوير در ذهن و فهم مخاطبان جاري ميةظ به عنوان شكل و بدنشود، الفا
)1966 ،18(  
  

  زيپردااهميت تصوير
تصوير نه تنها بر داللت معنايي ادب مؤثر است، حتي فراتر از آن بر اين معنا تسلط 

شود و جز در تصوير ظاهر نميومعنا در ادبيات، مخفي است . )398، 1974عصفور، (. دارد
 و اديب به )���D� ��L	�6S$ M �=(كند  ادبي نقاط قوتش را از تصوير هنري دريافت مياثر

كه اگر تواند حاالت دروني خود را به مخاطب منتقل كند، به طورياوير مية تصوسيل
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. ها را به دور از الهامات و ايحاءات بيان نمايد، بر مخاطب تأثيري نخواهد گذاشتآن
پا افتاده به سوي بخشد و متن را از معاني پيش بيات، زندگي ميدر نتيجه تصوير به اد
  .دهدمعاني مقبول سوق مي

ت و مزيياي كه  گونه به ،اديب و فهم آن استة ت ديگر تصوير در كشف تجرب      اهم
ناصف، (. اش را مجسم نمايدتواند به راحتي حاالت درونيب بدون تصويرگري نميادي

كند؛ تر است و تنها به بالغت سخن قناعت نميدر نقد جديد وسيع تصوير )217، 1983
كند ها را جلب ميهايي است كه افكار و احساسات شاعر آنها و رنگبلكه شامل سايه

و شامل ابراز معاني، انتخاب مفردات و عبارات، فكر، عاطفه و  )79تا، أحمد نائل، بي(
 البته اين بدان معنا نيست كه تصويرگري )���� �Mg�@�� d�D3� �YeL �=(. خيال اديب است

ي عبارات مجازي استوار باشد؛ بلكه گاهي تصويرهايي زيبا و پربار وجود فقط بر پايه
+�ü ����� (.  است كه هيچ مجازي در آن نيستكارگيري عباراتي حقيقيدارد كه حاصل به

��¸� �Ê¸(   
  

   تصاوير و حركتپويايي
تصوير ادبي پويا و . ر مقابل مفهوم ايستايي و سكون قرار داردمفهوم پويايي و حركت د

مخاطب متن پويا، در عالمي . يابدتر به ذهن و فكر مخاطب راه ميپرتحرك آسان
او قدم به دنيايي پر از نقش، رنگ، . كند كه اديب آن را خلق نموده استجذّاب سير مي
رت هنري اديب است كه گذارد و اين، ناشي از قدوجوش و حركت ميصدا، جنب

-، بلكه حواس پنجگذارد  صرف نميةمخاطب خود را تنها به حالت شنونده يا خوانند

سازي كند تا در برقراري ارتباط موفق و زمينه او را برانگيخته و با خود همراه ميةگان
  .انتقال پيام و احساس خويش او را ياري نمايد

 تصوير خوب و موفق است و در تصوير، معاني هاي يكها و پايه      پويايي از نشانه
. هاي داستاني و امثال و حوادث قابل مالحظه هستندذهني و حاالت رواني و صحنه

كنند، اما تعداد كمي از  بسياري از افراد، طبيعت را وصف مي)400، 2001أحمد الراغب، (
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كه اين  )�¸�� ¡����� ����2(راه كنند توانند اين وصف را با حركت و زندگي همها ميآن
  . گرددامر سبب ايستايي و جمود كالم مي

  
  هاي نهج البالغهپويايي تصاوير در خطبه

- حكم،ناقدان معاصر، همت خويش را در نقد تصوير، بيشتر به تصوير شعري گماشته

، به تصاوير قرآني اهياند و اگر هم گهايشان را در اين باب، مختص شعر نموده
أحمد الراغب، (. اندن را بيشتر به عنوان تطبيق يا آوردن مثال به كار گرفتهاند، آپرداخته

خيال نوآور و منبع زيبايي است كه اين ة  اما بايد پذيرفت كه تصوير هنري، زاد)18، 2001
 حسي صادقي ة تجربةدر نتيجه شعر و نثر هر دو ثمر. مفهوم در نثر هم جريان دارد
�	� (. شودم براي ابراز و تأثير آن محسوب مياي مههستند كه تصوير، وسيله

�O�:e���� ��(   
اسباب تحرّك و پويايي تصاوير، اين است كه صور خيال اديب از ترين  مهميكي از 

اي كه از  تجربهزيرا ؛جوانب مختلف حيات و احوال گوناگون طبيعت اخذ شده باشد
 تحرّك بيشتري دارد و تماس مستقيم با طبيعت و ادراك جمال آن حاصل شده باشد،

   )260ش، 1383شفيعي كدكني، (. تري داراستبا زندگي پيوند و ارتباط عميق
 به عنوان مظهر جمال و كمال آن خاصي دارد و به ةبه طبيعت عالق) ع(علي امام 

 اين نتيجه ) ع (هاي امام علي لذا در بررسي صور خيال در خطبه؛ورزدالهي عشق مي
ب به اتفاق تصاوير امام، برگرفته از طبيعت و مخلوقات هستي گردد كه قريحاصل مي

ها، زمين، آسمان، خاك، آب، دريا، دشت، كوه، درختان، حيوانات، رودها، تپه و است
  . گياهان و ساير اجزاي طبيعت در تصويرپردازي امام نقش بسزايي دارند

دار و پويا نموده ها را جانچه  اين تصويرها و صحنهالبالغه آنهاي نهجدر خطبه
، صوت، رنگ، )خصوصاً استعاره و تشبيه(است، خيال آكنده از حيات و حركت 

اينك به بررسي موردي هر . است...  و ناسازواريظرافت و دقت در توصيف مشاهد، 
  :پردازيمكدام مي
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  خيال
وي  گريز از منطق عادي گفتار است و از اين رو غيرمستقيم بيان و انديشه ةادبيات شيو

 ةهاي گوناگون خيال و شيوها، مردان هنري، از صورتها و انديشهدر گزارش لحظه
خيال در آثار  )139، 1383شفيعي كدكني، (. كننداداي معاني به طريق غيرمستقيم استفاده مي

كه حتي در قرآن كريم نيز براي تأثير شود، تا جاييادبي، عنصري مهم محسوب مي
�¡ � ��=�����Nt «:  از جمله؛شود خيال ديده ميبيشتر در مخاطبان، عنصر�C�f ¢���̀  ��2��c�£�� ��@�A ��_£��|��= ����

��3N� ��/���� �UN; ��5�� ¤I��_�¤� ��;N4¤����� c���x���G£�� �¥£�¤K�3 ¤t ��� ¤��"�H�Z �}¦� �§̀ ¦!�g���̈ �§5¤l��Z« .)21/الحشر(  
 تشبيه، استعاره و كنايه سرشار از البالغه انواع صور خيال به خصوصدر نهج

براي نمونه . گيردحركت و پويايي است و به آساني در دل و جان شنونده جاي مي
  :كنيمتشبيه و استعاره را به صورت مجزا بررسي مي

  

  تشبيه 
 تشبيه يادآوري همانندي و شباهتي است كه از جهتي يا جهاتي ميان دو چيز مختلف 

تر از تر به طبيعت و مستقيم تشبيهِ تصويري، نزديك)53، 1383ني، شفيعي كدك(. وجود دارد
استعاره است و استعاره در حقيقت تصويري است كه از يك تشبيه، حاصل شده و 

شود، عموماً در تشبيهات، همين تفاوت در نزديكي و دوري طبيعت است كه باعث مي
  )253همان، (. حركت و جنبش بيشتر از استعاره باشد

امام مفاهيم و موضوعات . هاست يكي از عناصر اصلي تصاوير هنري خطبهتشبيه
را چنان به موجوداتي زنده، ساده و قابل درك، تشبيه ... مهم اجتماعي، ديني، اخالقي و 

كند كه همگان عالوه بر درك بهتر منظور آن حضرت، به هنر و بالغت كالم او نيز مي
 دنيا به زن فريبكار، مركب سركش، 191يبه عنوان مثال در خطبه. برندپي مي

... «: تشبيه شده است... نشناس ناسپاس و جوي و حقكار و ستيزهدروغگويي خيانت
]�"�,!�� [ N	�"���3 N	3!�g�� N	�_�5��3 N	�_�m�� N	�y9�3 c�3«�¬� c�_0���3 c�3���� c�y¤��9�3 c��_5�� c��,!�g��� �rA3

N	�"���... «.  
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اند كه در گودالي در  به تخم شترمرغ تشبيه شده166ي اهلي در خطبهبدخويان ج
ريگستان گذاشته شده باشد، اگر آن را بشكنند، گناه است و اگر رهايش كنند، ممكن 

�A�9� ¤F�/NJ$ ����mK 73"�¤ 7 � ��!�{¤ ��/��;��� 73 `{� ... «: است ماري سياه در درون آن باشد
 ¤"�$ o�����5�� ¤��®�,��l �;����' N̄ �°�3 ®��q¤3 �AN�&�$ c��m� ¡±�	= r  ¡"4«.  

در خصوص افراد گريزان از جهاد نيز تعابير و تصاوير زيبايي به كار ) ع (امام علي
او . برده كه در آن، نفرت خود را نسبت به گريز از جهاد در راه خدا اعالم كرده است

ها تشبيه اي از سوسمارختند، به گلهگري جنگ مية كساني را كه از صحن123 ةدر خطب
نگرم در حال گويي شما را مي: »...�� �²"H�$ ���,H¤m�K Um"�³ N�c��� �,�G$3���C¤ ... «: نموده است

   )121 شهيدي، ةترجم( ... .خزند و اي از سوسمار كه ميفرار، چون گله
د كه گناهان را چون شوهاي امام علي نماز، به طوفاني تشبيه ميدر تصويرپردازي      

] ��Fkg[... «: گشايدريزد و يوغ معصيت را از گردن انسان ميبرگ پاييزي به زمين مي
 X4���� ��ku³ �;c���NK3 ¤����� �B' ����@́�� B̈Ny��� �;,�³... «) 199خطبه(  

  
  استعاره

ايجاز، بالغت استعاره در . استعاره در اصل تشبيهي است كه مشبه آن حذف شده باشد 
ايجاد تازگي و لطافت، توسعه زباني و داللي، ابهام و پيچيدگي و نياز به تأمل، پيوند 

  .  ها و اشياي متناقض و متضاد و ايجاد پويايي در كالم استپديده
انسان، اسب، شتر، حيوانات درنده و ساير ، البالغههاي نهجدر غالب استعاره      

ا به عنوان مستعارمنه به كار گرفته شده است؛ در هموجودات زنده در تصويرپردازي
HK 7"8�� « :باشدگر استعاره از دنيا مي فرد فريبكار و حيله221 و 193، 191هاي خطبه

�;¤�k`G4 ��_�/K 73 �;���lµ4 ��¶"��&K 73 �;��`�� ��C"� 73 �;��u�� ��58&K 73 �;����4« )191 خطبه( 
  دنيا را نشنويد و به دعوتة را خيره نكند و سخن ستايند دنيا شماةبرق درخشند: معني
قدر دنيا  كاالهاي گرانة دنيا پاسخ ندهيد و از تابش دنيا روشنايي نخواهيد و فريفتةكنند

�¤_;�... « و نيز )269 دشتي، ةترجم(. نگرديد UN;�&/�= �3�!�/�  Uc·�#=3 �AN3!��� U���  �"�!̈�� NUc·	��=... « 
ها را اسير دنيا آن. ها دنيا را نخواستندها را طلبيد ولي آندنيا آن: معني )193خطبه (
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 NA �_"�C� ... « چنينهم. خويش ساخت و ايشان به بهاي جان، خود را از بند آن آزاد كردند
� ¤B��/�3 Ntm�&�' t¤4 N�A�!�� �̧r¤u�3 ¹³ ¡��/�� ¡²"` º��� r  ¤t"�³ N»�y��K�3 �"�!̈�� r�³ N»�y��� ?��� Nj�,�7

¡��x�$ }¤� N��N�c�� t"�³ .�����3.. . «) خنديدند و ها ميها به دنيا و دنيا به آنآن: )221خطبه
زا خبر بودند كه روزگار به خارهاي مصيبتزا، بيگذراني غفلت خوشةدر ساي

  )323ي دشتي، ترجمه(. ... كوبيد ها را درهمآن
در اين . ي مرگ و زندگي استتعاري از رابطه تماماً، شامل تصاوير اس204ي خطبه

. اي خطرناك تجسم يافته استتصاوير، هول و هراس مرگ با ترسيم آن به شكل درنده
از سوي ديگر، زمان كوچ . اي كه انسان در چنگال اوست و راه نجاتي ندارددرنده

تقوا و ي جز اي سخت و دشوار در پيش؛ و توشهنزديك است و راهي طوالني و گردنه
�¤ ��f�N5�� �����=3 «: بستگي به دنيا وجود نداردقطع دل"',���¤4 Um"  ��	�� !���  ¼�� NUcm¤½�� �3N|,;�J�K

 �}¤� �!4 7 ®����;� ®� �¾ ��q�_��3 ®�	3«$ ®�C���̀   Um����=  �µ  	�,|�� �}� UcmK���¿ �� ¤À�g¤4 ��NC����3 �"�!̈�� r���̀
���3 �;"��̀  ¤	3�����A�!_` ¤��� . Um"  B�C¤H�� !�3 �;¤C��-8¤4 Um,�G$3 Á�"��	 U$��Â ¤�,"_�� �Ã'k�  �= ��N8�`��3

¤�3@�� N.k�5�3 ¤���
� N.�5�/N� �;"  Ucm��8�A�	 !��3 .���,��� ¤	�|4 �3�¤;��#�3 �"�!̈�� �X0k` ��N5º���� .«   
اي خشمگين و شتري  جنگ تشخّص يافته و به صورت درنده138 ة      در خطب

-پرشير تجسم يافته است كه شيرش به وقت نوشيدن ابتدا گوارا و شيرين احساس مي

��̧��8�F® «: شود، اما پاياني تلخ و زهرآگين دارد o�Ac@f��� ®��	�4 ¡��# r��̀  NUm4 N���� �j��K r,�'

�;N�C��` ®�8���̀  o�;Ǹ �� ®���N' o�;c kZ=...  «ميان شما افروخته شود، در كه آتش جنگ درتا اين 
هايي پر از دندان نمايد يا چون شتري است كه پستان] گينچون شيري سهم[حالي كه 

  .شير دارد كه نوشيدن آن شيرين، اما پايانش تلخ و زهرآلود است
  

  رنگ
 محسوسات انساني در تصويرهاي شاعرانه ةترين حوزعنصر رنگ به عنوان گسترده

گذر توسعه هاي خاصي، از رهترين ايام، مجازها و استعارهز قديماي دارد و اسهم عمده
 )274، 1383شفيعي كدكني، (. دادن رنگ در غير مورد طبيعي خود، در زبان وجود داشته است

مادي و تصويرهاي هاي  رو حس بينايي است، در وصفجا كه رنگ، قلماز آن
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جا كه واند قرار گيرد و از آنتترين عامل انتقال مشابهت و ارتباط ميمحسوس، قوي
عنصر ترين  مهمترين طرز توجه به اشياء است، رنگ توجه به رنگ، ابتدايي

   )280، همان(تصويرهاست 
شناسد و در جاي ها را در تصويرپردازي به خوبي مي نقش رنگ) ع (امام علي      

. كند استفاده ميهاي رايج در صدر اسالم البالغه به اشكال مختلف، از رنگجاي نهج
  .هاي سبز، زرد، قرمز، سفيد وسياه بيشترين كاربرد را دارندها رنگدر خطبه

اين رنگ، رنگ فراواني، روزي، : توان گفتهاي رنگ سبز ميدر مورد داللت: سبز

. شود بارز آن در برخي آيات قرآن كريم نيز ديده ميةمي است كه نمونوفور و خرّ
�-N����F®«از جمله  )79 ،1997مختار عمر، ( NÄ�
� NÅ¤CgN�  Æ��� ¤��8&�� }¤� ��|�= �̧�  �= ���K Ç=« 
 لذا كاربرد فراواني ؛در فكر ديني رنگ سبز، رمز خير و خوبي و ايمان است )63/الحج(

. هاي روحانيان داردهاي كعبه و عمامه مساجد، پردهدر پرچم كشورهاي اسالمي، گنبد
) ��$�G��2002 �4(  

-در خطبه. كندمام علي بارها از رنگ سبز در كالم و تصويرپردازي خود استفاده ميا

 165 ةرود، مثالً در خطبهاي امام رنگ سبز گاهي براي وصف واقعي چيزي به كار مي
استفاده كرده » O�sT«و » P��sT«چند مرتبه از كلمات ، براي توصيف زيبايي طاووس

، تعبير و تصوير استعاري و تشبيهي يا رمزي است كه است، اما در اكثر موارد، اين رنگ
بخشد؛ براي مثال در مفهوم حيات، حركت، طراوت، شادابي، قوام و دوام را تجسم مي

��o « : صفت سرسبزي و فريبندگي به دنيا نسبت داده شده است111 و 45هاي خطبه=
 B /N' oÁF�¤��Z ÁF���N' �;,�µ  o�"�!̈�� Uc$N�È@�'= �,�µ 3 ¤.��;�H��¤4... « :من شما را از دنيا برحذر مي-

در اين عبارت، ... . ها و دارم، چرا كه بسيار شيرين است و سرسبز و پوشيده در شهوت
كند و هدف امام اين سرسبزي كاربرد استعاري دارد و بر زيبايي و طراوت داللت مي

ز اسباب فريبندگي دنيا بيان بوده است كه زيبايي دنيا و جذابيت آن را به عنوان يكي ا
�8�̀	Z� 73 Ë�����ÉÊ¤� ,¤ ... «: فرمايد مي56 ةيا در خطب. فرمايد  ¤}�,!�� �j�� �� UN�"K= �� ÌG� �,_$ �� ��8�5���3

Ë	�`... « : به جانم سوگند، كه اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دين پابرجا بود و نه
تعبيري پويا » سرسبزي درخت ايمان« در اين عبارت .درخت ايمان شاداب و با طروات
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هاست كه امام آن را در قالب و تصويري گويا از حيات، بقا، دوام و قوت ايمان در دل
8�̀�	«دو تصوير   }�,!�� j�� ��  .ارائه كرده است »Z� 7����` ��ÉÊ¤� ,	Ë «و» 

 و مسيحيان آن را در در قرون اوليه در چين، هند و اروپا، رنگ زرد، مقدس بود: زرد
 ارتباط آن با نور خورشيد، اين سبببردند و به هاي مقدس كليساها به كار ميلوحه

-ترين رنگ از سرورآفرين زرد)407تا، رياض، بي(. دانستند خورشيد ميةرنگ را رمز اله

البته گاهي داللت و معناي متناقضي . شودهاست كه خوشحالي و هيجان را موجب مي
 و آن داللت بر حزن، اندوه، افسردگي، مرض، مرگ و فناست و با پاييز و مرگ هم دارد

  .ي بيماران مرتبط استطبيعت و زردي چهره
ود، اما ر البالغه اين رنگ نيز گاهي براي وصف واقعي به كار ميهاي نهجدر خطبه

 :فرمايد كه مي121 ةكند؛ از جمله در خطبدر اكثر موارد، بر حزن و افسردگي داللت مي
» ...(5l�¬� cF��� U;¤A�NfN3 r�` o¤��;�&�� �}� ¤����
� N�/�.« كه به خاطر ] ... منانؤم[«: معني

» .ها زرد شده و غبار فروتني بر چهره آنان پديدار استآنداري رخسار زندهشب
در عبارت فوق زردي چهره بر ضعف و ناتواني جسمي حاصل از عبادت و 

، رنگ زرد به 89 ةدر خطبيا . كندار و طوالني داللت ميداري بسيزندهشب
r��̀ «: كند نابودي و پژمردگي اشاره مي، فنا،افسردگي  o¤�3�6�� cF�A�� ��,_�� c�/¤#�$ �"�,!��3

�;¤0�� }¤� ¡������3 �A¤�Í }¤� ¡I�,���3 �;¤����3 }¤�تعبير استعاري، دنيا به در اين  » ...'¤)¤ �³/¤���¡ 
هايش زرد شده و طراوت و حيات خود را از دست يه شده است كه برگدرختي تشب
  .داده است

- رنگةقرمز اولين رنگي است كه انسان در طبيعت شناخت و منتسب به مجموع: قرمز

ور شدن آتش و حرارت صادر هاي گرم و متوالي است كه از تأللؤ خورشيد و شعله
رنگ قرمز در زبان عربي، با مشقّت و شدت  بيشتر تعبيرات )57، 2001محمد علي، (. شودمي

 ،1997مختار عمر، (.  و در استعماالت جديد از رنگ خون گرفته شده استاستمرتبط 

75(   
به معني ) ��9� �Df	��P(مثالً سال قرمز ، داشتعرب جاهلي رنگ قرمز را دوست نمي   

��¤(بدترين نوع مرگ و باد سرخ ) P��Ç �<�B(سال خشك و مرگ سرخ P��Ç  ( نيز
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) ع (هاي امامگاه رنگ قرمز نيز در خطبهجاي )270، 1383شفيعي كدكني، (. بدترين باد بود
اين رنگ چندين مرتبه در . نزديكي زيادي به مفهوم و داللت آن در جاهليت دارد

البالغه به كار رفته است كه در غالب موارد، استعاره از مرگ و بيماري هاي نهجخطبه
��® « :73 ةوان مثال در خطببه عن؛ است�� ?¤!���3 }¤�3 Nt_� c�,�
� r���#3 o¤�54�
� ²Cm�� �4= �A3

روا است و امت اسالم از دست او و پسرانش روزگار پدر چهار فرمان) مروان(او : »=½�

به معناي روز سرخ كنايه از » يوماً أحمر« )87 دشتي، ةترجم(. خونيني خواهند داشت

r��CN"�#3 ... «: 102 ةيا در خطب. باشدريزي فراوان مييد، قتل و خونجنگ، درگيري شد

��
� ~�9�3 �½
� ¤.���4 »c�A=.«چه زود ساكنانت به مرگ سرخ و ] اي بصره[«:  معني

كنايه از بيماري » الموت االحمرُ«در اين خطبه » .گردندگرسنگي غبارآلود دچار مي
  )352، 2، ج 1415 ابي الحديد،ابن (. ستدردناك وبا

ها با پاكيزگي، صداقت و صافي مرتبط ي ملّترنگ سفيد در بين همه: سفيد و سياه
يد «مانند ؛ اند كه به اين امر داللت دارداست و اعراب قديم، از تعبيراتي استفاده كرده

اند و به خاطر ارتباطش با و براي مدح كرامت، از آن بهره برده» كالم أبيض«و » بيضاء
نقره  توصيف و از آن براي، در تعبيراتشان از اين رنگ استفاده كرده، ور و سفيدي روزن

 ،1997مختار عمر، (. سود جسته اندآب و علف، مرگ، روز و غيره و شمشير، زمين بي

�:̀( «: از جمله )164 ،همان( . در قرآن كريم نيز اين رنگ، رمز رستگاري است)70ـ69
g� ¼�:fL� çU:g� ¼{�YL̀çU: «)106/آل عمران(  

رنگ تاريكي، سكوت، يأس، نااميدي، سياه، . در مقابلِ سفيد، رنگ سياه قرار دارد      
رنگي كه ظلم و ضاللت، خشم و گناه، كفر و شرك را به . فنا، حزن، مرگ و غيره است

   ))� �I��(""ì ��محمد (. نمايش مي گذارد
د هم با استفاده از مشتقاتشان و هم ها، رنگ سياه و سفيهاي خطبهدر تصويرپردازي

با كلمات ديگري كه غالباً همين مفاهيم را دربردارند از قبيل شب و روز و نور و 
  :شودهاي گوناگون و زيبايي دارند كه به چند نمونه اشاره ميداللت... تاريكي و 
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كشد و  پايان يافتن لذايذ دنيوي را با رنگ سياه به تصوير مي52 ةدر خطب) ع (امام
�� $��� �/��® ] ... ��³ ��!�"�[«: گويدمي �;_�چه در دنيا صاف و زالل بود تيره آن: »...$�!¤�� 
- جا كه از مراتب و صفات فرشتگان سخن مي آن91 ةيا در خطب )73 دشتي، ةترجم( .شد

گاه وااليشان نزد خدا صفت گويد، براي نشان دادن اين مراتب و نيز عظمت و جاي

�or�/&�� ¤Ä  ;�� ... «: كندها ذكر ميبراي آنسفيدي را � �j�Ð U;N��!�= B�����Z !� }�� UN;_�3

¤���Ñ� ���¾ � .�!�/�� !� ¡"4 ¡.����$... « :هايشان تا ژرفاي زمين پايين و گروهي ديگر قدم
 93ي يا در خطبه )115، همان(. اندهاي سفيدي دل فضا را شكافتهرفته و چونان پرچم

 N.G��  �,�µ ... �!54 `)� ��/�_�¤ ... «: گويدكند و ميها و بالها را با رنگ سياه ترسيم مييبتمص
�;NC�;"�� �̄ ��ها باال گاه كه امواج سياهيآن... من بودم كه چشم فتنه را كندم : معني » ...=� 

   )123 همان،(. گرفت
  

   و موسيقيصوت
رود كند و بعد از اندكي از بين ميميصوت امواج قابل حسي است كه در فضا حركت 

هايي از جمله شادي، ماند و داللتو قسمتي از آن بسته به شدت نوسانش در گوش مي
 اعراب به وجود ارتباطي )14، 2000حسين الصغير، (. اندوه، نهي، امر و غيره به همراه دارد
 ادا شدن با ، هنگامموسيقي كلمات چرا كه آهنگ و ؛حسي بين صوت و لفظ معتقدند

و برخي الفاظ، داراي  )68، 2008فريد عبد اهللا، ( نزديكي و تجانس دارند] و اسم[نوع فعل 
ها با يعني واضع اين كلمات، مدلولشان را رعايت كرده و آن. خاصيت وصفي هستند

» خرير«، )چكاچك(» �����«، )صداي چهارپا(» نهيق«حواس، قابل درك هستند، مانند 
رانان بزرگ اديبان و سخن )112، 1387صمدي و قائمي، ( ).سرما(» ريرزمه«و ) خرناس(

كنند و هنگ با معنا ميابراي مؤثر كردن كالم خود، آن را مزين به صوتي متناسب و هم
ي استتيك و نثري كه داراي جنبه«شوند، به عبارتي باعث ارجمندي سخن خود مي

شاله، (. »بخشدن و منظم خود تأثير مي ريتم همراه با حركات متوازةهنري است به وسيل

1357، 55(  
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̀�;�e8&�K �= UN ... « :فرمايد در وصف صالحان و مؤمنان مي183 ةامام در خطب �S= �j�$=3

®�!4= ¡��� �w"&�'... « :»ها را حرمت گذاشته است، تا صداي آتش هاي آنو خداوند گوش

به معناي صداي خفيف و پنهان » سحسي «ةدر اين عبارت، امام از كلم» .را هرگز نشوند

استفاده كرده است، تا در تجسم هول و هراس آتش و دوري مخاطبان از گناه به 

، در اين خطبه و داللت آوايي آن» حسيس «ةقرار گرفتن كلم. مخاطب ياري رساند

-كه خداوند تعالي مي  انبياء استة سور102ي يادآور داللت آوايي همين كلمه، در آيه

��� ���3N!¤���Z �UN;N&c/��= �B�;���l«: فرمايد �¤  �UNA�3 ��;�&"¤&�' ���N5�8�&�� ���« . عالوه بر اين نوع داللت

آوايي و صوتي، يكي از عوامل ايجاد پويايي در كالم و صور خيال، استفاده از صداها و 

 به ويژه صداهاي موجود در طبيعت از جمله صداي حيوانات و انسان و باد و باران و

بخشد و تحرّك و حيات قابل جويباران است كه حال و هواي خاصي به تصاوير مي

؛ كنداز اين خصوصيت اصوات به خوبي استفاده مي) ع(علي  امام .كند توجهي ايجاد مي

1!��¤ ���j�8¤ ... « :فرمايد مي52در خطبه چنان كه  UNK�`	3 ¤��J5�� ¤t �N��� �(_' UN�__�' �� ¤��� 

NK�Gf3 ¡��f���	 ¤~�/K�� � ¤t"�³ ¤�4�c��� �I�8��� ¤	73
�3 ¤����
� }� �� r�³ UN�f�Z3 ¤��CA�̈�� r�,�C�� ���«Nf U
 }� Ucm"��` N��Z=3 t¤4��Ò }¤� Ucm� �f�= �8"  ®k"�� ���m� tc�N#� �;��¤/�'3 NtNC�$ �;��g'= ¡�¶"# ���/� 3= oN?�!_`

t¤4��¤̀...  « :ِشده، از دست مرده، بزاريد و چون كبوتر جفت  بچه به خدا، اگر چون شتر

بانگ برآريد و چون راهب ترك دنيا گفته، فرياد كشيد و مال و فرزندان در راه قربت 

هاي او خدا دهيد تا رتبت شما افزوده گردد يا گناهانتان بخشوده، گناهاني كه در نامه

، اين همه در مقابل ثوابي كه از ثبت است، شمرده و فرشتگان وي آنان را از خاطر نبرده

ترسم اندك است و دارم و كيفر او كه از آن بر شما ميخدا براي شما اميد مي

با چند تصوير پي ) ع(علي   امام كهدهنده  در اين عبارات تكان)54 شهيدي،ةترجم(.ناچيز

در پي ارزش و اهميت تقرب و استغفار را تجسم بخشيده است، پويايي و حيات 

شود كه يكي از داليل آن وجود افعالي است كه به صدا و ناله و اصي احساس ميخ

  .»جأرتم«و » ]بهديل[دعوتم «، »حننتم«كنند، به خصوص افعال فرياد داللت مي
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� Ë��C� t� c��m� 7 73 «: فرمايد مي128 ةامام در خطب@��� ��3! #��� 9�4"¤² ¤t¤4 r,�G$ N�_'= ��

 c�5�5�� 73 Ë��J��¤j�5,_�� Nj�!�= �;,�G$ U¤;¤��!�G4 �Ä�
� �3�xN� o¡�"Z c��8�y8�' 73 UNJc�.« :اي احنف !

رود كه نه غباري دارد و نه صدايي، نه صداي بينم كه با سپاهي ميگويي او را مي

چون گام كنند، همهاي خود شيار ميزمين را با گام.  اسبانةها و نه شيهخاييدن لگام

هر سه به سر و » ̀�	l̀̀	�«و » ��³2�³a«و » لَجب« در عبارت فوق كلمات )انهم(. هاشترمرغ

، به اند كنند و سخن را از ركود و ايستايي به حركت و نشاط سوق دادهصدا داللت مي

³�«كه وزن ويژه ايناند، غالباً به حركت و و تلفظ كلماتي كه در اين وزن ساخته شده» ��³

  .دارندجوش و خروش داللت 

��{ =�Nt�8 ... «: گويد نيز مي4 ةامام در خطب �FGC_�� �`��N� ��"$3 ��"`���� ¤t��/� U�� Ëe8�# ��¤�N3

c��y"�g��... « :كند،  كر باد گوشي كه بانگ را نشنود و آن كس كه بانگ بلند او را كر مي

مات امام در عبارات فوق در تصويرپردازي از كل. آواي نرم چگونه در او تأثير گذارد

»O�YD�� « ت«وو » أصم»�l�/��� « و » صوت ضعيف«استفاده كرده است كه اولي به معناي

منظور امام اين . است» صوت قوي«و سومي به معناي » ناشنوا گردانيد«دومي به معناي 

توان قرار نگيرد، چگونه مي) ص(است كه وقتي فردي تحت تأثير قرآن و سخن پيامبر 

كنايه از سخن » �����l«لذا ؛ قرار گيرد) ع(امام علي  سخن انتظار داشت، تحت تأثير

كنايه از سخن خود امام است » ��O�YD«است و ) ص(بسيار نافذ و تأثيرگذار خدا و پيامبر

 آن در تأثيرگذاري بر مخاطب پس از كالم حق تعالي و رسول ةكه طبيعتاً مرتب

  .است) ص(اكرم
  

  ناسازواري
ديگر  است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يك تصويري)پارادوكس(ناسزاوراي 
يعني عباراتي را بياورند كه به لحاظ مفهومي مغاير و منافي هم به . كنندرا نقض مي
از نظر ظاهر ضديت دارند، اما از نظر واقع . رسندآيند؛ اما در يك جا به هم ميشمار مي
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است كه متناقضات را ] ادبي[اري  فراواني و پربةعرص ناسازواري. االمر وحدتو نفس
كند و عناصر متباين و دور از هم در مكان و زمان، ي احساسي جمع ميدر يك رشته

 در ناسازواريزيبايي  )161، 1966إسماعيل، (. گيرنددر يك چارچوب حسي واحد قرار مي
مود بخشد و آن را از ايستايي و خ اي به كالم مياين است كه اوالً روح و حيات تازه

رهاند، ثانياً به لحاظ تناقض و تضاد موجود در آن، ضمن ايجاد طراوت و تازگي مي
كند تناقض انگيزد و مخاطب تالش ميتصوير، كنجكاوي و تأمل مخاطب را برمي

كند و ثالثاً، در سخن تعادل مفهومي ايجاد مي. تصوير را مورد تحليل و دقت قرار دهد
   .نمايد وحدت كالم را تقويت مي
شناسد و در موارد متعدد و  را به خوبي ميناسازواري      امير مؤمنان صنعت 

هاي امام  ها در خطبهناسازواريمنشأ بسياري از . بردموضوعات گوناگون از آن بهره مي
هاي كالمي و به ويژه صفات خداوند متعال است كه در ظاهر متناقض  بحث) ع (علي

و هم ) ترين و دورترينمتعالي(كه خداوند، هم از جمله جايي . رسندبه نظر مي
�¤_̧��l k�  N��!̈�� r¤  ������3 t� N����= «: خوانده شده است) تريننزديك( r�`= �̧��l k  ,��N5�� r  �XC�#

t_�در برتري و تعالي از همگان پيش است و برتر از او وجود ندارد و :  معني)49خطبه ( ».
يا در اين . وجود ندارد) به انسان(تر از او ه نزديكبسيار نزديك است به طوري ك

 ] ...خداوند: [)189خطبه (» .�³a�}5� H·B ç��³� ·P��̀ �·BSjB q̀���� �?DB ç�q̀�YjB ·�H... «ه خطب
  .به همه چيز نزديك است بدون پيوستگي و از همه چيز دور است بدون گسستگي

» آمر زاجر«و قرآن را نيز » صامت ناطق«نما دين را در بياني متناقض) ع( علي امام
���3�ËXu�� ËB... « :شمرده است Ë�	�� Ë!A�l U;_"4 �;  ot"  ���/�-�� 7�3 �}�,!�� ���/��° 7« )خطبه 

ها دين در بين آن. ورزندكنند و در مورد دين اختالف نميبا دين مخالفت نمي: )147
��3�ËXu�� ËB.. .«چنين هم. گواهي راستين است و خاموشي گوياست Ë�f�q Ë��2 �2���� « 

  .پس قرآن امر كننده است و بازدارنده و خاموش گوياست: )183 خطبه(
 واقعي دنيا و زواياي مختلف آن، از ظرفيت ةدر معرفي چهر) ع( علي امام

Ǹ... «: كند استفاده ميناسازواري �3 Á�|�A �A!̈¤f3 ��c¹ �A,|¤̀ 3 ��|�q �;NKGu33 ������ �Ñc�'Á�/N# �AN��.« 
هايش لرزاننده، عزّتش حقارت، جد آن، هزل و حال دنيا دگرگوني، گام: )191خطبه (
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هاي فوق، عزّت دنيا را با ذلّت، جديت آن را امير بيان در عبارت. بلنديش پستي است
را با بخل جمع كرده است، در حالي اش  با شوخي و بلنديش را با پستي و بخشندگي

  .نيستنددر ظاهر داراي تناقض هستند و قابل جمع كه صفات مذكور 
  

  دقت و ظرافت تصاوير
آورد، الفاظ و وقتي افكار غني و تصويرپردازي قوي امير بيان روي به سوي الفاظ مي

كامل به زبان، هر لباسي كه اراده ة امام با حضور ذهن و احاط. كلمات ناگزير از انقيادند
روشي كه بخواهد، متناسب با قد و قامت معني، ظاهري پوشاند و با هر كند به معاني مي

-  براي انتخاب الفاظ مناسب و متناسب با داللت) ع(امام . دهدزيبا و جذاب به آن مي

 صوتي و تصاوير ممتاز، نيازي به تكلف و تصنع ندارد، هاي اهنگيهاي دقيق و هم
به عنوان . شودده ميهاي ديزيبـاترين تركيبـات و عبارات و تصاوير در كالم و خطبه

�4� ... « :فرمايد مي5 ةمثال امام در خطب tº¤�= ¤�!�x¤4 ¤�/���� �}� ¤.���4 Nw�2 ¡���u v= N}4��� ¤��3
¤F!"5C�� ¦�� ��� r  ¤�"l�
� ����¤�� UN�4���7 t¤4 NByN4 �� ¡U�¤̀  ¤��N_m�� r��̀  NBJ��اگر تالش  ».��!�

انتخاب كرده و آن ) ع(چه امام علي ه چيزي بهتر از آنكنيم عشق و عالقه به مرگ را ب
به بهتري دست نخواهيم  تشبيه كنيم، چه بسا به مشبهاست،اشتياق نوزاد به شير مادرش 

به ) ع (يافت و اگر بخواهيم پريشاني و ناآرامي كسي را كه در مقابل اسرار علم امام
ذكر ) ع (چه امامزي بهتر از آناضطراب و لرزش افتاده تشبيه كنيم، شايد نتوانيم چي

كرده پيدا كنيم، كه يك پديده آشنا براي عرب جاهلي و صدر اسالم است و آن ناآرامي 
اند، تا آب بيرون و لرزش مكرر طنابي است كه با دلو به داخل چاهي عميق آويزان كرده

  .بياورند
3��«: فرمايددر مورد دنيا مي) ع (امام NtK��g�4 �1 ���g4= }��Nt�8`= �;"�³ ���g4= }... « ) 82خطبه( 

. دارداي را به تأمل واميشود كه هر شنوندهدر اين عبارت، بياني شيوا و نافذ ديده مي
تأمل » ZL���0 �� ���0 HB«هر كس در عبارت : گويدشريف رضي در مورد اين عبارت مي

 نهايت آن و غوص رسي بهيابد كه دستكند، به معنايي عجيب و غرضي بعيد دست مي
 آن قرار ةقرين» �e0 �?��� ���0 HB	Z<«كه عبارت به خصوص اين. در عمق آن مقدور نيست
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-واضح و روشن و تحسين» ���0 <��?�«با » ���0 ��«گرفته است و با دقّت در آن، تفاوت 

  متقابل و متقارنةدر اين عبارت كوتاه، دو جمل )107، 1424عبده، (. برانگيز خواهد بود
گرداند و دو وجه ممكن از تعامل اند، كه هر كدام مفهوم ديگري را روشن ميذكر شده

 بينايي و بصيرت است و طالبان ةدر وجه اول، دنيا وسيل. كنندبا دنيا را معرفي مي
 در وجه دوم، دنيا مطلوب و غايت طالبان است كه در اين ؛رساندبصيرت را به آن مي

  . گردانديرت محروم ميصورت طالبانش را از كسب بص
زند، قدم بزرگي است كه  امام موج ميةشداي كه در تصاوير رسم   چنين نگاه ريزبينانه

ها مورد استعمال قرار ها و متحرك نمودن و پوياتر شدن آنبخشي به صحنهبراي زندگي
  . گرفته است

  
  گيرينتيجه

 براي ) ع ( كه امام عليهاي متعددي از نهج البالغه، مشخص گرديدبا بررسي خطبه
هاي ادبي و مفاهيم گوناگون فرهنگي و اجتماعي از تصاوير ادبي انتقال موفق تجربه

او اين كار را متناسب با موقعيت، موضوع و . زنده، متحرك و پويا بهره برده است
هاي تصاوير تشبيهي، استعاري، كنايي و حتي واقعي خطبه. دهدمقتضاي حال انجام مي

) ع(هاي امام  انتقال پيامة مخاطب، زمينةگانكارگيري مشاركت حواس پنج بهحضرت با
گيري از طبيعت زنده و ها و صداها، بهرهظرفيت فراوان رنگ. را فراهم آورده است

 و دقت و ظرافت تصاوير از ناسازواريدار در تصاوير واقعي و مجازي، استفاده از جان
ي است كه امام علي براي خلق و توليد تصاوير هايها و ابزار روشترين  مهم ةجمل

  .ها سود جسته استمتحرك، پويا و آكنده از جذابيت، از آن
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