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چکیده
كالم امام علی)ع( بی تكّلف، روان، ســليس و سرشار از آفرينشهای هنری است و تصويرآفرينی نيز 
می تواند يكی از پررنگ ترين جلوه های آفرينش هنری كالم امام به شــمار رود. تصويرآفرينی روشی 
است كه گوينده سخن، با استفاده از آن، سعی می كند مفاهيم ذهنی مد نظر خود را مانند يك صورت 
در مقابل ديدگان شنونده مجّسم كند و از اين طريق او را متوجه منظور خود نمايد. هر اندازه تصاوير 
يك متن ادبی پوياتر باشــند، آن متن باارزش تر می شود. اگر از اين زاويه به نهج البالغه بنگريم، آن 
را سرشــار از تصاوير زنده و پويايی می بينيم كه فضايی محســوس و ملموس را به وجود می آورد و 
خوانندگان را به اعجاب وامی دارد. منشــأ آفرينش تصاويــر بصری در كالم امام علی)ع( را بايد در 
قرآن كريم و احاديث نبوی)ص( جستجو كرد؛ چنان كه بر اين اساس می توان دريافت كه امام علی)ع( 
نــه تنها در عمل، بلكه در اســلوب كالمی خود نيز به كالم وحی و حديــث پيامبر)ص( اقتدا كرده 
اســت. اين پژوهش از اين زاويه و با رويكرد تطبيقی ميان كالم امام علی)ع(، قرآن كريم و احاديث 

نبوی)ص( به موضوع آفرينشهای تصويری در نهج البالغه پرداخته است.

کلیدواژه ها: تصویرآفرینی، آفرینش هنری، نهج البالغه، تصاویر قرآنی، تصاویر روایات نبوی)ص(.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 25-5
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مقدمه
بدون شــك يكی از ســازوكارهای مهــم زبان در 
پردازش متون ادبی، خلق تصويرهای هنری اســت1 
كه به ســبب جذابيت آن، همواره برانگيزاننده توجه 
بســياری از صاحب نظــران علوم ادبی بوده اســت. 
موضوع »تصوير آفرينی« در زبان فارســی با عناوين 
»تصوير هنری«، »تصوير ادبی« و »تصوير شعری« و 
در زبان عربی با عناوين »الصورة الفنية« و »الصورة 
األدبية« قابل شناسايی است. با كاوش در پژوهشهای 
اســالمی می توان دريافت كه كشف تصويرآفرينی در 
حوزه مطالعات اســالمی بيشتر به پژوهشهای قرآنی2 
و كشــف تصاوير ادبی در احاديث نبوی3 اختصاص 
دارد؛ چنان كه سيد قطب در بيان كاربرد تصويرآفرينی 
در آيات قرآن، تصوير را ابزاری مناســب در اسلوب 
بيانــات قرآنی می داند كه قــرآن از اين روش برای 
تفهيم معانی ذهنی و نامحســوس به انسانها استفاده 
می كند.4 همچنين شــيخ محمد عبده در مقدمه شرح 
خود، كاربرد گسترده اين شيوه از سخن گفتن توسط 
امام علی)ع( را ســبب برطرف ساختن هرگونه شك 
و شــبهه در انتساب ســخنان، اثبات فسق و پليدی 
ترديدكنندگان نهج البالغه، پيروزی حق و شكســت 
باطل، آرامش دلهای آشــفته، قهرمانی در فصاحت و 
بالغت و پرچم داری در آفرينش تصاوير هنری توسط 

امام دانسته است.5
بررســی تصويرآفرينی هــای امام علــی)ع( در نهج 
البالغــه، كمتر مــورد عنايت محققان قــرار گرفته 
اســت، به طــوری كه می تــوان آثار ايــن حوزه را 
منحصر در پژوهشهای محمدمهدی جعفری در مقاله 

1. زيباشناسی آيات قرآن، ص344.
2. برای نمونه ر.ك: القرآن و الصورة البيانية؛ الصورة األدبية فی القرآن 
الكريم؛ الصــورة الفنية فی المثل القرآنــی؛ التصوير الفنی فی القرآن؛ 

آفرينش هنری در قرآن.
3. بــرای نمونه ر.ك: التصوير الفنی فی الحديث النبوی؛ الصورة الفنية 

فی الحديث النبوی الشريف؛ الحديث النبوی: رؤية فنية جمالية.
4. آفرينش هنری در قرآن، ص44.

5. شرح نهج البالغة، عبده، صص9و10.

»تصويرآفرينی در نهج البالغه«،6 مريم حاجی قاضی 
اســترآبادی در جلوه هايی از هنر تصويرآفرينی در 
نهج البالغه،7 ولی اهلل حســومی در »انواع تصوير در 
نهج البالغه«8 و »شــيوه های تصويرســازی مفاهيم 
در نهــج البالغه«،9 و حميد محمدقاســمی در »هنر 
تصويرآفريني در نهج البالغه«10 دانســت. اين آثار 
تمامِی ابعاد تصويرآفرينی های نهج البالغه را منعكس 
نكرده و برخــی از آن را گزارش داده اند. بررســی 
تصويرآفرينی هــای قرآن و روايــات نبوی)ص( نيز 
عمدتًا به آثار عربی محدود شده است كه خوانندگان 
فارســی زبان را با مشكل مواجه می كند. همچنين در 
تمامــِی آثار مذكور هيچ ارتباط و انطباقی ميان انواع 
تصويرآفرينی های امام علــی)ع( با تصاوير قرآنی و 

تصوير آفرينی های پيامبر)ص( ذكر نگرديده است.
در ايــن مقالــه، ضمن مطالعــه كامل ايــن آثار، با 
رويكرد تطبيقی به بررسی كامل، ريشه ای و عميق تر 
تصوير آفرينی هــای امــام علی)ع( در نهــج البالغه 
پرداخته می شــود و نشــان می دهد امام علی)ع( در 
تمامی حوزه های معرفتی، حتی در نوع ســخن گفتن 
و اســتفاده از هنر تصويرآفرينــی در كالم، از وحی 
و كالم نبوی)ص( اثر پذيرفته اســت. بر اين اســاس 
ســؤاالت پژوهش عبارتنــد از: مهم ترين جلوه های 
تصويرآفرينی در حــوزه بصری نهج البالغه كدام اند؟ 
تصويرآفرينی هــای بصــری در كالم امام علی)ع( با 
تصويرآفرينی در قرآن و كالم نبوی)ص( چه ارتباطی 

دارد و اين انطباق و هماهنگی ناشی از چيست؟

مفهوم تصویرآفرینی
تعاريف متعددی برای تصويــر و تصويرآفرينی بيان 

شده است، برای نمونه:

6. »تصويرآفرينی در نهج البالغه«، صص73-65.
7. جلوه هايی از هنر تصويرآفرينی در نهج البالغه، صص110-25.

8. »انواع تصوير در نهج البالغه«، صص77-49.
9. »شيوه های تصويرسازی مفاهيم در نهج البالغه«، صص58-33.

10. »هنر تصويرآفريني در نهج البالغه«، صص191-167.
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1- تصويــر در لغت به معنی صورتگری، ترســيم، 
نقاشی، مصورسازی و تزئين است.11

2- تصوير عبارت اســت از مجموعه رنگ، شكل، 
معنی و حركت12 كه مفهومی وســيع تر از خيال شامل 
هرگونه بيان برجســته و مشــخص را در خود دارد؛ 

اگرچه از انواع مجاز و تشبيه در آن نباشد.13
3- تصوير ادبی هر نوع آرايه كالمی به شــكلهايی از 
نوع تشبيه، اســتعاره، مجاز، كنايه و مانند آنها است 
كه بــه منظور ايجاد صورتهای ذهنی انگيزش عاطفی 

به كار می روند.14
4- تصوير ادبی به معنای به كار گرفتن سخن به گونه ای 
خاص است كه در آن معانی و مفاهيم به روش جديد 
و ابتكاری تجســم می يابند و حتی به اشــكالی قابل 
رؤيــت جلوه گر می شــوند و در حقيقت در اين گونه 
موارد سخن از قالب تنگ خود خارج شده به عالمی 
زنده و پرنشاط پا می گذارد.15 در بيانی ديگر تصوير 
عنصری محســوس است كه نويسنده آن را از خارج 
موضوع به منظور توضيح قصد در رسيدن به احساس 

خواننده به واسطه تخييل استفاده می كند.16
5- تصوير شــامل عبارات و الفاظی است كه سخنور 
و اديب در آن، بيان يا تأليف ادبی اش را خلق می كند 
و شــامل خيالی اســت كه در نتيجه عاطفه ای قوی 

به وجود می آيد.17
6- تصويــر يك مجموعه زبانی متشــكل از الفاظ، 

معانی، عقل، عاطفه و خيال است.18
7- تصوير زايده خيال نوآور و منبع زيبايی است كه 
در نثــر هم جريان دارد؛ از اين رو شــعر و نثر هردو 
ثمره تجربه حسی صادقی هستند كه تصوير وسيله ای 

11. فرهنگ معاصر عربی فارسی، ص375.
12. صور خيال در شعر فارسی، ص261.

13. همان، ص16.
14. فرهنگ بزرگ سخن، ج3، ص1766.

15. الصورة الفنية فی الحديث النبوی الشريف، ص23.
16. همان، ص94.

17. دراسات فی النقد العربی الحديث و مذاهبه، ص46.
18. الصورة الفنية فی الشعر العربی، ص30.

مهم برای ابراز و تأثير آن محسوب می شود.19
8- اســتفاده از تصوير ســبب می شــود كه مفاهيم 
نامحسوس و عميق به صورت محسوس و قابل درك 
برای مخاطــب درآيد، تا مخاطــب مقصود گوينده 
را بهتر دريابد و از ســويی ديگر بــا توجه به نحوه 
تصويرآفرينِی گوينده كالم می توان تا حدی خصايص 

روحی وی را كشف نمود.20
جمع بندی تمامی تعاريف فوق پيرامون تعريف تصوير 
و تصويرآفرينــی عبارت اســت از: تصوير تابلويی 
ساخته شده از جنس كلمات است كه ممكن است با 
تشبيه، اســتعاره، تمثيل و ساير صنايع ادبی نيز همراه 
گردد و هدف آن محسوس كردن معانی و مفاهيم برای 
درك بهتر مخاطب از موضوع است. تصويرآفرينی به 
معنی خلق صحنه هايی است كه گوينده آنها را ايجاد 
می كند، تا با ملموس و محسوس نمودن كالم و پيام و 
خلِق زيبايی هنری، آن را در دسترس حواس و درك 

مخاطب قرار دهد.

احادیث  قــرآن،  در  تصویرآفرینــی  ارکان 
نبوی)ص( و نهج البالغه

تصويرآفرينــی را بر ســه ركن تخييل، تجســيم و 
تشــخيص ذكر می كنند21 كه هر ســه ركن در قرآن، 

حديث پيامبر)ص( و نهج البالغه قابل شناسايی اند:
1- تخييل در لغت به معنای به خيال انداختن22 و در 
اصطالح تصوير حقيقت چيزی اســت، به گونه ای كه 
گمان شود آن چيز دارای صورتی قابل مشاهده است، 
از اين رو تخييل از اموری اســت كه به ديدار می آيد. 
در بيانی ديگر تخييل حســی همان قانونی است كه 
تصوير فنی و هنری در قرآن بر پايه آن حركت می كند 
و معانی، در اين قســمت در صورتهای مجرد ذهنی 
تصور می شــود و خيال پردازی نقش مهمی در اين 

19. »الصورة الفنية فی األدب النبوة«، ص2.
20. زيبايی و هنر از ديدگاه اسالم، ص40.

21. التصوير الفنی فی القرآن، صص28، 76-71.
22. فرهنگ فارسی، ج1، ص1054.
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بخش دارد.23
2- تجسيم در لغت به معنای صورت جسمانی دادن 
به امور غير مادی و در اصطالح به معنای امور مجرد 
را به صورت مادی، محســوس و ملموس نشان دادن 
و لباس مادی بر اندام آنها پوشانيدن و يا دادن صفات 

مادی به آنها است.24
3- تشــخيص در لغت به معنای شخصيت دادن و در 
اصطالح پوشاندن لباس انســانی بر اندام اشياء و يا 
هر مخلوق غير بشــری و بخشيدن صفات بشری به 
آنها است. در بيانی ديگر تشخيص يا شخصيت دادن 
نوعی از صورتگری و خيال انگيزی اســت كه در آن 
به موجودات بی جان زندگی و شخصيت می بخشد، يا 
اينكه امور مجرد در لباس محسوس انسانی و حيوانی 
جلوه داده می شود و يا انفعاالت، احساسات، صفات 
و برداشتهای انســانی به موجودات ديگر نسبت داده 

می شود.25
از نظر ســيد قطب تصويرآفرينــی در قرآن از ديگر 
روشــهای تعبيری، زيباتر و برتر است؛ برای بيان اين 
برتری كافی است كه معانی در صورتهای ذهنی مجرد 
تصور شوند )تخييل حســی يا پندارسازی حسی( و 
سپس آنها را در صورتهای تصويری شخصيت پردازی 
كنيم )تخييل هنری يا تجسم هنری(. اين دو امر )تخييل 
حسی و تجســم هنری( اركان تصويرآفرينی قرآن را 
تشــكيل می دهند.26 تخييل هنری يكی از مهم ترين 
روشهای تصويرآفرينی در قرآن است كه سخن گفتن 
درباره مجردات و معنويات در لباس محسوســات و 
اجسام مادی اســت.27 جورج جرداق ويژگی تخييل 
در كالم امام علی)ع( را ناشــی از دايره عميق تصرف 
انديشــه امام دانســته و اظهار می دارد كه بسياری از 

23. التصوير الفنی فی القرآن، ص72.
24. همان.

25. همان، ص73.
26. مشاهد القيامة فی القرآن، ص8؛ در بيان سيد قطب گاهی تخييل 
و تجسيم به يك معنا و در يك كاربرد آمده است )ر.ك: التصوير الفنی 

فی القرآن، ص73(.
27. مشاهد القيامة فی القرآن، ص8.

حكيمان و انديشــوران ملتها از اين ويژگی بی بهره اند 
و تنها علی بن ابی طالب)ع( اســت كــه می تواند با 
بهره گيری از عقــل و تجربه های خويش، در ژرفای 
معانی غوطه ور شده و آن گاه آنها را در قالب اشكالی 
زنده و زيبا و در جذاب ترين رنگ آميزيها و جلوه های 
هنری عرضه نمايد.28 در ذيل به بيان برخی از شواهد 
اركان تصويرآفرينــی در قرآن، احاديث نبوی)ص( و 

نهج البالغه پرداخته می شود.
تخييل حسی )پندارسازی حسی(29 را می توان در آيه 
بُوا بِآياِتنا َو اْسَتْكَبُروا َعْنها ال ُتَفتَُّح لَُهْم  »ِإنَّ الَّذيَن َكذَّ
ماِء َو ال َيْدُخُلوَن الَْجنََّة َحتَّى َيِلَج الَْجَمُل في   َأْبواُب السَّ
َســمِّ الِْخياِط َو َكذلَِك نَْجِزي الُْمْجِرميَن«،30 مشاهده 
كرد؛ آنجا كه قرآن محال بودن ورود كافران به بهشت 
را به صورت محال بودن عبور طناب ضخيم )شتر( از 
ســوزن خياطی به تصوير می كشد و از تخييل حسی 

بهره می گيرد.
تخييل در روايات نبوی)ص( بسيار ظهور دارد، برای 
َّتِي  نمونه در حديث »إِنَ  َهِذهِ  اأْلَْرَض  بَِمنْ  َعَلْيَها ِعْنَد ال
تَْحتََهــا َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة فِي فاََلٍة قِيٍ  َو َهاتَاِن بَِمْن فِيِهَما َو 
َّتِي تَْحتََها َكَحْلَقٍة ُمْلَقاٍة فِي فاََلٍة قِيٍّ َو  َمْن َعَلْيِهَما ِعْنَد ال
ابَِعِة َو تاََل َهِذِه اْليََة َخَلقَ  َسْبَع  الثَّالِثَُة َحتَّی انْتََهی إِلَی السَّ
َسماواٍت َو ِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهن «،31 پيامبر)ص( زمين را 
با همه وســعتش نســبت به زمين زيرين خود، مانند 
حلقه ای افتاده در بيابانی پهناور به تصوير درمی آورد 
و اين دو زمين را نيز نســبت بــه زمين زيرين خود 
همين گونه به تصوير می كشد تا برسد به زمين هفتم و 
به اين صورت با استفاده از تخييل، سبب می گردد تا 
مخاطب با اســتفاده از خيال خود بتواند اين مضامين 

را درك كند.
تخييل حسی در نهج البالغه با تأثير از قرآن و حديث 
نبوی)ص( بوده و موارد زيادی را شــامل می شــود، 

28. روائع نهج البالغة، ص12.
29. مشاهد القيامة فی القرآن، ص8.

30. اعراف، 40.
31. الكافی، ج8، صص153و154.
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چنان كه در اين عبــارت »َو اَل تَْنَقاُدوا ]إِلَی أَْهَوائُِكمْ [ 
أِلَْهَوائُِكــمْ  فَِإنَّ النَّاِزَل بَِهَذا الَْمْنِزِل نَاِزٌل بَِشــَفا ُجُرٍف 
َهار«،32 امام كسی را كه به دنيای ناپايدار و هوسهای 
زودگذر آن، دلخوش كرده باشــد، همچون فردی كه 
منزلش را بر لبه رودخانه بنا كرده و ســيالب زير آن 
را گود كرده و هر لحظه در معرض ســقوط است، به 
تصوير كشــيده است و با صنعت تخييل كمك می كند 
تا شــنونده كالم، بتواند درك صحيحی از منظور امام 

داشته باشد.
تجســيم هنری در كالم قرآن، تجســيم بخشيدن به 
حقايق دينی، تجســم دادن به حاالت روحی انسانها 
و نيز تجسم بخشی به امور روحی و معنوی را شامل 
می شود، برای نمونه خداوند وقتی می خواهد بيان كند 
كسانی كه برای او شريك قرار می دهند، بسيار ناتوان 
و ناپايدارند و هيچ گونه يار و ياوری نخواهند داشت، 
ســيمايی را مجســم می كند كه همه عوامل دست به 
دست هم داده اند تا اينان را به خواست الهی به نابودی 
كامل برسانند و می فرمايد: »ُحَنفاَء ِلِ َغْيَر ُمْشِركيَن بِِه 
ْيُر  ماِء َفَتْخَطُفُه الطَّ َو َمْن ُيْشِرْك بِاِل َفَكَأنَّما َخرَّ ِمَن السَّ
يُح في  َمكاٍن َســحيق «33 و در واقع از  َأْو َتْهوي بِِه الرِّ

تخييل هنری برای اين منظور بهره می گيرد.
تجســيم در روايات نبوی)ص( نيز بسيار مورد توجه 
قرار گرفته اســت، همچون حديث »َو َمنْ  بَنَی  بُْنيَانًا 
َلُه يَْوَم الِْقيَاَمِة إِلَی َسْبِع أََرِضيَن ثُمَّ  ِريَاًء َو ُســْمَعًة ُحمِّ
قُُه نَــاراً تُوقَُد فِي ُعنُِقِه ثُمَّ يُْرَمــی بِِه فِي النَّار«34  يَُطوَّ
كه تجســمی از حالت سخت و طاقت فرسای اثر كار 
رياكاران را به تصوير می كشد و بيان می كند اينان در 
روز قيامت آن )بنای از روی ريا ســاخته شده( را بر 
پشــت خود تا هفت زمين حمل می كنند و به صورت 
طوقی از آتش فروزان بر گردنشــان قرار می گيرد و 

آن گاه در آتش پرت می شوند.
همچنين ســخنان امام علی)ع( مانند قرآن و حديث 

32. نهج البالغه، خطبه 105، ص152.
33. حج، 31.

34. وسائل الشيعة، ج5، ص339، ح6731.

پيامبر)ص(، سرشــار از تعابيری اســت كه در آنها 
از اصل تجســيم استفاده شده اســت. برای نمونه در 
عبارت »لَْو بُْحُت بِِه اَلْضَطَربْتُْم اْضِطَراَب  اأْلَْرِشيَِة فِي 
ِويِ  الْبَِعيَدة«،35 اضطراب به حركت طناب در درون  الطَّ
چاههای عميق مانند گرديده است و با اين شيوه امام 

به يك امر غير مادی، تصويری مادی می پوشاند.
تشخيص در تصويرپردازی های قرآنی، جلوه زيبايی 
از حيات بخشــی را در قرآن رقــم می زند كه با آن 
تمامــی پديده ها و مظاهر هســتی در برابر مخاطبان 
مانند انســانی دارای شعور و احساس می گردد، برای 
ْبِح ِإذا َتَنفََّس«،36 صبح شخصيت  نمونه در آيه »َو الصُّ
انسانی زنده به خود می گيرد كه می تواند نفس بكشد. 
همچنين در بخشي از آيه 54 سوره اعراف »ُثمَّ اْسَتوى  
َعَلى الَْعْرِش ُيْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر َيْطُلُبُه َحثيثًا«، شب به 
انســانی مانند شده است كه دوان دوان در پی رسيدن 
به روز است و در حقيقت در اينجا به شب شخصيت 

انسانی داده شده است.
پيامبر)ص( در بياناتش، از عنصر تشــخيص بســيار 
اســتفاده نموده است، برای نمونه در حديث »إِيَّاُكمْ  َو 
َُّه يَْأُكُل الَْحَسنَاِت َكَما تَْأُكُل النَّاُر الَْحَطب «،37  الَْحَسَد فَِإن
به حسد و حســنات شــخصيت داده و حسد را به 
انســان گرســنه ای كه خوراكش نيكيها است، مانند 
ََّها َستَُكوُن أَُمَراُء يُِسيئُوَن  كرده است، يا در حديث »إِن
ِق الَْمْوتَی، فََمْن أَْدَرَك َذلَِك  اَلَة يَْخنُُقونََها إِلَی َشــرَ الصَّ
اَلَة لَِوْقتَِهــا، َولْيَْجَعْل َصاَلتَُه َمَعُهْم  ِمْنُكــْم، فَْليَُصلِّ الصَّ
ُســْبَحًة«،38 نماز را در نقش انســانی ذكر می كند كه 
برخی فرمانروايان، با فشردن گلوی آن، راه تنفسش 

را گرفته و او را در معرض مرگ قرار داده اند.
تشــخيص در نهج البالغه نيز به وفور يافت می شود، 
نْيَــا َخْلَقُه َو بََعَث   برای نمونه در عبارت »أَْســَكَن الدُّ
إِلَی  الِْجنِ  َو اْلِنِْس ُرُســَلُه لِيَْكِشُفوا لَُهْم َعْن ِغَطائَِها َو 

35. نهج البالغه، خطبه 5، ص52.
36. تكوير، 18.

37. سنن ابن ماجه، ج2، ص1408، ح4210؛ جامع األخبار، ص159.
38. صحيح ابن حبان، ج4، صص424و425، ح1558.
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ائَِها«،39 دنيا مانند انســانی تصوير  ُروُهْم ِمْن َضرَّ لِيَُحذِّ
می شود كه چهره )زشــت( خود را پشت نقابی پنهان 
ساخته تا سيمای كريهش را كسی نبيند، ولی پيامبران 
الهی تــالش دارند تا اين نقاب را كنــار زده و چهره 
حقيقی او را برای مردم آشكار كنند. همچنين امام برای 
مفهوم حق شخصيت انســانی قائل می شود: »اْلَن إِْذ 
نُْقبَنَ   َرَجــعَ  الَْحقُ  إِلَی أَْهلِِه َو نُِقَل إِلَــی ُمْنتََقلِه «،40 »فََلَ
الْبَاِطــَل َحتَّی يَْخُرَج الَْحقُّ ِمْن َجْنبِــِه«41 و »َو ايُْم اهللِ 
أَلَبُْقَرنَ  الْبَاِطَل َحتَّی  أُْخِرجَ  الَْحقَ  ِمْن َخاِصَرتِه«42 كه »به 
صاحب خود خواهد رســيد«، »خارج شدن از باطل« 
و »نمايان شدن از پشت باطل«، همگی از خصوصيات 
انسانی هســتند كه امام برای حق به كار می برد. منظور 
امام از اين شخصيت دادنها آن است كه نشان دهد اواًل؛ 
حق را بايد با ســعی و كوشش به دست آورد كه ضايع 
نشود و حق به حق دار برسد، ثانيًا؛ هميشه اطراف حق 
را باطل پوشانيده است و بايد باطل را كنار زد تا حق 

آشكار شود.43

شــیوه های تصویرآفرینی در نهــج البالغه و 
انطباق آن با قرآن و احادیث نبوی)ص(

انســان برای ديدن و حس كردن زيباييها از دو حس 
شــنوايی و بينايی بهره ای وافر می برد، خداوند هم در 
قرآن از روش ويژه اســتفاده توأمان از موســيقی و 
تصوير بهره گرفته اســت، تا به ســبب آن تصاوير در 
ذهن مخاطب ايجاد شــود.44 تصويــر هنری در قرآن 
تصويری است آميخته با رنگ، جنبش، موسيقی، رنگ، 
كماالت، نغمه عبارات و ســجع كلمات، به گونه ای كه 
ديــده، گوش، حس، خيال، هوش و وجدان را از خود 
آكنده می ســازد. اين تصوير از رنگهای مجرد خطوط 

39. نهج البالغه، خطبه 183، ص265.
40. همان، خطبه 2، ص47.

41. همان، خطبه 33، ص77.
42. همان، خطبه 104، ص150.

43. شــرح نهــج البالغــة، ابن ميثــم بحرانــی، ج1، ص148؛ ج2، 
صص74و75؛ ج3، ص22.

44. تصويرسازی هنری در قرآن، صص59و60.

بی روح انتزاع نشده، بلكه تصويری است گويا و زنده 
كه ابعاد و مســافتها از راه مشاعر و وجدانيات در آن 
اندازه گيری می شــود و معانی بدين صورت در نفوس 
آدميــان با مناظری از طبيعت كــه لباس حيات بر تن 
پوشــيده اند، اثر می گذارند.45 گونه های تصويرآفرينی 
هنری در حديث نبــوی)ص(، صنعتی لفظی يا خيالی 
تصويری كه احساســی فردی آن را شكل داده باشد، 
نيســتند، بلكه در اين احاديث فكر و اسلوب و معنا و 
مبنا باهم همراهند، تا روش درست اسالمی را كه ناشی 

از هدايت قرآن است، به بشريت تقديم كنند.46
بــا بررســی تصويرآفرينی هــای قــرآن و احاديث 
تصويرآفرينی  مهم ترين روشهای  می توان  پيامبر)ص(، 
نهج البالغه را مانند آنها، در دو دسته تصاوير ديداری 
)بصری( و شنيداری )ســمعی( تقسيم نمود. منظور از 
تصاوير شــنيداری، صوت يا امواج قابل حسی است 
كه در فضا حركت كرده و قسمتی از آن بسته به شدت 
نوسانش در گوش می ماند و همراه خود داللتهايی اعم 
از شــادی، اندوه، امر، نهی، تعجــب و ... را به همراه 
دارد.47 تصاويــر شــنيداری با عنوان موســيقی كالم 
شــناخته می شوند. موســيقی كلمه ای است يونانی كه 
با كمی تغييرات وارد لغت عرب شــده اســت و به فن 
تركيب صداها به نحوی كه به گوش خوشــايند باشد، 

موسيقی گويند.48
تصاوير بصری، تصاويری هستند كه برای فهم آنها بيشتر 
از قوه بصر اســتفاده می شود كه خود به دو نوع عينی 
و ذهنی تقسيم می شوند: تصاوير عينی تصاويری اند كه 
برای مخاطب قابل مشاهده و ملموس هستند و تصاوير 
ذهنی به تصاويری گفته می شود كه برای مخاطب قابل 
مشاهده نبوده و نخواهند بود و بايد به كمك قوه خيال 
آنها را در ذهن ببيند؛ همانند تابلويی خيالی كه هركس 
به سليقه خود آن را در ذهن می سازد. از آنجا كه ذهن 

45. همان، صص67-44.
46. الحديث النبوی: رؤية فنية جمالية، ص21.

47. الصوت اللغوی فی القرآن، ص14.
48. فرهنگ فارسی، ج4، ص4435.
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انســان قدرتی فراتر از آنچه در ظاهر می بينيم، دارد، 
برای ساخت تصاوير ذهنی گاهی از داشته های ذهنی 
و تخيالت اســتفاده می كند و تصويری جديد می سازد 
كه به وضوح آنها را می بيند. الزم به ذكر اســت كه اين 
سطح تخييل در انسانها متفاوت است. تصاوير خلقت 
جن و انس، عاليم قيامت، شــرايط ظاهری انســانها 
به خصوص گناهكاران در قيامت، جهنم و بهشــت و 
خصوصيات آنها، حوريان و فرشتگان بهشتی همگی از 
مقوالتی هســتند كه مخاطب آنها را ظاهراً در اين دنيا 
نمی تواند ببيند و از تصاوير ذهنی برای ديدن آنها كمك 
می گيرد.49 از آنجا كه بررســی هردو مقوله، پژوهش 
بســيار گســترده ای می طلبد، در ذيل فقط به بررسی 
برخی تصاوير بصری قرآن، حديث پيامبر)ص( و نهج 
البالغه پرداخته می شود و تصاوير شنيداری در مقاله ای 

ديگر بررسی خواهند شد.
1( تصاویر حاصل از برخی فنون بالغی

الف( تصاوير تشبيهى
تشبيه در لغت به معنای تمثيل و در اصطالح، به معنای 
بســتن عقد مشــابهت بين دو چيز يا بيشتر است كه 
مقصود، مشاركت آنها در يك يا چند صفت است براي 
تبيين غرضی كه متكلم در ذهن می پروراند.50 تشــبيه 
ســه ويژگی دارد: مبالغه، وضوح و ايجاز.51 در ميان 
فنون ادبی بالغی، هيچ فنی از تشبيه در تصويرآفرينی 
باالتر نيســت، تا آنجا كه درباره آن گفته اند: تشــبيه 
وقتی در پی معانی بيايد، قــدرت معنا را در انگيزش 
روح به جانب مقصود دوچندان می كند.52 تشــبيه معنا 
را آن گونه آشــكار می ســازد كه گويی می توان آن را 
با چشــم خود ديد و با انگشــتان خود لمس كرد.53 
تشبيهات نهج البالغه تنها يك آرايش كالمی و زيبايی 
لفظی نيســت كه هدف از آن تنها ايجاد مشابهت ميان 

49. آشنايی با علوم اسالمی )1(، صص172-170.
50. جواهر البالغة، ص256.

51. المثل السائر فی ادب الكاتب و الشاعر، ج1، ص394؛ علوم بالغت 
در نهج البالغه، ص1.

52. اليضاح فی علوم البالغة، ص218.
53. القرآن و الصورة البيانية، ص7.

اشــياء در قالب ادبی زيبا باشد، بلكه امام علی)ع( به 
كمك تشــبيه، معانی ذهنی را به صورتهايی مجسم و 
زنده به تصوير می كشد. اين ويژگی كالم امام منطبق با 
تشبيهات قرآنی و كالم نبوی)ص( بوده است. در ذيل 

به برخی از شواهد اين مدعا اشاره می شود:
قرآن در يكی از تصويرآفرينی های خود، صحنه سخت 
جان دادن ســتمگران و موقع فراگرفتن غصه و اندوه 
مرگ، را به تصوير كشــيده و آنان را به كسانی تشبيه 
نموده كه در گردابی شــديد گرفتارنــد و راهی برای 
خروج پيدا نمی كنند، يا همچون كســانی هستند كه با 
امواج دريا دســت به گريبان شده و آب آنها را از هر 
طرف فراگرفته و هر لحظه به ســويی پرتاب می كند، 
تا وقتی كه از نظرها محو شــده و به اعماق دريا فرو 
الُِموَن في  َغَمراِت الَْمْوِت َو  روند:54 »َو لَْو َترى  ِإِذ الظَّ

الَْمالئَِكُة باِسُطوا َأْيديِهْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم«.55
پيامبــر)ص( در حديثی می فرمايد: »إِنَ  اهللَ  ُســْبَحانَهُ  
اِعَي إِلَْيَها  َجَعــلَ  اْلِْســاَلَم َداراً، َو الَْجنََّة َمْأُدبَــًة َو الدَّ
داً)ص( «56 كه در آن نخســت اسالم را به خانه ای  ُمَحمَّ
تشــبيه می نمايد؛ زيرا خانه مأوا و مأمن انسانها است، 
آن گاه بهشــت را همانند سفره ای رنگين دانسته كه در 
آن انواع خوراكيها و آشــاميدنيها يافت می شود و در 
انتها خود را به راهنمايی تشبيه نموده كه به سوی اين 

سفره مصفا دعوت می كند.57
امام علی)ع( مشكل درخواســت از ديگران را چنين 
ترســيم كرده و می فرمايد: »َماُء َوْجِهَك  َجاِمٌد يُْقِطُرُه 
َؤاُل فَانُْظْر ِعْنَد َمْن تُْقِطُره «58 كه در آن آبروی انسان  السُّ
را مانند يخی جامد می داند كه درخواســت نمودن، آن 

را قطره قطره آب می كند.
ب( تصاوير استعارى

استعاره عبارت است از انتقال عبارتی از معنای اصلی 

54. تلخيص البيان فی مجازات القرآن، ص37.
55. انعام، 93.

56. المجازات النبوية، ص178.
57. همان.

58. نهج البالغه، حكمت 346، ص535.
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خــود به معنای ديگری به منظور خاص، كه آن منظور 
ممكن است شرح معنا و روشن نمودن آن، مبالغه، اشاره 
نمودن به معنايی با لفظ اندك و يا نيكو ساختن جايگاه 
كالم باشد و تمامی اين خصوصيات در استعاره ای نيكو 
يافت می شود.59 هدف استعاره مانند تشبيه بيان مخيل 

مشبه و مصور و مجسم كردن آن در ذهن است.60
اســتعاره در بيان قرآن جايــگاه واال در تصويرگری 
مفاهيم داشته و شواهد زيادی را شامل می شود كه در 
پرتو آن و حاالت درونی افــراد، حوادث و پديده ها، 
روح و حيات يافته و به صحنه هايی زنده و تابلوهايی 
گويا تبديل می شود كه هريك آوايی از حيات سرداده 
و موجی از احســاس را به انســان منتقل می سازد.61 
ْأُس َشْيبًا«62  برای نمونه خداوند در آيه »َو اْشــَتَعَل الرَّ
اســتعاره ای شگفت انگيز به كار می برد كه مقصود از آن 
بيان ظهور آثار پيری در ســر و زيادی موی سفيد در 
آن اســت، به طوری كه ســفيدی آن بر سياهی پيروز 
شود و موی سياه را به قهر از سر براند و در اين سخن 
اشاره لطيف بر سرعت حمالت لشكر پيری و فزونی و 

پيشرفت آن است.63
پيامبر)ص( هنگامی كه لشــكر اسالم را به سوی موته 
گســيل می دارد، ايشــان را مورد خطاب قرار داده و 
ْيَطاِن فِي ُرءوِسِهْم  می فرمايد: »َو َستَِجُدوَن آَخِريَن لِلشَّ
ــيُوِف«64 كه در آن تعبير النه  َمَفاِحُص، فَاْقَلُعوَها بِالسُّ
گزيدن در معنای اســتعاری آن به كار رفته است؛ يعنی 
همان گونه كه پرنده هرگاه آشــيانه ای را مناسب بداند، 
در آن مأوا گزيده و تخم می گذارد، شيطان نيز همواره 
دلهــای منحرف را به عنوان محل اســتقرار و مأوايش 

برمی گزيند.65
كاربرد استعاره در نهج البالغه بسيار است، برای نمونه 

59. الصناعتين، ص282.
60. معانی و بيان )1(، ص76.

61. التعبير الفنی فی القرآن، ص202.
62. مريم، 4.

63. تلخيص البيان فی مجازات القرآن، ص118.
64. المجازات النبوية، ص68.

65. همان.

امام علی)ع( در وصف دشمنان، استعاره ای   شگفت بيان 
كرده و می فرمايد: »َزَرُعوا الُْفُجوَر َو َســَقْوُه الُْغُروَر َو 
َحَصُدوا الثُّبُور«.66 در  اينجا اســتعاره ای زيبا و لطيف  
به كار رفته است؛ زيرا »فجور « عبارت   است از خروج 
از ملكه پاك دامنی و پارسايی و فراتر رفتن از مرزهای  
پارســايی، و »زرع « عبارت  اســت از افشاندن دانه 
در  زميــن ، و امام لفظ »زرع« را  برای  افشــاندن بذر 
»فجور« در  زمين  دلها اســتعاره آورده است. همچنين 
لفظ »سقی« را كه ويژگی خاص آب است، برای  ادامه  
فريب  استعاره آورده اســت؛ زيرا هرگاه  تخم  گناه در  
دلها  كشته  شود، در ادامه با  آب  غفلت و فريب آبياری 
می گردد و نتيجه نهايی چنين كشــتی هالكت و فالكت 
است و ناگزير نتيجه »فجور « با  نتيجه زراعت شباهت 
يافته اســت  و امام  لفظ  »حصــاد « را  كه  نتيجه نهايی 
زراعت  اســت،  برای هالكت و فالكت آنان اســتعاره 

آورده است.67
ج( تصاوير كنايى

كنايه در لغت از ريشه »كنی« است كه عبارت مشهور 
»و كنيت بكذا عن كذا« از همين ريشه و به معنای ترك 
تصريح يك مطلب است68 و در اصطالح، به لفظي گفته 
مي شود كه در غير معناي وضعي استفاده شود و چون 
قرينه اي در كالم براي ممانعت از اراده معناي اصلي آن 
وجود ندارد، از اين رو اراده آن مفهوم، مانعي ندارد.69 
از داليل جاذبيت كنايه آن اســت كه می تواند معانی را 
در قالب صورتهای عينی ارائه دهد و آن را به صورت 
امری ملموس درآورد و آشــكارا به نمايش گذارد و 
اين همان رمز تأثير عميقی اســت كه چنين كالمی بر 
مخاطــب دارد، در حالی كه كالم عــادی و صريح از 

اجرای چنين نقشی عاجز است.70

66. نهج البالغه، خطبه 2، ص47.
67. شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد، ج1، ص931 ؛ شرح نهج البالغة، 

ابن ميثم بحرانی ، ج1، صص246و247.
68. المصباح المنير، ج2، ص542.

69. اســاليب البيان فی القــرآن، صــص743-746؛ جواهر البالغة، 
صص303-296.

70. اساليب البيان فی القرآن، ص745.
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ْرف «71 در وصف زنان بهشتی،  آيه »فيِهنَّ قاِصراُت الطَّ
ايشان را با عنوان كوتاه چشمان ياد می كند، و مراد از 
كوتاه چشمان در اينجا بانوانی هستند كه چشم به غير 
از شوهران خود نيافكنده باشــند و ديده ويژه به آنها 
دارند و اين كنايــه از عفت، پاك دامنی و پاكيزه جانی 

آنان است.72
در روايتی پيامبر)ص( خطاب به همسران خود فرمود: 
»أَْســَرُعُكنَّ لُُحوقًا)لَِحاقــًا( بِي أَْطَولُُكــنَّ يَداً«.73 در 
برخی روايات در ادامه حديث نقل شــده، وقتی زنان 
پيامبر)ص( اين سخن را شنيدند، شروع به اندازه گيری 
دســتهای خود نمودند، تا ببينند كدامشــان دستشان 
بلندتر است. سرانجام پس از وفات زينب بنت جحش 
كه نخستين همسری بود كه پس از پيامبر)ص( وفات 
نمود، فهميدند »بلندی دست« كنايه از احسان بيشتر و 
كثرت انفاق اســت؛ زيرا زينب به كثرت صدقه و انفاق 

معروف بود.74
امام نيز با الگوگيری از قــرآن و كالم نبوی)ص(، در 
سخنان خود از كنايه بهره می برد، برای نمونه در جايی 
می فرمايد: »أََما َو اهللِ  لََقْد ُكْنــتُ  أَْكَرهُ  أَنْ  تَُكونَ  قَُريٌْش 
قَْتَلی تَْحــَت بُُطوِن الَْكَواِكِب أَْدَرْكُت َوتِْري  ِمْن بَنِي َعْبِد 
َمنَاٍف َو ]أَْفَلتَنِــي أَْعيَاُر[ أَْفَلتَْتنِي أَْعيَــاُن بَنِي ]ُجَمحٍ [ 
ُجَمــحَ «.75 عبارت »تحت بطــون الكواكب« كنايه از 
صحراها و بيابانها اســت؛ به ايــن معنا كه مايل نبودم 
جنازه آنان را بدين حالت در بيابان بدون پوشــش و 

سرپناه ببينم.76
2( تصاویر حاصل از استعمال زبان واقعی

اين تصاوير حاصل از زبان واقعی انسانها بوده و فنون 
ادبی مشهور نقش مؤثری در خلق آنها ندارد، ولی در 
عين حال از هنر تصويرآفرينــی، برای خلق تصاوير 

71. الرحمن، 56.
72. تلخيص البيان فی مجازات القرآن، ص180.

73. المجازات النبوية، ص79.
74. همان.

75. نهج البالغه، خطبه 219، ص337.
76. شرح نهج البالغة، ابن ميثم بحرانی، ج4، ص52.

پويا در آنها اســتفاده شده است. مهم ترين اين تصاوير 
عبارتند از:

الف( رويارويى صحنه هاى متضاد )پارادوكس(
رويارويی صحنه هــای متضاد باهم صنعت پارادوكس 
ناميده می شــود و در واقع تصويری است كه دو روی 
تركيِب آن به لحاظ مفهومی، يكديگر را نقض می كنند و 
عباراتی را می آورند كه به لحاظ مفهومی منافی و مغاير 
با يكديگر به شمار می آيند. اين خصوصيت آنجا زيبايی 
بيشتری به خود می گيرد كه اين عبارات از نظر ظاهری 
ضديت، اما از نظر واقــع و نفس امر وحدت دارند، و 
اينها در يك چهارچوب حسی واحد قرار می گيرند.77 
مقابله و رويارويی صحنه ها با يكديگر نقش مهمی در 
تأثيرگذاری بر مخاطب ايفا می كند؛ زيرا بديهی اســت 
كه ارائه يك صحنه در مجالی خاص نخواهد توانست 
همان تأثيری را از خود برجای گذارد كه در رويارويی 
آن صحنه با طرف مقابلش پديد می آيد، ضمن آنكه به 
مخاطب اين فرصت را می دهد كه با شــناخت هردو 
جنبه به مقايسه آن دو با يكديگر بپردازد و به انتخاب 

آگاهانه يكی از آن دو مبادرت ورزد.78
امام علی)ع( در كالم خويــش، همچون قرآن و كالم 
نبوی)ص( از شيوه روياويی صحنه ها بهره گرفته است 
و بــا كنارهم قراردادن دو صحنــه متضاد، مخاطب را 
به داوری درباره آنها برمی انگيزد، تا خود با مقايســه 
آن دو با يكديگر، آموزه های اخالقی ايشان را بپذيرد 
و راه صحيــح را انتخاب كند. بــرای نمونه قرآن ذيل 
آيات 21 الی 30 سوره فجر، در حين صحنه پردازی و 
در عين نمايش وحشت انگيز رستاخيز )متالشی شدن 
زمين، صف در صف آمدن فرشــتگان و حاضر آوردن 
جهنم و روزی كه انسان به سرانجام عاقبت كار خويش 
آگاه می شــود، در حالی كه دير شده و فرصت جبران 
وجود نــدارد(، ناگهان صحنه مناســِب تصوير عذاب 
عوض شــده و صحنه ای آرام همراه با فضای محبت، 
77. الشــعر العربی المعاصــر، ص161؛ المقابلة فی القــرآن الكريم، 

صص17-15.
78. همان، صص5-7و27.
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رحمت و عاطفه برای مؤمنان به تصوير كشيده می شود. 
در حقيقت در اين رويارويی و تقابل حســی عذابهای 
جهنمی و لذتهای بهشــتی، مخاطب اهميت موضوع را 
بيش از پيش دريافته و وجدانش بيدارتر می گردد.79 از 
جمله تصويرآفرينی های كالم پيامبر)ص( كه از روش 
رويارويی صحنه های مقابل بهره گرفته، عبارت است 
َُّه تَْحَت َصْخَرٍة يََخاُف أَْن  از: »إِنَّ الُْمْؤِمَن لَيََری َذنْبَُه َكَأن
َُّه ُذبَاٌب َمرَّ َعَلی  تََقــَع َعَلْيِه َو إِنَّ الَْكافَِر لَيََری َذنْبَــُه َكَأن
أَنِْفه «؛80 يعنــی مؤمن به گناه خود آن گونه می نگرد كه 
زير صخره عظيمی قرار دارد و هر لحظه بيم آن را دارد 
كه بر او فرو افتد و كافر بر گناه خود آن گونه می نگرد 

كه گويی مگسی از جلوی بينی او رد شده است.
از نمونه هــای تصويرآفرينی امام بــا اين روش اين 
عبارت است: »فَالَْمْوُت فِي َحيَاتُِكْم َمْقُهوِرينَ  َو الَْحيَاُة 
فِي َمْوتُِكْم قَاِهِرين«81 كــه زندگی خفت بار و زندگی 
عزت مندانــه را به تصوير می كشــد و بيان می دارد كه 
زندگی با ذلت و شكست خود نوعی مرگ حاضر است 
و مرگ در جنگ يا شــهادت در حقيقت همان زندگی 
اســت. زيبايی كالم امام در اين است كه با رساترين 
عبارت و بليغ ترين ســخن، يارانــش را برای پيكار 
آماده می سازد و دورنمای جنگ را برايشان به تصوير 
می كشد؛ به اين صورت كه نهايت هدفی كه شايد بدان 
قصــد از جنگ فرار نمايند، زندگی دنيوی اســت كه 
می ترســند بر اثر جنگ از دستشــان رفته و مرگ به 
سراغشان آيد، در حالی كه زندگی با ذلت و شكست و 
سختيهايی كه از ناحيه دشمن صورت می پذيرد، خود 
نوعی مرگ اســت كه هم اكنون با فرار برايشان مسّلم 
می گردد و از نظر خردمندان چندين مرتبه از مرگ بدن 
ســخت تر و ناگوارتر است. از سويی ديگر زنده ماندن 
برای افراد حاضر در پيكار وجود دارد، اگرچه در راه 
خدا كشــته شوند؛ چون در واقع با شهادت به سه چيز 
می رســند: بقای نام نيكو بعد از شهادت، بقای دين و 

79. تفسير نمونه، ج26، صص479-468.
80. األمالی، ص527؛ مجموعة وّرام، ج2، ص53.

81. نهج البالغه، خطبه 51، ص88.

ديانت به وسيله خون شهيد و بقای هميشگی در زندگی 
اخروی و بهشت.82

ب( محاوره و گفتگو
يكی ديگر از شــيوه های تصويرآفرينی در قرآن83 و 
روايات نبوی)ص(84 و بــه تبع آن كالم امام علی)ع(، 
روش محاوره و گفتگو است. معنی لغوی محاوره رفت 
و برگشــت ســخن بين دو نفر يا دو گروه به صورت 
ســخن گفتن و جواب دادن است.85 محاوره و گفتگو 
در اصطالح به معنی ســخن گفتن بيــن دو نفر يا دو 
گروه اســت كه در موضوعی با يكديگر اختالف دارند 
و هركدام از فكر و رأی خود سخن می گويند و شواهد 
و داليلی برای تبيين آراء خود برای رســيدن به نتيجه 
مشــترك می آورند و يا سؤالی مطرح می كنند و پاسخ 
می شنوند.86 اين شيوه معانی و مفاهيم در قالب گفتگو 
شكل می گيرد و تصويری به وجود می آيد كه در عمق 
جان مخاطبان نفــوذ كرده و از ســويی ديگر باعث 
تحريك افراد به ادامه موضوع و شــنيدن تمام گفتگو 
می شود. اين شــيوه يكی از كارآمدترين شيوه های به 
تصوير كشيدن صحنه ها و تجسم حاالت انسانها است 
و در داستانها نقشی بسزا در به جريان انداختن حوادث 
و ايجاد تنوع دارد.87 گفتگو به طور كلی و با توجه به 
آنچه در لسان قرآن و روايات به چشم می خورد، به دو 

82. شرح نهج البالغة، ابن ميثم بحرانی، ج2، ص293.
83. در خصوص اين شــيوه از تصويرآفرينی در قرآن كتب و تأليفات 
متعددی نگاشته شده اســت، از جمله: منهج الحوار فی القرآن الكريم؛ 
الحــوار فی القرآن نماذج و مبادئ؛ منهجيــة الحوار فی القرآن الكريم؛ 
الحوار فی القرآن الكريم؛ منهجية الحــوار الجدلی فی القرآن الكريم و 
الســنة النبوية. الزم به ذكر است تك نگاريهايی در اين حوزه نيز انجام 
شــده كه محاوره و گفتگو را در بخشــی از قرآن يا يك سوره مورد 
بررسی قرار داده است، از جمله: من بالغة القناع فی الحوار فی سورة 

يس؛ الحوار القرآنی فی سورة نوح.
84. در خصوص اين شــيوه از تصويرآفرينی در روايات نبوی، كتب و 
پايان نامه هايی نگاشته شده است، از جمله: اسلوب الحوار فی الحديث 
النبوی )دراسة مقارنة(؛ الحوار فی الحديث النبوی الشريف؛ منهج الحوار 

فی السنة النبوية.
85. مفردات الفاظ القرآن، ص262.
86. اصول التربية السالمية، ص39.

87. القصــص القرآنی رؤية فنيــة، ص46؛ التعبير الفنــی فی القرآن، 
ص221.
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نوع درونی و بيرونی تقســيم می شود. گفتگوی درونی 
يا حديث نفس، گفتگويی است كه در آن، شخصيت با 
خودش حرف زده و احساسات و انديشه های درونی 
خود را به اين شــكل به تصوير می كشــد. نكته قابل 
توجه در اين شــيوه آن است كه وقتی فرد با خودش 
سخن می گويد، در واقع ضمير غائب )نفس( به متكلم 
تبديل شده كه خود موجب برانگيختن عواطف مخاطب 
و ارتباط با شخصيت گوينده می شود.88 در گفتگوهای 
بيرونی، شــخصيت با ديگران اعم از انسان يا اشيائی 
كه مخاطب وی هستند، ســخن می گويد، يا نقل قول 
گفتگوهای اين چنينــی می كند.89 از جمله گفتگوهای 

درونی و بيرونی قرآن عبارت است از:
خداوند متعال در آيات 32-42 ســوره كهف، داستان 
دو صاحب باغ را كه يكی مؤمن و ديگری دنياپرست 
مشرك است، نقل می كند كه در آن برای تصويرآفرينی 
هم از شيوه گفتگوی بيرونی و هم درونی استفاده شده 
اســت. خداوند می فرمايد: »َواْضِرْب لَُهْم َمَثاًل َرُجَلْيِن 
َجَعْلَنا ِلََحِدِهَمــا َجنََّتْيِن ِمْن َأْعَنــاٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل 
َوَجَعْلَنا بَْيَنُهَما َزْرًعا«؛90 »ای پيامبر)ص(، داســتان آن 
دو مرد را به عنــوان نمونه ای عبرت انگيز برای مردم 
بيان كــن برای يكی از آنها دو باغ بــا انواع انگورها 
داده بوديم و اطراف آن را با درختان نخل پوشــانده 
و در ميــان اين دو باغ زميــن زراعت پربركتی فراهم 
كرده بوديم«. صاحب باغ رو به دوســت خود كرده و 
می گويد: »من از نظر ثروت از تو برترم و آبرويم بيشتر 
و نفراتم افزون تر است«. خداوند در آيه بعد می فرمايد: 
»رفيق مؤمن بعد از اشاره به توحيد و شرك او را مورد 
ســرزنش قرار داده و می گويد: چرا هنگامی كه وارد 
باغ خود شدی نگفتی هيچ قدرتی نيست جز از ناحيه 
خداوند قادر؛ آن گاه اضافه می كند: اگر می بينی از نظر 
مال و فرزند از تو كمترم مهم نيســت، چرا كه خداوند 
می تواند بهتر از باغ تو بــه من عنايت فرمايد. از كجا 

88. اسالم و هنر، ص203.
89. »اسلوب گفت وگو در قرآن كريم«، صص34-32.

90. كهف، 32.

معلوم؟ شايد صاعقه ای از آسمان بر باغ تو فرود آيد و 
در مدتی كوتاه اين سرزمين سبز و خرم را به سرزمينی 
بی گياه و لغزنده تبديل كند ...«. ســرانجام گفتگوی دو 
نفر به نتيجه نرســيده و به سبب كفر و شرك و غرور 
صاحب باغ، شبانه صاعقه يا طوفانی باغ پرطراوت و 
درختان به ثمر نشسته وی را درهم كوبيد. صبحگاهان، 
وقتی صاحب باغ به ســراغ باغ و محصوالتش رفت، 
با منظره ای وحشــتناك روبه رو شد؛ دهانش از تعجب 
بازماند و از روی پشــيمانی دست روی دست زده و 
گفته های كفرآميز خــود را به ياد می آورد و می گفت: 
»يا لَْيَتني  لَْم ُأْشــِرْك بَِربِّي َأَحداً«؛91 »ای كاش احدی 
را شــريك پروردگار خود قرار نمی دادم«. در آيات 
فوق، آنجا كه گفتگــوی دو صاحب باغ را به تصوير 
می كشــد، از محاوره بيرونی، و آنجا كه فرد مشــرك 
عبــارت »ای كاش ...« را می گويد، از حديث نفس و 
گفتگوی درونی استفاده شــده است كه سبب آفرينش 
تصوير هنری می گردد. در قرآن در هفت آيه عبارت »يا 
ليتنی ...« به كار رفته است كه به نظر می رسد تمامی اين 
عبارات شيوه محاوره درونی قرآن را مطرح می كنند كه 
فرد آرزوی خودش را در قالب محاوره با خويش ابراز 
می نمايد. همچنين از جمله آيات قرآن كه در آن از شيوه 
تصويرآفرينی با محاوره و گفتگوی بيرونی استفاده شده 
است، گفتگوهای ميان ايمان آورندگان به خدا و فرعون 

در سوره اعراف، آيات 125 تا 150 است.
پيامبر)ص( در حديثی می فرمايد: »خوشحالی خداوند 
از توبه بنده اش بيشتر از خوشحالی كسی است كه وارد 
بيابانی خشــك و سوزان شده و به همراه خود مركبی 
دارد كه آب و غذا و ســاير اقــالم همراهش را حمل 
می كند، اما ناگهان مركب خود را گم كرده و هر قدر در 
جستجوی آن تالش می كند، نتيجه نمی گيرد، تا آن گاه 
كــه خود را مواجه با مرگ می بينــد و )با نااميدی( به 
خود می گويد: »أرجع إلی مكانــی الذی أضللتها فيه 
فأموت فيه«؛ »به همان جا كــه مركبم را گم كردم باز 

91. كهف، 42.
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می گردم تا مرگم در همان جا فرا رســد«. هنگامی كه 
به آنجا می رســد، خواب بر او غلبــه می كند و چون 
از خواب بيدار می شــود، مركبش را باالی ســر خود 
می يابد«.92 در اين روايت، گفتگوی فرد با خودش بر 

زيبايی تصويری داستان افزوده است.
احاديث بســياری در كتب روايی شــيعه و اهل سنت 
وجود دارد كه پيامبــر)ص( با اصحاب خود گفتگو يا 
سؤال و جوابی مطرح می كند كه در تمامی آنها با شيوه 
گفتگوی بيرونی به آفرينش تصوير هنری پرداخته شده 
است. برای نمونه در روايتي پيامبر)ص( گفتگوی اعضا 
و جوارح انســان هنگام مرگ را به تصوير می كشد و 
می فرمايد: »المسلم إذا حضرته الوفاة سلمت األعضاء 
بعضها علی بعض تقول: عليك السالم تفارقني وأفارقك 
إلی يوم القيامة«؛93 »مســلمان هنگامی كه مرگش فرا 
می رسد، اعضای بدنش از يكديگر خداحافظی كرده و 
به يكديگر می گويند: بدرود؛ من و تو تا روز قيامت از 

هم جدا می شويم«.
امام علــی)ع( در بياناتش همچون قرآن و ســخنان 
پيامبر)ص( برای اين نوع تصويرآفرينی از هردو روش 
بهره گرفته اســت، البته آنچه در نهــج البالغه كاوش 
و اســتخراج گرديد، نشــان می دهد غالب محاورات 
موجود، از نوع گفتگوی بيرونی امام بوده اســت. امام 
در نامه ای ابتدا شيوه سلوك و سبك رياضتی خويش 
را بيان كــرده و در ادامه عباراتــی را ذكر می كند كه 
حديث نفس و گفتگوی با خويش را نمايان می سازد و 
ائَِمُة ِمْن ِرْعيَِها  خطاب به خود می گويد: »... أَ تَْمتَلُِئ السَّ
بِيَضُة ِمْن ُعْشبَِها فَتَْربَِض  َو يَْأُكُل َعلِيٌّ  فَتَْبُرَك َو تَْشبَُع الرَّ
ْت إِذاً َعْينُهُ  ...«؛94 »آيا همان گونه  ِمْن َزاِدِه فَيَْهَجعَ  قَــرَّ
كه گوســفندان در بيابان شــكم پر می كنند و راحت 
می خوابند و يا دسته ای ديگر از آنها در آغلها از علف 
سير می شوند و استراحت می كنند، علی نيز بايد همانند 
آنان از زاد و توشــه خود بخورد و اســتراحت كند؟! 

92. المسند، ج1، ص383.
93. كنز العمال، ج15، ص563، ح42184.
94. نهج البالغه، نامه 45، صص419و420.

چشمش روشــن باد ...«. يكی از نمونه های گفتگوی 
بيرونــی امام در خطبه 156 اســت كه ذيل آن امام به 
گفتگوی خويش با پيامبر)ص( پيرامون فتنه های آينده 
اشــاره كرده و تصوير كاملی از اين گفتگو به مخاطب 

ارائه می نمايد.95
ج( استفاده از روش نمايشى

تعبيــر از چيزی به كمك حركات و اشــارات، به علم 
جديدی در علوم لغوی تبديل شــده است و اين همان 
علمی اســت كه از آن به علم اشــارات ياد می شود. 
محققان ايــن علم معتقدند كه در برخی موارد حركات 
و اشارات به مراتب از كالم بهتر و مؤثرترند.96 در اين 
روش با اســتفاده از حركات دست و انگشتان، اشياء، 

رسم و نقش كشيدن، به تصويرآفرينی می پردازند.
مصاديق اين شــيوه در كالم قرآن يافت نشد، البته در 
ظاهر برخی آيات، حركات و اشــاراتی همچون دادن 
نامه اعمال به دست راســت و چپ،97 وجود دارد كه 
از اين مقوله خارج اســت؛ زيــرا ذات اقدس الهی به 
عنوان متكلم مانند بشــر نيست كه بخواهد با حركات 
و اشــارات، اشياء و يا نقش كشــيدن به بيان موضوع 
بپردازد. اما مصاديق هر سه نوع در روايات نبوی)ص( 

وجود دارد. در ذيل به برخی از آنها اشاره می شود:
1- پيامبر)ص( دســت خود را بر سر يكی از صحابه 
گذاشــت و فرمود: »هرگاه ديدی خالفت در سرزمين 
مقدس اســتقرار يافت و زلزله ها و غم و اندوه فراوان 
و امور شگفت و عظيم آشــكار گرديد، قيامت در آن 
روز نزديك تر از دست من به سر تو است«.98 در اين 
روايت پيامبر)ص( از حركات دست برای تفهيم دقيق 

مطلب بهره می گيرد.
2- گاهــی پيامبــر)ص( از اشــياء پيرامونش برای 
تصويرآفرينی ســخنش اســتفاده می كند، تا مفهوم و 
مقصود كالم خــود را هرچه واضح تر منتقل كند، برای 

95. همان، خطبه 156، ص220.
96. الصورة الفنية فی الحديث النبوی الشريف، ص395.

97. حاقه، 19و25؛ انشقاق، 7و10.
98. سنن ابی داود، ج3، ص19، ح2535.
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نمونه نقل شده روزی پيامبر)ص( قطعه چوبی برداشت 
و يكی را مقابل خود بر زمين فرو برد و ديگری را كنار 
خود و ســومی را دورتر بر زمين افكند و فرمود: آيا 
می دانيد اين ســه چيستند؟ گفتند خدا و پيامبرش بهتر 
می دانند، آن گاه فرمود: اين انسان است و اين يكی اجل 
و ديگری آرزو اســت كه فرزند آدم به دنبالش می رود، 

ولی اجل می رسد و او به آرزو نمی رسد.99
3- در نوع ديگری از شيوه های نمايشی، پيامبر)ص( با 
كشيدن تصوير و رسم به وضوح و روشن نمودن معانی 
و توضيح كالم پرداخته اســت، چنان كه از عبداهلل بن 
مسعود نقل شده اســت: روزی پيامبر)ص( با دستش 
خطی كشــيد و ســپس فرمود: اين راه راست خداوند 
است و خطی از راست و چپ آن كشيد و فرمود: اينها 
راهی هســتند كه غير آن اند و راهی هستند كه شيطان 
به آن دعوت می كند و در ادامه آيه 153 سوره انعام را 

تالوت كرد.100
اين روش در نهج البالغه نيز به كار رفته اســت، برای 
نمونــه ابن عباس می گويد: در ذی قار بر علی)ع( وارد 
شدم. امام در حالی كه مشغول وصله كردن كفش خود 
بــود، رو به من كرد و فرمود: »ارزش اين كفش چقدر 
است؟« گفتم: بسيار كم ارزش است و بهايی ندارد، امام 
در ادامه فرمود: »به خدا سوگند، همين كفش بی ارزش 
برای من از حكومت بر شما بهتر است، مگر اينكه با اين 

حكومت حقی را برپا كنم يا باطلی را دفع نمايم«.101
امــام هنگام بيان خطبه 141 دربــاره نهی از غيبت و 
فاصله بين حق و باطل، از حركات دست استفاده نموده 
و برای توصيف فاصلــه بين حق و باطل و تفهيم بهتر 
مخاطب، دستش را روی صورت در كنار گوشش قرار 
داده و فرمود: »فاصله بين حق و باطل به اندازه فاصله 
بين گوش و چشم )شنيدن و ديدن( است، بنابراين هر 

حرفی كه شنيده می شود را نبايد حق پنداشت«.102

99. ميزان الحكمة، ج1، ص207، ح695.
100. الدر المنثور، ج3، ص56.

101. نهج البالغه، خطبه 33، ص76.
102. شرح نهج البالغة، ابن ميثم بحرانی، ج3، ص333.

د( استفاده از رنگها
عنصر رنگ يكی از گســترده ترين حوزه محسوسات 
انسان بوده و در تصويرســازی های شاعران و اديبان 
سهم عمده ای دارد. رنگها می توانند به عنوان قوی ترين 
عامل انتقال مشــابهت و ارتباط قــرار گيرند و توجه 
به رنگ ابتدايی ترين طرز توجه به اشــياء اســت كه 
از گذشته مجازها و اســتعاره های ويژه ای از رهگذر 
توسعه رنگ در غير مورد طبيعی خود در زبان وجود 
داشــته است.103 از اين رو كاماًل طبيعی است كه رنگ 
به عنوان قلمرو حس بينايی در نظر گرفته شــود؛ زيرا 
اساســًا تصور اشياء بدون رنگ دشــوار است.104 هر 
رنگ در محيط خاصی ممكن است يادآور موضوعی 
باشــد و هر قوم ممكن است به سبب موقعيت اقليمی 
خود رنگی را بيشتر دوســت داشته يا از رنگی متنفر 
باشــد. اعراب جاهلی رنگ ســبز را كه يادآور بهار 
و مراتع سرســبز و چراگاههای خوب است، بيش از 
هر رنگ ديگر دوست داشــته اند؛ زيرا مسئله چراگاه 
برايشــان مهم ترين امر زندگی بوده اســت. از اين رو 
بيجا نيســت كه زيباترين رنگها در قرآن نيز رنگ سبز 
اســت و در وصف رنگهای بهشتی از تعابيری همچون 
تان «،105 به معنای ســبزی نزديك به سياهی و  »ُمْدهامَّ
سياه گونه، »ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر«،106 به معنای جامه های 
ابريشمی سبز، و »َرْفَرٍف  ُخْضٍر«107 به معنای بالش سبز 
استفاده شده است. آنها در مقابل رنگ قرمز را دوست 
نداشــته اند، برای نمونه تعابير »سنة حمراء« به معنای 
سال قرمز؛ يعنی سال خشكســالی، »ميتة حمراء« به 
معنای بدترين مرگ كه با خون ريزی همراه بوده است، 
و »ريح حمراء« به معنای شــديدترين و بدترين بادی 
كه وزيده می شده و شايد از اين نظر كه خاكهای سرخ 
را به همراه می آورده اســت، حاكــی از نگاه نفرت بار 

103. صور خيال در شعر فارسی، صص274-270.
104. الصورة الفنية فی الحديث النبوی الشريف، ص591.

105. الرحمن، 64.
106. انسان، 21.

107. الرحمن، 76.
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اعراب جاهلی نسبت به رنگ قرمز است.108 نوع نگاه 
به رنگها كاماًل مرتبط با مقوله زمانی و مكانی اســت؛ 
چنان كه هميــن زبان عرب وقتی از محيط صحرا ـ كه 
به مناسبت موقعيت طبيعي خود كه برخاسته از محيط 
صحرا بود، باعث اين گونه تصورات و انديشه شده بود 
ـ به مناطق ديگر به خصوص شاعران عراق كه در آب 
و هواي خوشي مي زيســتند، انتقال می يابد، تصورات 
نفرت باِر همــان عرب زبانان نيــز از رنگها دگرگون 
می شــود، به گونه ای كه رنگ سرخ ـ كه بدترين رنگها 
بود ـ مظهر زيبايي و جمــال می گردد، آن گونه كه در 
شعر بشار مي خوانيم: »هجان عليها حمرة في بياضها/ 
تروق بها العينين و الحسن احمر«. بنابراين رنگ قرمز 
بدی خود را از دست داده و رنگ گونه ها و گل سرخ 
و بهترين نمودار بهار می گردد و همواره شاعران عراقي 
گل ســرخ را با گونه همــراه كرده اند و هركدام از اين 
دو، يادآور ديگري است و از سويی ديگر همين رنگ 
يادآور سرخي شراب است كه به عشق و عالقه آنان به 

اين رنگ می افزايد.109
رنگهــا در تصويرآفرينی برخی از احاديث نبوی)ص( 
نقــش مهمی ايفا می كنند، تا جايی كه بدون ذكر رنگ، 
كالم آن طور كه بايد و شــايد تأثيرگذار نيست، رنگها 
موجب نفوذ اين احاديث بر جان شنونده شده و الفاظ 
را به صورت ملموس بــرای مخاطب درمی آورند.110 
برای نمونــه پيامبــر)ص( در حديث »قَــْد تََرْكتُُكْم 
َعَلــی الْبَْيَضاِء؛ لَْيُلَها َكنََهاِرَها، اَل يَِزيــغُ  َعْنَها بَْعِدي  إاِلَّ 
َهالِك «،111 از رنگ سفيد به عنوان رمزی برای حجت 

و سنت محمدی)ص( استفاده می كند.
امــام علی)ع( ماننــد پيامبر)ص( تأثيــر رنگها را در 
تصويرسازی به خوبی می شناسد و در جای جای نهج 
البالغه به شكلهای گوناگون از رنگهای رايج در صدر 
اسالم استفاده می كند. در كالم امام رنگهای سبز، قرمز، 

108. زمينه اجتماعی شعر فارسی، صص105و106.
109. همان، صص108-106.

110. الصورة الفنية فی الحديث النبوی الشريف، ص591.
111. المجازات النبوية، ص393.

زرد، سياه و سفيد بيشــترين كاربرد را دارند. در ذيل 
فقط به دو مورد اشاره می گردد:

1. رنگ سبز
امــام علی)ع( بارها در نهج البالغه از رنگ ســبز در 
كالم و به منظور تصويرسازی استفاده می كند. در كالم 
امام اين رنگ گاهی برای وصف واقعی يك چيز به كار 
می رود، برای نمونه در اين عبارات: »َمْغِرُزَها إِلَی َحْيُث 
بَْطنُُه َكِصْبِغ الَْوِســَمِة الْيََمانِيَّة« )تصوير فروفتگی گردن 
تا شــكم طاووس كه رنگ نيلی يمنی؛ يعنی سبز سير 
اســت(، »... أَنَّ الُْخْضَرَة النَّاِضَرَة ُمْمتَِزَجٌة بِه « )تصوير 
ديگری از فروفتگی گردن تا شــكم طاووس به رنگ 
ســبز خوش رنگ(، »َو لَــُه فِي َمْوِضِع الُْعــْرِف قُْنُزَعٌة 
ــاة« )تصوير تاج كاكلی ســبز رنگ(، و  َخْضَراُء ُمَوشَّ
»تَاَرًة ُخْضَرًة َزبَْرَجِديَّة« )تصوير رنگ پرهای طاووس 
به سبز زبرجدی(،112 برای توصيف زيباييهای طاووس، 
از واژه های »خضراء« و »خضرة« كه داللت بر رنگ 
سبز دارند، استفاده كرده است. ولی در اكثر موارد اين 
رنگ را به عنوان يك تعبير تشــبيهی و استعاری برای 
بيان مفاهيم حركت و حيات، طراوت و شادابی، و قوام 
نْيَا  و دوام به كار می برد، بــرای مثال در عبارات »َو الدُّ
َداٌر ُمنِــيَ  لََها الَْفنَاُء َو أِلَْهلَِها ِمْنَهــا الَْجاَلُء َو ِهَي ُحْلَوٌة 
ََّها  نْيَا فَِإن ُرُكــُم الدُّ ]َخِضَرٌة[ َخْضــَراُء«113 و »فَِإنِّي أَُحذِّ
بِالَْعاِجَلِة«،114  تََحبَّبَْت  َو  َهَواِت  بِالشَّ ُحْلَوٌة َخِضَرٌة ُحفَّْت 
سرسبزی كاربردی استعاری داشته و داللت بر زيبايی، 
طراوت و شــادابی می كند و هدف امام اين بوده است 
كه زيبايی و جذابيت دنيا را به عنوان يكی از اســباب 
فريبندگی آن بيان كند، در حالی كه در عبارت »َما قَاَم 
يِن َعُموٌد َو اَل اْخَضرَّ لِْلِيَماِن ُعوٌد َو ايُْم اهللِ لَتَْحتَلِبُنََّها  لِلدِّ
َدمًا«،115 عالوه بر مفهوم طراوت و شادابی، حيات و بقا 
و دوام را دربر می گيرد كه بيانگر آن است كه سرسبزی 
درخت ايمان تصويری از طراوت، حيات و بقای ايمان 

112. نهج البالغه، خطبه 165، صص238-236.
113. همان، خطبه 45، ص85.

114. همان، خطبه 111، ص164.
115. همان، خطبه 56، ص92.

18

م 
ده

هار
 چ

ال
س

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 -
50

ره 
ما

ش



در دلهای مؤمنان است.
2. رنگ قرمز

همان طور كه گذشــت، عرب جاهلــی رنگ قرمز را 
دوست نداشته و برای موارد تلخ و سخت به كار می برده 
اســت و از اين رو بيشتر تعبيرات رنگ قرمز در زبان 
عربی با مشــقت و شدت مرتبط بوده و در استعماالت 
جديد از رنگ خون گرفته شــده است.116 جايگاه اين 
رنگ در كالم امــام نيز نزديكی زيــادی به مفهوم و 
داللــت آن در جاهليــت دارد و در غالب مواردی كه 
به كار رفته، استعاره از مرگ و بيماری و خون ريزيهای 
شديد در جنگها است، مگر در يك مورد كه در وصف 
پرهای طاووس، معنای حقيقی اراده شــده است، آنجا 
كه می فرمايد: »إَِذا تََصفَّْحَت َشــْعَرًة ِمْن َشَعَراِت قََصبِِه 
أََرتْــَك ُحْمَرًة َوْرِديًَّة«.117 در اين عبارت رنگ پرهای 
طاووس شــبيه سرخی گل تصوير شده است. از جمله 

موارد استعاری رنگ قرمز عبارتند از:
- »َو َسيُْبتََلی أَْهُلِك  بِالَْمْوتِ  اأْلَْحَمِر َو الُْجوِع اأْلَْغبَر«.118 
در اين عبارت، كشته شدن مردم بصره توسط صاحب 
زنج و ياران او بيان شــده است كه به كار بردن عبارت 
مرگ سرخ، برای شدت سختی و نوع مرگشان است. 
همچنين سخت ترين گرسنگی اين است كه به سبب آن 

رنگ و روی چهره انسان مانند خاك تار شود.
- »َو َســتَْلَقی اأْلُمَُّة ِمْنُه َو ِمْن َولَِدِه يَْومًا أَْحَمر«.119 در 
اينجا، امام در وصف مروان بن حكم و روزهای سختی 
كه به واسطه وجود او بر اين امت خواهد آمد، عبارت 

روز قرمز يا روز بسيار سخت را به كار می برد.
- »ُكنَّا إَِذا اْحَمرَّ الْبَْأُس  اتََّقْينَا بَِرُســوِل اهللِ ص فََلْم يَُكْن 
ـا أَْقَرَب إِلَی الَْعُدوِّ ِمْنــه «.120 در اين عبارت،  أََحٌد ِمنَـّ
امام گرمای جنگ را به آتش تشــبيه نموده كه در يك 
لحظه، با فعــل و رنگ خود حرارت و قرمزی )خون( 

116. اللغة و اللون، ص75.
117. نهج البالغه، خطبه 165، ص238.

118. همان، خطبه 102، ص148.
119. همان، خطبه 73، ص102.
120. همان، غرائب 9، ص520.

را جمع كرده اســت. گويا اين كالم امــام برگرفته از 
ســخن پيامبر)ص( اســت كه در جنگ حنين با ديدن 
صحنه های نبــرد فرمود: »الن حمــی الوطيس« كه 
به معنای برافروختن آتش اســت. پس امام در اينجا 
درگيری ســخت جبهه جنگ را به شدت التهاب آتش 
تشــبيه كرده اســت.121 همچنين امام در نامه ای كه به 
جرير بن عبداهلل بجلی می نويسد و به وی می دهد تا به 
معاويه برساند، از اين مضمون كالم پيامبر)ص( استفاده 
كرده و می فرمايد: »َو َكاَن َرُســوُل اهللِ)ص( إَِذا اْحَمرَّ 
َم أَْهَل بَْيتِِه فََوقَی بِِهْم أَْصَحابَُه  الْبَْأُس  َو أَْحَجَم النَّاُس قَدَّ

يُوفِ  َو اأْلَِسنَّة«.122 َحرَّ السُّ
هـ( توصيف پديده ها و صحنه ها

اين شيوه بيشــترين كاربرد را در كلمات امام علی)ع( 
دارد و سراسر نهج البالغه مملو از توصيفاتی است كه 
در عمق جان مخاطب نفوذ كــرده و تأثير می گذارد. 
توصيف دقيق می تواند حتی از تشبيه، استعاره و كنايه 
در دادن بصيرت به شنونده و حس ادراك وی مؤثرتر 
باشد؛ زيرا به وسيله توصيف می توان اشياء، پديده ها و 
صحنه ها را به مقابل چشم مخاطب انتقال داد، به گونه ای 
كه انگار آن را با حواس خود درك و با دســتان خود 
لمس می كند. هنگامی اهميت توصيف بيشــتر آشكار 
می شــود كه موصوف امری غيبــی و غير قابل حس 
باشــد و راهی برای فهم آن جز از طريق وصف كردن 
)به گونــه ای كه در تخييل مخاطب بــه صورت امری 
ملموس و قابل ديدن با چشم و لمس با دست درآيد( 

وجود نداشته باشد.123
از زيباترين وصفهای قرآنی وصف زندگی مؤمنان در 
بهشــت است كه خداوند متعال در جای جای قرآن به 
آن اشاره دارد. برای نمونه می توان به آيات »َمَثُل الَْجنَِّة 
ْنهاُر ُأُكُلها دائٌِم َو  الَّتي  ُوِعَد الُْمتَُّقوَن َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْلَ
ِظلُّها ِتْلَك ُعْقَبى الَّذيَن اتََّقْوا«،124 در وصف خواركيهای 

121. شرح نهج البالغة، ابن ابی الحديد، ج19، ص116.
122. نهج البالغه، نامه 8، صص368و369.

123. التصوير الفنی فی الحديث النبوی، ص494.
124. رعد، 35.
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بهشتيان، »َعلى  ُســُرٍر َمْوُضونٍَة ُمتَِّكئيَن َعَلْيها ُمَتقابِليَن 
َيُطوُف َعَلْيِهــْم ِولْداٌن ُمَخلَُّدوَن بَِأْكــواٍب َو َأباريَق َو 
ُعوَن َعْنهــا َو ال ُيْنِزُفون «،125  َكْأٍس ِمــْن َمعيٍن ال ُيَصدَّ
در وصف اســتراحتگاهها و خادمــان و تختهای زير 
َبًة في  َجنَّاِت َعْدن «،126  درختان بهشتی، »َو َمساِكَن َطيِّ
در وصف خانه های وســيع و تميز بهشتيان، و »َو لَُهْم 
ــَرة«127 و »خالِديَن فيها َأبَداً لَُهْم فيها  فيها َأْزواٌج ُمَطهَّ
ــَرة«،128 در وصف پاكيزگی زنان بهشــتی  َأْزواٌج ُمَطهَّ

اشاره نمود.
توصيفــات پيامبر)ص( به گونه ای هســتند كه گويی 
شنونده آن را در مقابل چشمان خويش حاضر می بيند. 
برای نمونــه پيامبر)ص( در وصف زندگی بهشــتيان 
می فرمايــد: »ان  للمؤمن  فی  الجنــة لخيمة عن لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولها ســتون ميال، للمؤمن فيها أهلون 
يطــوف عليهم المؤمن فال يری بعضهــم بعضًا«.129 در 
اينجا، زندگی بهشــتی مؤمن و ســكونتگاه وی را كه 
امری كاماًل غيبی اســت و انسان جز از طريق عقل و 
وجدان نمی تواند درك كند، به خوبی به تصوير می كشد.

امام در اين شــيوه همچون قــرآن و كالم پيامبر)ص( 
به شــكلی كاماًل جزئی و دقيق بــه وصف می پردازد، 
به گونه ای كه گويا مخاطب خود را در كنار آن شیء يا 
صحنه حاضر ديده و تمامی اين جزئيات را به شــكل 
كامل درك می كند. از آنجا كه توصيف در نهج البالغه 
موارد متعددی دارد، در ذيل به برخی از آنها اشــاره 

می شود:
1- وصــف خانه قاضی شــريح: زمانی كــه به امام 
علی)ع( خبر رسيد كه قاضی منصوب ايشان شريح بن 
حارث، خانه ای را به مبلغ 80 دينار خريده  است، وی 
را احضار كرده و بعد از عتاب وی، ســندی برای وی 

125. واقعه، 19-15.
126. توبه، 72.
127. بقره، 25.
128. نساء، 57.

129. صحيح مســلم، ج4، ص2182، ح2838؛ شرح الكافي، ج12، 
ص20.

می نويسد و در آن ماهيت اصلی اين خانه را اين گونه 
به تصوير می كشــد كه اين خانه در ظاهر بسيار زيبا و 
مايه مباهات است، ولی باطن آن جز دردسر و سختی 
و ناراحتی نيست: »َهَذا َما اْشتََری َعْبٌد َذلِيٌل ِمْن َميٍِّت قَْد 
ِحيِل اْشتََری ِمْنُه َداراً ِمْن َداِر الُْغُروِر ِمْن َجانِِب  أُْزِعَج لِلرَّ
الَْفانِين ... َشِهَد َعَلی َذلَِك الَْعْقُل إَِذا َخَرَج ِمْن أَْسِر الَْهَوی 

نْيَا«.130 َو َسلَِم ِمْن َعاَلئِِق الدُّ
2- وصف روزگار بعثت پيامبر)ص(: امام علی)ع( در 
فرازهايی از نهج البالغــه، نعمت بعثت پيامبر)ص( را 
به مردم با عبارت آغازين »أَْرَسَلهُ  َعَلی  ِحينِ  فَْتَرٍة ِمَن 
ُســلِ « يادآوری می كند: »أَْرَسَلهُ  َعَلی  ِحينِ  فَْتَرٍة ِمَن  الرُّ
ْيف «،131  ُسلِ  َو ُطوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلَُممِ  ... َو ِدثَاُرَها السَّ الرُّ
ُسلِ  َو َهْفَوٍة َعِن الَْعَمِل َو  »أَْرَسَلهُ  َعَلی  ِحينِ  فَْتَرٍة ِمَن الرُّ
ُسلِ   َغبَاَوٍة ِمَن اأْلَُمم «،132  »أَْرَسَلهُ  َعَلی  ِحينِ  فَْتَرٍة ِمَن الرُّ
ُسَل َو َختََم بِِه الَْوْحَي  َو تَنَاُزٍع ِمَن اأْلَلُْســِن فََقفَّی بِِه الرُّ
فََجاَهَد فِي اهللِ الُْمْدبِِريَن َعْنُه َو الَْعاِدلِيَن بِه «133 و »أَْرَسَلهُ  
ُســلِ  َو ُطوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلَُممِ  َو  َعَلی  ِحينِ  فَْتَرٍة ِمَن الرُّ
انْتَِقاٍض ِمَن الُْمْبَرمِ  ... َو َدَواَء َدائُِكْم َو نَْظَم َما بَْينَُكم «،134 
نعمتی كه اگر نبود طبق تعبير امام، مردم دچار ســختی 
می شــدند و با وجود چنين نعمتی تمام خيرات به آنها 
ارزانی شــده و تمامی بركاتی كه به آنها می رســد، در 

نتيجه بعثت پيامبر)ص( بوده و هست.
3- وصف صحنه بيعت مردم با ايشــان: امام علی)ع( 
در چند جای نهج البالغه صحنه بيعت مردم با خويش 
را به تصوير می كشد، برای نمونه در عبارات »فََأْقبَْلتُْم 
إِلَيَّ إِْقبَاَل الُْعوِذ الَْمَطافِيلِ  َعَلــی أَْواَلِدَها تَُقولُوَن الْبَْيَعَة 
الْبَْيَعَة قَبَْضُت َكفِّي فَبََســْطتُُموَها َو ]نَاَزْعتُُكمْ [ نَاَزَعْتُكْم 
يَِدي فََجاَذبْتُُموَها«135 و »َو بََســْطتُْم يَــِدي فََكَفْفتَُها َو 
َمَدْدتُُموَهــا فََقبَْضتَُها ثُمَّ تََداَكْكتُْم َعَليَ  تََداكَّ اْلِبِِل الِْهيمِ  

130. نهج البالغه، نامه 3، صص364و365.
131. همان، خطبه 89، صص121و122.

132. همان، خطبه 94، ص139.
133. همان، خطبه 133، ص191.
134. همان، خطبه 158، ص223.
135. همان، خطبه 137، ص195.

20

م 
ده

هار
 چ

ال
س

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 -
50

ره 
ما

ش



َط  َعَلی ِحيَاِضَها يَْوَم ِوْرِدَها َحتَّی انَْقَطَعِت  النَّْعُل َو َســقَ
وِر النَّاِس بِبَْيَعتِِهْم  ِعيُف َو بََلَغ ِمْن ُســرُ َداُء َو ُوِطَئ الضَّ الرِّ
ِغيُر َو َهَدجَ  إِلَْيَها الَْكبِيُر َو تََحاَمَل  إِيَّاَي أَِن ابْتََهَج بَِها الصَّ
نَْحَوَها الَْعلِيُل َو َحَســَرْت  إِلَْيَها الِْكَعاُب «،136 به توصيف 
صحنه بيعت با خويش اشــاره می كند، تا بدين وسيله و 
به منظور استدالل عليه خوارج و كسانی كه بيعت خود 
را شكسته و ظالمانه به مخالفت با ايشان می پرداختند، 
وضعيت و چگونگی صحنــه بيعت را يادآوری كند و 
بيان كند اين حالت اجتماعشــان در روز بيعت دليلی 
است محكم بر آنكه آنها با كمال ميل و از روی اختيار 

امر حكومت را به امام واگذار كرده اند.

با  البالغه  نهج  تصویرآفرینی های  انطباق  منشأ 
تصاویر قرآنی و احادیث نبوی)ص(

همان طــور كــه در نمونه های فوق مشــاهده گرديد، 
انطبــاق و هماهنگی كاملی در نوع به كارگيری بالغت 
و تصويرآفرينی های نهج البالغــه با قرآن و احاديث 
پيامبــر)ص( وجود دارد. مهم ترين علــل اين انطباق 

عبارتند از:
1- شــخصيت ادبی بالغی امام علی)ع( كه خود متأثر 
از عوامل گوناگونی است، همچون: الف( عامل طبيعی: 
عربســتان محيط خشــك و بيابانی است؛ بال زرع و 
ال ضــرع،137 از اين رو نه هنری بود، نه دانشــی و نه 
صنعتی و هميشه طبيعت باز، بيابانهای وسيع و آسمان 
صاف شــبه جزيره عرب، پيش چشم عربها بود و اين 
عاملی بود كه همه افراد قريش138 و به ويژه بنی هاشــم 
را از سخنوری، شــاعری و بليغ گويی بهره مند ساخته 
بود. چنان كه نقل كرده اند، هنگامی كه امام علی)ع( از 

136. همان، خطبه 229، صص350و351.
137. اشاره دارد به: ابراهيم، 37 )ر.ك: البرهان فی تفسيرالقرآن، ج3، 

ص314(.
138. قريش به فصاحت و سخنوری مشهور بودند، چنان كه پيامبر)ص( 
ِّي  ِمن  قَُريش « )الفائق في غريب الحديث،  فرمود: »أَنا أَفَصُح الَعَربِ  بَْيَد أَن
ج1، صص9و126؛ ج4، ص23؛ النهاية فــي غريب الحديث و األثر، 
ج1، ص171(؛ »من فصيح ترين عربها هستم، به خصوص كه از قريش 

نيز می باشم«.

منبر پاييــن می آمدند، مردم پيرامون آن حضرت جمع 
می شدند و می گفتند: يا اميرالمؤمنين ما سخنانی بليغ تر 
از سخنان شما نشــنيده ايم و امام در اين هنگام تبسم 
می كرد و می فرمود: چرا بليغ نباشــم؟ در حالی كه در 
مكه متولد شــده ام.139 ب( بالغــت قرآن كريم: كتاب 
آســمانِی قرآن، نه تنها از جهت پيــام جاويدان، بلكه 
از جهت فصاحت لفظی و بالغت معنوی نيز معجزه ای 
غيرقابل انكار به شــمار می رود140 و امام علی)ع( از 
همان آغاز نزول كه كودكی 10 يا 13 ساله بود، تحت 
تأثير قرآنی با چنين ويژگيهايی قرار داشــت. ج( بليغ 
بودن پيامبر)ص(: بالغت معلم و مربی بزرگ امام يعنی 
پيامبر)ص( عامل مهم بعدی در شــخصيت ادبی امام 
بود. اثرگذاری اين سه عامل خارجی در امام،141 سبب 
شــگفت آوری در ســخن گفتن و ايجاد تصاوير ادبی 
گوناگون است. به نظر نگارندگان، اين سه عامل همگی 
عوامل خارجی هستند كه شايد برای بعضی از صحابه 
هم بتوان به مقداری كمتر تصور نمود، از اين رو بايد به 

عوامل مهم تری توجه كرد.
2- عامل درونــی و وجود اســتعداد فوق العاده امام 
علی)ع(؛ اين عامــل اگر اهميتش بيشــتر از عوامل 
خارجی نباشد، كمتر نيست كه به سبب آن امام، مفهوم 
را به بهترين شكل ممكن پردازش و سپس بيان می نمود 

و كالمی خارق العاده می ساخت.
3- زيســت مؤمنانه و حيات عارفانه امام علی)ع( كه 
به نظر می رسد مهم ترين علت در انطباق گفتار )ظاهر 
و معنای كالم( و تصويرآفرينی های نهج البالغه با قرآن 
و سنت نبوی)ص( اســت. قرآن كريم مهم ترين كتاب 
آســمانی مسلمانان است و بر طبق آيات »ُقْل َمْن كاَن 
قًا لِما  لَُه َعلى  َقْلِبَك بِِإْذِن اِل ُمَصدِّ ا لِِجْبريَل َفِإنَُّه نَزَّ َعُدوًّ
قًا  بَْيَن َيَدْيه «142 و »َو َأْنَزلْنا ِإلَْيَك الِْكتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ

139. اميرالمؤمنين و نهج البالغه، صص367و368.
140. آياتی كه بر تحدی قرآن داللت دارد، نشانگر آن است كه قرآن از 
جهت لفظ هم معجزه بوده و هســت. اين آيات به ترتيب نزول عبارتند 

از: اسراء، 88؛ يونس، 38؛ هود، 13؛ طور، 33و34؛ بقره، 23و24.
141. »تصويرآفرينی در نهج البالغه«، صص65و66.

142. بقره، 97.
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لِما بَْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتاِب َو ُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم بَْيَنُهْم بِما 
«،143 قرآن ضمن تصديق ســاير كتب آسمانی  َأْنَزَل الُ
گذشته، بر آنها هيمنه و ســيطره دارد، از سويی ديگر 
ا لََعلَُّكْم َتْعِقُلوَن.  بر طبق آيات »ِإنَّا َجَعْلناُه ُقْرآنــًا َعَربِيًّ
َو ِإنَُّه في  ُأمِّ الِْكتاِب لََدْينا لََعِليٌّ َحكيٌم«،144 قرآن حبل 
ممدود خدا اســت كه يك طرف آن ـ كه عربی مبين 
اســت ـ در دست مردم و طرف ديگر آن  ـ كه منزه از 
وضع، لغت، اعتبــار، و مبرای از مفهوم و معنای ذهنی 
است ـ نزد خداوند متعال است. اين كتاب با تمام بطون 
و تأويــالت و با همه ظهور و تنزيالتش در درجه اول 
نزد پيامبر)ص( به عنوان واســطه بين خدا و مردم و در 
مرحله ديگر نزد انســان كاملی همچون امام علی )ع( 
مشهود اســت؛ زيرا خود پيامبر)ص( يكی از مصاديق 
بارز »َمْن ِعْنَدُه ِعْلــُم الِْكتاِب«145 را برادرش علی بن 
ابی طالب)ع( معرفی می كند.146 بر اين اســاس معارف 
قرآن به طور تمام و كمال نزد امام علی)ع( حاضر است. 
از سويی ديگر علم ايشــان به معارف قرآنی از قبيل 
علم حصولی نيســت، بلكه از ســنخ علم حضوری و 
شهودی است. در بُعدی ديگر قرآن، كتاب تدوينی خدا 
و جهاِن خارج، كتاب تكوينی او است و اين دو صحيفه 
كاماًل هماهنگ هستند، به نحوی كه اگر قرآن به صورت 
آفرينش تكوينی تمثل يابد، همين جهان مشهود خواهد 
شد و جهان مشهود اگر به صورت كتاب تدوينی تجلی 
كند، همين قرآن كريم می شــود، پس كسی كه به همه 
ابعاد قرآن علم شــهودی دارد، به اسرار و رموز جهان 
تكوين نيز علم حضوری دارد و سخن او با سخن خالق 
اين قرآن و جهان و آورنده آن كاماًل منطبق می گردد و 
از اين رو اين هماهنگی نه فقط در حوزه معنا، بلكه در 
ظاهر كالم نيز تجلی می يابد.147 با اين وصف می توان 
گفت مهم تريــن علت هماهنگی و انطباق كالم )به طور 

143. مائده، 48.
144. زخرف، 3و4.

145. رعد، 43.
146. تفسير نورالثقلين، ج2، صص523و524، ح211و217.

147. »حيات عارفانه امام علی)ع(«، صص17-11.

خاص تصوير آفرينی( قرآن، حديث پيامبر)ص( و كالم 
امام علی)ع( اين است كه از يك سرچشمه و آن هم از 
علم حضوری ذات باری تعالی به عالَم، ناشی می شود.

نتیجه گیری
1. امــام علــی)ع( با الهــام از آموزه هــای قرآن و 
پيامبــر)ص( و با بهره گيری از روشــهای آنان جهت 
ايجاد درك بيشتر مخاطب و در ذهن ماندن بهتر كالم، 
از شــيوه های تصويرآفرينی ديداری استفاده نموده و 
با خلق تصاويری زيبــا از جنس كلمات و با دقت و 
ظرافت ســعی در بيدار نمودن انسان از خواب غفلت 

می نمايد.
2. در ميان شيوه های آفرينش تصاوير بصری، بيشترين 
روش به كار رفته، توصيفات و شخصيت بخشيهای امام 

علی)ع( به اشياء و پديده ها است.
3. آرايه های ادبی مانند تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه 
ســبب تصويرآفرينی های متعدد می شوند كه به وفور 
در كالم امــام علی)ع( وجود دارند و نقش پررنگی در 

تصويرآفرينی ها ايفا می كنند.
4. امــام علی)ع( در نهج البالغــه مخاطب را كمتر از 
حركات نمايشــی و رنگها بهره مند می كند، از اين رو 
البالغه  نهج  تصويرآفرينی  شــيوه های  كم كاربردترين 

محسوب می شوند.
5. علتهای متعددی همچون شخصيت ادبی بالغی امام 
علی)ع( و اســتعداد فوق العاده ايشان، سبب انطباق و 
هماهنگی تصويرآفرينی های نهــج البالغه با وحی و 

حديث نبوی)ص( شده است.
6. زيســت مؤمنانه و حيات عارفانــه امام علی)ع(، 
علت اصلی انطبــاق تصويرآفرينی های امام با قرآن و 
سنت نبوی)ص( است و تنها اين ويژگی می تواند سبب 

به وجود آمدن اين اندازه از هماهنگی باشد.
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- قرآن كريم، ترجمه محمدمهــدی فوالدوند، تهران، 
دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمی ، 1418ق.

- آشــنايی با علوم اســالمی )1( )منطقـ  فلســفه(، 
مرتضی مطهری، تهران، صدرا، 1380ش.

- آفرينــش هنری در قرآن، ســيد قطــب، ترجمه 
محمدمهدی فوالدوند، تهران، بنياد قرآن، 1367ش.

- اساليب البيان فی القرآن، سيد جعفر حسينی، تهران، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1413ق.

- اسالم و هنر، محمود بستانی، ترجمه حسين صابری، 
مشهد، بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 

1371ش.
- اســلوب الحوار فی الحديث النبوی )دراسة مقارنة(، 

خليل محمد ايوب، دمشق، دارالنوادر، 2012م.
- »اســلوب گفت وگو در قرآن كريم«، مستنصر مير، 
ترجمه علی شريفی و سيد رضا موسوی، مجله گلستان 

قرآن، شماره 122، شهريور 1381ش.
- اصــول التربيــة الســالمية، عبدالرحمن نحالوی، 

بيروت، دارالفكر المعاصر، 2001م.
- األمالي، محمد بن حســن طوســی، قم ، دارالثقافة، 

1414ق.
- اميرالمؤمنين و نهج البالغه، عزيزاهلل عطاردی، تهران، 

نشر عطارد، 1379ش.
- »انواع تصوير در نهج البالغه«، ولی اهلل حســومی، 
مجله پژوهشنامه علوی، سال پنجم، شماره 2، پاييز و 

زمستان 1393ش.
- اليضاح فی علوم البالغــة، محمد بن عبدالرحمن 

خطيب قزوينی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
- البرهان في تفســير القرآن ، ســيد هاشم بن سليمان 

بحرانی، قم ، مؤسسة البعثة، 1374ش.
- التصوير الفنی فــی الحديث النبوی، محمد بن لطفی 

صباغ، بيروت، المكتب السالمی، 1409ق.
- التصويــر الفنــی فی القرآن، ســيد قطــب، مصر، 

دارالشروق، 1425ق.

- تصويرســازی هنری در قرآن، ســيد قطب، ترجمه 
زاهد ويسی، تهران، آراس، 1389ش.

- »تصويرآفرينــی در نهــج البالغــه«، محمدمهدی 
جعفری، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز، 

دوره 17، شماره 2، بهار 1381ش.
- التعبير الفنی فی القرآن، امين بكری، بيروت، دارالعلم 

للماليين، 1994م.
- تفسير نمونه ، ناصر مكارم شيرازی، تهران ، دارالكتب 

 السالمية، 1371ش.
- تفســير نورالثقليــن ، عبدعلی بن جمعه عروســی 

حويزی، قم ، اسماعيليان ، 1415ق.
- تلخيص البيان فی مجازات القرآن، محمد بن حسين 
شريف رضی، ترجمه سيد محمدباقر سبزواری، تهران، 

دانشگاه تهران، 1330ش.
- تنبيه الخواطر و نزهة النواظــر المعروف بمجموعة 
وّرام، وّرام بــن ابي فــراس حلی، قم ، مكتبــة الفقيه ، 

1410ق.
- جامع األخبار، محمد بن محمد شعيري، نجف ، مطبعة 

حيدرية، بی تا.
- جلوه هايــی از هنر تصويرآفرينــی در نهج البالغه، 
مريم حاجی قاضی اســترآبادی، پايان نامه كارشناسی 

ارشد، دانشكده علوم حديث شهرری، 1388ش.
- جواهر البالغة فــی المعانی و البيان و البديع، احمد 

هاشمی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1414ق.
- الحديــث النبوی: رؤية فنية جمالية، صابر عبدالدايم 

يونس، قاهره، دارالوفاء، 1999م.
- الحوار القرآنی فی ســورة نــوح، يحيی بن محمد 

زمزمی، رياض، دارالتربية و التراث، 1419ق.
- الحوار فی الحديث النبوی الشــريف دراسة تحليلية 
بالغيــة ألحاديث مختــارة، علوة بنــت عابد عبداهلل 
حسانی، پايان نامه كارشناسی ارشد، عربستان، جامعة 

ام القری، 1429ق.
- الحوار فی القرآن الكريم، سيد محمدحسين فضل اهلل، 

  کتابنامه
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بيروت، دارالمالك، 1996م.
- الحوار فی القرآن نماذج و مبادئ، زكی ميالد، رياض، 

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنی، 1431ق.
- »حيــات عارفانه امام علــی)ع(«، عبداهلل جوادی 

آملی، مجله قبسات، شماره 19، زمستان 1380ش.
- الدر المنثور فی التفســير بالمأثور، عبدالرحمن بن 
ابی بكر ســيوطی، قم ، كتابخانه آيةاهلل مرعشی نجفی، 

1404ق.
- دراســات فی النقد العربی الحديث و مذاهبه، محمد 
عبدالمنعــم خفاجــی، قاهره، دارالطباعــة المحمدية، 

1967م.
- روائع نهــج البالغة، جورج جــرداق، بی جا، مركز 

الغدير للدراسات السالمية، 1375ش.
- زمينه اجتماعی شــعر فارســی، محمدرضا شفيعی 

كدكنی، تهران، اختران، 1386ش.
- زيباشناســی آيات قرآن، ســيد حسين سيدی، قم، 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1390ش.
- زيبايی و هنر از ديدگاه اســالم، محمدتقی جعفری، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1360ش.
- ســنن ابن ماجه، محمد بن يزيــد ابن ماجه قزويني، 

بيروت، دارإحياء الكتب العربية، بی تا.
- سنن ابي داود، ابوداود سليمان بن اشعث سجستانی، 

صيدا ـ بيروت، المكتبة العصرية، بی تا.
- شــرح الكافي ـ األصول و الروضة، محمدصالح بن 

احمد مازندرانی، تهران ، المكتبة السالمية، 1382ق.
- شرح نهج البالغة، عبدالحميد بن هبةاهلل ابن ابي الحديد، 

قم ، كتابخانه آيةاهلل مرعشي نجفي، 1404ق.
- شــرح نهج البالغة، ميثم بن علــی ابن ميثم بحرانی، 

بی جا، دفتر نشر الكتاب، 1362ش.
- شــرح نهج البالغــة، محمد عبده، قاهــره، مطبعة 

الستقامة، بی تا.
- الشــعر العربی المعاصر، عزالدين اسماعيل، قاهره، 

دارالفكر العربی، 1966م.
- »شيوه های تصويرســازی مفاهيم در نهج البالغه«، 

ولی اهلل حسومی، حسين خاكپور و محمدعلی مهدوی 
راد، مجله مطالعات اســالمی: علــوم قرآن و حديث، 

شماره 89، پاييز و زمستان 1391ش.
- صحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبان، محمد ابن حبان، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414ق.
- الصناعتين، ابوهالل حســن بن عبداهلل عســكری، 

قاهره، مطبعة عيسی الحلبی و شركاء، 1971م.
- الصوت اللغوی فی القرآن، محمدحسين علی صغير، 

بيروت، دارالمؤرخ العربی، 2000م.
- صور خيال در شــعر فارســی، محمدرضا شفيعی 

كدكنی، تهران، نشر آگاه، 1375ش.
- الصــورة األدبية فــی القرآن الكريــم، صالح الدين 

عبدالتواب، بيروت، مكتبة اللبنان ناشرون، 1995م.
- »الصــورة الفنية فی األدب النبــوة«، محمد عودة، 

رجاء، مجلة األدب السالمی، شماره 25، 1420ق.
- الصــورة الفنية فی الحديث النبوی الشــريف، احمد 

زكريا ياسوف، دمشق، دارالمكتبی، 2006م.
- الصورة الفنية فی الشــعر العربــی )حتی قرن الثانی 

الهجری(، علی بطل، بيروت، داراألندلس، 1983م.
- الصورة الفنية فی المثل القرآنی، محمدحســين علی 

صغير، بيروت، دارالهادی، 1412ق.
- علوم بالغت در نهج البالغه، قاســم فائز و ديگران، 

تهران، سمت، 1390ش.
- الفائــق فــي غريــب الحديث ، محمــود بن عمرو 

زمخشری، بيروت ، دارالكتب العلمية، 1417ق.
- فرهنگ بزرگ ســخن، حسن انوری، تهران، سخن، 

1382ش.
- فرهنــگ فارســی، محمد معين، تهــران، اميركبير، 

1376ش.
- فرهنگ معاصر عربی فارســی، آذرتاش آذرنوش، 

تهران، نشر نی، 1385ش.
- القرآن و الصورة البيانية، عبدالقاهر حســن، بيروت، 

بی نا، 1405ق.
- القصص القرآنــی رؤية فنية، فالــح ربيعی، قاهره، 
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دارالثقافية، 1422ق.
- الكافی، محمد بن يعقــوب كلينی، تهران، دارالكتب 

السالمية، 1407ق.
- كنز العمال، علي بن حسام الدين متقی هندی، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1401ق.
- اللغة و اللون، احمد مختار عمر، قاهره، عالم الكتب، 

1997م.
- المثل الســائر فی ادب الكاتب و الشاعر، نصراهلل بن 

محمد ابن اثير، بيروت، المكتبة العصرية، 1420ق.
- المجازات النبوية، محمد بن حسين شريف رضی، قم ، 

دارالحديث ، 1422ق.
- المســند، احمد بن محمد ابن حنبل، بيروت، مؤسسة 

الرسالة، 1400 ق.
- المســند الصحيح المختصر بنقل العــدل عن العدل 
الی رســول اهلل)ص( )صحيح مسلم(، مسلم بن حجاج 
قشيري نيشــابوري، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

بی تا.
- مشــاهد القيامة فی القرآن، ســيد قطــب، قاهره، 

دارالشروق، بی تا.
- المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، احمد بن 

محمد فيومی، قم ، دارالهجرة، 1414ق .
- معانی و بيان )1(، ســيروس شميسا، تهران، دانشگاه 

پيام نور، 1377ش.
- مفــردات الفاظ القرآن ، حســين بــن محمد راغب 
الشــامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  اصفهانی، دمشــق ، 

1412ق .
- المقابلة فی القرآن الكريم، بن عيسی باطاهر، عمان، 

دارعمار، 1420ق.
- من بالغة القناع فی الحوار فی ســورة يس، ايمن 

ابومصطفی، دبی، المارات العربية، 2009م.
- منهج الحوار فی الســنة النبوية، فادی رفيق حســن 
نور، پايان نامه كارشناسی ارشد، نابلس، جامعة النجاح 

الوطنية، 2012م.
- منهــج الحوار فی القرآن الكريم، ابوزيد ادريســی، 

مغرب، دارالبيضاء، بی تا.
- منهجيــة الحوار الجدلی فی القرآن الكريم و الســنة 

النبوية، احمد طعان، دمشق، دارابن كثير، 2003م.
- منهجية الحوار فی القرآن الكريم، محمد عبدالعاطی، 

قاهرة، المكتبة السالمية، 2004م.
- ميزان الحكمــة، محمد محمدی ری شــهری، قم، 

دارالحديث، 1389ش.
- النهاية في غريب الحديث و األثر، مبارك بن محمد 

ابن اثير، قم ، اسماعيليان،  1367ش.
- نهج البالغة، محمد بن حسين شريف رضی، تصحيح: 

صبحي  صالح، قم ، دارالهجرة ، 1414ق.
- وسائل الشــيعة، محمد بن حســن حرعاملی، قم، 

مؤسسة آل البيت)ع( لحياء التراث، 1409ق.
- »هنر تصويرآفرينــی در نهج البالغه«، حميد محمد 
قاســمی، مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث، دوره 

چهارم، شماره 1، 1386ش.

25

ص(
ی)

بو
ت ن

ایا
رو

 و 
نی

رآ
ر ق

وی
صا

ا ت
ن ب

ق آ
طبی

و ت
ه 

الغ
الب

ج 
نه

ی 
ها

نی 
ری

رآف
وی

ص
ت


