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چکیده

کالم امام علی(ع) بیتک ّلف ،روان ،ســلیس و سرشار از آفرینشهای هنری است و تصویرآفرینی نیز
میتواند یکی از پررنگترین جلوههای آفرینش هنری کالم امام بهشــمار رود .تصویرآفرینی روشی
است که گوینده سخن ،با استفاده از آن ،سعی میکند مفاهیم ذهنی مد نظر خود را مانند یک صورت
مجسم کند و از این طریق او را متوجه منظور خود نماید .هر اندازه تصاویر
در مقابل دیدگان شنونده ّ
یک متن ادبی پویاتر باشــند ،آن متن باارزشتر میشود .اگر از این زاویه به نهج البالغه بنگریم ،آن
را سرشــار از تصاویر زنده و پویایی میبینیم که فضایی محســوس و ملموس را بهوجود میآورد و
خوانندگان را به اعجاب وامیدارد .منشــأ آفرینش تصاویــر بصری در کالم امام علی(ع) را باید در
قرآن کریم و احادیث نبوی(ص) جستجو کرد؛ چنانکه بر این اساس میتوان دریافت که امام علی(ع)
نــه تنها در عمل ،بلکه در اســلوب کالمی خود نیز به کالم وحی و حدیــث پیامبر(ص) اقتدا کرده
اســت .این پژوهش از این زاویه و با رویکرد تطبیقی میان کالم امام علی(ع) ،قرآن کریم و احادیث
نبوی(ص) به موضوع آفرینشهای تصویری در نهج البالغه پرداخته است.
کلیدواژهها :تصویرآفرینی ،آفرینش هنری ،نهج البالغه ،تصاویر قرآنی ،تصاویر روایات نبوی(ص).
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مقدمه
بدون شــک یکی از ســازوکارهای مهــم زبان در
1
پردازش متون ادبی ،خلق تصویرهای هنری اســت
که به ســبب جذابیت آن ،همواره برانگیزاننده توجه
بســیاری از صاحبنظــران علوم ادبی بوده اســت.
موضوع «تصویرآفرینی» در زبان فارســی با عناوین
«تصویر هنری»« ،تصویر ادبی» و «تصویر شعری» و
در زبان عربی با عناوین «الصورة الفنیة» و «الصورة
األدبیة» قابل شناسایی است .با کاوش در پژوهشهای
اســامی میتوان دریافت که کشف تصویرآفرینی در
2
حوزه مطالعات اســامی بیشتر به پژوهشهای قرآنی
و کشــف تصاویر ادبی در احادیث نبوی 3اختصاص
دارد؛ چنانکه سید قطب در بیان کاربرد تصویرآفرینی
در آیات قرآن ،تصویر را ابزاری مناســب در اسلوب
بیانــات قرآنی میداند که قــرآن از این روش برای
تفهیم معانی ذهنی و نامحســوس به انسانها استفاده
میکند 4.همچنین شــیخ محمد عبده در مقدمه شرح
خود ،کاربرد گسترده این شیوه از سخن گفتن توسط
امام علی(ع) را ســبب برطرفساختن هرگونه شک
و شــبهه در انتساب ســخنان ،اثبات فسق و پلیدی
تردیدکنندگان نهج البالغه ،پیروزی حق و شکســت
باطل ،آرامش دلهای آشــفته ،قهرمانی در فصاحت و
بالغت و پرچمداری در آفرینش تصاویر هنری توسط
5
امام دانسته است.
بررســی تصویرآفرینیهــای امام علــی(ع) در نهج
البالغــه ،کمتر مــورد عنایت محققان قــرار گرفته
اســت ،بهطــوری که میتــوان آثار ایــن حوزه را
منحصر در پژوهشهای محمدمهدی جعفری در مقاله
 .1زیباشناسی آیات قرآن ،ص.344
 .2برای نمونه ر.ک :القرآن و الصورة البیانیة؛ الصورة األدبیة فی القرآن
الکریم؛ الصــورة الفنیة فی المثل القرآنــی؛ التصویر الفنی فی القرآن؛
آفرینش هنری در قرآن.
 .3بــرای نمونه ر.ک :التصویر الفنی فی الحدیث النبوی؛ الصورة الفنیة
فی الحدیث النبوی الشریف؛ الحدیث النبوی :رؤیة فنیة جمالیة.
 .4آفرینش هنری در قرآن ،ص.44
 .5شرح نهج البالغة ،عبده ،صص9و.10

«تصویرآفرینی در نهج البالغه» 6،مریم حاجی قاضی
اســترآبادی در جلوههایی از هنر تصویرآفرینی در
نهج البالغه 7،ولیاهلل حســومی در «انواع تصویر در
نهج البالغه» 8و «شــیوههای تصویرســازی مفاهیم
در نهــج البالغه» 9،و حمید محمدقاســمی در «هنر
تصويرآفريني در نهج البالغه» 10دانســت .این آثار
تمامیِ ابعاد تصویرآفرینیهای نهج البالغه را منعکس
نکرده و برخــی از آن را گزارش دادهاند .بررســی
تصویرآفرینیهــای قرآن و روایــات نبوی(ص) نیز
عمدت ًا به آثار عربی محدود شده است که خوانندگان
فارســیزبان را با مشکل مواجه میکند .همچنین در
تمامــیِ آثار مذکور هیچ ارتباط و انطباقی میان انواع
تصویرآفرینیهای امام علــی(ع) با تصاویر قرآنی و
تصویرآفرینیهای پیامبر(ص) ذکر نگردیده است.
در ایــن مقالــه ،ضمن مطالعــه کامل ایــن آثار ،با
رویکرد تطبیقی به بررسی کامل ،ریشهای و عمیقتر
تصویرآفرینیهــای امــام علی(ع) در نهــج البالغه
پرداخته میشــود و نشــان میدهد امام علی(ع) در
تمامی حوزههای معرفتی ،حتی در نوع ســخن گفتن
و اســتفاده از هنر تصویرآفرینــی در کالم ،از وحی
و کالم نبوی(ص) اثر پذیرفته اســت .بر این اســاس
ســؤاالت پژوهش عبارتنــد از :مهمترین جلوههای
تصویرآفرینی در حــوزه بصری نهج البالغه کداماند؟
تصویرآفرینیهــای بصــری در کالم امام علی(ع) با
تصویرآفرینی در قرآن و کالم نبوی(ص) چه ارتباطی
دارد و این انطباق و هماهنگی ناشی از چیست؟
مفهوم تصویرآفرینی
تعاریف متعددی برای تصویــر و تصویرآفرینی بیان
شده است ،برای نمونه:
« .6تصویرآفرینی در نهج البالغه» ،صص.73-65
 .7جلوههایی از هنر تصویرآفرینی در نهج البالغه ،صص.110-25
« .8انواع تصویر در نهج البالغه» ،صص.77-49
« .9شیوههای تصویرسازی مفاهیم در نهج البالغه» ،صص.58-33
« .10هنر تصويرآفريني در نهج البالغه» ،صص.191-167

 .11فرهنگ معاصر عربی فارسی ،ص.375
 .12صور خیال در شعر فارسی ،ص.261
 .13همان ،ص.16
 .14فرهنگ بزرگ سخن ،ج ،3ص.1766
 .15الصورة الفنیة فی الحدیث النبوی الشریف ،ص.23
 .16همان ،ص.94
 .17دراسات فی النقد العربی الحدیث و مذاهبه ،ص.46
 .18الصورة الفنیة فی الشعر العربی ،ص.30

ارکان تصویرآفرینــی در قــرآن ،احادیث
نبوی(ص) و نهج البالغه
تصویرآفرینــی را بر ســه رکن تخییل ،تجســیم و
تشــخیص ذکر میکنند 21که هر ســه رکن در قرآن،
حدیث پیامبر(ص) و نهج البالغه قابل شناساییاند:
 -1تخییل در لغت به معنای به خیال انداختن 22و در
اصطالح تصویر حقیقت چیزی اســت ،بهگونهای که
گمان شود آن چیز دارای صورتی قابل مشاهده است،
از این رو تخییل از اموری اســت که به دیدار میآید.
در بیانی دیگر تخییل حســی همان قانونی است که
تصویر فنی و هنری در قرآن بر پایه آن حرکت میکند
و معانی ،در این قســمت در صورتهای مجرد ذهنی
تصور میشــود و خیال پردازی نقش مهمی در این
« .19الصورة الفنیة فی األدب النبوة» ،ص.2
 .20زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم ،ص.40
 .21التصویر الفنی فی القرآن ،صص.76-71 ،28
 .22فرهنگ فارسی ،ج ،1ص.1054

7

تصویرآفرینیهای نهج البالغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص)

 -1تصویــر در لغت به معنی صورتگری ،ترســیم،
11
نقاشی ،مصورسازی و تزئین است.
 -2تصویر عبارت اســت از مجموعه رنگ ،شکل،
معنی و حرکت 12که مفهومی وســیعتر از خیال شامل
هرگونه بیان برجســته و مشــخص را در خود دارد؛
13
اگرچه از انواع مجاز و تشبیه در آن نباشد.
 -3تصویر ادبی هر نوع آرایه کالمی به شــکلهایی از
نوع تشبیه ،اســتعاره ،مجاز ،کنایه و مانند آنها است
که بــه منظور ایجاد صورتهای ذهنی انگیزش عاطفی
14
بهکار میروند.
 -4تصویر ادبی به معنای بهکار گرفتن سخن بهگونهای
خاص است که در آن معانی و مفاهیم به روش جدید
و ابتکاری تجســم مییابند و حتی به اشــکالی قابل
رؤیــت جلوهگر میشــوند و در حقیقت در اینگونه
موارد سخن از قالب تنگ خود خارج شده به عالمی
زنده و پرنشاط پا میگذارد 15.در بیانی دیگر تصویر
عنصری محســوس است که نویسنده آن را از خارج
موضوع به منظور توضیح قصد در رسیدن به احساس
16
خواننده به واسطه تخییل استفاده میکند.
 -5تصویر شــامل عبارات و الفاظی است که سخنور
و ادیب در آن ،بیان یا تألیف ادبیاش را خلق میکند
و شــامل خیالی اســت که در نتیجه عاطفهای قوی
17
بهوجود میآید.
 -6تصویــر یک مجموعه زبانی متشــکل از الفاظ،
18
معانی ،عقل ،عاطفه و خیال است.
 -7تصویر زایده خیال نوآور و منبع زیبایی است که
در نثــر هم جریان دارد؛ از این رو شــعر و نثر هردو
ثمره تجربه حسی صادقی هستند که تصویر وسیلهای

مهم برای ابراز و تأثیر آن محسوب میشود.
 -8اســتفاده از تصویر ســبب میشــود که مفاهیم
نامحسوس و عمیق بهصورت محسوس و قابل درک
برای مخاطــب درآید ،تا مخاطــب مقصود گوینده
را بهتر دریابد و از ســویی دیگر بــا توجه به نحوه
تصویرآفرینیِ گوینده کالم میتوان تا حدی خصایص
20
روحی وی را کشف نمود.
جمعبندی تمامیتعاریف فوق پیرامون تعریف تصویر
و تصویرآفرینــی عبارت اســت از :تصویر تابلویی
ساخته شده از جنس کلمات است که ممکن است با
تشبیه ،اســتعاره ،تمثیل و سایر صنایع ادبی نیز همراه
گردد و هدف آن محسوس کردن معانی و مفاهیم برای
درک بهتر مخاطب از موضوع است .تصویرآفرینی به
معنی خلق صحنههایی است که گوینده آنها را ایجاد
میکند ،تا با ملموس و محسوس نمودن کالم و پیام و
خلقِ زیبایی هنری ،آن را در دسترس حواس و درک
مخاطب قرار دهد.
19

بخش دارد.
 -2تجسیم در لغت به معنای صورت جسمانی دادن
به امور غیر مادی و در اصطالح به معنای امور مجرد
را به صورت مادی ،محســوس و ملموس نشان دادن
و لباس مادی بر اندام آنها پوشانیدن و یا دادن صفات
24
مادی به آنها است.
 -3تشــخیص در لغت به معنای شخصیت دادن و در
اصطالح پوشاندن لباس انســانی بر اندام اشیاء و یا
هر مخلوق غیر بشــری و بخشیدن صفات بشری به
آنها است .در بیانی دیگر تشخیص یا شخصیت دادن
نوعی از صورتگری و خیالانگیزی اســت که در آن
به موجودات بیجان زندگی و شخصیت میبخشد ،یا
اینکه امور مجرد در لباس محسوس انسانی و حیوانی
جلوه داده میشود و یا انفعاالت ،احساسات ،صفات
و برداشتهای انســانی به موجودات دیگر نسبت داده
25
میشود.
از نظر ســید قطب تصویرآفرینــی در قرآن از دیگر
روشــهای تعبیری ،زیباتر و برتر است؛ برای بیان این
برتری کافی است که معانی در صورتهای ذهنی مجرد
تصور شوند (تخییل حســی یا پندارسازی حسی) و
سپس آنها را در صورتهای تصویری شخصیتپردازی
کنیم (تخییل هنری یا تجسم هنری) .این دو امر (تخییل
حسی و تجســم هنری) ارکان تصویرآفرینی قرآن را
تشــکیل میدهند 26.تخییل هنری یکی از مهمترین
روشهای تصویرآفرینی در قرآن است که سخن گفتن
درباره مجردات و معنویات در لباس محسوســات و
اجسام مادی اســت 27.جورج جرداق ویژگی تخییل
در کالم امام علی(ع) را ناشــی از دایره عمیق تصرف
اندیشــه امام دانســته و اظهار میدارد که بسیاری از
23
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 .23التصویر الفنی فی القرآن ،ص.72
 .24همان.
 .25همان ،ص.73
 .26مشاهد القیامة فی القرآن ،ص8؛ در بیان سید قطب گاهی تخییل
و تجسیم به یک معنا و در یک کاربرد آمده است (ر.ک :التصویر الفنی
فی القرآن ،ص.)73
 .27مشاهد القیامة فی القرآن ،ص.8

حکیمان و اندیشــوران ملتها از این ویژگی بیبهرهاند
و تنها علی بن ابیطالب(ع) اســت کــه میتواند با
بهرهگیری از عقــل و تجربههای خویش ،در ژرفای
معانی غوطهور شده و آنگاه آنها را در قالب اشکالی
زنده و زیبا و در جذابترین رنگآمیزیها و جلوههای
هنری عرضه نماید 28.در ذیل به بیان برخی از شواهد
ارکان تصویرآفرینــی در قرآن ،احادیث نبوی(ص) و
نهج البالغه پرداخته میشود.
تخییل حسی (پندارسازی حسی) 29را میتوان در آیه
ذين َك َّذبُوا بِآيا ِتنا َو ْاس َت ْك َب ُروا َع ْنها ال ُت َف َّت ُح لَ ُه ْم
«إ َِّن الَّ َ
ون الْ َجن ََّة َح َّتى َي ِل َج الْ َج َم ُل في
السما ِء َو ال َي ْدخُ ُل َ
َأ ْب ُ
واب َّ
ياط َو َكذلِ َ
ــم الْ ِخ ِ
مين» 30،مشاهده
ك ن َْج ِزي الْ ُم ْج ِر َ
َس ِّ
کرد؛ آنجا که قرآن محال بودن ورود کافران به بهشت
را به صورت محال بودن عبور طناب ضخیم (شتر) از
ســوزن خیاطی به تصویر میکشد و از تخییل حسی
بهره میگیرد.
تخییل در روایات نبوی(ص) بسیار ظهور دارد ،برای
نمونه در حدیث «إ َِن َه ِذ ِه ْ َ
ن َع َل ْي َها ِع ْن َد الَّتِي
ض ب ِ َم ْ
ال ْر َ
تَ ْحتَ َهــا َك َح ْل َق ٍة ُم ْل َقا ٍة فِي ف ََل ٍة قِيٍ َو َهاتَ ِ
ان ب ِ َم ْن فِيه َِما َو
َم ْن َع َل ْيه َِما ِع ْن َد الَّتِي تَ ْحتَ َها َك َح ْل َق ٍة ُم ْل َقا ٍة فِي ف ََل ٍة قِ ٍّي َو
ق َس ْب َع
الساب ِ َع ِة َو تَ َل َه ِذ ِه ْاليَ َة َخ َل َ
الثَّالِثَ ُة َحتَّى انْتَ َهى إِلَى َّ
ماوات َو ِم َن ْ َ
ٍ
ال ْر ِ
َس
ض ِم ْث َل ُهن» 31،پیامبر(ص) زمین را
با همه وســعتش نســبت به زمین زیرین خود ،مانند
حلقهای افتاده در بیابانی پهناور به تصویر درمیآورد
و این دو زمین را نیز نســبت بــه زمین زیرین خود
همینگونه به تصویر میکشد تا برسد به زمین هفتم و
به این صورت با استفاده از تخییل ،سبب میگردد تا
مخاطب با اســتفاده از خیال خود بتواند این مضامین
را درک کند.
تخییل حسی در نهج البالغه با تأثیر از قرآن و حدیث
نبوی(ص) بوده و موارد زیادی را شــامل میشــود،
 .28روائع نهج البالغة ،ص.12
 .29مشاهد القیامة فی القرآن ،ص.8
 .30اعراف.40 ،
 .31الکافی ،ج ،8صص153و.154

«و َل تَ ْن َقا ُدوا [إِلَى أَ ْه َوائ ِ ُك ْم]
چنانکه در این عبــارت َ
َِ
ــم فَإ َِّن النَّا ِز َل ب ِ َه َذا ال ْ َم ْنز ِِل نَا ِز ٌل ب ِ َشــ َفا ُج ُر ٍف
ل ْه َوائ ِ ُك ْ

که تجســمی از حالت سخت و طاقت فرسای اثر کار
ریاکاران را به تصویر میکشد و بیان میکند اینان در
روز قیامت آن (بنای از روی ریا ســاخته شده) را بر
پشــت خود تا هفت زمین حمل میکنند و به صورت
طوقی از آتش فروزان بر گردنشــان قرار میگیرد و
آنگاه در آتش پرت میشوند.
همچنین ســخنان امام علی(ع) مانند قرآن و حدیث
 .32نهج البالغه ،خطبه  ،105ص.152
 .33حج.31 ،
 .34وسائل الشیعة ،ج ،5ص ،339ح.6731

 .35نهج البالغه ،خطبه  ،5ص.52
 .36تکویر.18 ،
 .37سنن ابنماجه ،ج ،2ص ،1408ح4210؛ جامع األخبار ،ص.159
 .38صحیح ابنحبان ،ج ،4صص424و ،425ح.1558
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تصویرآفرینیهای نهج البالغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص)

َهار» 32،امام کسی را که به دنیای ناپایدار و هوسهای
زودگذر آن ،دلخوش کرده باشــد ،همچون فردی که
منزلش را بر لبه رودخانه بنا کرده و ســیالب زیر آن
را گود کرده و هر لحظه در معرض ســقوط است ،به
تصویر کشــیده است و با صنعت تخییل کمک میکند
تا شــنونده کالم ،بتواند درک صحیحی از منظور امام
داشته باشد.
تجســیم هنری در کالم قرآن ،تجســیم بخشیدن به
حقایق دینی ،تجســم دادن به حاالت روحی انسانها
و نیز تجسم بخشی به امور روحی و معنوی را شامل
میشود ،برای نمونه خداوند وقتی میخواهد بیان کند
کسانی که برای او شریک قرار میدهند ،بسیار ناتوان
و ناپایدارند و هیچگونه یار و یاوری نخواهند داشت،
ســیمایی را مجســم میکند که همه عوامل دست به
دست هم دادهاند تا اینان را به خواست الهی به نابودی
«ح َنفا َء ِ ِ
كين بِ ِه
ل َغ ْي َر ُمشْ ِر َ
کامل برسانند و میفرمایدُ :
السما ِء َف َتخْ َط ُف ُه َّ
َو َم ْن ُيشْ ِر ْك بِا ِ
الط ْي ُر
هلل َف َك َأنَّما خَ َّر ِم َن َّ
َ
ي َم ٍ
يح ف 
كان َســحيق» 33و در واقع از
الر ُ
أ ْو َت ْهوي بِ ِه ِّ
تخییل هنری برای این منظور بهره میگیرد.
تجســیم در روایات نبوی(ص) نیز بسیار مورد توجه
ن بَنَى ب ُ ْنيَان ًا
«و َم ْ
قرار گرفته اســت ،همچون حدیث َ
ين ثُ َّم
ام ِة إِلَى َس ْب ِع أَ َر ِض َ
ــم َع ًة ُح ِّم َل ُه يَ ْو َم ال ْ ِقيَ َ
اء َو ُس ْ
ِريَ ً
34
يُ َط َّوقُ ُه نَــارا ً تُوقَ ُد فِي ُعنُ ِق ِه ثُ َّم يُ ْر َمــى ب ِ ِه فِي النَّار»

پیامبر(ص) ،سرشــار از تعابیری اســت که در آنها
از اصل تجســیم استفاده شده اســت .برای نمونه در
اب ْ َ
ال ْر ِشيَ ِة فِي
عبارت «ل َ ْو ب ُ ْح ُت ب ِ ِه َل ْض َط َربْتُ ْم ْ
اض ِط َر َ
ال َّطو ِ
يدة» 35،اضطراب به حرکت طناب در درون
ِي الْبَ ِع َ
چاههای عمیق مانند گردیده است و با این شیوه امام
به یک امر غیر مادی ،تصویری مادی میپوشاند.
تشخیص در تصویرپردازیهای قرآنی ،جلوه زیبایی
از حیاتبخشــی را در قرآن رقــم میزند که با آن
تمامــی پدیدهها و مظاهر هســتی در برابر مخاطبان
مانند انســانی دارای شعور و احساس میگردد ،برای
س» 36،صبح شخصیت
«و ُّ
نمونه در آیه َ
الص ْب ِح إِذا َت َن َّف َ
انسانی زنده به خود میگیرد که میتواند نفس بکشد.
همچنین در بخشي از آیه  54سوره اعراف «ث َُّم ْاس َتوى
َّهار َي ْط ُل ُب ُه َحثيث ًا» ،شب به
َع َلى الْ َع ْر ِش ُيغ ِْشي ال َّل ْي َل الن َ
انســانی مانند شده است که دوان دوان در پی رسیدن
به روز است و در حقیقت در اینجا به شب شخصیت
انسانی داده شده است.
پیامبر(ص) در بیاناتش ،از عنصر تشــخیص بســیار
اســتفاده نموده است ،برای نمونه در حدیث «إِيَّا ُك ْم َو
37
ْ
ال ْ َح َس َد فَ ِإن َّ ُه يَ ْأ ُك ُل ال ْ َح َسنَ ِ
ار ال ْ َح َطب»،
ات َك َما تَأ ُك ُل النَّ ُ
به حسد و حســنات شــخصیت داده و حسد را به
انســان گرســنهای که خوراکش نیکیها است ،مانند
ون
ون أُ َم َر ُاء يُ ِسيئُ َ
کرده است ،یا در حدیث «إِن َّ َها َستَ ُك ُ
ــرقِ ال ْ َم ْوتَى ،ف ََم ْن أَ ْد َر َك َذل ِ َ
ك
َّ
الص َل َة يَ ْخنُ ُقون َ َها إِلَى َش َ
الص َل َة ل ِ َو ْقتِ َهــاَ ،ولْيَ ْج َع ْل َص َلتَ ُه َم َع ُه ْم
ــم ،فَ ْليُ َص ِّل َّ
ِم ْن ُك ْ
ــب َحةً» 38،نماز را در نقش انســانی ذکر میکند که
ُس ْ
برخی فرمانروایان ،با فشردن گلوی آن ،راه تنفسش
را گرفته و او را در معرض مرگ قرار دادهاند.
تشــخیص در نهج البالغه نیز به وفور یافت میشود،
برای نمونه در عبارت «أَ ْس َ
الدنْيَــا َخ ْل َق ُه َو ب َ َع َ
ث
ــك َن ُّ
إِلَى ال ْ ِجنِ َو ْ ِ
النْ ِ
س ُر ُســ َل ُه لِيَ ْك ِش ُفوا ل َ ُه ْم َع ْن ِغ َطائ ِ َها َو
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لِيُ َح ِّذ ُرو ُه ْم ِم ْن َض َّرائ ِ َها» 39،دنیا مانند انســانی تصویر
میشود که چهره (زشــت) خود را پشت نقابی پنهان
ساخته تا سیمای کریهش را کسی نبیند ،ولی پیامبران
الهی تــاش دارند تا این نقاب را کنــار زده و چهره
حقیقی او را برای مردم آشکار کنند .همچنین امام برای
مفهوم حق شخصیت انســانی قائل میشودْ :
«ال َن إِ ْذ
ق إِلَى أَ ْهلِ ِه َو ن ُ ِق َل إِلَــى ُم ْنتَ َقلِه»« 40،ف َ َ
ــع ال ْ َح ُ
َلنْ ُقبَ َن
َر َج َ
41
«و ْاي ُم اهلل ِ
الْبَا ِط َ
ــل َحتَّى يَ ْخ ُر َج ال ْ َح ُّق ِم ْن َج ْنبِــ ِه» و َ
ََ
ق ِم ْن َخ ِ
لبْ ُق َر َن الْبَا ِط َل َحتَّى أُ ْخر َِج ال ْ َح َ
اص َرتِه» 42که «به
صاحب خود خواهد رســید»« ،خارج شدن از باطل»
و «نمایان شدن از پشت باطل» ،همگی از خصوصیات
انسانی هســتند که امام برای حق بهکار میبرد .منظور
امام از این شخصیتدادنها آن است که نشان دهد او ً
ال؛
حق را باید با ســعی و کوشش بهدست آورد که ضایع
نشود و حق به حقدار برسد ،ثانی ًا؛ همیشه اطراف حق
را باطل پوشانیده است و باید باطل را کنار زد تا حق
43
آشکار شود.

سال چهاردهم
شماره  -50پاییز و زمستان 1397

شــیوههای تصویرآفرینی در نهــج البالغه و
انطباق آن با قرآن و احادیث نبوی(ص)
انســان برای دیدن و حس کردن زیباییها از دو حس
شــنوایی و بینایی بهرهای وافر میبرد ،خداوند هم در
قرآن از روش ویژه اســتفاده توأمان از موســیقی و
تصویر بهره گرفته اســت ،تا به ســبب آن تصاویر در
ذهن مخاطب ایجاد شــود 44.تصویــر هنری در قرآن
تصویری است آمیخته با رنگ ،جنبش ،موسیقی ،رنگ،
کماالت ،نغمه عبارات و ســجع کلمات ،بهگونهای که
دیــده ،گوش ،حس ،خیال ،هوش و وجدان را از خود
آکنده میســازد .این تصویر از رنگهای مجرد خطوط
 .39نهج البالغه ،خطبه  ،183ص.265
 .40همان ،خطبه  ،2ص.47
 .41همان ،خطبه  ،33ص.77
 .42همان ،خطبه  ،104ص.150
 .43شــرح نهــج البالغــة ،ابنمیثــم بحرانــی ،ج ،1ص148؛ ج،2
صص74و75؛ ج ،3ص.22
 .44تصویرسازی هنری در قرآن ،صص59و.60

بیروح انتزاع نشده ،بلکه تصویری است گویا و زنده
که ابعاد و مســافتها از راه مشاعر و وجدانیات در آن
اندازهگیری میشــود و معانی بدین صورت در نفوس
آدمیــان با مناظری از طبیعت کــه لباس حیات بر تن
پوشــیدهاند ،اثر میگذارند 45.گونههای تصویرآفرینی
هنری در حدیث نبــوی(ص) ،صنعتی لفظی یا خیالی
تصویری که احساســی فردی آن را شکل داده باشد،
نیســتند ،بلکه در این احادیث فکر و اسلوب و معنا و
مبنا باهم همراهند ،تا روش درست اسالمی را که ناشی
46
از هدایت قرآن است ،به بشریت تقدیم کنند.
بــا بررســی تصویرآفرینیهــای قــرآن و احادیث
پیامبر(ص) ،میتوان مهمترین روشهای تصویرآفرینی
نهج البالغه را مانند آنها ،در دو دسته تصاویر دیداری
(بصری) و شنیداری (ســمعی) تقسیم نمود .منظور از
تصاویر شــنیداری ،صوت یا امواج قابل حسی است
که در فضا حرکت کرده و قسمتی از آن بسته به شدت
نوسانش در گوش میماند و همراه خود داللتهایی اعم
از شــادی ،اندوه ،امر ،نهی ،تعجــب و  ...را به همراه
دارد 47.تصاویــر شــنیداری با عنوان موســیقی کالم
شــناخته میشوند .موســیقی کلمهای است یونانی که
با کمی تغییرات وارد لغت عرب شــده اســت و به فن
ترکیب صداها به نحوی که به گوش خوشــایند باشد،
48
موسیقی گویند.
تصاویر بصری ،تصاویری هستند که برای فهم آنها بیشتر
از قوه بصر اســتفاده میشود که خود به دو نوع عینی
و ذهنی تقسیم میشوند :تصاویر عینی تصاویریاند که
برای مخاطب قابل مشاهده و ملموس هستند و تصاویر
ذهنی به تصاویری گفته میشود که برای مخاطب قابل
مشاهده نبوده و نخواهند بود و باید به کمک قوه خیال
آنها را در ذهن ببیند؛ همانند تابلویی خیالی که هرکس
به سلیقه خود آن را در ذهن میسازد .از آنجا که ذهن
 .45همان ،صص.67-44
 .46الحدیث النبوی :رؤیة فنیة جمالیة ،ص.21
 .47الصوت اللغوی فی القرآن ،ص.14
 .48فرهنگ فارسی ،ج ،4ص.4435

انســان قدرتی فراتر از آنچه در ظاهر میبینیم ،دارد،
برای ساخت تصاویر ذهنی گاهی از داشتههای ذهنی
و تخیالت اســتفاده میکند و تصویری جدید میسازد
که به وضوح آنها را میبیند .الزم به ذکر اســت که این
سطح تخییل در انسانها متفاوت است .تصاویر خلقت
جن و انس ،عالیم قیامت ،شــرایط ظاهری انســانها
بهخصوص گناهکاران در قیامت ،جهنم و بهشــت و
خصوصیات آنها ،حوریان و فرشتگان بهشتی همگی از
مقوالتی هســتند که مخاطب آنها را ظاهرا ً در این دنیا
نمیتواند ببیند و از تصاویر ذهنی برای دیدن آنها کمک
میگیرد 49.از آنجا که بررســی هردو مقوله ،پژوهش
بســیار گســتردهای میطلبد ،در ذیل فقط به بررسی
برخی تصاویر بصری قرآن ،حدیث پیامبر(ص) و نهج
البالغه پرداخته میشود و تصاویر شنیداری در مقالهای
دیگر بررسی خواهند شد.
 )1تصاویر حاصل از برخی فنون بالغی

الف) تصاویر تشبیهی

تشبیه در لغت به معنای تمثیل و در اصطالح ،به معنای
بســتن عقد مشــابهت بین دو چیز یا بیشتر است که
مقصود ،مشارکت آنها در یک یا چند صفت است براي
تبیین غرضی که متکلم در ذهن میپروراند 50.تشــبیه
ســه ویژگی دارد :مبالغه ،وضوح و ایجاز 51.در میان
فنون ادبی بالغی ،هیچ فنی از تشبیه در تصویرآفرینی
باالتر نیســت ،تا آنجا که درباره آن گفتهاند :تشــبیه
وقتی در پی معانی بیاید ،قــدرت معنا را در انگیزش
روح به جانب مقصود دوچندان میکند 52.تشــبیه معنا
را آنگونه آشــکار میســازد که گویی میتوان آن را
53
با چشــم خود دید و با انگشــتان خود لمس کرد.
تشبیهات نهج البالغه تنها یک آرایش کالمی و زیبایی ب) تصاویر استعاری
لفظی نیســت که هدف از آن تنها ایجاد مشابهت میان استعاره عبارت است از انتقال عبارتی از معنای اصلی

 .49آشنایی با علوم اسالمی ( ،)1صص.172-170
 .50جواهر البالغة ،ص.256
 .51المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر ،ج ،1ص394؛ علوم بالغت
در نهج البالغه ،ص.1
 .52اإلیضاح فی علوم البالغة ،ص.218
 .53القرآن و الصورة البیانیة ،ص.7

 .54تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،ص.37
 .55انعام.93 ،
 .56المجازات النبویة ،ص.178
 .57همان.
 .58نهج البالغه ،حكمت  ،346ص.535
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اشــیاء در قالب ادبی زیبا باشد ،بلکه امام علی(ع) به
کمک تشــبیه ،معانی ذهنی را به صورتهایی مجسم و
زنده به تصویر میکشد .این ویژگی کالم امام منطبق با
تشبیهات قرآنی و کالم نبوی(ص) بوده است .در ذیل
به برخی از شواهد این مدعا اشاره میشود:
قرآن در یکی از تصویرآفرینیهای خود ،صحنه سخت
جان دادن ســتمگران و موقع فراگرفتن غصه و اندوه
مرگ ،را به تصویر کشــیده و آنان را به کسانی تشبیه
نموده که در گردابی شــدید گرفتارنــد و راهی برای
خروج پیدا نمیکنند ،یا همچون کســانی هستند که با
امواج دریا دســت به گریبان شده و آب آنها را از هر
طرف فراگرفته و هر لحظه به ســویی پرتاب میکند،
تا وقتی که از نظرها محو شــده و به اعماق دریا فرو
54
«و لَ ْو َترى ِإ ِذ َّ
ي َغ َم ِ
روند:
رات الْ َم ْو ِت َو
ون ف 
الظالِ ُم َ
َ
55
الْ َمالئِ َكةُ ِ
باس ُطوا َأ ْيدي ِه ْم َأخْ ِر ُجوا َأ ْن ُف َس ُك ُم».
پیامبــر(ص) در حدیثی میفرماید« :إ َِن ا 
ــب َحان َ ُه
هللَ ُس ْ
َج َع َ
ــل ْال ِْس َ
ــا َم َداراًَ ،و ال ْ َجنَّ َة َم ْأ ُدبَــ ًة َو ال َّدا ِع َي إِل َ ْي َها
56
ُم َح َّمداً(ص)» که در آن نخســت اسالم را به خانهای
تشــبیه مینماید؛ زیرا خانه مأوا و مأمن انسانها است،
آنگاه بهشــت را همانند سفرهای رنگین دانسته که در
آن انواع خوراکیها و آشــامیدنیها یافت میشود و در
انتها خود را به راهنمایی تشبیه نموده که به سوی این
57
سفره مصفا دعوت میکند.
امام علی(ع) مشکل درخواســت از دیگران را چنین
ِك َجا ِم ٌد يُ ْق ِط ُر ُه
اء َو ْجه َ 
ترســیم کرده و میفرمایدَ :
«م ُ
الس َؤ ُ
ال فَانْ ُظ ْر ِع ْن َد َم ْن تُ ْق ِط ُره» 58که در آن آبروی انسان
ُّ
را مانند یخی جامد میداند که درخواســت نمودن ،آن
را قطره قطره آب میکند.

12

امام علی(ع) در وصف دشمنان ،استعارهای شگفت بیان
ور َو
ور َو َســ َق ْو ُه ال ْ ُغ ُر َ
کرده و میفرمایدَ « :ز َر ُعوا ال ْ ُف ُج َ
َح َص ُدوا الثُّبُور» 66.در اینجا اســتعارهای زیبا و لطیف
بهکار رفته است؛ زیرا «فجور» عبارت است از خروج
از ملکه پاکدامنی و پارسایی و فراتر رفتن از مرزهای
پارســایی ،و «زرع» عبارت اســت از افشاندن دانه
در زمیــن ،و امام لفظ «زرع» را برای افشــاندن بذر
«فجور» در زمین دلها اســتعاره آورده است .همچنین
لفظ «سقی» را که ویژگی خاص آب است ،برای ادامه
فریب استعاره آورده اســت؛ زیرا هرگاه تخم گناه در
دلها کشت ه شود ،در ادامه با آب غفلت و فریب آبیاری
میگردد و نتیجه نهایی چنین کشــتی هالکت و فالکت
است و ناگزیر نتیجه «فجور» با نتیجه زراعت شباهت
یافته اســت و امام لفظ «حصــاد» را که نتیجه نهایی
ت اســت ،برای هالکت و فالکت آنان اســتعاره
زراع 
67
آورده است.
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خــود به معنای دیگری به منظور خاص ،که آن منظور
ممکن است شرح معنا و روشن نمودن آن ،مبالغه ،اشاره
نمودن به معنایی با لفظ اندک و یا نیکو ساختن جایگاه
کالم باشد و تمامی این خصوصیات در استعارهای نیکو
یافت میشود 59.هدف استعاره مانند تشبیه بیان مخیل
60
مشبه و مصور و مجسم کردن آن در ذهن است.
اســتعاره در بیان قرآن جایــگاه واال در تصویرگری
مفاهیم داشته و شواهد زیادی را شامل میشود که در
پرتو آن و حاالت درونی افــراد ،حوادث و پدیدهها،
روح و حیات یافته و به صحنههایی زنده و تابلوهایی
گویا تبدیل میشود که هریک آوایی از حیات سرداده
61
و موجی از احســاس را به انســان منتقل میسازد.
ً 62
برای نمونه خداوند در آیه «و اشْ ــ َت َع َل ْ
س شَ ْيبا»
َ
الرأ ُ
َّ
اســتعارهای شگفتانگیز بهکار میبرد که مقصود از آن
بیان ظهور آثار پیری در ســر و زیادی موی سفید در
آن اســت ،به طوری که ســفیدی آن بر سیاهی پیروز
شود و موی سیاه را به قهر از سر براند و در این سخن
اشاره لطیف بر سرعت حمالت لشکر پیری و فزونی و
63
پیشرفت آن است.
پیامبر(ص) هنگامی که لشــکر اسالم را به سوی موته
گســیل میدارد ،ایشــان را مورد خطاب قرار داده و
ان فِي ُر ِ
لش ْي َط ِ
ءوسه ِْم
ِين ل ِ َّ
ون َ
«و َستَ ِج ُد َ
آخر َ
میفرمایدَ :
َم َف ِ
الســيُ ِ
وف» 64که در آن تعبیر النه
اح ُ
ص ،فَا ْق َل ُعو َها ب ِ ُّ
گزیدن در معنای اســتعاری آن بهکار رفته است؛ یعنی
همانگونه که پرنده هرگاه آشــیانهای را مناسب بداند،
در آن مأوا گزیده و تخم میگذارد ،شیطان نیز همواره
دلهــای منحرف را بهعنوان محل اســتقرار و مأوایش
65
برمیگزیند.
کاربرد استعاره در نهج البالغه بسیار است ،برای نمونه

کنایه در لغت از ریشه «کنی» است که عبارت مشهور
«و کنیت بکذا عن کذا» از همین ریشه و به معنای ترك
تصریح یک مطلب است 68و در اصطالح ،به لفظي گفته
ميشود که در غير معناي وضعي استفاده شود و چون
قرينهاي در کالم براي ممانعت از اراده معناي اصلي آن
69
وجود ندارد ،از این رو اراده آن مفهوم ،مانعي ندارد.
از دالیل جاذبیت کنایه آن اســت که میتواند معانی را
در قالب صورتهای عینی ارائه دهد و آن را به صورت
امری ملموس درآورد و آشــکارا به نمایش گذارد و
این همان رمز تأثیر عمیقی اســت که چنین کالمی بر
مخاطــب دارد ،در حالی که کالم عــادی و صریح از
70
اجرای چنین نقشی عاجز است.

 .59الصناعتین ،ص.282
 .60معانی و بیان ( ،)1ص.76
 .61التعبیر الفنی فی القرآن ،ص.202
 .62مریم.4 ،
 .63تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،ص.118
 .64المجازات النبویة ،ص.68
 .65همان.

 .66نهج البالغه ،خطبه  ،2ص.47
 .67شرح نهج البالغة ،ابنابيالحديد ،ج ،1ص931؛ شرح نهج البالغة،
ابنمیثم بحرانى ،ج ،1صص246و.247
 .68المصباح المنير ،ج ،2ص.542
 .69اســالیب البیان فی القــرآن ،صــص746-743؛ جواهر البالغة،
صص.303-296
 .70اسالیب البیان فی القرآن ،ص.745

ج) تصاویر کنایی

 .73المجازات النبویة ،ص.79
 .74همان.
 .75نهج البالغه ،خطبه  ،219ص.337
 .76شرح نهج البالغة ،ابنمیثم بحرانی ،ج ،4ص.52

 .77الشــعر العربی المعاصــر ،ص161؛ المقابلة فی القــرآن الکریم،
صص.17-15
 .78همان ،صص7-5و.27
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رات َّ
آیه «في ِه َّن ِ
الط ْرف» 71در وصف زنان بهشتی ،پویا در آنها اســتفاده شده است .مهمترین این تصاویر
قاص ُ
ایشان را با عنوان کوتاه چشمان یاد میکند ،و مراد از عبارتند از:
کوتاه چشمان در اینجا بانوانی هستند که چشم به غیر الف) رویارویی صحنههای متضاد (پارادوکس)
از شوهران خود نیافکنده باشــند و دیده ویژه به آنها رویارویی صحنههــای متضاد باهم صنعت پارادوکس
دارند و این کنایــه از عفت ،پاکدامنی و پاکیزه جانی نامیده میشــود و در واقع تصویری است که دو روی
72
ِ
آنان است.
ترکیب آن به لحاظ مفهومی ،یکدیگر را نقض میکنند و
در روایتی پیامبر(ص) خطاب به همسران خود فرمود :عباراتی را میآورند که به لحاظ مفهومی منافی و مغایر
َ
ــن يَداً» 73.در با یکدیگر به شمار میآیند .این خصوصیت آنجا زیبایی
ــر ُع ُك َّن ل ُ ُحوق ًا(ل ِ َحاقــ ًا) بِي أَ ْط َول ُ ُك َّ
«أ ْس َ
برخی روایات در ادامه حدیث نقل شــده ،وقتی زنان بیشتری به خود میگیرد که این عبارات از نظر ظاهری
پیامبر(ص) این سخن را شنیدند ،شروع به اندازهگیری ضدیت ،اما از نظر واقــع و نفس امر وحدت دارند ،و
77
دســتهای خود نمودند ،تا ببینند کدامشــان دستشان اینها در یک چهارچوب حسی واحد قرار میگیرند.
بلندتر است .سرانجام پس از وفات زینب بنت جحش مقابله و رویارویی صحنهها با یکدیگر نقش مهمی در
که نخستین همسری بود که پس از پیامبر(ص) وفات تأثیرگذاری بر مخاطب ایفا میکند؛ زیرا بدیهی اســت
نمود ،فهمیدند «بلندی دست» کنایه از احسان بیشتر و که ارائه یک صحنه در مجالی خاص نخواهد توانست
کثرت انفاق اســت؛ زیرا زینب به کثرت صدقه و انفاق همان تأثیری را از خود برجای گذارد که در رویارویی
74
معروف بود.
آن صحنه با طرف مقابلش پدید میآید ،ضمن آنکه به
امام نیز با الگوگیری از قــرآن و کالم نبوی(ص) ،در مخاطب این فرصت را میدهد که با شــناخت هردو
سخنان خود از کنایه بهره میبرد ،برای نمونه در جایی جنبه به مقایسه آن دو با یکدیگر بپردازد و به انتخاب
78
ش آگاهانه یکی از آن دو مبادرت ورزد.
ون قُ َر ْي ٌ
میفرماید« :أَ َما َو اهلل ِ ل َ َق ْد ُك ْن ُــت أَ ْك َر ُه أَ ْن تَ ُك َ
ــت ب ُ ُط ِ
ون ال ْ َك َوا ِك ِب أَ ْد َر ْك ُت َوتْ ِري ِم ْن بَنِي َع ْب ِد امام علی(ع) در کالم خویــش ،همچون قرآن و کالم
قَ ْت َلى تَ ْح َ
َ
َ
َمنَ ٍ
[ج َم ٍح] نبوی(ص) از شیوه رویاویی صحنهها بهره گرفته است
ار] أَ ْف َلتَ ْتنِي أَ ْعيَ ُ
ــان بَنِي ُ
اف َو [أ ْف َلتَنِــي أ ْعيَ ُ
ــح» 75.عبارت «تحت بطــون الكواكب» كنايه از و بــا کنارهم قراردادن دو صحنــه متضاد ،مخاطب را
ُج َم َ
صحراها و بيابانها اســت؛ به ایــن معنا كه مايل نبودم به داوری درباره آنها برمیانگیزد ،تا خود با مقایســه
جنازه آنان را بدين حالت در بيابان بدون پوشــش و آن دو با یکدیگر ،آموزههای اخالقی ایشان را بپذیرد
76
سرپناه ببينم.
و راه صحیــح را انتخاب کند .بــرای نمونه قرآن ذیل
 )2تصاویر حاصل از استعمال زبان واقعی
آیات  21الی  30سوره فجر ،در حین صحنهپردازی و
این تصاویر حاصل از زبان واقعی انسانها بوده و فنون در عین نمایش وحشتانگیز رستاخیز (متالشی شدن
ادبی مشهور نقش مؤثری در خلق آنها ندارد ،ولی در زمین ،صف در صف آمدن فرشــتگان و حاضر آوردن
عین حال از هنر تصویرآفرینــی ،برای خلق تصاویر جهنم و روزی که انسان به سرانجام عاقبت کار خویش
آگاه میشــود ،در حالی که دیر شده و فرصت جبران
 .71الرحمن.56 ،
ِ
مناســب تصویر عذاب
وجود نــدارد) ،ناگهان صحنه
 .72تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،ص.180
عوض شــده و صحنهای آرام همراه با فضای محبت،
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رحمت و عاطفه برای مؤمنان به تصویر کشیده میشود.
در حقیقت در این رویارویی و تقابل حســی عذابهای
جهنمی و لذتهای بهشــتی ،مخاطب اهمیت موضوع را
بیش از پیش دریافته و وجدانش بیدارتر میگردد 79.از
جمله تصویرآفرینیهای کالم پیامبر(ص) که از روش
رویارویی صحنههای مقابل بهره گرفته ،عبارت است
اف أَ ْن
از« :إ َِّن ال ْ ُم ْؤ ِم َن لَيَ َرى َذنْبَ ُه َك َأن َّ ُه تَ ْح َت َص ْخ َر ٍة يَ َخ ُ
اب َم َّر َع َلى
ــع َع َل ْي ِه َو إ َِّن ال ْ َكافِ َر لَيَ َرى َذنْبَــ ُه َك َأن َّ ُه ذُب َ ٌ
تَ َق َ
أَنْ ِفه»؛ 80یعنــی مؤمن به گناه خود آنگونه مینگرد که
زیر صخره عظیمی قرار دارد و هر لحظه بیم آن را دارد
که بر او فرو افتد و کافر بر گناه خود آنگونه مینگرد
که گویی مگسی از جلوی بینی او رد شده است.
از نمونههــای تصویرآفرینی امام بــا این روش این
ين َو ال ْ َحيَا ُة
عبارت است« :فَال ْ َم ْو ُت فِي َحيَاتِ ُك ْم َم ْق ُهو ِر َ
فِي َم ْوتِ ُك ْم قَا ِهرِين» 81کــه زندگی خفتبار و زندگی
عزتمندانــه را به تصویر میکشــد و بیان میدارد که
زندگی با ذلت و شکست خود نوعی مرگ حاضر است
و مرگ در جنگ یا شــهادت در حقیقت همان زندگی
اســت .زیبایی کالم امام در این است که با رساترین
عبارت و بلیغترین ســخن ،یارانــش را برای پیکار
آماده میسازد و دورنمای جنگ را برایشان به تصویر
میکشد؛ به این صورت که نهایت هدفی که شاید بدان
قصــد از جنگ فرار نمایند ،زندگی دنیوی اســت که
میترســند بر اثر جنگ از دستشــان رفته و مرگ به
سراغشان آید ،در حالی که زندگی با ذلت و شکست و
سختیهایی که از ناحیه دشمن صورت میپذیرد ،خود
نوعی مرگ اســت که هماکنون با فرار برایشان مس ّلم
میگردد و از نظر خردمندان چندین مرتبه از مرگ بدن
ســختتر و ناگوارتر است .از سویی دیگر زندهماندن
برای افراد حاضر در پیکار وجود دارد ،اگرچه در راه
خدا کشــته شوند؛ چون در واقع با شهادت به سه چیز
میرســند :بقای نام نیکو بعد از شهادت ،بقای دین و
 .79تفسیر نمونه ،ج ،26صص.479-468
ورام ،ج ،2ص.53
 .80األمالی ،ص527؛ مجموعة ّ
 .81نهج البالغه ،خطبه  ،51ص.88

دیانت بهوسیله خون شهید و بقای همیشگی در زندگی
82
اخروی و بهشت.
ب) محاوره و گفتگو
یکی دیگر از شــیوههای تصویرآفرینی در قرآن 83و
روایات نبوی(ص) 84و بــه تبع آن کالم امام علی(ع)،
روش محاوره و گفتگو است .معنی لغوی محاوره رفت
و برگشــت ســخن بین دو نفر یا دو گروه به صورت
ســخن گفتن و جواب دادن است 85.محاوره و گفتگو
در اصطالح به معنی ســخن گفتن بیــن دو نفر یا دو
گروه اســت که در موضوعی با یکدیگر اختالف دارند
و هرکدام از فکر و رأی خود سخن میگویند و شواهد
و دالیلی برای تبیین آراء خود برای رســیدن به نتیجه
مشــترک میآورند و یا سؤالی مطرح میکنند و پاسخ
میشنوند 86.این شیوه معانی و مفاهیم در قالب گفتگو
شکل میگیرد و تصویری بهوجود میآید که در عمق
جان مخاطبان نفــوذ کرده و از ســویی دیگر باعث
تحریک افراد به ادامه موضوع و شــنیدن تمام گفتگو
میشود .این شــیوه یکی از کارآمدترین شیوههای به
تصویر کشیدن صحنهها و تجسم حاالت انسانها است
و در داستانها نقشی بسزا در به جریان انداختن حوادث
و ایجاد تنوع دارد 87.گفتگو به طور کلی و با توجه به
آنچه در لسان قرآن و روایات به چشم میخورد ،به دو
 .82شرح نهج البالغة ،ابنمیثم بحرانی ،ج ،2ص.293
 .83در خصوص این شــیوه از تصویرآفرینی در قرآن کتب و تألیفات
متعددی نگاشته شده اســت ،از جمله :منهج الحوار فی القرآن الکریم؛
الحــوار فی القرآن نماذج و مبادئ؛ منهجیــة الحوار فی القرآن الکریم؛
الحوار فی القرآن الکریم؛ منهجیة الحــوار الجدلی فی القرآن الکریم و
الســنة النبویة .الزم به ذکر است تکنگاریهایی در این حوزه نیز انجام
شــده که محاوره و گفتگو را در بخشــی از قرآن یا یک سوره مورد
بررسی قرار داده است ،از جمله :من بالغة اإلقناع فی الحوار فی سورة
یس؛ الحوار القرآنی فی سورة نوح.
 .84در خصوص این شــیوه از تصویرآفرینی در روایات نبوی ،کتب و
پایاننامههایی نگاشته شده است ،از جمله :اسلوب الحوار فی الحدیث
النبوی (دراسة مقارنة)؛ الحوار فی الحدیث النبوی الشریف؛ منهج الحوار
فی السنة النبویة.
 .85مفردات الفاظ القرآن ،ص.262
 .86اصول التربیة اإلسالمیة ،ص.39
 .87القصــص القرآنی رؤیة فنیــة ،ص46؛ التعبیر الفنــی فی القرآن،
ص.221

 .88اسالم و هنر ،ص.203
« .89اسلوب گفتوگو در قرآن کریم» ،صص.34-32
 .90کهف.32 ،

 .91کهف.42 ،
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نوع درونی و بیرونی تقســیم میشود .گفتگوی درونی
یا حدیث نفس ،گفتگویی است که در آن ،شخصیت با
خودش حرف زده و احساسات و اندیشههای درونی
خود را به این شــکل به تصویر میکشــد .نکته قابل
توجه در این شــیوه آن است که وقتی فرد با خودش
سخن میگوید ،در واقع ضمیر غائب (نفس) به متکلم
تبدیل شده که خود موجب برانگیختن عواطف مخاطب
و ارتباط با شخصیت گوینده میشود 88.در گفتگوهای
بیرونی ،شــخصیت با دیگران اعم از انسان یا اشیائی
که مخاطب وی هستند ،ســخن میگوید ،یا نقل قول
گفتگوهای این چنینــی میکند 89.از جمله گفتگوهای
درونی و بیرونی قرآن عبارت است از:
خداوند متعال در آیات  42-32ســوره کهف ،داستان
دو صاحب باغ را که یکی مؤمن و دیگری دنیاپرست
مشرک است ،نقل میکند که در آن برای تصویرآفرینی
هم از شیوه گفتگوی بیرونی و هم درونی استفاده شده
اض ِر ْب لَ ُه ْم َم َث ًل َر ُج َل ْينِ
«و ْ
اســت .خداوند میفرمایدَ :
َج َع ْل َنا ِ َل َح ِد ِه َمــا َج َّن َت ْينِ ِم ْن َأ ْع َن ٍ
ــاب َو َح َف ْف َنا ُه َما بِ َنخْ ٍل
َو َج َع ْل َنا بَ ْي َن ُه َما زَ ْر ًعا»؛« 90ای پیامبر(ص) ،داســتان آن
دو مرد را به عنــوان نمونهای عبرت انگیز برای مردم
بیان کــن برای یکی از آنها دو باغ بــا انواع انگورها
داده بودیم و اطراف آن را با درختان نخل پوشــانده
و در میــان این دو باغ زمیــن زراعت پربرکتی فراهم
کرده بودیم» .صاحب باغ رو به دوســت خود کرده و
میگوید« :من از نظر ثروت از تو برترم و آبرویم بیشتر
و نفراتم افزونتر است» .خداوند در آیه بعد میفرماید:
«رفیق مؤمن بعد از اشاره به توحید و شرک او را مورد
ســرزنش قرار داده و میگوید :چرا هنگامی که وارد
باغ خود شدی نگفتی هیچ قدرتی نیست جز از ناحیه
خداوند قادر؛ آنگاه اضافه میکند :اگر میبینی از نظر
مال و فرزند از تو کمترم مهم نیســت ،چرا که خداوند
میتواند بهتر از باغ تو بــه من عنایت فرماید .از کجا

معلوم؟ شاید صاعقهای از آسمان بر باغ تو فرود آید و
در مدتی کوتاه این سرزمین سبز و خرم را به سرزمینی
بیگیاه و لغزنده تبدیل کند  .»...ســرانجام گفتگوی دو
نفر به نتیجه نرســیده و به سبب کفر و شرک و غرور
صاحب باغ ،شبانه صاعقه یا طوفانی باغ پرطراوت و
درختان به ثمر نشسته وی را درهم کوبید .صبحگاهان،
وقتی صاحب باغ به ســراغ باغ و محصوالتش رفت،
با منظرهای وحشــتناک روبهرو شد؛ دهانش از تعجب
بازماند و از روی پشــیمانی دست روی دست زده و
گفتههای کفرآمیز خــود را به یاد میآورد و میگفت:
«يا لَ ْي َتني لَ ْم ُأشْ ِ
ــر ْك بِ َر ِّبي َأ َحداً»؛« 91ای کاش احدی
را شــریک پروردگار خود قرار نمیدادم» .در آیات
فوق ،آنجا که گفتگــوی دو صاحب باغ را به تصویر
میکشــد ،از محاوره بیرونی ،و آنجا که فرد مشــرک
عبــارت «ای کاش  »...را میگوید ،از حدیث نفس و
گفتگوی درونی استفاده شــده است که سبب آفرینش
تصویر هنری میگردد .در قرآن در هفت آیه عبارت «یا
لیتنی  »...بهکار رفته است که به نظر میرسد تمامی این
عبارات شیوه محاوره درونی قرآن را مطرح میکنند که
فرد آرزوی خودش را در قالب محاوره با خویش ابراز
مینماید .همچنین از جمله آیات قرآن که در آن از شیوه
تصویرآفرینی با محاوره و گفتگوی بیرونی استفاده شده
است ،گفتگوهای میان ایمان آورندگان به خدا و فرعون
در سوره اعراف ،آیات  125تا  150است.
پیامبر(ص) در حدیثی میفرماید« :خوشحالی خداوند
از توبه بندهاش بیشتر از خوشحالی کسی است که وارد
بیابانی خشــک و سوزان شده و به همراه خود مرکبی
دارد که آب و غذا و ســایر اقــام همراهش را حمل
میکند ،اما ناگهان مرکب خود را گم کرده و هر قدر در
جستجوی آن تالش میکند ،نتیجه نمیگیرد ،تا آنگاه
کــه خود را مواجه با مرگ میبینــد و (با ناامیدی) به
خود میگوید« :أرجع إلی مکانــی الذی أضللتها فیه
فأموت فیه»؛ «به همانجا کــه مرکبم را گم کردم باز
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میگردم تا مرگم در همانجا فرا رســد» .هنگامی که
به آنجا میرســد ،خواب بر او غلبــه میکند و چون
از خواب بیدار میشــود ،مرکبش را باالی ســر خود
مییابد» 92.در این روایت ،گفتگوی فرد با خودش بر
زیبایی تصویری داستان افزوده است.
احادیث بســیاری در کتب روایی شــیعه و اهلسنت
وجود دارد که پیامبــر(ص) با اصحاب خود گفتگو یا
سؤال و جوابی مطرح میکند که در تمامی آنها با شیوه
گفتگوی بیرونی به آفرینش تصویر هنری پرداخته شده
است .برای نمونه در روايتي پیامبر(ص) گفتگوی اعضا
و جوارح انســان هنگام مرگ را به تصویر میکشد و
میفرماید« :المسلم إذا حضرته الوفاة سلمت األعضاء
بعضها على بعض تقول :عليك السالم تفارقني وأفارقك
إلى يوم القيامة»؛« 93مســلمان هنگامی که مرگش فرا
میرسد ،اعضای بدنش از یکدیگر خداحافظی کرده و
به یکدیگر میگویند :بدرود؛ من و تو تا روز قیامت از
هم جدا میشویم».
امام علــی(ع) در بیاناتش همچون قرآن و ســخنان
پیامبر(ص) برای این نوع تصویرآفرینی از هردو روش
بهره گرفته اســت ،البته آنچه در نهــج البالغه کاوش
و اســتخراج گردید ،نشــان میدهد غالب محاورات
موجود ،از نوع گفتگوی بیرونی امام بوده اســت .امام
در نامهای ابتدا شیوه سلوک و سبک ریاضتی خویش
را بیان کــرده و در ادامه عباراتــی را ذکر میکند که
حدیث نفس و گفتگوی با خویش را نمایان میسازد و
َ
السائ ِ َم ُة ِم ْن ِر ْعيِ َها
خطاب به خود میگوید ...« :أ تَ ْمتَلِ ُئ َّ
ض َو يَ ْأ ُك ُل َعلِ ٌّي
يض ُة ِم ْن ُع ْشبِ َها فَتَ ْرب ِ َ 
الرب ِ َ
فَتَ ْب ُر َك َو تَ ْشبَ ُع َّ
ــر ْت إِذا ً َع ْينُ ُه »...؛« 94آیا همانگونه
ِم ْن َزا ِد ِه فَيَ ْه َج َع قَ َّ
که گوســفندان در بیابان شــکم پر میکنند و راحت
میخوابند و یا دستهای دیگر از آنها در آغلها از علف
سیر میشوند و استراحت میکنند ،علی نیز باید همانند
آنان از زاد و توشــه خود بخورد و اســتراحت کند؟!
 .92المسند ،ج ،1ص.383
 .93کنز العمال ،ج ،15ص ،563ح.42184
 .94نهج البالغه ،نامه  ،45صص419و.420

چشمش روشــن باد  .»...یکی از نمونههای گفتگوی
بیرونــی امام در خطبه  156اســت که ذیل آن امام به
گفتگوی خویش با پیامبر(ص) پیرامون فتنههای آینده
اشــاره کرده و تصویر کاملی از این گفتگو به مخاطب
95
ارائه مینماید.
ج) استفاده از روش نمایشی
تعبیــر از چیزی به کمک حرکات و اشــارات ،به علم
جدیدی در علوم لغوی تبدیل شــده است و این همان
علمی اســت که از آن به علم اشــارات یاد میشود.
محققان ایــن علم معتقدند که در برخی موارد حرکات
و اشارات به مراتب از کالم بهتر و مؤثرترند 96.در این
روش با اســتفاده از حرکات دست و انگشتان ،اشیاء،
رسم و نقش کشیدن ،به تصویرآفرینی میپردازند.
مصادیق این شــیوه در کالم قرآن یافت نشد ،البته در
ظاهر برخی آیات ،حرکات و اشــاراتی همچون دادن
نامه اعمال به دست راســت و چپ 97،وجود دارد که
از این مقوله خارج اســت؛ زیــرا ذات اقدس الهی به
عنوان متکلم مانند بشــر نیست که بخواهد با حرکات
و اشــارات ،اشیاء و یا نقش کشــیدن به بیان موضوع
بپردازد .اما مصادیق هر سه نوع در روایات نبوی(ص)
وجود دارد .در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1پیامبر(ص) دســت خود را بر سر یکی از صحابه
گذاشــت و فرمود« :هرگاه دیدی خالفت در سرزمین
مقدس اســتقرار یافت و زلزلهها و غم و اندوه فراوان
و امور شگفت و عظیم آشــکار گردید ،قیامت در آن
روز نزدیکتر از دست من به سر تو است» 98.در این
روایت پیامبر(ص) از حرکات دست برای تفهیم دقیق
مطلب بهره میگیرد.
 -2گاهــی پیامبــر(ص) از اشــیاء پیرامونش برای
تصویرآفرینی ســخنش اســتفاده میکند ،تا مفهوم و
مقصود کالم خــود را هرچه واضحتر منتقل کند ،برای
 .95همان ،خطبه  ،156ص.220
 .96الصورة الفنیة فی الحدیث النبوی الشریف ،ص.395
 .97حاقه19 ،و25؛ انشقاق7 ،و.10
 .98سنن ابیداود ،ج ،3ص ،19ح.2535

 .99ميزان الحكمة ،ج ،1ص ،207ح.695
 .100الدر المنثور ،ج ،3ص.56
 .101نهج البالغه ،خطبه  ،33ص.76
 .102شرح نهج البالغة ،ابنمیثم بحرانی ،ج ،3ص.333

 .103صور خیال در شعر فارسی ،صص.274-270
 .104الصورة الفنیة فی الحدیث النبوی الشریف ،ص.591
 .105الرحمن.64 ،
 .106انسان.21 ،
 .107الرحمن.76 ،
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نمونه نقل شده روزی پیامبر(ص) قطعه چوبی برداشت
و یکی را مقابل خود بر زمین فرو برد و دیگری را کنار
خود و ســومی را دورتر بر زمین افکند و فرمود :آیا
میدانید این ســه چیستند؟ گفتند خدا و پیامبرش بهتر
میدانند ،آنگاه فرمود :این انسان است و این یکی اجل
و دیگری آرزو اســت که فرزند آدم بهدنبالش میرود،
99
ولی اجل میرسد و او به آرزو نمیرسد.
 -3در نوع دیگری از شیوههای نمایشی ،پیامبر(ص) با
کشیدن تصویر و رسم به وضوح و روشننمودن معانی
و توضیح کالم پرداخته اســت ،چنانکه از عبداهلل بن
مسعود نقل شده اســت :روزی پیامبر(ص) با دستش
خطی کشــید و ســپس فرمود :این راه راست خداوند
است و خطی از راست و چپ آن کشید و فرمود :اینها
راهی هســتند که غیر آناند و راهی هستند که شیطان
به آن دعوت میکند و در ادامه آیه  153سوره انعام را
100
تالوت کرد.
این روش در نهج البالغه نیز به کار رفته اســت ،برای
نمونــه ابنعباس میگوید :در ذی قار بر علی(ع) وارد
شدم .امام در حالی که مشغول وصله کردن کفش خود
بــود ،رو به من کرد و فرمود« :ارزش این کفش چقدر
است؟» گفتم :بسیار کمارزش است و بهایی ندارد ،امام
در ادامه فرمود« :به خدا سوگند ،همین کفش بیارزش
برای من از حکومت بر شما بهتر است ،مگر اینکه با این
101
حکومت حقی را برپا کنم یا باطلی را دفع نمایم».
امــام هنگام بیان خطبه  141دربــاره نهی از غیبت و
فاصله بین حق و باطل ،از حرکات دست استفاده نموده
و برای توصیف فاصلــه بین حق و باطل و تفهیم بهتر
مخاطب ،دستش را روی صورت در کنار گوشش قرار
داده و فرمود« :فاصله بین حق و باطل به اندازه فاصله
بین گوش و چشم (شنیدن و دیدن) است ،بنابراین هر
102
حرفی که شنیده میشود را نباید حق پنداشت».

د) استفاده از رنگها
عنصر رنگ یکی از گســتردهترین حوزه محسوسات
انسان بوده و در تصویرســازیهای شاعران و ادیبان
سهم عمدهای دارد .رنگها میتوانند بهعنوان قویترین
عامل انتقال مشــابهت و ارتباط قــرار گیرند و توجه
به رنگ ابتداییترین طرز توجه به اشــیاء اســت که
از گذشته مجازها و اســتعارههای ویژهای از رهگذر
توسعه رنگ در غیر مورد طبیعی خود در زبان وجود
داشــته است 103.از این رو کام ً
ال طبیعی است که رنگ
به عنوان قلمرو حس بینایی در نظر گرفته شــود؛ زیرا
اساســ ًا تصور اشیاء بدون رنگ دشــوار است 104.هر
رنگ در محیط خاصی ممکن است یادآور موضوعی
باشــد و هر قوم ممکن است به سبب موقعیت اقلیمی
خود رنگی را بیشتر دوســت داشته یا از رنگی متنفر
باشــد .اعراب جاهلی رنگ ســبز را که یادآور بهار
و مراتع سرســبز و چراگاههای خوب است ،بیش از
هر رنگ دیگر دوست داشــتهاند؛ زیرا مسئله چراگاه
برایشــان مهمترین امر زندگی بوده اســت .از این رو
بیجا نیســت که زیباترین رنگها در قرآن نیز رنگ سبز
اســت و در وصف رنگهای بهشتی از تعابیری همچون
« ُم ْدها َّمتان» 105،به معنای ســبزی نزدیک به سیاهی و
اب ُس ْن ُد ٍ
س خُ ْض ٌر» 106،به معنای جامههاى
سیاهگونهِ « ،ث َي ُ
«ر ْف َر ٍ
ف خُ ْض ٍر» 107به معنای بالش سبز
ابريشمى سبز ،و َ
استفاده شده است .آنها در مقابل رنگ قرمز را دوست
نداشــتهاند ،برای نمونه تعابیر «سنة حمراء» به معنای
سال قرمز؛ یعنی سال خشکســالی« ،میتة حمراء» به
معنای بدترین مرگ که با خونریزی همراه بوده است،
و «ریح حمراء» به معنای شــدیدترین و بدترین بادی
که وزیده میشده و شاید از این نظر که خاکهای سرخ
را به همراه میآورده اســت ،حاکــی از نگاه نفرتبار
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اعراب جاهلی نسبت به رنگ قرمز است 108.نوع نگاه زرد ،سیاه و سفید بیشــترین کاربرد را دارند .در ذیل
به رنگها کام ً
ال مرتبط با مقوله زمانی و مکانی اســت؛ فقط به دو مورد اشاره میگردد:
چنانکه همیــن زبان عرب وقتی از محيط صحرا ـ كه  .1رنگ سبز
به مناسبت موقعیت طبيعي خود كه برخاسته از محيط امــام علی(ع) بارها در نهج البالغه از رنگ ســبز در
صحرا بود ،باعث اينگونه تصورات و انديشه شده بود کالم و بهمنظور تصویرسازی استفاده میکند .در کالم
ـ به مناطق ديگر بهخصوص شاعران عراق كه در آب امام این رنگ گاهی برای وصف واقعی یک چیز بهکار
«م ْغ ِر ُز َها إِلَى َح ْي ُث
و هواي خوشي ميزيســتند ،انتقال میيابد ،تصورات میرود ،برای نمونه در این عباراتَ :
ــم ِة الْيَ َمانِيَّة» (تصویر فروفتگی گردن
نفرتبا ِر همــان عربزبانان نيــز از رنگها دگرگون ب َ ْطنُ ُه َك ِص ْب ِغ ال ْ َو ِس َ
میشــود ،بهگونهای که رنگ سرخ ـ كه بدترين رنگها تا شــکم طاووس که رنگ نیلی یمنی؛ یعنی سبز سیر
بود ـ مظهر زيبايي و جمــال میگردد ،آنگونه كه در اســت) ...« ،أَ َّن ال ْ ُخ ْض َر َة النَّ ِ
اض َر َة ُم ْمتَز َِج ٌة بِه» (تصویر
شعر بشار ميخوانيم« :هجان عليها حمرة في بياضها /دیگری از فروفتگی گردن تا شــکم طاووس به رنگ
ــر ِف قُ ْن ُز َع ٌة
تروق بها العينين و الحسن احمر» .بنابراین رنگ قرمز ســبز خوشرنگ)َ ،
«و لَــ ُه فِي َم ْو ِض ِع ال ْ ُع ْ
بدی خود را از دست داده و رنگ گونهها و گل سرخ َخ ْض َر ُاء ُم َوشَّــاة» (تصویر تاج كاكلى ســبز رنگ) ،و
ار ًة ُخ ْض َر ًة َزب َ ْر َج ِديَّة» (تصویر رنگ پرهای طاووس
و بهترين نمودار بهار میگردد و همواره شاعران عراقي «تَ َ
112
گل ســرخ را با گونه همــراه كردهاند و هركدام از اين به سبز زبرجدی) ،برای توصیف زیباییهای طاووس،
دو ،يادآور ديگري است و از سویی دیگر همین رنگ از واژههای «خضراء» و «خضرة» که داللت بر رنگ
يادآور سرخي شراب است که به عشق و عالقه آنان به سبز دارند ،استفاده کرده است .ولی در اکثر موارد این
109
این رنگ میافزاید.
رنگ را بهعنوان یک تعبیر تشــبیهی و استعاری برای
رنگهــا در تصویرآفرینی برخی از احادیث نبوی(ص) بیان مفاهیم حرکت و حیات ،طراوت و شادابی ،و قوام
الدنْيَا
«و ُّ
نقــش مهمی ایفا میکنند ،تا جایی که بدون ذکر رنگ ،و دوام بهکار میبرد ،بــرای مثال در عبارات َ
اء َو ِ َ
ل ْهلِ َها ِم ْن َهــا ال ْ َج َل ُء َو ِه َي ُح ْل َو ٌة
ــي ل َ َها ال ْ َفنَ ُ
کالم آنطور که باید و شــاید تأثیرگذار نیست ،رنگها َد ٌار ُمنِ َ
113
ُ
موجب نفوذ این احادیث بر جان شنونده شده و الفاظ
الدنْيَا فَ ِإن َّ َها
ــم ُّ
َ
ــر ُاء» و «فَ ِإن ِّي أ َح ِّذ ُر ُك ُ
[خ ِض َر ٌة] َخ ْض َ
ِ َ ِ 114
110
الش َه َو ِ
ات َو تَ َحبَّبَ ْت بِال ْ َعاجلة»،
را به صورت ملموس بــرای مخاطب درمیآورند.
ُح ْل َو ٌة َخ ِض َر ٌة ُحف َّْت ب ِ َّ
ــد تَ َر ْكتُ ُك ْم سرسبزی کاربردی استعاری داشته و داللت بر زیبایی،
برای نمونــه پیامبــر(ص) در حدیث «قَ ْ
ِيــغ َع ْن َها ب َ ْع ِدي إ َِّل طراوت و شــادابی میکند و هدف امام این بوده است
َع َلــى الْبَ ْي َضا ِء؛ ل َ ْي ُل َها َكنَ َها ِر َهاَ ،ل يَز ُ
َهالِك» 111،از رنگ سفید به عنوان رمزی برای حجت که زیبایی و جذابیت دنیا را به عنوان یکی از اســباب
و سنت محمدی(ص) استفاده میکند.
ام
«ما قَ َ
فریبندگی آن بیان کند ،در حالی که در عبارت َ
ِيم ِ
ان ُعو ٌد َو ْاي ُم اهلل ِ لَتَ ْحتَلِبُنَّ َها
امــام علی(ع) ماننــد پیامبر(ص) تأثیــر رنگها را در لِلدِّ ينِ َع ُمو ٌد َو َل ْ
اخ َض َّر ل ِ ْل َ
تصویرسازی بهخوبی میشناسد و در جای جای نهج َدم ًا» 115،عالوه بر مفهوم طراوت و شادابی ،حیات و بقا
البالغه به شکلهای گوناگون از رنگهای رایج در صدر و دوام را دربر میگیرد که بیانگر آن است که سرسبزی
اسالم استفاده میکند .در کالم امام رنگهای سبز ،قرمز ،درخت ایمان تصویری از طراوت ،حیات و بقای ایمان
 .108زمینه اجتماعی شعر فارسی ،صص105و.106
 .109همان ،صص.108-106
 .110الصورة الفنیة فی الحدیث النبوی الشریف ،ص.591
 .111المجازات النبویة ،ص.393

 .112نهج البالغه ،خطبه  ،165صص.238-236
 .113همان ،خطبه  ،45ص.85
 .114همان ،خطبه  ،111ص.164
 .115همان ،خطبه  ،56ص.92

در دلهای مؤمنان است.

 .2رنگ قرمز

 .116اللغة و اللون ،ص.75
 .117نهج البالغه ،خطبه  ،165ص.238
 .118همان ،خطبه  ،102ص.148
 .119همان ،خطبه  ،73ص.102
 .120همان ،غرائب  ،9ص.520

 .121شرح نهج البالغة ،ابنابیالحدید ،ج ،19ص.116
 .122نهج البالغه ،نامه  ،8صص368و.369
 .123التصویر الفنی فی الحدیث النبوی ،ص.494
 .124رعد.35 ،
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همانطور که گذشــت ،عرب جاهلــی رنگ قرمز را
دوست نداشته و برای موارد تلخ و سخت بهکار میبرده
اســت و از این رو بیشتر تعبیرات رنگ قرمز در زبان
عربی با مشــقت و شدت مرتبط بوده و در استعماالت
جدید از رنگ خون گرفته شــده است 116.جایگاه این
رنگ در کالم امــام نیز نزدیکی زیــادی به مفهوم و
داللــت آن در جاهلیــت دارد و در غالب مواردی که
بهکار رفته ،استعاره از مرگ و بیماری و خونریزیهای
شدید در جنگها است ،مگر در یک مورد که در وصف
پرهای طاووس ،معنای حقیقی اراده شــده است ،آنجا
ــع َر ًة ِم ْن َش َع َر ِ
ات قَ َصبِ ِه
که میفرماید« :إِذَا تَ َصف َّْح َت َش ْ
أَ َرتْ َ
ــك ُح ْم َر ًة َو ْر ِديَّةً» 117.در این عبارت رنگ پرهای
طاووس شــبیه سرخی گل تصویر شده است .از جمله
موارد استعاری رنگ قرمز عبارتند از:
118
وع ْ َ
ت َْ
الغْبَر».
ك بِال ْ َم ْو ِ
«و َسيُ ْبتَ َلى أَ ْه ُل ِ 
ال ْح َم ِر َو ال ْ ُج ِ
 َدر این عبارت ،کشته شدن مردم بصره توسط صاحب
زنج و یاران او بیان شــده است که بهکار بردن عبارت
مرگ سرخ ،برای شدت سختی و نوع مرگشان است.
همچنین سختترین گرسنگی این است که به سبب آن
رنگ و روی چهره انسان مانند خاک تار شود.
119
«و َســتَ ْل َقى ْ ُ
ال َّم ُة ِم ْن ُه َو ِم ْن َول َ ِد ِه يَ ْوم ًا أَ ْح َمر» .در
 َاینجا ،امام در وصف مروان بن حکم و روزهای سختی
که به واسطه وجود او بر این امت خواهد آمد ،عبارت
روز قرمز یا روز بسیار سخت را بهکار میبرد.
ْ
س ات َّ َق ْينَا ب ِ َر ُس ِ
ــول اهلل ِ ص فَ َل ْم يَ ُك ْن
 « ُكنَّا إِذَا ْاح َم َّر الْبَأ ُ
أَ َح ٌد ِمنَّــا أَ ْق َر َب إِلَى ال ْ َع ُد ِّو ِم ْنــه» 120.در این عبارت،
امام گرمای جنگ را به آتش تشــبیه نموده که در یک
لحظه ،با فعــل و رنگ خود حرارت و قرمزی (خون)

را جمع کرده اســت .گویا این کالم امــام برگرفته از
ســخن پیامبر(ص) اســت که در جنگ حنین با دیدن
صحنههای نبــرد فرمود« :اآلن حمــی الوطیس» که
به معنای برافروختن آتش اســت .پس امام در اینجا
درگیری ســخت جبهه جنگ را به شدت التهاب آتش
تشــبیه کرده اســت 121.همچنین امام در نامهای که به
جریر بن عبداهلل بجلی مینویسد و به وی میدهد تا به
معاویه برساند ،از این مضمون کالم پیامبر(ص) استفاده
ان َر ُس ُ
اح َم َّر
«و َك َ
ــول اهللِ(ص) إِذَا ْ
کرده و میفرمایدَ :
الْب ْأ  َ
اس قَ َّد َم أَ ْه َل ب َ ْيتِ ِه ف ََوقَى بِه ِْم أَ ْص َحاب َ ُه
س َو أ ْح َج َم النَّ ُ
َ ُ
122
وف َو ْ َ
ال ِسنَّة».
السيُ ِ
َح َّر ُّ
هـ) توصیف پدیدهها و صحنهها
این شیوه بیشــترین کاربرد را در کلمات امام علی(ع)
دارد و سراسر نهج البالغه مملو از توصیفاتی است که
در عمق جان مخاطب نفوذ کــرده و تأثیر میگذارد.
توصیف دقیق میتواند حتی از تشبیه ،استعاره و کنایه
در دادن بصیرت به شنونده و حس ادراک وی مؤثرتر
باشد؛ زیرا بهوسیله توصیف میتوان اشیاء ،پدیدهها و
صحنهها را به مقابل چشم مخاطب انتقال داد ،بهگونهای
که انگار آن را با حواس خود درک و با دســتان خود
لمس میکند .هنگامی اهمیت توصیف بیشــتر آشکار
میشــود که موصوف امری غیبــی و غیر قابل حس
باشــد و راهی برای فهم آن جز از طریق وصف کردن
(بهگونــهای که در تخییل مخاطب بــه صورت امری
ملموس و قابل دیدن با چشم و لمس با دست درآید)
123
وجود نداشته باشد.
از زیباترین وصفهای قرآنی وصف زندگی مؤمنان در
بهشــت است که خداوند متعال در جای جای قرآن به
آن اشاره دارد .برای نمونه میتوان به آیات « َم َث ُل الْ َجن َِّة
ُون َت ْجري ِم ْن َت ْح ِت َها ْ َ
النْها ُر ُأ ُك ُلها دائِ ٌم َو
الَّت 
ي ُو ِع َد الْ ُم َّتق َ
ِظلُّها ِت ْل َ
ذين ا َّتق َْوا» 124،در وصف خوارکیهای
ك ُعق َْبى الَّ َ
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لين
ئين َع َل ْيها ُم َتقا ِب َ
ــر ٍر َم ْو ُضون ٍَة ُم َّت ِك َ
بهشتیانَ « ،على ُس ُ
ٍ
َي ُط ُ
باريق َو
ون بِ َأ ْك
دان ُمخَ َّل ُد َ
ــم ِولْ ٌ
ــواب َو َأ َ
وف َع َل ْي ِه ْ
125
ــن َم ٍ
َك ْأ ٍ
ون َع ْنهــا َو ال ُي ْن ِز ُفون»،
عين ال ُي َص َّد ُع َ
س ِم ْ
در وصف اســتراحتگاهها و خادمــان و تختهای زیر
126
«و َم ِ
ساك َن َط ِّي َب ًة في َجن ِ
َّات َع ْدن»،
درختان بهشتیَ ،
«و لَ ُه ْم
در وصف خانههای وســیع و تمیز بهشتیان ،و َ
دين فيها َأبَداً لَ ُه ْم فيها
ــرة» 127و «خالِ َ
فيها َأزْ ٌ
واج ُم َط َّه َ
ــرة» 128،در وصف پاکیزگی زنان بهشــتی
َأزْ ٌ
واج ُم َط َّه َ
اشاره نمود.
توصیفــات پیامبر(ص) به گونهای هســتند که گویی
شنونده آن را در مقابل چشمان خویش حاضر میبیند.
برای نمونــه پیامبر(ص) در وصف زندگی بهشــتیان
میفرمایــد« :ان للمؤمن فى الجنــة لخيمة عن لؤلؤة
واحدة مجوفة طولها ســتون ميال ،للمؤمن فيها أهلون
يطــوف عليهم المؤمن فال يرى بعضهــم بعض ًا» 129.در
اینجا ،زندگی بهشــتی مؤمن و ســکونتگاه وی را که
امری کام ً
ال غیبی اســت و انسان جز از طریق عقل و
وجدان نمیتواند درک کند ،بهخوبی به تصویر میکشد.
امام در این شــیوه همچون قــرآن و کالم پیامبر(ص)
به شــکلی کام ً
ال جزئی و دقیق بــه وصف میپردازد،
بهگونهای که گویا مخاطب خود را در کنار آن شیء یا
صحنه حاضر دیده و تمامی این جزئیات را به شــکل
کامل درک میکند .از آنجا که توصیف در نهج البالغه
موارد متعددی دارد ،در ذیل به برخی از آنها اشــاره
میشود:
 -1وصــف خانه قاضی شــریح :زمانی کــه به امام
علی(ع) خبر رسید که قاضی منصوب ایشان شریح بن
حارث ،خانهای را به مبلغ  80دینار خریده است ،وی
را احضار کرده و بعد از عتاب وی ،ســندی برای وی

مینویسد و در آن ماهیت اصلی این خانه را اینگونه
به تصویر میکشــد که این خانه در ظاهر بسیار زیبا و
مایه مباهات است ،ولی باطن آن جز دردسر و سختی
و ناراحتی نیستَ « :ه َذا َما ْاشتَ َرى َع ْب ٌد َذل ِ ٌ
يل ِم ْن َميِّ ٍت قَ ْد
ُ
لر ِحيلِ ْاشتَ َرى ِم ْن ُه َدارا ً ِم ْن َدا ِر ال ْ ُغ ُرو ِر ِم ْن َجان ِ ِب
أ ْز ِع َج ل ِ َّ
ال ْ َفانِينَ ...شه َِد َع َلى َذل ِ َ
ك ال ْ َع ْق ُل إِذَا َخ َر َج ِم ْن أَ ْس ِر ال ْ َه َوى
130
الدنْيَا».
َو َسلِ َم ِم ْن َع َلئِقِ ُّ
 -2وصف روزگار بعثت پیامبر(ص) :امام علی(ع) در
فرازهایی از نهج البالغــه ،نعمت بعثت پیامبر(ص) را
به مردم با عبارت آغازین «أَ ْر َس َل ُه َع َلى ِحينِ فَ ْت َر ٍة ِم َن
الر ُســلِ» یادآوری میکند« :أَ ْر َس َل ُه َع َلى ِحينِ فَ ْت َر ٍة ِم َن
ُّ
131
ول َه ْج َع ٍة ِم َن ْ ُ
الر ُسلِ َو ُط ِ
الس ْيف»،
ار َها َّ
ال َم ِم َ ...و ِدثَ ُ
ُّ
َ
الر ُسلِ َو َه ْف َو ٍة َعنِ ال ْ َع َملِ َو
«أ ْر َس َل ُه َع َلى ِحينِ فَ ْت َر ٍة ِم َن ُّ
غَباو ٍة ِم َن ْ ُ َ 132
الر ُسلِ
َ َ
ال َمم»« ،أ ْر َس َل ُه َع َلى ِحينِ فَ ْت َر ٍة ِم َن ُّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
الر ُسل َو َختَ َم به ال َو ْح َي
َو تَنَا ُز ٍع م َن الل ُســنِ فَ َقفَّى به ُّ
133
َ
ين بِه» و «أ ْر َس َل ُه
ِين َع ْن ُه َو ال ْ َعا ِدل ِ َ
ف ََجا َه َد فِي اهلل ِ ال ْ ُم ْدبِر َ
ول َه ْج َع ٍة ِم َن ْ ُ
الر ُســلِ َو ُط ِ
ال َم ِم َو
َع َلى ِحينِ فَ ْت َر ٍة ِم َن ُّ
134
انْتِ َق ٍ
اض ِم َن ال ْ ُم ْب َر ِم َ ...و َد َو َاء َدائ ِ ُك ْم َو ن َ ْظ َم َما ب َ ْينَ ُكم»،
نعمتی که اگر نبود طبق تعبیر امام ،مردم دچار ســختی
میشــدند و با وجود چنین نعمتی تمام خیرات به آنها
ارزانی شــده و تمامی برکاتی که به آنها میرســد ،در
نتیجه بعثت پیامبر(ص) بوده و هست.
 -3وصف صحنه بیعت مردم با ایشــان :امام علی(ع)
در چند جای نهج البالغه صحنه بیعت مردم با خویش
را به تصویر میکشد ،برای نمونه در عبارات «ف ََأ ْقبَ ْلتُ ْم
إِل َ َّي إِ ْقبَ َ
ون الْبَ ْي َع َة
ال ال ْ ُعو ِذ ال ْ َم َطافِيلِ َع َلــى أَ ْو َل ِد َها تَ ُقول ُ َ
الْبَ ْي َع َة قَبَ ْض ُت َك ِّفي فَبَ َس ْ
ــطتُ ُمو َها َو [نَا َز ْعتُ ُك ْم] نَا َز َع ْت ُك ْم
135
«و ب َ َس ْ
ــطتُ ْم يَــ ِدي ف ََك َف ْفتُ َها َو
يَ ِدي ف ََجاذَبْتُ ُمو َها» و َ
ي تَ َد َّ
اك ْ ِ
الب ِلِ الْهِي ِم
َم َد ْدتُ ُمو َهــا فَ َقبَ ْضتُ َها ثُ َّم تَ َدا َك ْكتُ ْم َع َل َ

 .125واقعه.19-15 ،
 .126توبه.72 ،
 .127بقره.25 ،
 .128نساء.57 ،
 .129صحیح مســلم ،ج ،4ص ،2182ح2838؛ شرح الكافي ،ج،12
ص.20

 .130نهج البالغه ،نامه  ،3صص364و.365
 .131همان ،خطبه  ،89صص121و.122
 .132همان ،خطبه  ،94ص.139
 .133همان ،خطبه  ،133ص.191
 .134همان ،خطبه  ،158ص.223
 .135همان ،خطبه  ،137ص.195

َع َلى ِحيَ ِ
ــق َط
اض َها يَ ْو َم ِو ْر ِد َها َحتَّى انْ َق َط َع ِت النَّ ْع ُل َو َس َ
ــرو ِر النَّ ِ
اس بِبَ ْي َعتِه ِْم
الر َد ُاء َو ُو ِط َئ الضَّ ِع ُ
ِّ
يف َو ب َ َل َغ ِم ْن ُس ُ
ام َل
اي أَ ِن ابْتَ َه َج ب ِ َها َّ
إِي َّ َ
ير َو تَ َح َ
ير َو َه َد َج إِل َ ْي َها ال ْ َكبِ ُ
الص ِغ ُ
ن َ ْح َو َها ال ْ َعلِ ُ
اب» 136،به توصیف
ــر ْت إِل َ ْي َها ال ْ ِك َع ُ
يل َو َح َس َ
صحنه بیعت با خویش اشــاره میکند ،تا بدینوسیله و
به منظور استدالل علیه خوارج و کسانی که بیعت خود
را شکسته و ظالمانه به مخالفت با ایشان میپرداختند،
وضعیت و چگونگی صحنــه بیعت را یادآوری کند و
بیان کند این حالت اجتماعشــان در روز بیعت دلیلی
است محکم بر آنکه آنها با کمال میل و از روی اختیار
امر حکومت را به امام واگذار کردهاند.

 .136همان ،خطبه  ،229صص350و.351
 .137اشاره دارد به :ابراهیم( 37 ،ر.ک :البرهان فی تفسیرالقرآن ،ج،3
ص.)314
 .138قریش به فصاحت و سخنوری مشهور بودند ،چنانکه پیامبر(ص)
ي ِمن ق َُريش» (الفائق في غريب الحديث،
ب ب َ ْي َد أَن ِّ 
الع َر ِ
فرمود« :أَنا أَ َ
فص ُح َ
ج ،1صص9و126؛ ج ،4ص23؛ النهاية فــي غريب الحديث و األثر،
ج ،1ص)171؛ «من فصیحترین عربها هستم ،بهخصوص که از قریش
نیز میباشم».

 .139امیرالمؤمنین و نهج البالغه ،صص367و.368
 .140آیاتی که بر تحدی قرآن داللت دارد ،نشانگر آن است که قرآن از
جهت لفظ هم معجزه بوده و هســت .این آیات به ترتیب نزول عبارتند
از :اسراء88 ،؛ یونس38 ،؛ هود13 ،؛ طور33 ،و34؛ بقره23 ،و.24
« .141تصویرآفرینی در نهج البالغه» ،صص65و.66
 .142بقره.97 ،
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تصویرآفرینیهای نهج البالغه و تطبیق آن با تصاویر قرآنی و روایات نبوی(ص)

منشأ انطباق تصویرآفرینیهای نهج البالغه با
تصاویر قرآنی و احادیث نبوی(ص)
همانطــور کــه در نمونههای فوق مشــاهده گردید،
انطبــاق و هماهنگی کاملی در نوع بهکارگیری بالغت
و تصویرآفرینیهای نهج البالغــه با قرآن و احادیث
پیامبــر(ص) وجود دارد .مهمترین علــل این انطباق
عبارتند از:
 -1شــخصیت ادبی بالغی امام علی(ع) که خود متأثر
از عوامل گوناگونی است ،همچون :الف) عامل طبیعی:
عربســتان محیط خشــک و بیابانی است؛ بال زرع و
ال ضــرع 137،از این رو نه هنری بود ،نه دانشــی و نه
صنعتی و همیشه طبیعت باز ،بیابانهای وسیع و آسمان
صاف شــبه جزیره عرب ،پیش چشم عربها بود و این
عاملی بود که همه افراد قریش 138و بهویژه بنیهاشــم
را از سخنوری ،شــاعری و بلیغگویی بهرهمند ساخته
بود .چنانکه نقل کردهاند ،هنگامی که امام علی(ع) از

منبر پاییــن میآمدند ،مردم پیرامون آن حضرت جمع
میشدند و میگفتند :یا امیرالمؤمنین ما سخنانی بلیغتر
از سخنان شما نشــنیدهایم و امام در این هنگام تبسم
میکرد و میفرمود :چرا بلیغ نباشــم؟ در حالی که در
مکه متولد شــدهام 139.ب) بالغــت قرآن کریم :کتاب
آســمانیِ قرآن ،نه تنها از جهت پیــام جاویدان ،بلکه
از جهت فصاحت لفظی و بالغت معنوی نیز معجزهای
غیرقابل انکار به شــمار میرود 140و امام علی(ع) از
همان آغاز نزول که کودکی  10یا  13ساله بود ،تحت
تأثیر قرآنی با چنین ویژگیهایی قرار داشــت .ج) بلیغ
بودن پیامبر(ص) :بالغت معلم و مربی بزرگ امام یعنی
پیامبر(ص) عامل مهم بعدی در شــخصیت ادبی امام
بود .اثرگذاری این سه عامل خارجی در امام 141،سبب
شــگفتآوری در ســخن گفتن و ایجاد تصاویر ادبی
گوناگون است .به نظر نگارندگان ،این سه عامل همگی
عوامل خارجی هستند که شاید برای بعضی از صحابه
هم بتوان به مقداری کمتر تصور نمود ،از این رو باید به
عوامل مهمتری توجه کرد.
 -2عامل درونــی و وجود اســتعداد فوقالعاده امام
علی(ع)؛ این عامــل اگر اهمیتش بیشــتر از عوامل
خارجی نباشد ،کمتر نیست که به سبب آن امام ،مفهوم
را به بهترین شکل ممکن پردازش و سپس بیان مینمود
و کالمی خارقالعاده میساخت.
 -3زیســت مؤمنانه و حیات عارفانه امام علی(ع) که
به نظر میرسد مهمترین علت در انطباق گفتار (ظاهر
و معنای کالم) و تصویرآفرینیهای نهج البالغه با قرآن
و سنت نبوی(ص) اســت .قرآن كريم مهمترين كتاب
كان
آســمانى مسلمانان است و بر طبق آیات «ق ُْل َم ْن َ
ريل َف ِإن َُّه نَ َّزلَ ُه َعلى َق ْل ِب َ
ك بِ ِإ ْذ ِن ا ِ
َع ُد ًّوا لِ ِج ْب َ
هلل ُم َص ِّدق ًا لِما
142
«و َأن َْزلْنا ِإلَ ْي َ
تاب بِالْ َح ِّق ُم َص ِّدق ًا
ك الْ ِك َ
بَ ْي َن َي َد ْيه» و َ
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لِما بَ ْي َن َي َد ْي ِه ِم َن الْ ِك ِ
اح ُك ْم بَ ْي َن ُه ْم ِبما خاص تصویرآفرینی) قرآن ،حدیث پیامبر(ص) و کالم
تاب َو ُم َه ْي ِمن ًا َع َل ْي ِه َف ْ
َأن َْز َل اهللُ» 143،قرآن ضمن تصدیق ســایر کتب آسمانی امام علی(ع) این است که از یک سرچشمه و آن هم از
گذشته ،بر آنها هیمنه و ســیطره دارد ،از سویی دیگر علم حضوری ذات باریتعالی به عالَم ،ناشی میشود.
ون.
بر طبق آیات « ِإنَّا َج َع ْلنا ُه ق ُْرآنــ ًا َع َربِ ًّيا لَ َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
َو ِإن َُّه في ُأ ِّم الْ ِك ِ
كيم» 144،قرآن حبل نتیجهگیری
تاب لَ َد ْينا لَ َع ِل ٌّي َح ٌ
ممدود خدا اســت كه يك طرف آن ـ كه عربى مبين  .1امــام علــی(ع) با الهــام از آموزههــای قرآن و
اســت ـ در دست مردم و طرف ديگر آن ـ که منزه از پیامبــر(ص) و با بهرهگیری از روشــهای آنان جهت
وضع ،لغت ،اعتبــار ،و مبراى از مفهوم و معناى ذهنى ایجاد درک بیشتر مخاطب و در ذهن ماندن بهتر کالم،
است ـ نزد خداوند متعال است .این کتاب با تمام بطون از شــیوههای تصویرآفرینی دیداری استفاده نموده و
و تأويــات و با همه ظهور و تنزيالتش در درجه اول با خلق تصاویری زیبــا از جنس کلمات و با دقت و
نزد پیامبر(ص) بهعنوان واســطه بین خدا و مردم و در ظرافت ســعی در بیدار نمودن انسان از خواب غفلت
مرحله دیگر نزد انســان كاملى همچون امام على(ع) مینماید.
مشهود اســت؛ زيرا خود پیامبر(ص) یکی از مصادیق  .2در میان شیوههای آفرینش تصاویر بصری ،بیشترین
ــم الْ ِك ِ
تاب» 145را برادرش علی بن روش بهکار رفته ،توصیفات و شخصیت بخشیهای امام
بارز « َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُ
ابیطالب(ع) معرفی میکند 146.بر این اســاس معارف علی(ع) به اشیاء و پدیدهها است.
قرآن بهطور تمام و كمال نزد امام علی(ع) حاضر است .3 .آرایههای ادبی مانند تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه
از سویی دیگر علم ایشــان به معارف قرآنى از قبيل ســبب تصویرآفرینیهای متعدد میشوند که به وفور
علم حصولى نيســت ،بلكه از ســنخ علم حضورى و در کالم امــام علی(ع) وجود دارند و نقش پررنگی در
شهودى است .در بُعدی دیگر قرآن ،كتاب تدوينى خدا تصویرآفرینیها ایفا میکنند.
ِ
و
جهان خارج ،كتاب تكوينى او است و اين دو صحيفه  .4امــام علی(ع) در نهج البالغــه مخاطب را کمتر از
كام ً
ال هماهنگ هستند ،بهنحوى كه اگر قرآن بهصورت حرکات نمایشــی و رنگها بهرهمند میکند ،از این رو
آفرينش تكوينی تمثل يابد ،همين جهان مشهود خواهد کمکاربردترین شــیوههای تصویرآفرینی نهج البالغه
شد و جهان مشهود اگر بهصورت كتاب تدوينى تجلى محسوب میشوند.
كند ،همين قرآن كريم مىشــود ،پس كسى كه به همه  .5علتهای متعددی همچون شخصیت ادبی بالغی امام
ابعاد قرآن علم شــهودى دارد ،به اسرار و رموز جهان علی(ع) و اســتعداد فوقالعاده ایشان ،سبب انطباق و
تكوين نيز علم حضورى دارد و سخن او با سخن خالق هماهنگی تصویرآفرینیهای نهــج البالغه با وحی و
این قرآن و جهان و آورنده آن کام ً
ال منطبق میگردد و حدیث نبوی(ص) شده است.
از این رو این هماهنگی نه فقط در حوزه معنا ،بلکه در  .6زیســت مؤمنانه و حیات عارفانــه امام علی(ع)،
ظاهر کالم نیز تجلی مییابد 147.با این وصف میتوان علت اصلی انطبــاق تصویرآفرینیهای امام با قرآن و
گفت مهمتریــن علت هماهنگی و انطباق کالم (بهطور سنت نبوی(ص) است و تنها این ویژگی میتواند سبب
بهوجود آمدن این اندازه از هماهنگی باشد.
 .143مائده.48 ،
 .144زخرف3 ،و.4
 .145رعد.43 ،
 .146تفسیر نورالثقلین ،ج ،2صص523و ،524ح211و.217
« .147حیات عارفانه امام علی(ع)» ،صص.17-11

کتابنامه
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 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهــدی فوالدوند ،تهران،دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمى1418 ،ق.
 آشــنایی با علوم اســامی (( )1منطق ـ فلســفه)،مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا1380 ،ش.
 آفرینــش هنری در قرآن ،ســید قطــب ،ترجمهمحمدمهدی فوالدوند ،تهران ،بنیاد قرآن1367 ،ش.
 اسالیب البیان فی القرآن ،سید جعفر حسینی ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1413 ،ق.
 اسالم و هنر ،محمود بستانی ،ترجمه حسین صابری،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
1371ش.
 اســلوب الحوار فی الحدیث النبوی (دراسة مقارنة)،خلیل محمد ایوب ،دمشق ،دارالنوادر2012 ،م.
 «اســلوب گفتوگو در قرآن کریم» ،مستنصر میر،ترجمه علی شریفی و سید رضا موسوی ،مجله گلستان
قرآن ،شماره  ،122شهریور 1381ش.
 اصــول التربیــة اإلســامیة ،عبدالرحمن نحالوی،بیروت ،دارالفکر المعاصر2001 ،م.
 األمالي ،محمد بن حســن طوســى ،قم ،دارالثقافة،1414ق.
 امیرالمؤمنین و نهج البالغه ،عزیزاهلل عطاردی ،تهران،نشر عطارد1379 ،ش.
 «انواع تصویر در نهج البالغه» ،ولیاهلل حســومی،مجله پژوهشنامه علوی ،سال پنجم ،شماره  ،2پاییز و
زمستان 1393ش.
 اإلیضاح فی علوم البالغــة ،محمد بن عبدالرحمنخطیب قزوینی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 البرهان في تفســير القرآن ،ســيد هاشم بن سليمانبحرانى ،قم ،مؤسسة البعثة1374 ،ش.
 التصویر الفنی فــی الحدیث النبوی ،محمد بن لطفیصباغ ،بیروت ،المکتب اإلسالمی1409 ،ق.
 التصویــر الفنــی فی القرآن ،ســید قطــب ،مصر،دارالشروق1425 ،ق.

 تصویرســازی هنری در قرآن ،ســید قطب ،ترجمهزاهد ویسی ،تهران ،آراس1389 ،ش.
 «تصویرآفرینــی در نهــج البالغــه» ،محمدمهدیجعفری ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
دوره  ،17شماره  ،2بهار 1381ش.
 التعبیر الفنی فی القرآن ،امین بکری ،بیروت ،دارالعلمللمالیین1994 ،م.
 تفسير نمونه ،ناصر مكارم شيرازى ،تهران ،دارالكتباإلسالمیة1371 ،ش.
 تفســير نورالثقليــن ،عبدعلى بن جمعه عروســیحويزى ،قم ،اسماعيليان1415 ،ق.
 تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،محمد بن حسینشریف رضی ،ترجمه سید محمدباقر سبزواری ،تهران،
دانشگاه تهران1330 ،ش.
 تنبیه الخواطر و نزهة النواظــر المعروف بمجموعةورام بــن ابيفــراس حلی ،قم ،مكتبــة الفقيه،
ّ
ورامّ ،
1410ق.
 جامع األخبار ،محمد بن محمد شعيري ،نجف ،مطبعةحيدرية ،بىتا.
 جلوههایــی از هنر تصویرآفرینــی در نهج البالغه،مریم حاجی قاضی اســترآبادی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشكده علوم حدیث شهرری1388 ،ش.
 جواهر البالغة فــی المعانی و البیان و البدیع ،احمدهاشمی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی1414 ،ق.
 الحدیــث النبوی :رؤیة فنیة جمالیة ،صابر عبدالدایمیونس ،قاهره ،دارالوفاء1999 ،م.
 الحوار القرآنی فی ســورة نــوح ،یحیی بن محمدزمزمی ،ریاض ،دارالتربیة و التراث1419 ،ق.
 الحوار فی الحدیث النبوی الشــریف دراسة تحلیلیةبالغیــة ألحادیث مختــارة ،علوة بنــت عابد عبداهلل
حسانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،عربستان ،جامعة
ام القری1429 ،ق.
 -الحوار فی القرآن الکریم ،سید محمدحسین فضل اهلل،
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بیروت ،دارالمالک1996 ،م.
 الحوار فی القرآن نماذج و مبادئ ،زکی میالد ،ریاض،مرکز الملک عبدالعزیز للحوار الوطنی1431 ،ق.
 «حیــات عارفانه امام علــی(ع)» ،عبداهلل جوادیآملی ،مجله قبسات ،شماره  ،19زمستان 1380ش.
 الدر المنثور فى التفســير بالمأثور ،عبدالرحمن بنابىبكر ســيوطى ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى نجفى،
1404ق.
 دراســات فی النقد العربی الحدیث و مذاهبه ،محمدعبدالمنعــم خفاجــی ،قاهره ،دارالطباعــة المحمدیة،
1967م.
 روائع نهــج البالغة ،جورج جــرداق ،بیجا ،مركزالغدير للدراسات اإلسالمية1375 ،ش.
 زمینه اجتماعی شــعر فارســی ،محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران ،اختران1386 ،ش.
 زیباشناســی آیات قرآن ،ســید حسین سیدی ،قم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1390 ،ش.
 زیبایی و هنر از دیدگاه اســام ،محمدتقی جعفری،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1360 ،ش.
 ســنن ابنماجه ،محمد بن يزيــد ابنماجه قزويني،بیروت ،دارإحياء الكتب العربية ،بیتا.
 سنن ابيداود ،ابوداود سليمان بن اشعث سجستانی،صیدا ـ بيروت ،المكتبة العصرية ،بیتا.
 شــرح الكافي ـ األصول و الروضة ،محمدصالح بناحمد مازندرانی ،تهران ،المكتبة اإلسالمية1382 ،ق.
 شرح نهج البالغة ،عبدالحميد بن هبةاهلل ابنابيالحديد،قم ،کتابخانه آيةاهلل مرعشي نجفي1404 ،ق.
 شــرح نهج البالغة ،ميثم بن علــى ابنميثم بحرانى،بیجا ،دفتر نشر الكتاب1362 ،ش.
 شــرح نهج البالغــة ،محمد عبده ،قاهــره ،مطبعةاإلستقامة ،بیتا.
 الشــعر العربی المعاصر ،عزالدین اسماعیل ،قاهره،دارالفکر العربی1966 ،م.
« -شیوههای تصویرســازی مفاهیم در نهج البالغه»،

ولیاهلل حسومی ،حسین خاکپور و محمدعلی مهدوی
راد ،مجله مطالعات اســامی :علــوم قرآن و حدیث،
شماره  ،89پاییز و زمستان 1391ش.
 صحيح ابنحبــان بترتيب ابنبلبان ،محمد ابنحبان،بیروت ،مؤسسة الرسالة1414 ،ق.
 الصناعتین ،ابوهالل حســن بن عبداهلل عســکری،قاهره ،مطبعة عیسی الحلبی و شرکاء1971 ،م.
 الصوت اللغوی فی القرآن ،محمدحسین علی صغیر،بیروت ،دارالمؤرخ العربی2000 ،م.
 صور خیال در شــعر فارســی ،محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران ،نشر آگاه1375 ،ش.
 الصــورة األدبیة فــی القرآن الکریــم ،صالحالدینعبدالتواب ،بیروت ،مکتبة اللبنان ناشرون1995 ،م.
 «الصــورة الفنیة فی األدب النبــوة» ،محمد عودة،رجاء ،مجلة األدب اإلسالمی ،شماره 1420 ،25ق.
 الصــورة الفنیة فی الحدیث النبوی الشــریف ،احمدزكريا یاسوف ،دمشق ،دارالمکتبی2006 ،م.
 الصورة الفنیة فی الشــعر العربــی (حتی قرن الثانیالهجری) ،علی بطل ،بیروت ،داراألندلس1983 ،م.
 الصورة الفنیة فی المثل القرآنی ،محمدحســین علیصغیر ،بیروت ،دارالهادی1412 ،ق.
 علوم بالغت در نهج البالغه ،قاســم فائز و دیگران،تهران ،سمت1390 ،ش.
 الفائــق فــي غريــب الحديث ،محمــود بن عمروزمخشرى ،بيروت ،دارالكتب العلمية1417 ،ق.
 فرهنگ بزرگ ســخن ،حسن انوری ،تهران ،سخن،1382ش.
 فرهنــگ فارســی ،محمد معین ،تهــران ،امیرکبیر،1376ش.
 فرهنگ معاصر عربی فارســی ،آذرتاش آذرنوش،تهران ،نشر نی1385 ،ش.
 القرآن و الصورة البیانیة ،عبدالقاهر حســن ،بیروت،بینا1405 ،ق.
 -القصص القرآنــی رؤیة فنیة ،فالــح ربیعی ،قاهره،
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دارالثقافیة1422 ،ق.
 الکافی ،محمد بن یعقــوب کلینی ،تهران ،دارالکتباإلسالمیة1407 ،ق.
 کنز العمال ،علي بن حسامالدين متقی هندی ،بیروت،مؤسسة الرسالة1401 ،ق.
 اللغة و اللون ،احمد مختار عمر ،قاهره ،عالم الکتب،1997م.
 المثل الســائر فی ادب الکاتب و الشاعر ،نصراهلل بنمحمد ابناثیر ،بیروت ،المکتبة العصریة1420 ،ق.
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