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 1دکتر ابراهیم فالح

  چکیده

بیانات . اي برخوردار است از اهمیت ویژه) ع(جستجو در متون مذهبی ادبی به جاي مانده از ائمه 

از نظر محتوي سرشار از حکمت و معرفت و از ) ع(بن موسی الرضا سلطان سریر ارتضا حضرت علی

جـا   متون به. حیث سبک و سیاق تابلوهایی نفیس و ارزشمند از زیبایی، جمال و شکوهمندي است

مانده از هشتمین خورشید امامت، زاییدة احساسات زودگذر بشري نیستند بلکه محصـول تراوشـهاي   

گیرند، لذا در قالبهاي  می  فکري و دینی عمیق هستند که از خدا و اعتقاد عمیق به کرامت انسان مایه

  .اند زیباي بالغی و ادبی به زیور آراسته گشته

رویکردي زیبایی شناسانه در بیانات رضوي » ر بیانات رضويصور بالغی د«این مقاله با عنوان 

است که گوهر معرفت را در قالب صدفهاي زیبا و جذاب الفاظ فصیح و بلیغ ریختـه و راز و رمـز   

در این مقاله ابتدا بالغت آن امام همام مطرح گردیده و سپس صور بالغی . اند کمال را به آدمی گفته

دیقی از متون پژوهش گردیده و سرانجام این نتیجه بـه دسـت آمـده    در بیانات رضوي با ارایۀ مصا

توان زیباییهاي فراوان استخراج و معرفی نمود و معارف و مفاهیمی  است که با چنین بررسیهایی می

  .هاي دینی خویش افزود و در نهایت به عمق معارف دینی رسید  جدید به اندوخته

  .فصاحت، بالغت بیانات رضوي، صور بالغی، :واژگان کلیدي

                                                             
 Fallahabrahim@gmail.comساري استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد .  1
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  مقدمه

گستر است که شیفتگان ادب و بالغـت را   چنان زیبا و دلربا و ژرف و معنی بیانات رضوي، آن

با نور دانش و گفتار نیکوي خویش از اسرار و رموز ) ع(امام . رباید نماید و دل می مسحور خود می

کیمانه و فشرده پرمعنی است تمام گفتار و سخنانش، گفتاري ح. دارد بر می  وجود هستی مطلق پرده

  .اي ناگسستنی دارند بندهایی دلربا است که رشته و الفاظ برجستۀ کالم وي همانند گردن

اي  بعد از کالم وحی که با معانی ژرف و عمیق در اسلوبهایی زیبا و أنیق، نمود یافت، در مرتبه

ثمـار بیـانی و بنـانی    اکند، آثار و  است دلبري می  تر از این کالم باال بلند که تا روزگار باقی پایین

و خاندان ) ص(روي رشک ملک، یعنی پیامبر اکرم چهارده عقل آویخته از بام فلک و چهارده خوب

به اقتضـاي حـال مخاطبـان    » روایات و مناجات«هستی قرار دارد که در دو حوزة  محترم آن یگانه

  )4 ص: ش1384خانجانی، . (عرضه شده و به جامۀ تعبیر درآمده است

روشها استفاده نموده   ترین بیانها و زیباترین دربیان معارف دین مبین اسالم، از ساده) ع(امام رضا

که براي همۀ آحاد جامعه قابل درك بوده و با این شیوه که بهترین شگرد براي تبدیل تهدیـد بـه   

  .فرصت بود، مکر دشمنان را به خودشان بازگردانده است

مت و بالغت و وجود عینی و خارجی قرآن کریم است، بـا گفتـار   ایشان که نماد جاودان حک

هـاي   دار یک نبـرد فرهنگـی، دسیسـه    حکیمانه و فصیح و بلیغ خویش به عنوان بزرگ ترین پرچم

  .پیچیدة دستگاه عباسی را نقش بر آب کرد

نـات  نگارنده در این مقاله  بر آن است تا صور بالغی و زیباییهـاي ادبـی و ابعـاد آن را در بیا   

  .رضوي تبیین نماید و جایگاه آن را نشان دهد
  

  بالغت هشتمین خورشید امامت -1

هاي درخشانی هستند که هر گونـه   همچون جواهر و مروارید) ع(کلمات نزد حضرت امام رضا

از   برانگیـز   دهند تا شکلی زیبا و تحسـین  دیگر قرار می آن حضرت اراده نمایند آنها را در کنار هم

دل  ترین سخن بیافرینند و در اعماق دل هر شنونده و مخاطـب صـاحب   شیواترین و بلیغرساترین و 

شان که همان اجرا کردن دین الهی  عبارات بلیغ آن حضرت براساس هدف غایی و الهی. نفوذ نمایند

هاي فکري و مادي است که مأمون و خاندان عباسی ایجـاد   و اصالح و هدایت امت اسالمی از انحرا

حـال  ) ع(دهد که امـام   این دین را به  نفع خویش مصادره نمایند، این نکته را بازتاب می کردند تا
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گردد، ایجاز  الزم می) سخن کوتاه(مخاطبان را به دقت مورد نظر خویش قرار داده و جایی که ایجاز 

ایجـاب  ) سـخن دراز (جا که حال مخاطب، اطنـاب  به کار برده  و آن) سخن کوتاه و رسا(غیرمخل

در تمـامی خطـب و یـا    . انـد  بهره گرفته) سخن دراز بدون ایجاد تنفر(نماید از اطناب غیرممل  می

ها و یا کلمات قصار، آن حضرت عالوه بر رعایت فصاحت کلمات و بالغت در کالم؛ صور  مناظره

تشبیه، مجاز، سجع و جناس و تصویر فنی و تجسیم و تخییل را به کـار  : بیانی و بالغی زیبایی مانند

) ع(امـام رضـا  . تا این که با سخن روشن و بلیغانه، مخاطبان را با مقاصدشان آشـنا سـازند  . اند  برده

مضامین و معانی متون را بر پایۀ احساسات و عواطف زیبا و در عـین حـال حکیمانـه و در قالـب     

صالح هـروي  در این باره . خود به عنوان امام و امانتدار دین و امت ابراز نموده اند  مسؤولیت دینی

: قـالَ » فَکَیف یحیِی أمرَکُم؟«: فَقُلْت لَه: حم اللّه عبدا اَحیا أمرَنار «:فرمود) ع(کند که امام رضا نقل می

): 284 ص:ق1425صدوق، (».یتَعلَّم علُومنا و یعلِّمها النّاس، فَإِنَّ النّاس لَو علموا محاسنَ کَالمنا الَتَّبعونا«

چگونه دستورهاي : به او گفتم. اي را که دستورهاي ما را احیا و زنده نماید خداوند رحمت کند بنده(

اگر مردم . علوم و دانشهاي ما را بیاموزد و به مردم آموزش دهد: فرمود) ع(شما را زنده کند؟ امام 

ر که مالحظه شد، در این بیـان  همانطو.) نمایند زیباییهاي گفتار ما را بدانند هر آینه از ما پیروي می

بـه  ) ع(به زیبایی گفتارشان اشاره نمودند که این زیبایی گفتار را از جدشان امام علی ) ع(امام رضا

» وانّا الَمراء الکَالَمِ و فَینا تَنََََشَّبت عرُوقُه و علَینَـا تَهـدلَت غُصـونُه   «فرماید  آنجا که می. اند ارث برده

باشیم، و درخت آن در میان مـا ریشـه دوانـده و     همانا ما امیران سخن می): (223غه، خ نهج البال(

  .)هاي آن بر سر ما سایه گسترده است شاخه

نـرم    بـه جنگـی  ) ع(مأمون که برخوردهاي سخت اسالف خود را ناکارآمد یافته و با امام رضا

که در این میان، فصـاحت و بالغـت و   مواجه شد ) ع(برخاسته بود، با مقابلۀ هوشمندانه و نرم امام 

ترین ابزار مقابله در جبهۀ فرهنگی و سیاسـی بـوده زیـرا کـالم و گفتـار       زیبایی گفتار امام از مهم

  .تر است هنگامی که با فصاحت و بالغت آمیخته باشد، معجزه وتأثیر آن فراوان
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  هایی از بیانات رضوي بررسی صور بالغی گزیده -2

ی وبالغی بیانات رضوي در باالترین سطح بالغت و فصاحت قرار گرفتـه و  هاي زیباشناخت جنبه

  : از دو جهت در اوج و بلندي کمال است

  فصاحت و بالغت؛ - 1

 .محتوا و مضمون - 2

تر در کنـار یکـدیگر قـرار     در بیانات رضوي، حکمت، فصاحت و بالغت به زیبایی هرچه تمام

صویرهاي بدیع از حقایق و روابط عینی و با به نماید و با تعبیرات لطیف و ت گري می گرفته و جلوه

کشاند و او را در عالمی پر  کارگیري صور خیال، دل آدمی را از طبیعت به سوي آستانه حقیقت می

دهد و در یک جمله، باعث تصعید و تلطیف اضـالع   از نورانیت، پاکی، دلدادگی و شیدایی قرار می

  .شود یوجود انسان، از ادراك، احساس و کردار او م

اش،  اي و اجتماعی این گفتارها، با قالب بالغی و ادبی محتواي اعتقادي، اخالقی، حکمی، موعظه

از صور بالغی در ) ع(استفاده امام. ارزش واال و جایگاه باالیی در میان متون دینی به آن داده است

ضامین را با ترکیباتی قالب تشبیه و زبان مجاز و جناس و طباق و سجع و جز آن بسیار زیبا بوده و م

  .نواز بیان کرده است روح

داراي حضور ذهن، سرعت انتقال، قدرت استدالل و روانی و شـیوایی کـالم بـود،    ) ع(امام رضا

زحمت اندیشه و بدون سستی در بیـان در اختیـارش قـرار     معانی بکر و تازه در هنگام ضرورت بی

و دانشمندان و زندیقان که آنان را با دالیل  داشت، مباحثات و مناظرات آن حضرت، با ارباب ادیان

نمود، دلیلی آشکار بر میزان حضور ذهن و سرعت انتقال  روشن و براهین قاطع محکوم و مغلوب می

  .و به کارگیري فصاحت در گفتار است

تواند الگو و راهبردي مناسب براي ما در عصر حاضر  هاي بالغی بیانات رضوي می بررسی شیوه

را در گفتمان دینی اجرا کرد، در این صورت بـه یقـین   ) ع(هاي امام وان روشها و شیوهت باشد و می

  .تر باشیم توانیم در معرفی اسالم به جهان موفق می

اند بسیار است و در این جا بـه بعضـی از ایـن     آن را به کار برده)ع(صنایع بالغی که امام رضا

  .شود صنایع بالغی اشاره می
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  1حسن ابتدا: 2-1

یابیم که بـه شـیوة قـرآن     کنیم، در می را بررسی می) ع(ی فرازهاي نخستین کالم معصومینوقت

کریم و براساس تعالیم مکتب نبوي، سخن خود را با حمد و ثنـاي خداونـد قـادر و متعـال آغـاز      

  . کنند می

اهللا الرحمن الرحیم با حمد و ستایش خداونـد   مطلع قرآن کریم سورة فاتحه است که پس از بسم

  :فرماید شود و می غاز میآ

» دمالْح لَّهبِّ لینَ رالَمحمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است(): 1/حمد(»  الْع(.  

  :فرماید جا که می شود؛ آن نیز غالباً با حمد ثناي الهی آغاز می) ع(هاي امیرالمؤمنین علی خطبه

سـپاس خـدایی را کـه سـخنوران در     ): (1البالغه، خ  نهج( » ه الْقَائلُونَاَلْحمد للَّه الَّذي الیبلُغُ مدحتَ « 

  .) ستودن او بمانند

  همین شیوه نیز در بیانات رضوي مد نظر قرار گرفته است، زیرا ایشان در آغاز کـالم خـویش  

و وضَع کُلَّ شَیء منـه موضـعه   سبحانَ من خَلقَ الخَلَقَ بِقُدرته، و أتقَنَ ما خَلَقَ بِحکمته، «: فرماید می

منزّه است خدایی که به قدرت خود، خالئق را خلق « ) : 238ص :1ج : ش1373صدوق، ( ». بِعلمه

کرده است و آن چه را خلق کرد، به حکمت خود متقن و استوار آفرید و با علم خویش، هر چیز را 

کـریم و اجـداد    ر این  رویکرد،  از سـبک قـرآن  د) ع(بنابراین امام رضا»  .در جاي خود قرار داد

  . بزرگوارش پیروي و گفتار خود را با سخنان آنان هماهنگ کرده است

در هر سخن نثر و نظم امري بسیار مهم و حساس است؛ زیرا اول چیزي است کـه  » حسن ابتدا«

شـود   مـی رسد، پس اگر حسنی دارد باعث زیادي شوق حاضرین در سماع آن  به گوش سامعین می

وشنونده را از شنیدن یا خواندن باقی سخن ) 392ص :ش1376مازندرانی، .(رغبتی است واال باعث بی

سخن همچون قفلی است که آغاز آن، به منزلۀ کلید آن است، پس هر قفل سخنی . کند منصرف می

  .را با کلید مناسب آن باید گشود

  2حسن ختام: 2-2

حسن ابتدا، حسن ختام بسیار دلپذیر و مناسبی را به کـار  در گفتارهایش عالوه بر ) ع(امام رضا

برد که در آراستگی و پختگی و تأثیرگذاري، آن را در حد اعالي سخن قرار داده است، به ویژه  می

با عنایت به این که معموالً آخرین بخش از کالم، بیشتر از دیگر اجـزاي آن در گـوش بـر جـاي     
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  .گردد در نفس جایگزین می. گیرد و لذت آن  ن جاي میماند و گاهی فقط همان بخش در ذه می

طور که در آغاز سخن به ستایش خداوند همت گمارده است، در آخر، عبارتهایش  همان) ع(امام

سبحانَ من یعلَم خَائنَه األَعینِ و مـا  ... «. با نهایت ظرافت بیاناتش را با واژة حمد به پایان برده است

دوی الصالبصیرُتُخف میِعالس وه و ،شَیء هثلکَم لَیسمنـزّه  «): 238ص :1ج : ش1373صدوق، (» ر، و

داند، هیچ چیز مانند  بار چشمها و نیتهاي پنهان در دل را می است کسی که نگاههاي مخفی و خیانت

  ش سـامع حسن ختام به اعتبار آن که آخر چیزي است که به گو» او نیست و او شنوا و بینا است 

رسد؛ پس اگر احسن باشد، موجب التذاذ سامع بیشتر است و تدارك نقصانی که از پـیش واقـع    می

  )393ص :مازندرانی، همان. (نماید شده، می

  3قصر: 2-3

نمونـۀ قصـر در   . یکی از مظاهر بالغی بسیار زیبا که در بیانات رضوي به کار رفته، قصر است

خویش « ): 325ص :ق1417حرّانی، (» أَخالَقِ األَنبِیاء التَّنَظُّف من«: چنین است) ع(گفتار امام رضا 

در این جمله، صـنعت قصـر بـه روش    .) را پاکیزه کردن و آرامش از اخالق و شیوة پیامبران است

منـد از معنـاي زیـاد     عبارت کوتاه و موجز و در عین حال بهـره . تَقدیم ما حقَّه التَأخیِرُ آمده است

  » .است

در حدیث فوق عالوه بر اشاره به اهمیت نظافت . بیا، الگو و اسوة حسنه از جانب خداوند هستندان

چـون  . انـد  نظافت و پاکیزگی را از اخالق پیامبران الهـی دانسـته  ) ع(که در حصر قرار گرفته، امام

و  حس نیکی، حـس مـذهبی  (ترین ابعاد چهارگانه  نظافت، زیبایی است و حسن زیبایی یکی از مهم

شناسان معتقدند تمام زیباییهاي ادبی، شعري، صـنایع ظریـف    روح انسانی است و روان) زیبایی حس

مکـارم  . (باشد هنري، و دستی و جز آن هر آن چه در زیر مجموعۀ هنر هست، مولود این حس می

  )150ص :6ج : ش1380شیرازي، 

  استفهام در معناي ثانویه: 2-4

نوسی از معنی را در قالب میدانی گسترده از معانی ثانویـه بـه   در متون خویش، اقیا) ع(امام رضا

شود و یکی از وجوه  اند و این در عرصۀ ادب و بالغت، شاهکاري بسیار بزرگ شمرده می کار برده

هنر در زبان ادبی همین خروج از هنجارهاي عادي زبان به اقتضاي حال و مقام است کـه قطعـاً بـه    

  .گیرد در معنی و اهداف بالغی صورت می قصد تأثیر در مخاطب و مبالغۀ
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هیهـات هیهـات، ضَـلَّت    ...«: فرماید در توصیف امامت و جایگاه آن می) ع(به عنوان مثال امام

لُومالح تتَاه قُولُ، وأَو ... الع ،هقَامم قُومن یم دوجأَو ی ،هتبِکَیفی تنعأَو ی بِکُلّیته فوصی ی  فَکَیف غنـی

نَاهنه، هرگز، هرگز؛ در وصف شأنی از شـؤون و فضـیلتی از   ... «): 324ص :ق1417حرّانی، (» ...غ

توان او را به طـور   چگونه می... فضائل او، عقول به گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است

د یـا نیـاز او را   کامل وصف کرد و کیفیت او را بیان نمود، یا کسی را یافت که جاي او را بگیـر 

  ».برطرف سازد

اي لطیف، استفهام را در معناي ثانوي و بـه معنـاي    شود که امام به گونه در این فراز مالحظه می

خویش که همان بسط عدالت و دین   را در خدمت هدف غایی  گیرد و بالغت نفی و انکار به کار می

  .دهد خدا است، قرار می

  تنوعغناي متن از کلمات فصیح و م: 2-5

: پرسـیدند ) ع(از امام رضـا . بیانات رضوي داراي واژگان فصیح و گوناگون و بسیار غنی است

أَصبحت بِأَجلٍ منقُوصٍ، وعملِ محفُوظ، : گذرانی؟ امام فرمود کَیف أَصبحت؟ روزگار را چگونه می«

بسـیاري از  ) 362ث :ش1385حکـیم،  (» ما یفعلُ بِنَارِقَابنا، والنَار من روائنَا، و الَ نَدرِي   والموت فی

نماینـد،   و عباراتی از این قبیل اکتفا می» شکراً«و یا » الحمدهللا«مردم در جواب سؤال فوق به کلمۀ 

در پاسخ از کلمات فصیح و غنی استفاده کردند و جوابی را که ارائه نمودند کـه درس  ) ع(ولی امام

گذرانم که از عمرم  روزگار را در حالتی می« : فرمایند ایشان می. دهد عبرت از زندگی را تشکیل می

مان افکنده شده است، آتش دوزخ را پشـت   کاسته، کردارم ثبت گردیده، ریسمان مرگ بر گردن

  ».دانیم با ما چه خواهند کرد سر داریم و نمی

نده به شـمار  فصاحت و شیوایی کالم و کاربرد واژگان غنی، یکی از ویژگیهاي خطیب و گوی

و نیز در خطابـه و  . آور باشد شود، سخن او، خالی از اختصار زیاد و تفصیل مالل آید و باعث می می

در مـتن  . مناظره، نظم الفاظ را طوري با هم ترکیب نماید که معانی مقصود گوینده را منتقل نمایـد 

ن حال میان کلمات فوق، هیچ امري که باعث خروج کلمات از فصاحت باشد وجود ندارد و در عی

  .به کار رفته آن چنان پیوستگی برقرار است که معناي آن به سادگی قابل فهم است

  ابتکار در معنا و مفاهیم: 2-6

اگر نویسنده و سخنور، معنا و مفاهیم را از ذهن و اندیشۀ خویش در قالب یک متن ادبی تجلی و 
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اي است که عنصر ابتکار هـم   رضوي به گونهبیانات . تبلور بخشد، عنصر ابتکار را به کاربرده است

مضامین متون و مناظرات و گفتگوها فـرآوردة  . در معنا و هم در ساختار در درجۀ باالیی قرار دارد

امام در رابطه با ایمان . است   شان منظور نموده ایشان است و آنها را براساس ذوق ادبی افکار شریف 

قربانی، (» لبِ، ولَفظٌ بِاللِّسانِ، و عملٌ بِالجوارِحِ، الَیکُونُ اإلِیمانُ إِالَّ هکَذَااإلیمانُ عقد بِالقَ«: فرمایند می

ایمان، پیمانی قلبی و تلفظ به زبان و عمل با اعضا و جوارح است و جز « ): 325ص :1ج : ش1388

  .»باشد این گونه نمی

اند و آنها را در قالبهاي آهنگین و با  ودهمعانی منحصر به فرد ابتکار نم) ع(در این عبارتها امام 

  . اند پیسوتگی تمام موسیقیایی به کار برده

  تقلید در معنا و مفهوم:  2-7

هایی  اگر نویسنده و یا سخنور، معانی و مفاهیم محصول و زاییدة تفکر دیگران را در قالبها و جمله

هاي فراوانی یافت  ، جمله)ع(ان امام رضادر میان سخن. به کار ببرد، عنصر تقلید را به کار برده است

و یـا از  ) ص(هایی از معانی و مضامین آنها از قرآن کریم و یا از حضرت رسـول   شود که رگه می

البته این داللت بر ضعف نیست بلکه توسعه و گسترش و تفسیر . اقتباس شده است) ع(حضرت علی

مـثالً  . در فنون تعبیري اسـت ) ع(مام رضاموضوع به وسیلۀ قالبهاي ادبی نشانگر قوت و ورزیدگی ا

لَیلَۀُ القَدرِ یقَدر اهللاُ عزَّوجلَّ فیها ما یکونُ منَ السنۀِ إِلَی السنۀِ من حیـاةٍ أَو  « : فرمودند لیلۀ القدردربارة 

ت امسال تا سال در شب قدر، خداوند مقدرا« ): 368ص :صدوق، همان(»موت أَو خَیرٍ أَو شَرٍّ أَو رِزقٍ

که در عبارت فوق » .فرماید آینده را، از مرگ و زندگی، خیر و شرّ و رزق و روزي، همه را مقدر می

و ما أَدرئک ما . إِنَّا أَنزَلْنَاه فىِ لَیلَۀِ الْقَدرِ«. از آیات قرآن کریم بهره گرفته است لیلۀ القدردر رابطه با 

از ) ع(شود که امام رضا و یا این که در قرآن تقسیمات علمی فراوانی دیده می) 2 - 1/ قدر(» لَیلَۀُ الْقَدرِ

أَورثْنَا     ثم« . به عنوان نمونه امام از این تقسیم قرآنی تأثیر پذیرفته است. آن تأثیر زیادي پذیرفته است

نَفْسه و منهُم مقْتَصد و منهُم سابِقُ  بِالْخَیر�ات بِإِذْنِ اللَّه  الْکتَاب الَّذینَ اصطَفَینَا منْ عبادنَا  فَمنْهم ظَالم لِّ

پس کتاب را به آنان که از بندگان خویش برگزیدیم، ارث «): 32/فاطر(» ذَالک هو الْفَضْلُ الْکَبِیرُ

و گروهی از ایشان  رو دادیم پس برخی از ایشان ستم کننده بر جان خود است و برخی از ایشان میانه

ایشان تحت تأثیر این » .به فرمان خدا سبقت گیرنده به سوي خوبیهاست، آن همین فضل بزرگ است

ق، ج 1403مجلسی، (» بالغٌ الَ یکتَفی، و طَالب الَ یجِد: الناس ضربان« : فرمایند تقسیم دربارة مردم می
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  ».یابد اي که نمی  کند و جوینده ه نمیاي که بسند رسیده: اند مرم دو گونه«): 349ص: 75

  پیوستگی و انسجام میان لفظ و معنا: 2-8

براي هر معنا و مضمونی در متن، عبـارت و لفـظ   ) ع(توان گفت که امام رضا در این رابطه می

. شود برند و این پدیده در تمامی متون و خطب و مناظرات به وضوح مشاهده می خاص را به کار می

إِیاکُم و الغیبۀَ فَإِنَّها « : چنین فرمود. حضرت به مردي که غیبت شخصی را نموده بود در این موضوع

از غیبت کردن بپرهیزید بـه درسـتی کـه غیبـت     « ): 28ص :ش1381بشارتی، (» ادام کالَبِ النَّار

 این عبارت در عین کوتاهی معانی بلندي دارد و موجب توجه شنونده» .خوراك سگان دوزخ است

واژگان عبارات فوق و نیـز سـاختار آن از قبیـل    . گردند به گناه و پلیدي و آگاهی او از غیبت می

دهندگی است، تا غرض متن که همان تجسیم بدي  کالب و النار و ایاکم داراي بار توبیخی و شوك

  . غیبت باشد براي مخاطب حاصل گردد و از راهی که در آن سیر نموده، بپرهیزد

  و آهنگین بودن کلمات موسیقی: 2-9

موسیقی و آهنگین بودن کلمات با به کار بردن صحیح کلمات در جاهاي مناسـب خـویش در   

به عنوان . هاي زیبایی یک متن آهنگ موسیقیایی است بنابراین یکی از جلوه. گردد متن حاصل می

قربـانی،  (» ماشی بینَهما ملعونُونَالرَّاشی و المرتَشی و ال«: فرمایند دربارة رشوه می  )ع(نمونه امام رضا

این عبارت » ..رشوه دهنده و گیرندة آن و واسطۀ بین آن دو نفرین شده هستند« ): 271ص :همان

به دلیل قرار گرفتن مناسب هر کدام از کلمات در جاي خویش از آهنگ موسیقی دلنشین برخوردار 

  .اند ی و المرتشی و الماشی به کار بردهاست، و حضرت، موسیقی و ایقاع را در کلمات الرّاش

ه بِـاألَذي قَمـاً    «: فرمایند و یا در این دعا می قُمـ اً، و غَمـ الَءبِالب هغُم اً وطَم الَءبِالب هطُم ماللّه... «

 خداوندا آن دشمن را بسیار سخت فراگیر و بال را بـه او بپوشـان و آزار را بـر او   « ): 479: همان(

، موسیقی و ایقاع را در کلمات طُمه، غُمه، و قُمه و نیـز در  )ع(در عبارت فوق امام» ...مسلط گردان

  .اند، که به زیبایی لفظ افزوده است کلمات طُماً، غَماً و قَماً به کار برده

  4تشبیه: 2-10

تـرین و   از سـاده تشبیه یکی از موضوعات علم بیان است، استفاده از تشبیه، از دیرزمان، یکـی  

هاي تربیتی بوده است؛ لذا نویسندگان و گویندگان، براي آسان ساختن درك مطالب  مؤثرترین راه

برند و از این طریق، مقصود خویش را به مخاطـب منتقـل    پیچیده یا زیبایی کالم، از تشبیه بهره می
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  .دارند کنند و او را به اندیشه وا می می

گوناگون اخالقی، عرفـانی، حکمـی و اجتمـاعی و فرهنگـی و      که مسایل) ع(بیانات امام رضا

دهد، از تشبیه و تمثیل خالی نبوده، بلکه به طور قابل توجه، از این دو  سیاسی را مورد توجه قرار می

به اشیاء حسی و قابل  -که از محسوسات نبوده  -استفاده کرده و مسایل معنوي، عقیدتی و عقلی را 

  .است درك تشبیه و تمثیل کرده

تشبیه در سخنان ایشان به نحوي بسیار زیبا و ظریف به کار رفته است که براي نمونه به مواردي 

  .شود از آن اشاره می

حضرت در سخنی جالب، والی مسلمین و مدیر امت مسلمان را به ستون خیمـه تشـبیه کـرد و    

مجلسـی،  (» فی وسط الفُسطَاط من أَراده أَخَذَه اما علمت اَنَّ و إِلی المسلمینَ مثلُ العمود«: اند فرموده

اوالً تمام بار ( دانی که والی مسلمانان همچون ستون میان خیمه است که  آیا نمی« ): 165ص :همان

سقف بر روي آن استوار است و ثانیاً نقطۀ مرکزي دایرة شعاعش نسبت به همـۀ جوانـب یکسـان    

ان و از هر طرف کـه اراده کنـد بـه او دسترسـی خواهـد      به طوري که هر کس در هر زم» .است

  »داشت

رُ و النُّـور   ... «: فرمایند و یا در جاي دیگر در تبیین امامت می الزَّاهـ راجالس نیرُ والم درالب اماإلِم

    فـارِ والق انِ ولـداز البأَجـو ی وجبِ الداهی غَیي فاداله النَّجم و عاطـج البِحـارِ  السصـدوق،  (» ...لُج

امام ماه نورانی، چراغ درخشـان، روشـنایی پرتـوافکن و سـتارة راهنمـا در دل      « ): 450ص :همان

  .»...آب و علف و موجهاي وحشتناك دریاها است تاریکیها و صحراهاي خشک و بی

اهنما تشبیه به ماه نورانی و چراغ درخشان و روشنایی پرتوافکن و ستارة ر) ع(در این فراز امام 

این نوع تشبیه، که در آن ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده باشد، تشـبیه بلیـغ نامیـده    . شده است

آید و قدرت تخیـل در آن   و از بهترین نوع تشبیه به شمار می) 281ص :ش1369هاشمی، . (شود می

جـا   در ایـن . چنان عالی است که موهم اتحاد و عدم تفاضل مشبه و مشبه به نسبت به یکدیگر است

  .ایشان در قالب تشبیه فرموده اند که امام نه مانند ماه بلکه خود ماه است

اإلِمام السحاب الماطرُ و الغَیثُ الهاطلُ و الشَمس المضیِئۀُ و السّماء ... «: فرمایند در فرازي دیگر می

امام ابر پـر  ):  (450ص: صدوق، همان(» ةُ و الغَدیرُ و الرَّوضَۀُالظَّلیلَۀُ و األَرض البسیطَۀُ و العینُ الغَزِیرَ

.) باران و باران پر برکت است، خورشید درخشان و زمین گسترده و چشمۀ جوشان و باغ و برکه است
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در تبیین امامت، امام را به خورشید درخشان و باران پر برکت و چشـمۀ  ) ع(در این فراز، امام رضا

ه و وجه شبه در این عبارات محذوف است، چنان که در بالغت و ادب، وجه شبه جوشان تشبیه کرد

  .تر است تر و از ذهن مردم عادي دورتر باشد،  بلیغ هر چه ظریف

  5مجاز استعاري: 2-11

در مجاز شور و شوقی براي جستجو و یافتن مفهومی نو . هاي بالغت است اي از جلوه مجاز، جلوه

از آن جایی که مجاز باعث شکفتن . شود ذاري و جذابیت بیشتر سخن میو تازه است که باعث اثرگ

در کالم خویش از این ابزار بیانی استفاده نموده و سخنانش را ) ع(گردد، امام رضا و واالیی معنا می

تر و تناسب میان  هر قدر استعمالهاي مجازي از قبیل استعاره و کنایه، لطیف. با آن زینت داده است

یابد و بهتـر بـر نفـس مـؤثر      تر می قی و مجازي بیشتر باشد، سخن رونق و زیبایی افزونمعناي حقی

تواند از  بهاي بالغت است که گویندة بلیغ و نویسنده می مجاز، گوهري از گوهرهاي گران« . افتد می

این نوع استعمال سرمایه بگیرد، و کالم را موافق طبع و ذوق و بر اساس یک هدف عالی قرار دهد 

 :ش1368جرجانی، (» .در عین حال لفظ را زیبا آورده و معنی را هم به ذهن شنونده نزدیک سازد و

  )365ص 

که از قرآن یـاد کـرده، نظـم و    ) ع(توان به این سخن امام هاي این کاربرد مجازي می از نمونه

عروتُه الوثقَی و طَرِیقَتُه  هو حبلُ اهللاِ المتیِنُ، و... «: اي سترگ خواند، ذکر نمود انسجام آن را معجزه

ثلیقرآن ریسمان استوار الهی و دستاویز محکم و شیوه و راه آن « ): 137ص :صدوق، همان(» ...الم

  .باشد در این فراز حبل و عروه به لحاظ بیانی از باب استعارة مصرّحه می» .الگو و نمونه است

برخـی از  . شناسـی اسـت   صـوب در زبـان  سـازي یکـی از قـوانین م    گفتنی است قاعدة استعاره

شناسانِ شناختی بر این باور هستند که تمام تفکّر انسان، استعاره و مبتنی بـر جسـم پنـداري و     زبان

هاي  واره گیرد و به شکل طرح هایی است که بر اساس تعامل و تجربۀ دنیاي بیرون شکل می استعاره

برخـی نیـز در تحلیـل آن از    . بررسی است اي مکان، حرکت و نیرو و جز آن قابل درك و انگاره

جا  ترین بحث در این بنابراین باید گفت یکی از اساسی. کنند فضاي ذهنی یا تلفیق فضاها استفاده می

است، زیرا بدون در نظر گرفتن این ویژگیها، نگاشتن ) تجسیم(سازي بر مبناي جسم پنداري  استعاره

و عناصر عینی و ملموس و نیز درك آنهـا نـاممکن    و منطبق کردن فضا و عناصر انتزاعی بر فضا

توان گفت جـز بـا ایـن زبـان      این اساس تفکر انسان و زبان انسانی و ناگزیر است، حتی می. است
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هـم بـا   ) ع(بنـابر ایـن امـام رضـا    ) 130 ص: ش1389والیتی، . (شود چیزي را به انسان فهماند نمی

به وسیلۀ تجسیم، قرآن را ملموس و در برابـر ذهـن   گیري از این ابزار بیانی، با تحریک تخیل  بهره

  .مخاطب به صورت زنده حاضر نمود

  6سجع: 3-1

مملـو  ) ع(سخنان امام رضا. آخرین بعد از ابعاد صور بالغی در بیانات رضوي شکوه بدیعی است

هایی است که در گفتار حضرت بـه   ترین آرایه سجع، جناس و طباق از عمده. از صنایع بدیعی است

  .ر رفته استکا

سجع از جمله عناصري است که در تولید آهنگ و زیبایی متن تأثیري به سزا دارد و جز با بـه  

) ع(به عنوان نمونه، امام. گردد کار بردن صحیح کلمات در جاي مناسب خویش در متن حاصل نمی

شـما را   خواهم، پاسخ بدهی، امامت در جواب مرد بلخی که گفت سؤالی دارم، اگر آن گونه که می

خداي تو از چه هنگام  بود؟ : مرد بلخی گفت. خواهی بپرس در هر موردي که می: فرمود. پذیرم می

و چگونه بوده و در امر آفرینش و دیگر کارهایش بر چه چیزي متکی بوده است؟مرا از این امـور  

بِالَ أَینَ، و کَیف الکَیف  بِالَ کَیف،  أَینَ األََینَ -تَباَرك و تَعالَی-إنَّ اهللاَ «: فرمود) ع(امام. آگاه کن

هتلَی قُدرع هادمکَانَ اعت خداونـد تبـارك و   « ): 348ص :؛ حکیم، همان266ص :صدوق، همان[» و

تعالی بدون این که جا و مکان داشته باشد آنها را خلق کرد و بی آنکه که خود چگـونگی داشـته   

در ایـن  » .آفرینش و دیگر امور بر قدرت خویش تکیه داشـت باشد، چگونگی را آفرید و در این 

عبارت به دلیل قرار گرفتن مناسب هر کدام از کلمات در جاي خویش عبارت از آهنگ موسیقایی 

کار  به» أَین، أَینَ و کَیف و کَیف«حضرت موسیقی و ایقاع را در کلمات . دلنشینی برخوردار است

  .برده است

باشد،  هاي خاص می انات رضوي، انتخاب واژگان نکره و معرفه در جاي گاهویژگی دیگر در بی

توان به وارد شدن ال استغراق جنس بر  تا بر معنی ویژه مورد نظر ایشان داللت کند، براي نمونه می

گفتنی است که داخل شدن أل بـر سـر ایـن دو واژه    . سر کیف و أین در جمالت فوق اشاره کرد

ر گونه کیفیت و ویژگیهاي مکـانی از سـوي خداونـد تعیـین شـده و هـیچ       بیانگر این است که ه

  .چگونگی یا کجایی خارج از ید و قدرت و تدبیر او نیست
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   7طباق: 3-2

در مـورد سـخاوتمند و   ) ع(امام رضـا . شاهد دیگر زیبایی ساختاري بیانات رضوي، طباق است

منَ الجنَّۀِ، قَرِیب منَ النَّاسِ، بعیِد منَ النَّارِ، و البخیلُ بعیـد   السخی قَریِب منَ اهللاِ، قَرِیب«. فرماید بخیل می

در این فراز، کلمات سخی و ) 15ص :2صدوق، همان، ج (» منَ الجنَّۀِِ، بعید منَ النَّاسِ، قَرِیب منَ النَّارِ

میه آمده است تا بر ثبـوت  بخیل و قریب و بعید طباق دارند، و عالوه بر آن جمالت به صورت اس

  . داللت نماید

) 325ص :حرّانـی، همـان  (» لَم یخُنک األَمینُ، و لَکنَ ائتَمنَت الخَـائنَ «: چنین در این عبارت هم

  .میان دو واژة امین و خائن و همچنین در معناي دو واژة یخنک و ائتمنت طباق وجود دارد

  8جناس: 3-3

در عبارت ذیـل حضـرت   . رضوي از نظر ساختاري، جناس است یکی دیگر از زیباییهاي بیانات

) 326ص:همان(» ...رجلٌ خَیرٌ منه و أَتقَی، و رجلٌ شَرٌّ منه و أَدنَی: إِنَّما النَّاس رجالَنِ... «: فرمایند می

و یا ایـن کـه در مـورد شـخص مسـلمان      . که میان دو واژة أتقی و أدنی جناس ال حق وجود ارد

الخَیرُ منه مأمولٌ، الشَرُّ منه مـأمونٌ،  : الَ یتم عقلُ امرُء مسلمٍ حتَّی تَکُونَ فیه عشرُ خصالٍ« : فرمایند می

هن نَفسیرَ الخَیرِ ملُّ کَثستَقی و ،ن غَیرِهیلَ الخَیرِ مرُ قَلستَکثدر این عبارت میـان  ) 326ص :همان(» .ی

  .ول و مأمون جناس ال حق نهفته است، که زیبایی خاصی به متن داده استمأم  دو واژة

  9مقابله: 3-4

دربـارة  ) ع(امام رضا. هایی است که در بیانات رضوي به کار رفته است مقابله هم از جمله آرایه

رَت و فَهِمـت، و إِذَا    إِنَّ للقُلُوبِ إِقبالَاً و إِدباراً و نشَاطَاً و فُتُوراً، فَـإِذَ «: فرمایند قلب می صـب لـتا أَقب

دخیـل،  (» .أَدبرَت کَلَّت و ملَّت، فَخُُذُوها عند إِقبالها و نشَاطها، و أترُکَوها عنـد إِدبارِهـا و فُتُورِهـا   

ه هاي اقبال و ادبار و نشاط و فتور و خذوا و أُترکوا مقابل در این عبارت میان واژه) 45ص :ق1394

  .وجود دارد



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

128 

 

  گیري نتیجه

دار نبردي فرهنگی، در بیان معارف  ترین پرچم برترین عالم روزگار خود و بزرگ) ع(امام رضا

ترین بیانها و روشهاي بالغی استفاده نموده که در قالب دعـا، منـاظرات و    دین مبین اسالم، از ساده

تـرین صـور بالغـی در بیانـات      در این مقاله بـه مهـم  . کلمات قصار به مسلمانان عرضه شده است

  :گرانسنگ رضوي پرداخته شد و نتایج و رهیافتهاي ذیل به دست آمد

ترین اسلوب و برخـوردار از زیبـاترین    بیانات رضوي از نظر زیباشناسی در بر دارندة جذاب .1

صور بالغی اعم از تشبیه، مجاز، قصر، حسن ابتدا، حسن ختام، سجع، طباق، مقابله، جناس و جـز آن  

  ست؛ا

بیانات رضوي به لحاظ محتوي و درون مایه سرشار از حکمـت و از نظـر قالـب و اسـلوب      .2

  آکنده از فصاحت و بالغت است؛

  در بیانات رضوي میان لفظ و معنا انسجام و پیوستگی خاص وجود دارد؛ .3

انـد و ایـن در    در بیانات خویش، اقیانوسی از معنی را در قالب لفظ به کار برده) ع(امام رضا .4

  شود؛ صۀ ادب و بالغت شاهکاري بسیار بزرگ شمرده میعر

خود کـه همـان بسـط عـدالت و       ایشان بالغت و فصاحت گفتار را در خدمت هدف غایی .5

  ؛اند  گسترش دین الهی است، قرار داده

بیانات رضوي، بر پایۀ عباراتی فصیح، دقیق، ساده و بلیغ با رعایت مقتضاي حال بیـان شـده    .6

  است؛

) ع(هاي امام و هم شیوه. توان به عمق معارف دینی رسید الغی و ادبی هم میبا بررسی صور ب .7

تر  توانیم در معرفی اسالم به جهان موفق را در گفتمانهاي دینی اجرا کرد، در این صورت به یقین می

  .باشیم
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  :نوشتها پی

ا بعد حسن ابتدا آن است که آغاز سخن ظریف و آسان، معانی آشکار، مستقل از م: حسن ابتدا .1

. اي که شنونده را براي گوش دادن به همه سخن جذب نماید به گونه. آن مناسب با موقعیت باشد

 )437ص : ش1369هاشمی، (

حسن ختام، آن است که متکلم پایان سخنش را، لفظ دلنشین، خوش سبک، درست : حسن ختام .2

 )439ص :انهاشمی،هم. (معنا قرار دهد در حالی که پایان یافتن سخن را نیز بفهماند

قصر، عبارت است از اختصاص دادن حکم به آن چیزي یا شخصی که که در کالم ذکر : قصر .3

 )115ص :ق1411تفتازانی،. (شده است، و نفی آن حکم از دیگران با شیوة مخصوص

. کند تشبیه آن است که بر اشتراك چیزي با چیز دیگر در معنایی داللت می: تشبیه .4

  )188ص : تفتازانی،همان(

عبارت از استعمال لفظ در غیر معناي اصلی به جهت عالقۀ مشابهتی است که بین : ز استعاريمجا .5

. معناي اصلی و بین معناي مجازي همراه با قرینۀ بازدارنده از ارادة معناي اصلی وجود دارد

 )315ص :هاشمی،همان(

ر حرف آخر با در نثر د) یعنی آخرین کلمه جمله(سجع، عبارت از این است که دو فاصله : سجع .6

  )294ص: تفتازانی، همان. (هم توافق و اتّحاد داشته باشند

. عبارت از جمع کردن بین دو لفظی است که از حیث معنی در بین آنها تقابل است: طباق .7

  )381ص :هاشمی، همان(

عبارت از استعمال دو لفظی است که در صورت مشابه یکدیگر باشند لکن در معنا : جناس .8

 )288ص :تفتازانی،همان(. متفاوت باشند

مقابله آن است که دو معناي هماهنگ یا چند معناي متناسب آورده شود سپس به ترتیب : مقابله .9

 )383ص:هاشمی، همان. (معانی متقابل آنها آورده شود
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