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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« ـ پژوهشي دو فصلنامه علمي 
  205- 221: 1387شماره يازدهم، پاييز و زمستان   

  20/8/1386: تاريخ دريافت  
 4/6/1387: تاريخ پذيرش  

 چند حديث هاي ادبي و هنري در جلوه
  ∗محمدرضا بمانيان

 
  چكيده

. رجـوع اسـت  حديث به عنوان يك اصل در شناخت اسالم و كسب معرفت، محل 
در حـديث پرداختـه    رفتـه  هاي ادبي و هنري به كار مقاله حاضر به بررسي شيوه

هاي خاص در شـكل گيـري    استفاده از زبان ادبي و  هنري از جمله ويژگي. است
مطـرح   حـديث هنـري  ادبـي و   هاي جلوهابعاد گوناگوني در . ساختار حديث است

تصوير و سـاختار بـه عنـوان     ،موسيقيهستند كه در اين ميان مي توان به وجود 
گيـري   وجود اين عناصر در حديث، شكل .اشاره نمود حديثدر  ابزار و عناصر كار

 هنگي واهم وجود توان به مي هاي ادبي و هنري در حديث را سبب شده كه جنبه
وجـود تقـارن هندسـي و     ،تـوازن  ،م پيوستگيه انسجام و به ،تجانس ،هم جهتي
را  حـديث كل موسيقي موارد ساختار و اين نمود كه  اشاره در حديث نظام آوايي

يكي ديگر از عناصر اصلي تشكيل دهنده ابزارهاي ادبـي و هنـري    .شكل داده اند
حديث، استفاده از تصوير به منظور عمق بخشيدن به مفاهيم مطرح شده در متن 

در مقاله حاضر در بخش ادبيات نظـري بـه ابـزار و عناصـر مـذكور       .حديث است
  .است شده ته شده است و در ادامه چند نمونه حديث بررسيپرداخ

 
 .حديث، ساختار، موسيقي، تصوير: واژگان كليدي

  
  

                                                 
  Bemanian@modares.ac.ir                                           دانشگاه تربيت مدرسگروه معماري استاديار  ∗
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  مقدمه
براي كسب معرفت و شناخت اسالم راهي جز رجوع به قرآن كريم و سيره و حـديث  

  :در آيه هفتم سوره آل عمران خداوند فرموده است. نيست )ص(پيامبر اكرم 
ليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فامـا  هو الذي انزل ع

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلـم تاويلـه   
  ... .اال اهللا و الراسخون في العلم 

اوست خدايي كه قرآن را بر تو فرستاد كه برخي از آن كتاب آيات محكم اسـت كـه   
ل و مرجع ساير آيات كتاب خدا است و برخـي ديگـر متشـابه اسـت، و آنـان كـه در       اص

دلشان ميل به باطل است از پي متشابه رفته تا به تأويل كردن آن در ديـن راه شـبهه و   
  ... فتنه گري پديد آرند 

قرآن بدون مفسر و مبين و راهنماي واقعـي، بـا تـأويالت گونـاگون و آراء مختلـف و      
. )1(زيان چيزي براي انسان به همراه نخواهـد آورد  غير ازشود و اين امر  ميمتفاوت بيان 

 )ص(در آيه شصت و چهارم سوره نحل خداوند روشن نمودن اختالفات را به پيامبر اكرم
  :واگذار مي نمايد

و ما انزلنا عليك الكتاب اال لتبـين لهـم الـذي اختلفـوا فيـه و هـدي و رحمـه لقـوم         
  .يومنون

ر تو نازل نكرديم مگر براي اينكه آنچه را در آن اختالف دارند، براي آنهـا  ما قرآن را ب
  .مايه هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان مي آورند) اين قرآن(روشن كني، و 

همچنين در آيه يكصد و شصت و چهارم سوره آل عمران از ايـن نعمـت بـزرگ يـاد     
  .كند مي

رسـوال مـن انفسـهم يتلـوا علـيهم آياتـه و        لقد من اهللا علي المؤمنين اذ بعث فـيهم 
  .يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضالل مبين

هنگـامي كـه در ميـان آنهـا،     ) نعمـت بزرگـي بخشـيد   (خداوند بر مؤمنان منت نهاد 
واند، و آنها را پاك كند و كتاب و خپيامبري از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها ب

  .كمت بياموزد؛ و البته پيش از آن در گمراهي آشكاري بودندح
، خاندانش را براي بيان حقـايق قـرآن پيوسـته بـه     )ص(پيامبر اكرم«از همين جهت 

داد، و آنـان را بـه    مـي كرد و چنگ زدن به دامانشـان را همـواره تـذكر     ميمردم معرفي 
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) هـاي حـوادث زمـان    در طوفـان (نـدان مـن   خا: فرمـود  مينمود و  ميكشتي نوح تشبيه 
همچون كشتي نوح هستند كه هر كس بر آن جاي گرفـت نجـات يافـت و هـر آنكـه از      

  ). 12: 1376سيوطي، ( »رسيدن به آن بازماند به هالكت افتاد
 )2(و احاديث )ص(پس از قرآن كريم، دومين مرجع شناخت اسالم، سنت رسول اكرم

 هستند )ص(ت كه خاندان پيغمبر اكرمخداوند به وسيله پيشوايان هداي. است )ع(معصومين
دينش را آشكار نمود و راههاي راست را روشن ساخت و حقيقـت چشـمه هـاي دانـش     

هاي دينش و دربانـان بـين خـود و     خويش را بر گشود، آنها را از طريق معرفتش و نشانه
كلينـي، بـي   (خلقش و باب شناسايي حقش قرار داد و محرم اسرار نهفته خويش ساخت 

  .)3: تا
بوده و از دو موهبت ) ص(جانشينان قطعي رسول اكرم )ع(از آن جهت كه امامان معصوم

، اقوال و افعـال آنـان هماننـد قـول و فعـل رسـول       هستندعلم الهي و عصمت برخوردار 
گوهرهايي پـاك و بسـي فراتـر و واالتـر از      )ع(امامان معصوم. حجت شرعي دارد) ص(اكرم

علم آنان، مستقيم يا بـا   أستي آفرين ارتباط دارند و منشاند، آنان با ه نشين آدميان خاك
ارتباط بـا  . گيرد ميواسطه، وحي الهي است و سخنان آنان، از حقيقت هستي سرچشمه 

هستي، ثبوت انديشه ها و باورهاي آنان را شـكل داده و نتيجـه ايـن امـر منطبـق       أمنش
: 1403مجلسـي،  (ستي است بودن آنچه معصوم فرموده و باور و ابراز داشته با حقيقت ه

هستند، در بيـان  ) ع(و ائمه معصومين )ص(اديبان و هنرمندان اصلي كه پيامبر اكرم ).191
و كلمات خود را در بياناتي بـا اسـتفاده از    احاديث از كمال ادب و هنرمندي بهره گرفته

  . اند زبان ادبي و هنري، جلوه خاص بخشيده
يم امتيـاز ويـژه اي بـراي مرجـع بـودن و      چند وجهي بودن آيات و معاني قـرآن كـر  

آيد تا آنجـا كـه    ميهاي مورد اختالف به شمار  صالحيت داشتن حديث در ورود بر بحث
حديث پي ريزي كننده معناي آيه و يا تعيـين كننـده مفهـوم آن از بـين سـاير معـاني       

شـود كـه در    ميبا رجوع به قرآن كريم مشخص ). 86: 1385الموسوي ، ( احتمالي است
دانـد و راه تأويـل آن را    مـي قرآن آيات متشابهي است كه تأويل آن را جز خـدا كسـي ن  

  .بيان نموده است) ص(خداوند در آيه چهل و چهارم سوره نحل خطاب به پيامبر اكرم 
  .»و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون... «

ل كرديم تا براي مردم آنچه بـه آنـان فرسـتاده    را ناز) يعني قرآن(و بر تو اين ذكر ... 
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  .شده بيان كني و براي آنكه عقل و فكرت كار بندند
را مكلف به تبيين مسائل قرآن نموده و پيامبر  )ص(بدين صورت خداوند پيامبر اكرم

حجيت سنت و سيره عترت خود را تائيد كـرده و ايـن گونـه     )3(نيز با بيان حديث ثقلين
  :فرموده اند

تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتي يردا علي اني 
  .الحوض

گويم كه هر گاه به هر دوي آنهـا   ميمن در ميان شما دو شيء سنگين و گران ترك 
: تـر از ديگـري اسـت    تمسك جوييد هيچ گاه پس از من گمراه نخواهيد شد، يكي بزرگ

را، و ) خانـدانم (ه زمين امتداد يافته و عترت مـن  ان بكتاب خداوند، ريسماني كه از آسم
  .  به من باز گردند) كوثر(جدا نشوند تا بر كنار حوض هر گز از هم 

  : براي شناخت اهميت و فهم احاديث چنين فرموده اند )ع(، امام صادق)4(طبق روايت
اريض و ال يكون الرجل منكم فقيها حتي يعرف مع. حديث تدريه خير من الف ترويه«

» كالمنا، و ان الكلمه من كلماتنا لتنصرف علي سبعين وجها، لنـا مـن جميعهـا المخـرج    
   .)2:  1361الصدوق ،(

يك حديث را خوب بفهمي، بهتر از آن است كه هزار حديث نقل كني و هيچ يـك از  
سـخن از  . كـالم مـا را بشناسـد    )5(هـاي  شود، مگر آن كه تعريض شما بيناي در دين نمي

  .گاه تا هفتاد تفسير دارد كه براي همه آنها پاسخ داريمسخنان ما 
. در مقاله حاضر به موضوع درآمدي به زبان ادبي و هنري حديث پرداخته شده اسـت 

. اسـت  بدين منظور در ابتدا به بيان ابعاد جنبه هاي ادبي و هنري حديث پرداخته شـده 
   .استشده بررسي چند حديث  ،به عنوان نمونه سپس
  

  ي و هنري حديثزبان ادب
حديث وسيله افزايش شناخت و باور انسان و دستيابي به يك نظام فكري صحيح در 

از طرفي نيز فهم و شـناخت احاديـث از جنبـه هـاي متفـاوت      . بهره گيري از دين است
، احاديثي است كـه  استيكي از ابعاد گوناگوني كه در احاديث مطرح . بسيار اهميت دارد

. هنر است ر تعبير و بيان غير مستقيم استوار است و اين امر زبانِزبان ادبي و هنري آن ب
بدين شكل آن دسته از احاديثي كه حقايق در آنها بر بيان غير مستقيم شكل گرفته اند، 
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ـ اين گونه احاديث . داراي زبان ادبي و هنري هستند ، تصـوير و  موسـيقي كـارگيري  ه با ب
بدين منظور به بيان هر يـك از ابـزار و    .ه اندگرفتساختار به عنوان ابزار كار هنري شكل 

  .عناصر مذكور مي پردازيم
  موسيقي . 1

زبان، با عـروج بـه سـاحت موسـيقي و در     . هاست زبانِ ناب آواها و آهنگ« موسيقي،
. )61: 1377علوي مقـدم،  ( »ساحت موسيقي سخن نمي گويد؛ بلكه سخن را مي سرايد

ار آهنگ و توازن سبب رستاخيز كلمـه هـا و   مجموعه عواملي است كه به اعتب«موسيقي
ي تاصـوا موسيقي مراد از ). 8: 1373شفيعي كدكني، ( »شوند ها در زبان مي تشخص واژه

اي كه بتواند محرك الزم را  گيرد به گونه است كه در نوع خاصي از بيان هنري شكل مي
 اه داشته باشـد را براي او به همر ت و احساس زيبايياحساس لذّ ،در مخاطب ايجاد كرده

وسيله آماده ساختن فضايي الزم و آفريدن اسـتعدادي  «موسيقي  ).42 :1371بستاني، (
آهنگـي  . روحي در شنونده يا مخاطب است تا اهتزازات و احساسات و انفعاالت را بپذيرد

يابـد و بـا آن احسـاس زيبـايي پيـدا       است كه ذوق عمومي آن را خوشايند و گـوارا مـي  
اگـر موسـيقي نباشـد يـا چيـزي از الفـاظ درك        .)208و207: 1378رجايي، (» كند مي
بشود يك رشته معناي ذهني خشك و خالي از مزّيت خواهد بود كه هم شود، يا اگر  نمي

الفـاظ هـم بـه     هرچند). 7: 1359، قطب(چندان اثري در افكار و وجدان نخواهد داشت 
تواننـد   نهايي بدون موسيقي نميليكن الفاظ به ت ،هاي فراوان هستند تنهايي داراي مزيت

در  .مفهوم اساسي را بيان نموده و اجماع اين دو امر جذابيت كار هنري را نمايشگر است
گردد، معـاني متضـاد و دور از    ساختارِ هنري، موسيقيِ كلمات موجب تقويت معني مي«

ه و بخشد، گـاهي بـا ايجـاد ابـزار ابالغـي تـاز       هم را به يكديگر نزديك ساخته وحدت مي
  ). 29: 1381شفيعي كدكني و گلچين، ( »آفريند معناي نو مي

هاي زبان اسـت كـه عـالوه بـر      موسيقي، حاصل نوعي نظم در همنشيني آواها و واژه
سـه عنصـر آوا    موسـيقي در . آهنگين كردن كالم، خود نوعي زبان القاي مفـاهيم اسـت  

ماهيــت حــروف  منظــور از آوا داشــتن،. ن مــورد توجــه اســتزداشــتن، تجــانس و تــوا
دهنده كلمه است كه در مجموع كلمات، وضعيت ويژه اي را به خود مي گيرند و  تشكيل
فتن است كه همان شباهت و همساني كلمات بـا  اعبارت از شباهت و همانند ي« ،تجانس

 :375سـياح،  ( »يكديگر است و توازن عبارت از برابر و هم وزن و هم سنگ بـودن اسـت  
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تناسـب حاصـل از   «وزن، . پي در پي قرار گرفتن كلمـات اسـت   كه همان تكرار و ،)318
: 1373خـانلري،  ( »شود ادراك وحدتي در ميان اجزاي متعدد است كه در زمان واقع مي

وزن هر تناسب و آهنگي را كه ناشي از شيوه تركيب كلمات، انتخاب قافيه هـا و  «و) 24
 »گيـرد  ن باشـد در بـر مـي   هـا و جـز آ   ها و مصوت آهنگي و همساني صامت ها، هم رديف

توازن يـك فرآينـد ادبـي اسـت كـه از      ). 167: 1386فياض منش، به نقل از دستغيب، (
مند و هدفدار عناصر زباني  منظور از توازن، تكرار نظام. آيد طريق تكرار كالمي حاصل مي

در يك متن است كه از واحدهاي ساختاري بواسـطه واقـع شـدن در يـك رابطـه تكـرار       
بـه ايجـاد جذبـه و    «توازن . كند گي خاصي را در پيام القاء ميهمساز برجستهمخوان يا 

به بياني ديگر، تـوازن يعنـي   . شود كشش در پيام و شوق و واكنش در خواننده منجر مي
ن يـك  اهـا و انتظـارات مخاطبـ    هنگ در پيام بواسطه تحريك پيش فرضاايجاد روح هم

ستگاه اجتماعي، فرهنگي، قومي و زباني دليل وحدت خاه جامعه معين زباني كه عمدتاً ب
توازن با توسل بـه  . از مشابهت بااليي به لحاظ عملكردهاي ذهني و استداللي برخوردارند

بلكه آنچه هنوز  ،راند ها مخاطب را نه فقط با پيام متن همگام به پيش مي همين مشابهت
  . )66: 1381بهنام، ( »كند به واژه درنيامده به ذهن متبادر مي

توان از سـطح معنـايي آن جـدا     در تحقيقات ادبي سطح آوايي زبان را نمي«ز طرفيا
 موسـيقي عالوه بر سه ركن فوق، ركن چهارمي نيز براي لذا  ).197: 1382، ولك( »كرد

شـود و مقصـود از آن،    داخلـي گفتـه مـي    موسيقيهنر به آن  وجود دارد كه در اصطالحِ
  .) 43 :1371بستاني، ( استت هنگي اصوات با مفهوم عباراهمساني و هم

  تصوير .  2
هر نوع كاربرد زباني است كه از هنجار عـادي فراتـر رود و اعـتال و    «تصوير به معناي 

درخششي يابد و در ذهن خواننده حركتي ايجاد كند يا عاطفه اي را برانگيزد يا حيـرت  
» ايجـاد شـود  اي خيـال انگيـز    اش نمايد، به هر حال اوج بگيرد و گرداگـردش هالـه   زده

ل شـكل   بـا  تصوير يكي از ابزارهاي هنري است كـه   ).27: 1366 شفيعي كدكني،( تخيـ
ل ساختار عنصر تخي. كند گيرد و در حقيقت يك رابطه نو و تازه ميان اشياء ايجاد مي مي

لي در اصطالح تصوير طلبد و تركيب تخي خاصي از عبارات و تركيب آنها با همديگر را مي
اين عنصر مشخصه زبان هنر و جداكننـده آن از زبـان علمـي يـا تعبيـر      . دشو ناميده مي

ترين وسايل بيان، تصويري آوردن  بهترين و شايسته«).  32: 1371بستاني، (عادي است 
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از عنصـر تصـوير بـه عنـوان     ). 51: 1386آقاحسيني، به نقـل از بـدوي،   (  »اوصاف است
شـود كـه در آن از    بهـره گرفتـه مـي    اي براي عمق بخشيدن به مفاهيم مورد نظر وسيله

اي جديد ميان مفاهيم به صورت تصوير غير مستقيم ارائه شده و يا از تصوير  ايجاد رابطه
مستقيم و بدون گرفتن واسطه از واقعيت سخن گفته بدين شكل كه صورت واقعي بيـان  

  .شود شده ارائه مي
. علم بيـان مطـرح اسـت   اين فرآيند و تركيب تخيلي مذكور در علم بالغت به عنوان 

كاربردن الفاظ در معـاني  ه دهد تا با استفاده از ب بدين شكل كه به متكلم بليغ امكان مي
هاي گونـاگون و عبـارات مختلـف و متعـدد ادا كنـد و       مجازي، منظور خود را در ساخت

موجب حيات و طراوت زبان و لطـايف ادبـي آنهاسـت و كنايـات، اشـارات، تشـبيهات و       
: 1378نصـيريان ،  (هـاي ايـن فـنِ ظريـف اسـت       بان، مرهون قواعد و ويژگياستعارات ز

عالوه بر آن فن بيان طريق ملموس و سهل الوصول بودن مفهوم را براي مخاطب  .)125
بيان نموده تا مقصود كه در قالب كنايه، تشبيه و يا اسـتعاره بـه كـار رفتـه اسـت بـراي       

هـا را ربـوده و بـراي تسـخير روح و      وت دلاي با طرا مخاطب جذاب باشد و كالم به گونه
ترين مسـئله   مهم. جان خواننده و دلنشين ساختن كلمات تأثير مخصوص خود را بگذارد

ز در نقشِ تصوير، تحقق بخشيدن عنصر محرّك بخشي است كه اين امر، منبع عظيمي ا
  .داده است هنر را در دل خود جاي

  ساختار. 3
تشكيل دهنده اثر با يكديگر است؛ ارتباط ذاتـي   حاصل كليه روابط عناصر« ،ساختار

ميان همه عناصر اثر ادبي و هنري كه تماميت و كليت آن اثر را در برمي گيرند و به اثـر  
ــي  ــارچگي م ــجام و يكپ ــد انس ــدم،  (» دهن ــوي مق ــجام ). 186: 1377عل ــ«انس ي از يك

كند و  د ميدستوري و يا واژگاني بين عناصر متن ايجاهاي متن است كه روابط  مشخصه
هر يك از ابعاد ). 61: 1381بهنام، ( »پيوستگي معاني و مفاهيم متن را ممكن مي سازند

ادبي حديث هنگامي مي توانند اهميت يابند كه در يك سـاختار واحـدي بيـان شـوند و     
اين همسويي . هنگي، همسويي و در پيوند و تأثير متقابل با يكديگر قرار گيرنداداراي هم

نقطه معيني آغاز و به نقطه مشخص ديگري پايان پذيرد و در تمام اجـزاء   هنگي ازاو هم
هر . و عناصر مشهود باشد، به گونه اي كه ساخت و زيبايي اعجاب برانگيزي را بيان نمايد

چند بعضاً از موضوعات متنوعي نيز بهره برده شود، ليكن اين موضوعات متنـوع اگـر بـر    
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امـون آن بـه يكـديگر تالقـي و تقابـل بنماينـد،       يك محور واحدي شكل گيرند و بـر پير 
  .محرّك و انگيزش الزم و كافي را در مخاطب ايجاد نمايند

هاي بياني مختلفـي را در خـود جـاي داده،     در ساختار كلي كه مواد و عناصر و روش
ها را مـورد توجـه    هاي بياني كه اصول حاكم بر پاسخ بشر در مقابل محرّك آن هم روش
بديهي است كه اين اثر چيزي است كه در صورت پراكندگي اجزاء . ه استكامل قرار داد

تنهـا در   ، بلكـه تحقـق ايـن هـدف    آيـد  به دسـت نمـي   و يا مستقل بودن آنها از يكديگر
  . )48: 1371، بستاني(، پيوند و ارتباط متقابل اجزاء نهفته است همسويي

  
  ها بررسي نمونه  

هـاي   از گنجينـه كـه  اصول كافي  و البالغهنهج در اين بخش از شده احاديث بررسي 
هر گاه سخن از آثـار معتبـر حـديثي     .اند انتخاب شده ،است هاي حديثي كتابارزشمند 

. درخشـند  ميهاي مذكور چون نگيني از شاهكارهاي فصاحت و بالغت  شيعه است كتاب
 عصـاره خلقـت و جهـان    )ع(نهج البالغه كه گردآوري شده گوشه اي از كالم امـام علـي  

ترين و معتبرترين كتب حديث در منابع اسالمي و  كه از قديم هستي است و اصول كافي
تـرين   تـرين و محكـم   شود و عـالي  ميترين آثار معنوي اسالمي محسوب  يكي از برجسته

بالغت و ادبي، عالوه بر حسن  كتب مذكور. ذخاير احاديث شيعه از نظر سند و متن است
  .ين و عبارات و علوم الهي مشتمل استترين مضام كمال فصاحت بر عالي

دو حديث از كالم امـام   اند، هاي مورد بررسي كه از كلمات قصار انتخاب شده از نمونه
كه از كتاب كفر و ايمان اصـول كـافي برگزيـده     استو در باب انصاف و عدالت  )ع(صادق

خت عاقـل  سه حديث ديگر  نيز از حكمت هاي نهج البالغه در زمينه راه شنا. شده است
هـا توضـيحات    در بررسي بعضي از نمونـه . و احمق و ثروتمندي و فقر انتخاب شده است

هـاي   شده است و در بعض ديگر براي جلوگيري از تكرار مطلب، به ويژگي عرضهتر  جامع
در انتخاب احاديـث سـعي شـده هـر حـديث داراي       ضمناً. خاص نمونه اشاره شده است

  .تصوير و ساختار باشندنشان دادن قي، برجستگي خاص از نظر بيان موسي
  
  نمونه شماره يك    

العدل احلي من الشهد، و الين من الزبـد، و اطيـب ريحـا مـن     ): ع(قال االمام الصادق
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  .)217: كليني، بي تا (المسك 
  . تر از كره و خوشبوتر از مشك است عدالت شيرين تر از عسل و نرم: فرمود) ع(امام صادق

هنگي خـاص وجـود دارد   اموسيقي موجود بر ساختار حديث كه بر اساس نظم و همـ 
ماهيت حروف تشكيل دهنده، كلمات به كار رفته در حديث و وضـعيت  . قابل توجه است

در سـه بنـد از حـديث حفـظ      اي كه كلمات به خود گرفته و موقعيت خاص خود را ويژه
افته اي در قالب يك قافيه شكل گرفته در كل حديث از مجموعه آواهاي نظم ي. اند نموده

وجود عبارات و همساني صـوتي كلمـات در    .است و يك نظام آوايي را تشكيل داده است
عـالوه بـر تجـانس،    . را داردتمام متن وجـود دارد و بـدين شـكل حـديث تجـانس الزم      

مكرر و پي در پي در حـديث، تـوازن الزم در    نظامدر يك ) من(قرارگيري كلمه اتصالي 
هـا   ها و صامت ضمن اينكه موسيقي داخلي نيز با تكرار مصوت. حديث را شكل داده است

رار حروفـي  در همين حديث كوتاه تكـ . كار گرفته شده استه هنگي حروف نيز باو با هم
  . بيانگر اين موضوع است) د، ي، ل و الف(چون 

ضمن اينكه  عالوه برجنبه زيبايي كه در حديث نهفته است، تالوت كننده اين حديث
از موسيقي موجود در حديث حظ وافر مي برد، حتي بدون آنكه به اسرار ادبـي و هنـري   
اين تأثير آگاه باشد با پيوند، همسويي و ارتباط متقابل كه بين اجزاء و بنـدهاي حـديث   

شـود و ايـن ايجـاد ارتبـاط موسـيقي بـا        موجود است اثر خاص حديث بر وي آشكار مي
  . هاي ادبي و هنري حديث است ويژه شيوهتالوت نيز از عناصر 

اي نصيب  موسيقي حديث احساس بشري را در تأثير خود مي گيرد و ادراك شايسته
حديث مذكور نقش يك سمفوني هارمونيك را ايفاء كرده كـه بـا   . نمايد تالوت كننده مي

را با تالوت آن جزئيات در دقايق آن در جاي جاي اين سمفوني قرارگرفته و دل خواننده 
از طرفي نيز تأثير موسـيقي موجـود در حـديث و بـالطبع آن     . روح نوازي خود مي ربايد

ايجاد زمينه امر تدبر در حديث، آساني حفـظ و القـاي مفهـوم حـديث را نبايـد ناديـده       
   . گرفت

عـدالت و عسـل و كـره و    (ي يدر تصويرسازي حديث براي بيان عـدالت از فرآينـدها  
. اسـتفاده شـده اسـت   ) مشك و خوشـبويي (و ) كره و نرمي(، )عسل و شيريني(، )مشك

، ايجاد تصويري است كه مخاطب و شنونده را بـه تأمـل و   هدف از اين بيان غير مستقيم
يـك   عرضه، عسل، كره و مشك در كنار عدالتبيان پديده هاي . انگيزش بيشتري وادارد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1387 پاييز و زمستان، يازدهمه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمار / 214

هيم آن كـه در پـي   پديده حسي آشنا است كه براي بيان عدالت و عمق بخشيدن به مفا
در حديث مذكور رمزهـاي مختلـف كـه    . آن اهميت موضوع است؛ بهره گيري شده است

پي در پي طرح گرديده، باعث عمـق بخشـيدن بـه ايـن مفـاهيم و تأثيربخشـي و خلـق        
ـ  اين جنبه. تصاوير هنري داراي انگيزش شده است كـار گرفتـه شـده در    ه هاي انتزاعي ب

اند همچون يقيني است كه سعي نموده تا هر چيز  شده تصاوير كه به صورتي قوي مطرح
تر مشابه و به صورت طبيعي و حسي بـراي مخاطـب مطـرح     تر و پر رنگ را در حد وسيع

  .  نموده و بدين صورت تشبيهاتي بديع و شگفت انگيز را شكل دهند
ها كـه اجـزاء حـديث را تشـكيل داده انـد بـا يكـديگر         در حديث فوق تمامي قسمت

همه از نقطه مشخصي شروع شده و به نقطه خاصي اتمام . و هم جهت هستندهنگ اهم
اي كـه ايـن    داراي يك سرآغاز، يك مـتن و يـك پايـاني هسـتند، بـه گونـه      . يافته است

شـكل داده  هنگي ساخت و زيبايي، بناي هندسي اعجاب برانگيزي را در كل حـديث  اهم
  . است

ظم و انسجام حروف است حديث هاي حديث كه تابع ن هاي يك نواخت قسمت فاصله
را از موسيقي داخلي برخوردار كرده است و بر ايـن اسـاس يـك سـاختار مخصـوص در      

آوايي  كار رفته كه با هم متحد است همه يگانگي و يكنواختي ب. حديث شكل گرفته است
در . وجود آورده كه داراي رواني، آساني و شيريني بيان استه روان و آسان و پيوسته را ب

هاي يكسان در وزن و قافيه، روي نظام مخصوص بيـان شـده اسـت     ديث مذكور فاصلهح
ها با  ها و وزن كه اين امر يك نوع ساختار ويژه را براي حديث تشكيل داده كه همه فاصله

كارگرفتـه شـده   وجـود اشـتراك موسـيقي در دو كلمـه ب    . هم متحد و هماهنگ هستند
كارگرفته براي كلمه عدل ه را در اين تركيبات ب زيبايي بار معنايي) شهد و زبد(خوردني 

ـ  كـه بوييـدني ا  ) مسـك (تنوع در موسيقي كلمـه ديگـر   . تر نموده است افزون ه سـت و ب
  .يقيايي دو چنداني را سبب شده است، لطافت موسكارگيري آن در انتهاي كالم

رغم اينكه در متن حديث موضـوعات متنـوعي هـم     بهاز جنبه ساختاري حديث نيز 
عسل، كره و مشك مطرح شده است، ليكن همه اين موضوعات بر محور و پيرامون  چون

در حقيقت ضمن اينكه همه اجزاء تابع محور واحـدي  . دورزده اند) عدالت(موضوع اصلي 
ـ   شـيوه تركيـب  . هستند، موضوعات آن نيز بر اساس هم سويي طرح شـده انـد   ه سـازي ب

ي و تأكيدي كه صورت گرفته است در وجودآمده در حديث از نظر قدرت، قوت و فشردگ
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بـدين شـكل عنصـر انسـجام     . خور توجه است كه به زبان ساده و روان مطرح شده است
اي قابل توجه بيان شده است و حديث يك به هـم پيوسـتگي الزم    اجزاء حديث به گونه

  .  دارددر ساختار 
رامون عـدالت،  در فرآيند متن حديث وجود موضوعات متنوع و پيوند ميان آنها در پي

ساختار فكري منسجمي هويدا است كه بنا و نظام هندسي را در حـديث سـبب شـده و    
ضمن اينكه در نهايت تقارن هندسي عبـارات  . ريزي شده است كل حديث بر اين امر پايه

و تساوي موجود كه در بندها وجود دارد؛ حديث را به يك موسيقي همĤهنـگ رهنمـون   
اي متوجه زيبايي موسـيقي و نهايتـاً    را به نحو خيره كنندهاين امر مخاطب . ساخته است

اين توازن و توالي جمالت به كارگرفته در حديث از . ساختار موجود در حديث مي سازد
  .شده است هاي خاص حديث محسوب ويژگي

  نمونه شماره دو 
عـدل  العدل احلي من الماء يصيبه الظمان ، ما اوسع العـدل اذا  : )ع(قال االمام الصادق

  .)216: كليني، بي تا(فيه و ان قل 
عدالت شيرين تر از آبي است كه به لب تشنه رسيد، عدالت چه : فرمود )ع(امام صادق

  . گشايشي دارد زماني كه در امري عدالت شود، اگر چه كم باشد
در بند اول تشبيه عدالت طرح شـده اسـت و در   . حديث از دو بند تشكيل شده است

هر دو بند در ارتباط با هم و بر محـور موضـوع   . د آن صحبت شده استبند دوم از كاربر
دارند و سـاختار   را دهنده انسجام الزم شكل گرفته است و عناصر تشكيل) عدالت(اصلي 

  . شكل گرفته در حديث داراي يگانگي و يكنواختي است
 براي عمق بخشـيدن . ايجاد شده است) عدالت و آب(تصويرسازي حديث نيز با بيان 

تر از آب تعريف شده است و براي اهميت و نياز به موضـوع،   به مفاهيم نيز عدالت شيرين
ه عرضـ آب براي لب تشنه مطرح شده است كه بدين شكل تشبيهات بـديع و اثربخشـي   

  .شده است
هنگ و هـم جهـت هسـتند و داراي    اها با يكديگر هم در حديث فوق نيز تمام قسمت

ع آن با تشبيه شيرين تر بودن عدالت از آب است كـه  ، متن و پاياني است كه شروشروع
به لب تشنه رسد و در متن به گشايش عدالت در كارها اشاره شده، هر چنـد ميـزان آن   

  . كم باشد
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  نمونه شماره سه 
علـي ابـن   ( لسـانه لسـان العاقـل وراء قلبـه، و قلـب االحمـق وراء      : )ع(قال االمام علي

  .)632:  1379، )ع(ابيطالب
زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار : فرمود)ع(يامام عل

  . دارد
حديث مذكور كه در قالب حكمت چهلم در نهج البالغه گردآوري شـده اسـت، از دو   

، دو كلمه متضـاد  )قلب(و ) زبان(هر دو بند از دو عنصر متجانس . بند تشكيل شده است
عناصر متجانس و حرف . تشكيل شده است) وراء(و حرف اضافه مكاني ) احمق(و ) عاقل(

تكرار و نحوه قرارگيري اين كلمات كه در آغـاز  . اند اضافه مكاني در هر دو بند تكرار شده
هنگي اهنگ و هم جهت بـوده و ايـن همـ   او در پايان حديث مشهود است، با يكديگر هم
  . اده استاي را در كل حديث شكل د ساخت زيبايي به همراه بناي هندسي برجسته

نگي خـاص وجـود دارد   هاموسيقي موجود بر ساختار حديث كه بر اساس نظم و همـ 
ماهيت حروف تشكيل دهنده، كلمات به كار رفته در حديث و وضـعيت  . قابل توجه است

انـد،   اي كه كلمات به خود گرفته و موقعيت خاص خود را در حـديث حفـظ نمـوده    ويژه
وجـود عبـارات و همسـاني     .اند ام آوايي شكل دادهحديث را در قالب يك قافيه با يك نظ

قرارگيـري كلمـه اتصـالي    . صوتي كلمات، حديث را از تجانس الزم برخوردار نموده است
  . در يك سيستم مكرر در حديث، توازن الزم در حديث را شكل داده است) وراء(

اد هنگي حروف نيز موسيقي داخلـي حـديث را ايجـ   اها و هم ها و صامت تكرار مصوت
هاي يكسان در وزن و قافيـه، وجـود    در حديث مذكور عالوه بر وجود فاصله. نموده است

زيبـايي بـار معنـايي را در ايـن     ) لسان و قلب(رفته  كاره اشتراك موسيقي در دو كلمه ب
از طرفي نيز تنوع در موسيقي دو كلمه ديگـر  . تر نموده است تركيبات به كارگرفته افزون

  .موسيقيايي را سبب شده است لطافت) عاقل و احمق(
  نمونه شماره چهار 

 )ع(علي ابن ابيطالب( الغني في الغربه وطن، و الفقر في الوطن غربه: )ع(قال االمام علي
،1379  :636(.  

ثروتمندي در غربت، چون در وطن بودن، و تهيدستي در وطن، غربت : فرمود )ع(امام علي
  . است 
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و ) وطن( ليكن در هر دو بند از عناصر متضاد. تحديث مذكور مشابه نمونه قبلي اس
عناصـر متضـاد و   . استفاده شده است) في(و حرف اضافه مكاني ) فقر(و ) غني(، )غربت(

تكرار و نحوه قرارگيـري ايـن كلمـات در    . اند حرف اضافه مكاني در هر دو بند تكرار شده
اين هم آهنگي بنـاي   آغاز و هم در پايان حديث با يكديگر هم آهنگ و هم جهت بوده و

  . هندسي برجسته اي را در كل حديث شكل داده است
از طرفي نيز تقارن هندسي عبارات و تساوي موجود كه در بندها وجود دارد؛ حديث 

اين امر مخاطـب را بـه نحـو خيـره     . را به يك موسيقي هم آهنگ رهنمون ساخته است
اين تـوازن  . جود در حديث مي سازداي متوجه زيبايي موسيقي و نهايتاً ساختار مو كننده

  .هاي خاص حديث محسوب شده است در حديث از ويژگي رفته و توالي جمالت به كار
  نمونه شماره پنج  

 ، الفقر الموت االكبر ب في وطنه، الفقر في الوطن غربهالمقل غري: )ع(علي االمامقال 

ر و نـاداري در زادگـاه،   فق. فقير در زادگاهش غريب و بيگانه است: فرمود )ع(امام علي
  . فقر مرگي عظيم است. خود نوعي غربت است

. عبارات همه متضمن فقر و ناداري است. حديث مذكور از سه بند تشكيل شده است
بدين ترتيب هر كدام از عبارات، . هاي متفاوت است در حديث مذكور بيان واحد در قالب

كننـد و در نتيجـه مخاطـب     مـي رغم تفاوت و تعدد لفظ، مضمون واحـدي را تفهـيم    به
  . كند مطلب را چنانكه بايد دريافت مي

در فرآيند متن حديث، وجود موضوعات متنوع و پيوند ميـان آنهـا پيرامـون موضـوع     
، ساختار فكري منسجمي را ايجاد نموده كه بنا و نظام هندسي را در حـديث  )فقر(واحد 

  .ريزي شده است پايه سبب شده و كل حديث بر اين امر
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  نتيجه گيري 
، تصوير و ساختار بـه عنـوان ابـزار    موسيقيكارگيري ه با بزبان ادبي و هنري حديث 

تـوان نكـات ذيـل را بـه      مـي با توجه به مبحث انجام شـده   .گرفته استكار هنري شكل 
  .ه نمودعرضعنوان نتيجه اين بررسي 

اثـر  از زبان ادبي و هنري در احاديث به منظـور واضـح تـر شـدن و در نهايـت       -
بخشي، تأمل و ايجاد انگيزش استفاده شده است و اين امـر دلنشـين و جـذاب    

 .نمودن بيان بر روح و دل بهره ور را با خود به همراه دارد
وظيفه اصلي كار زبان ادبي و هنري حديث، ايجاد محرك و انگيـزش كـافي در    -

ه روان مخاطب  و محور اصلي آن بر توجه به حالت دروني انسان اسـت و جنبـ  
 .دروني و ماهيتي محور عمومي  حديث را شكل مي دهد

هنگي اجهتي بندها و اجزاء تشكيل دهنده حديث، ساختار همـ  هنگي و هماهم -
دنبال آن زيبايي اعجاب برانگيزي ه را در كل حديث با خود به همراه دارد كه ب

 .را شكل مي دهد
اند،  كل گرفتهگيري از موضوعات متنوع كه همگي پيرامون محور واحدي ش بهره -

 .نمايش انسجام اجزاء و بهم پيوستگي ساختار حديث را با خود به همراه دارد
ـ از تصويرسازي در بيان احاديث - ه ، به منظور وسيله اي براي عمق بخشيدن و ب

 .وجود آوردن رابطه اي جديد ميان مفاهيم بهره گرفته شده است
ناگون و عبـارات مختلـف و   هاي گو گيري از علم بيان در احاديث، ساخت با بهره -

متعدد شكل گرفته و بيان لطيف ادبي و جذابيت براي مخاطـب را بـا خـود بـه     
 .همراه دارد

هنگي خاصي شكل ازيبايي موسيقي موجود در احاديث كه بر اساس نظم و هم -
 . گرفته است يك نظام آوايي را در حديث شكل داده است

همساني در اصوات بكارگرفته شـده  گيري از نظام آوايي، تجانس و توازن و  بهره -
در حديث، موسيقي ساختار احاديث را سبب شده كه با خود احسـاس لـذت و   

 .ايي را براي مخاطب به همراه داردزيب
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همساني و هم آهنگـي اصـوات بـا مفهـوم عبـارات حـديث، موسـيقي داخلـي          -
 . هماهنگي را ايجاد نموده است

  
  پي نوشت 

) و زيـان (و ستمگران را جـز خسـران   ): 82 ، آيهاسراءسوره ( خسارا و ال يزيد الظالمين اال. ... 1
  .افزايد نمي

كالمي را كه حكايت از قول معصوم يا فعل و يا تقرير او نمايد : توان گفت ميدر كالم جامعي . 2
در مقاله حاضـر معنـاي بكـار گرفتـه از حـديث، كـالم       ). 19: 1426السبحاني،(را حديث گويند 

  .است )ع(معصومان
ذكر اين نكته الزم است كه حديث ثقلين متواتر بين جميـع مسـلمين اسـت و كتـب اهـل      .  3

سنت از صحاح شش گانه تا كتب ديگر آنان با الفاظ مختلفه و موارد مكرره از پيغمبر اكرم صلي 
 ). 1: خميني، بي تا (اهللا عليه و آله و سلم به طور متواتر نقل شده است 

  .نقل كرده اند )ع(عمير از ابراهيم كرجي از امام صادقاين روايت را ابن ابي . 4
تعريض به معناي سخن سربسته، چند پهلو، كنايه آميز و نيـز گوشـه زدن اسـت و در كـالم     . 5

  ).11: 1384مسعودي،(براي توريه و تقيه به كار رفته است  )ع(معصومان
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  منابع 
  .دشتي، قم، انتشارت مشرقيننهج البالغه، ترجمه، محمد )1379) (ع(علي ابن ابيطالب

مقايسه اجمالي صور خيال در بالغت فارسـي  « )1386(آقا حسيني، حسين و زهرا آقا زينالي 
  .77-49گوهر گويا، شماره يك، بهار، صفحات  »و انگليسي

اصول الحديث و احكامه فـي علـم الدرايـه، قـم، موسسـه االمـام        )ق 1426(السبحاني، جعفر 
  .الصادق 
معاني االخبار، تحقيق علي اكبر الغفاري، چـاپ اول، موسسـه النشـر     )1361(خ الصدوق، الشي
  .االسالمي

، ترجمـه، عبدالرضـا   »فقـه الحـديث از ديـدگاه عرفـا    « )1385( الموسوي، سيد علي عبـاس  
  .1-11پورمطلوب، نشريه علوم حديث،صفحات 

بنيــاد  ،تهــران چــاپ اول، ترجمــه حســين صــابري، ،اســالم و هنــر)1371(بســتاني، محمــد 
  .پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي

هايي از كالم امـام   تحليل زبانشناختي گزيده: جايگاه ادبي نهج البالغه« )1381(بهنام، بيوك 
  .79-61، صفحات 81، زمستان 72ها، دفتر  مقاالت و بررسي »)ع(علي

انقالب اسالمي  الهي رهبر كبير ـ صحيفه انقالب، وصيت نامه سياسي )بي تا(خميني، روح اهللا 
و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، تهران، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و     

  .ارشاد اسالمي
آشنايي با نقد ادبي معاصر عربي، مشهد، دانشگاه فردوسي، موسسه چاپ  )178(رجائي، نجمه 

  .246و انتشارات، شماره 
  .انتشارات اسالم ،هرانتچاپ سوم، ، 1فرهنگ دانشگاهي  )1371( سياح، فرهنگ 

االتقان فـي علـوم القـرآن، ترجمـه سـيد مهـدي        )1376(سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 
  .حائري قزويني، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير

صور خيال در شعر فارسي، چاپ سوم، تهـران، انتشـارات    )1366(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .آگاه

  .سيقي شعر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگاهمو )1373(شفيعي كدكني، محمدرضا 
جلـوه هـايي از جـادوي مجـاورت در     «)1381(شفيعي كدكني، محمدرضـا و ميتـرا گلچـين    

  .42- 29ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، زمستان وبهار، صفحات  »مثنوي
ل و نگاهي ديگر به موسيقي شـعر و پيونـد آن بـا موضـوع تخيـ     « )1384(فياض منش، پرند 

پژوهش زبان و ادبيات فارسي، دوره جديـد، شـماره چهـارم، بهـار و     » احساسات شاعرانه
  .186 – 163تابستان، صفحات 
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نمايش هنري در قرآن، ترجمه، محمد علـي عابـدي، تهـران،    : تصوير فني)1359(قطب، سيد
  .نشر انقالب

با گذري : تارگراييصورتگرايي و ساخ(نظريه هاي نقد ادبي معاصر )1377(علوي مقدم، مهيار 
  .، تهران، سمت)بر كاربرد اين نظريه ها در زبان و ادب فارسي

اهميت عناصر و ويژگيهاي سـاختاري واژه در گـزينش واژگـان    ")1386(عمرانپور، محمدرضا 
  .180-153گوهر گويا، شماره يك، بهار، صفحات  "شعر

علـي عابـدي، تهـران،    نمايش هنري در قرآن، ترجمه محمد : تصوير فني )1359(قطب، سيد
  .نشر انقالب

، قـم،  1اصول كافي، ترجمه و شرح سـيد هاشـم رسـولي، ج    ) بي تا(كليني، ابي جعفر محمد 
  .دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السالم

  . ، بيروت2بحاراالنوار، ج  )ق  1403(مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي 
  .متروش فهم حديث، تهران، س )1384(مسعودي، عبدالهادي 

  .دانش حديث، تهران، ماجد )1377(نجف زاده بار فروش، محمد باقر 
سازمان مطالعه و تدوين  ،تهرانچاپ اول، علوم بالغت و اعجاز قرآن،  )1378(نصيريان، يداهللا 

  ).سمت(علوم انساني دانشگاهها 
ان، نظريه ادبيات، ترجمه ضياء موحد و پرويـز مهـاجر، تهـر    )1382(ولك، رنه و آوستن وارن 

  . انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم
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