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Abstract 
Many of the sayings of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah have been 

expressed in the form of descriptions, such as the description of God, the 

prophets, and so on. Considering that the description in Arabic literature is 

mentioned as one of the important techniques of poetry along with praise, 

satire, and mourning, this article emphasizes the descriptions of Nahj al-

Balaghah in addition to the philosophical, theological, and mystical 

dimensions from a literary point of view to clarify what fruit of hadith 

jurisprudence brings from this point of view. This article provides us with 

two ways to better understand the descriptions of Nahj al-Balaghah. Because 

the appearances of words have meanings that sometimes convey them 

clearly and sometimes in the form of accessories that come with them. 

Literary arrays also each have implications for conveying meaning, of 

course, the arrays that are spoken of in the science of expression, such as 

similes, metaphors, metaphors, and irony, are not arrays of novel science. 

Keywords: Nahj al-Balaghah, Hadith, Description, Appearances of Words, 

Literary Arrays. 
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 البالغه نهج فاتیدر فهم توص یادب یها هینقش ظواهر الفاظ و آرا

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ث،یعلوم قرآن و حد اریدانش اصل  یاسد یعل

  

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،ثیاستاد علوم قرآن و حد  زاده  یحسن نق
 

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ث،یعلوم قرآن و حد یدکتر   ینیظفرحس یمهد دیس

 چکیده
و  امبریخداوند، پ فیالبالغه در غالب وصف آمده است مانند توص )ع( در نهج یاز سخنان امام عل یاریبس

در کنار مدح، هجو و رثاء است  یاز فنون مهم شاعر یکی یعرب اتیکه وصف در ادب . با توجه به آنرهیغ

 زین یادب ثیاز ح یو عرفان یالمک ،یالبالغه عالوه بر بعد فلسف نهج فاتیمقاله بر آن است که توص نیا دیتأک

 مقاله نیرا به همراه دارد. ا یثیمنظر چه ثمره فقه الحد نیآن از ا یبه دقّت مطالعه شود تا روشن گردد بررس

پرداختن به ظواهر الفاظ  یکی: دهد یما قرار م اریالبالغه در اخت نهج فاتیدو راه را در جهت درک بهتر توص

صورت آشکار  هستند که گاه به یمعان یظواهر الفاظ دارا رایاست ز یادب یها هیپرداختن به آرا یگریو د

مجاز، استعاره  ه،یتشب لیاز قب یادب یها هیکه به همراه آنان است. آرا یصورت لوازم و گاه به رساند یآن را م

 فاتیتوص یمعنا رد یها به فهم بهتر را در رساندن معنادارند که با توجّه به آن یاقتضائات کیهر  زین هیو کنا

 .دیرس توان یالبالغه م نهج

 .یادب یها هیوصف، ظواهر الفاظ، آرا ث،یالبالغه، حد نهج :ها واژهکلید
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 . طرح مسئله0

بینیم که سید رضی در خصوص برخی از خطب امام علی )ع( به  البالغه می نگاهی به نهجبا 

های سخن گفتن مانند شعر، قصه، تمثیل و غیر آن است، تعبیر  وصف که یکی از شیوه

که بخشی « ها المنافقین السالم یصف فی و من خطبه له علیه»گوید:  کند. مثالً درجایی می می

 از آن خطبه چنین است:

اً وَ وَ أُحَذِّرُکمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ یتَلَوَّنُونَ أَلْوَان» 

 (581)خطبه:« یفْتَنُّونَ افْتِنَاناً

اند و دچار لغزش و  کننده ترسانم، چراکه آنان گمراه و گمراه و از اهل نفاق می

: 5888گردند )انصاریان،  شوند و به حاالت گوناگون ظاهر می رنگ می به . رنگاند لغزاننده

402.) 

 گوید: یا در جای دیگری می 

السالم فی وصف بیعته بالخالفة: وَ بَسَطْتُمْ یدِی فَکفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا  من کالم له علیه»

لْهِیمِ عَلَی حِیاضِهَا یوْمَ وُرُودِهَا حَتَّی انْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاککتُمْ عَلَی تَدَاک الْإِبِلِ ا

 (440)خطبه:« سَقَطَ الرِّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِیفُ

دستم را باز کردید و من بستم، آن را کشیدید ولی من جمع کردم، آنگاه همچون 

آوردید تا جایی که  شوند بر من هجوم که به آبشخورهایشان وارد می شتران تشنه به وقتی

 (.481: 5888بند کفش پاره شد و عبا از دوش افتاد و ضعیف زیر پا ماند. )انصاریان، 

شویم که از سخنان امام،  در کلمات عالمان پس از سید رضی هم با تعابیری مواجه می

آن حضرت در برخی از »گوید:  کنند مانند آنکه فیض کاشانی می تعبیر به وصف می

در وصف مالئکه چنین فرمودند: ثمّ خلق سبحانه إلسکان سماواته و عمارة  هایشان خطبه

 (5258:5/284)کاشانی، « الصفیح األعلی من ملکوته خلقا بدیعا من مالئکته الخ

هایش و آباد ساختن پهنه اعالی  سپس خداوند سبحان برای سکونت دادن در آسمان

: 5888ه هستی آورد. )انصاریان، نظیر از فرشتگانش را به عرص ملکوتش، موجوداتی بی

15.) 
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السالم فی وصف حاله مع النبی صلی اللّه  کند: و کقوله علیه یا فاضل مقداد بیان می 

 (5240:548مقداد، «)یرفع لی کلّ یوم علما من أخالقه»علیه و آله: 

مانند سخن ایشان در توصیف حالشان با پیامبر: که هرروز برای من از اخالق پاک 

 (.511: 5888کرد )انصاریان،  ای برپا می نهخود نشا

یا عالمه طباطبایی گوید: و قال علی )ع( یصف القرآن علی ما فی النهج: ینطق بعضه  

 (5ببعض و یشهد بعضه علی بعض، الخطبة )خطبه: 

بعضی از  کند: گونه وصف می مطابق آنچه در نهج آمده است، علی )ع( قرآن را این 

 (.1417:5/54برخی گواه برخی دیگر است. )طباطبایی،  آیات تفسیر بعض دیگر و

توان  ای می البالغه را از چه زاویه اکنون مسئله ما آن است که وصف مطرح در نهج

در علم اصول، یا در علم کالم و فلسفه، یا در صرف و « وصف»بررسی نمود؟ آیا از زاویه 

ین آن، تأثیر آن بر مطالعات فقه در ادبیات عربی؟ و در صورت تعی« وصف»نحو، یا از زاویه 

 الحدیثی چیست؟

 های پژوهش فرضیه. 1-1

البالغه را از حیث ادبی باید  فرضیه پژوهش بر آن است که وصف مطرح در نهج

ای  جای خود باقی است؛ زیرا وصف شیوه های دیگر نیز به موردبررسی قرارداد اگرچه جنبه

شود و  کنار مدح، رثا و هجو از آن یاد میاز اغراض مهم ادبی است که در کتب ادبی در 

شاعران عرب جاهلی از آن فراوان در توصیف مظاهر عالم مادّی مانند طبیعت، موجودات 

اند امّا امام علی )ع( از آن در توصیف  جاندار و حوادث زندگی انسان استفاده کرده

 اند. هخداوند، پیامبران، عوالم پس از مرگ و حوادث عصر خویش استفاده نمود

 . پیشینه پژوهش2

 گوید: البالغه ابن ابی الحدید می در خصوص فن وصف در نهج

شد،  اما اهل جاهلیت فصاحتشان در وصف شتر و اسب، کوه و امثال آن ظاهر می» 

کرد؛ اما  صحابه معروف به فصاحت هم کلمات فصیحشان از دو یا سه سطر تجاوز نمی
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ها و معرفتشان به خدا به تفصیل  که کسی در وصف مالئکه و صورت و عبادت آن این

و  4/241: 5881)ابن ابی الحدید، « است سخن بگوید برای کسی غیر از علی حاصل نشده

244.) 

ساختار ادبی »نامه:  اند مانند پایان در عصر حاضر نیز آثاری در این زمینه نگاشته شده

البالغه به چهار  ( که در آن وصف را در نهج5810صادقی رواندی، «)البالغه وصف در نهج

تقسیم کرده قسم وصف تمثیلی، وصف تأکیدی، وصف احترازی و وصف توضیحی 

 است.

 البالغه در علوم مختلف و مقصود از آن در نهج« وصف». معنای 4

التابع المکمل متبوعه ببیان »اند:  در علم نحو، وصف همان نعت است که در تعریف آن گفته

صفة من صفاته نحو مررت برجل کریم أو من صفات ما تعلق به وهو سببیه نحو مررت 

ه معنای متبوع خویش را با ذکر صفتی از صفات آن یا تابعی است ک .برجل کریم أبوه

 (.5/515تا:  عقیل، بی )ابن« کند صفات متعلق به آن بیان می

وسیله جمله اسمیه، وصف  خوانیم: جایز است که نکره را به در علم نحو میهمچنین 

 (.5/288)جمعی از علما، بی تا: « مررت برجل وجهه حسن»کنیم مانند: 

ترین  وصف مهم»شود:  تحت عنوان اغراض ادبی از آن صحبت می در ادبیات عربی،

(. ابن رشیق قیروانی 1: 5254ناصیف، «)های تعبیر نزد شاعران قدیم بوده است شیوه از شیوه

 در تعریف آن گفته است:

الشّعر إال أقله راجع إلی باب الوصف و ال سبیل إلی حصره و استقصائه و هو مناسب »

، ولیس به؛ ألنه کثیراً ما یأتی فی أضعافه، والفرق بین الوصف والتشبیه للتشبیه، مشتمل علیه

أن هذا إخبار عن حقیقة الشیء، وأن ذلک مجاز و تمثیل، اکثر شعر از باب وصف است و 

آید و فرق آن با  آن شبیه تشبیه است اما خود آن نیست، زیرا تشبیه فراوان در وصف می

« شیء است، امّا تشبیه از باب مجاز و تمثیل است تشبیه آن است که وصف خبر از حقیقت

 (.4/412: 5205)ابن رشیق، 

 خوانیم: همچنین می
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ای که به بیان  گونه کرد؛ به طَرفه از شاعران جاهلی، در شعرش بسیار عالی وصف می»

 (.818: 5250)الهاشمی:« کرد و از غلوّ و اغراق دور بود حقیقت امر، بسنده می

: 5810است )مظفر، « قیدِ موضوعِ تکلیف»از وصف همان در علم اصول مقصود 

یعنی گوسفندی که از طریق « فی الغنم السائمة زکاة»شود:  که گفته می ( مانند آن5/554

 خورد، زکات دارد. چرا رفتن علف می

رود که وصف نسبت به موصوف خود  عالوه بر این در علم اصول سخن از آن می

اکرم انسانا »مرحله اول مساوی با موصوف خویش است مانند: چهار حالت دارد: وصف در 

و در مرحله سوم أخصّ « اکرم انسانا ماشیا»و در مرحله دوم أعمّ از آن است مانند: « ضاحکا

و در مرحلة چهارم رابطة عموم و خصوص من وجه « اضف انسانا عالما»از آن است مانند: 

 (.1/548تا:  ی، بی)خوی« فی الغنم السائمة زکاة»دارد مانند: 

در علم کالم و فلسفه هم پس از اثبات وجود خدا، بحث از صفات او را پیش 

آید که  نظران فلسفه و کالم اسالمی برمی (. از سخن صاحب485: 5258کشند )حلّی،  می

 های بیانی آن: بیشتر به جنبة هستی شناسانه صفات توجّه دارند تا جنبه

شوند، بر دو قسم است: یا آن موجود،  ات میصفاتی که برای یک موجود اثب» 

که صرف موجودیت  گردد، یا این جهت که موجود است، متصف به آن صفت می ازآن

جهت که موجود است، متصف به  برای اتصاف به آن صفت کافی نیست، مثالً موجود ازآن

کوتاه است یا که  شود ولی متصف به این واحد یا کثیر، بالفعل یا بالقوه، علت یا معلول، می

 (:888، 1374)مطهری، « شود. دراز، متحرک است یا ساکن نمی

اند که آیا  آید آن است که اصولیون چون در پی آن بوده آنچه از سخنان فوق برمی

اند، حکما نیز چون در پی اثبات صفات  مفهوم وصف حجّت است یا نه از آن سخن گفته

، نحویون نیز در جهت بیان استعماالت صحیح اند اند، سخن از اوصاف الهی کرده خدا بوده

اند امّا ادبا از آن نظر که وصف، حقیقتی را برای مخاطب  زبان، از وصف سخن گفته

اند؛ بنابراین وصف در علم اصول جنبه فقهی  کشد مطرحش کرده خویش به تصویر می

ا براهین عقلی دارد که مرتبط با حالل و حرام است و در فلسفه جنبه عقلی دارد که مرتبط ب
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است و در نحو جنبه سمعی دارد که ناظر به موارد صحیح استعماالت زبانی است و در 

ای است که یک گوینده برای انتقال معانی و مفاهیم  ادبیات عربی مرتبط با شیوه

 گزیند. برمی

دیگر تمامی تعاریف فوق در این امر اشتراک دارند که وصف در نحو،  عبارتی به

کننده حاالت موصوف خویش است امّا نکته افتراق  ل و فلسفه و کالم، بیانادبیات، اصو

ها در این است که در وصف ادبی سخن از خبر دادن از شیء است، خبری که مطابق با  آن

تواند از باب  واقع باشد، اما در وصف نحوی لزوماً صفت نباید مطابق با واقع باشد بلکه می

یا در وصف اصولی، نظر به « رجل کریم»ز باب مبالغه بگوییم: مبالغه یا اغراق باشد مثالً ا

از آن حیث موردبررسی قرار « غنم»برای « سائمة»جنبة تکلیفی موصوف است یعنی وصف 

گیرد یا در وصف فلسفی، نظر  گیرد که تکلیفی همچون زکات بر دوش مکلّفین قرار می می

 به آن است که یک شیء در هستی چه جایگاهی دارد.

 البالغه تفاوت وصف در شعر عربی با نهج .3

ترین اسلوب تعبیر نزد شاعران قدیم بوده است، زیرا ناتوانی آنان از بیان معانی  وصف مهم

صورت وصف بیان نمایند. مثالً امرؤ القیس با ترکیب  ها را به شده تا آن مجرّد، سبب می

اسب خویش است ترسیم  کند تا اسبی را که کامالً مشابه ها و اوصاف، سعی می صورت

(؛ بنابراین عرب جاهلی از وصف برای امور روزمره خود بهره 4و  1: 5254نماید. )ناصیف؛

 گوید: گرفت. عنتره می می

 لـمَّا رَأیتُ القَوْمَ أقْبَلَ جَمْعُهُـمْ یتَـذَامَرُونَ کرَرْتُ غَیرَ مُذَمَّـمِ

 بِئْـرٍ فی لَبانِ األَدْهَـمِ یدْعُـونَ عَنْتَرَ والرِّماحُ کأَنَّهـا أشْطَـانُ

 5مازِلْـتُ أَرْمِیهُـمْ بِثُغْرَةِ نَحْـرِ ولِبـانِهِ حَتَّـی تَسَـرْبَلَ بِالـدَّم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

انگیزانند، برگشتم و راه را بر ایشان بگرفتم و  اند و یکدیگر را به حرب من برمی وقتی دیدم که دشمنان روی آورده .5

هایشان که در درازی چون  و در آن حال نوک نیزه« عنتره، عنتره»آوردند:  جنگی نیکو کردم. مبارزان بانگ برمی

ها را دفع کردم  اسب سیاهم رسید. چندان با سر و سینه اسبم نیزه سان که به سینه طناب چاه بود مرا در میان گرفت، آن

 (.501: 5815رنگ شد. )آیتی،  که سر تا سم اسبم در خون
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کند؛ همچون احساس ناراحتی از  در این شعر، عنتره سخن از احساسات خویش می

هایی که بر اسبش واردشده است و احساس شجاعت از تشویقی که قومش او را  زخم

البالغه توصیفات جنبة احساسی ندارد بلکه جنبة علمی و تربیتی  کردند، امّا در نهج می

ها او را  که قلب کند درحالی دارند؛ مانند آنکه خداوند متعال را غیرقابل رؤیت معرفی می

 :کنند درک می

ء ال تراه العیون بمشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب بحقائق االیمان، قریب من االشیا»

 (.518خطبه:«)غیر مالمس و بعید عنها غیر مباین

هایی است که برای انتقال معنا در  آنچه مهم است توجه به جنبة بیانی و شیوه

به نظر نگارنده برای درک این معانی دو راه  گیرد که البالغه مورداستفاده قرار می نهج

کاررفته در  های ادبی به وجود دارد: یکی توجّه به ظواهر الفاظ و دیگری توجّه به آرایه

 البالغه. توصیفات نهج

 البالغه های ادبی در فهم توصیفات نهج . نقش ظواهر الفاظ و آرایه5

کند و گاهی آن را در  ازآنجاکه انسان در تعابیر خویش گاهی لفظی مناسب آن را ذکر می

طریق باید صورت  البالغه نیز از این دو دهد فهم توصیفات نهج ای ادبی ارائه می قالب آرایه

 بپذیرد:

 البالغه: کاررفته در توصیفات نهج از طریق الفاظ به-الف

صورت  رسانند و گاه به صورت آشکار آن را می الفاظ دارای معانی هستند که گاه به

لوازمی که به همراه آنان است، لذا در خصوص الفاظ نهج باید دقّت صورت گیرد تا بتوان 

خراج نمود. عالمه طباطبایی توصیفی از امام علی )ع( را معانی جدیدی را از آن است

 کند: چنین نقل می این

و فی النهج، من خطبه له )ع( فی صفة خلق آدم: و استأدی اهلل سبحانه المالئکة »

و الخشوع لتکرمه فقال سبحانه:  -ودیعته لهم و عهد وصیته إلیهم فی اإلذعان بالسجود له

 اعترتهم الحمیة و غلبت علیهم الشقوة. الخطبة. -و جنوده اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبلیس
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أقول: و فیها تعمیم األمر بالسجدة لجنود إبلیس کما یعم نفسه و فیه تأیید ما تقدم أن آدم إنما 

 «جعل مثاال یمثل به اإلنسانیة من غیر خصوصیة فی شخصه و إن مرجع القصة إلی التکوین

 (.8/40: 5251)طباطبایی، 

کند که حضرت آدم )ع(  ( استفاده می5ایشان از لفظ )جنوده()خطبه: در اینجا 

همچون مثالی بوده که انسانیت در او نمایان شده است تا فرشتگان بر انسانیت سجده کنند و 

 خصوصیتی در شخص او نبوده است.

کاررفته در این خطبه  توان استخراج کرد که به الفاظ به چنین معنایی را زمانی می

که طبق آیات قرآن فقط شیطان  مود زیرا در اینجا لفظ )جنوده( آمده است درحالیتوجّه ن

گیریم که امر به  بر آدم سجده نکرد و خبری از جنود او نیست؛ بنابراین از آن نتیجه می

سجده، همچون اوامر تشریعی نبوده است تا وجود لشکریان ابلیس در زمان صدور این امر 

 سنخ امور تکوینی است که به معنای خضوع مالئکه و عدم خضوعالزم بوده باشد، بلکه از 

 ابلیس و لشکریان او در برابر انسانیت است.

 البالغه: های ادبی موجود در نهج از طریق آرایه-ب

ها  های علم بیان است همچون تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه، زیرا این آرایه مقصود، آرایه

 های علم بدیع که ناظر به زیبایی الفاظ هستند. برخالف آرایه ناظر به تعبیر از حقایق هستند،

شود و دیگری  البته در هر توصیفی دو چیز وجود دارد: یکی ذاتی که وصف می

شود که الزم است. مثالً بُحتری در توصیف بهار  صفاتی که منتسب به آن ذات می

 گوید: می

 أن یتکلما أتاک الربیع الطَّلق یختال ضاحکا من الحسن حتی کاد 

 (.44: 5254)ناصیف،  5و قد نبّه النیروز فی غسق الدجی اوائل وردٍ کنَّ باألمس نوّما 

در این شعر صفاتی مانند حسن، بشاشت و طراوت برای شاعر مطرح بوده است و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

های گل، نوید  بهار از شدت زیبایی خندان آمد گویی قصد حرف زدن با تو را دارد و نوروز با شکفتن غنچه- 1

 شکوفایی را داد.
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ها را در بهار دیده است، بهار را توصیف کرده است. أعشی نیز در توصیف صحرا  وقتی آن

 گوید: می

 (.44: 5181)حاوی،  5مثل ظهر الفرس موحشة للجنّ باللیل فی حافاتها زجلو بلدة 

در اینجا هم صفت ترسناکی برای شاعر مطرح بوده است و با دیدن آن در صحرا، 

توان  البالغه می صحرا را توصیف کرده است. مشابه همین امر را در خصوص توصیفات نهج

 دید.

بینیم که پیامبر اکرم )ص( در دعوت خویش  مثالً با رجوع به تاریخ صدر اسالم می

های فراوانی را از افراد گوناگون متحمل شدند اما درراه رضای الهی پا پس  سختی

نگذاشتند. در ابتدای دعوت نزدیکانشان را فراخواندند و به اسالم دعوت کردند که ابولهب 

پیامبر را بگیرند. هاشم خواست که قبل از دیگران، خود جلوی  از میان برخاست و از بنی

 (44و  45/ 4: 5141)ابن اثیر، 

رو شدند، همچون جنگ بدر که نزدیکان  های فراوانی روبه در مدینه هم با جنگ

(. در جنگ احد که 5/528: 5201تن با مشرکین فرستادند )واقدی،  به خویش را به نبرد تن

پیمانان  و برخی همحمزه، عموی خویش را از دست دادند. یا احزاب که مشرکین و یهود 

 (.15و  4/10: 5250قریش به جنگ پیامبر آمدند. )ابن سعد، 

 گویند: خواهند پیامبر را توصیف کنند می جهت امام علی )ع( وقتی می بدین

 وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاضَ إِلَی رِضْوَانِ اللَّهِ کلَّ غَمْرَةٍ وَ تَجَرَّعَ فِیهِ کلَّ

ضَرَبَت إلی  غُصَّةٍ وَ قَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْأَدْنَوْنَ وَ تَأَلَّبَ عَلَیهِ الْأَقْصَوْنَ وَ خَلَعَتْ إِلَیهِ الْعَرَبُ أَعِنَّتَهَا وَ

 (581مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا )خطبه:

دهیم که محمد بنده و فرستاده اوست، آن وجود مبارکی که درراه  و شهادت می

که  خشنودی او در هر بال و سختی فرورفت و از هر شربت بالیی جامی نوشید، درحالی

اش اتفاق داشتند، عرب برای جنگ با  نزدیکانش از او روی گرداندند و بیگانگان بر دشمنی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

وحشتناک است و گیاه و نباتی در آن نیست و از اطراف آن آوای جنیان به  صحرا مانند پشت اسب، صیقلی و .5

 رسد. گوش می
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: 5888ها را برای کارزار با او به تازیانه رانده بود )انصاریان،  گسیخته بود و مرکب او عنان

402.) 

کنند؛ یعنی صفت  استفاده می« کلّ غُصّة»و « کلّ غمرة»های:  توصیف، از واژه در این

اند و آن را به پیامبر )ص( نسبت  تالش در جهت کسب رضای الهی را باهمه جوانبش دیده

 اند. داده

 البالغه کاررفته در توصیفات نهج . الفاظ به1

دَلَّتْ عَلَیهِ أَعْلَامُ »همچون: اند گاهی  البالغه از حیث الفاظ بر دو گونه توصیفات نهج

(، یک صفت، ترکیبی از چندین لفظ است که در اینجا مرکّب از داللت 21خطبه:«)الظُّهُورِ

(، 14خطبه:«)وَ لَمْ یکنْ لِیجْتَرِئَ عَلَیهَا أَحَدٌ غَیرِی»و إعالم و ظهور است و گاهی مانند: 

نی لفظ جرئت داللت بر صفت کند؛ یع تنهایی بر یک صفت مشخص داللت می لفظ به یک

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ »کند. مثالً در توصیف:  ها می باکی امام علی )ع( در مقابل فتنه بی

 (21خطبه:«)خَفِیاتِ الْأَمُوُرِ وَ دَلَّتْ عَلَیهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ

وجودش داللت های آشکار بر  ستایش خدا را که به همه امور پنهانی داناست و نشانه 

توان معانی زیر را  می« دلّت علیه اعالم الظهور»( از عبارت: 81: 5888دارد.)انصاریان؛ 

 استخراج نمود:

داللت آن معنایی است که لفظ به هنگام »شده است:  در معنای داللت گفته -الف

کند و اسم فاعل آن دال و دلیل به معنای مرشد و کشف  استعمال، آن معنا را اقتضاء می

(، یعنی اگرچه کنه ذات اقدس الهی بر کسی معلوم نیست 4/511تا: فیومی، بی«)کننده است.

تنهایی حاکی از آن است  ، زیرا خود کلمه داللت بهاما وجود وی آشکارترین اشیاء است

که چیزی انسان را به چیز دیگری برساند که اگر آن چیز )أعالم الظهور( باشد، داللتش بر 

ترین  ترین اشکال خواهد بود؛ زیرا اگرچه کنه ذات خداوند پنهان مقصود خود در واضح

ثر کثرت شواهد در غایت ظهور چیزهاست است اما وجود او آشکارترین اشیاء است و در ا

 (.5/541: 5814است. )شوشتری، 

این لفظ، مؤیّد شیوه مرسوم در ادیان الهی در اثبات وجود خدا است و آن پی -ب
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بردن از معلول به علت است؛ زیرا در اثبات خداوند متعال دو طریق مرسوم است: یکی از 

که در آن ابتدا به حقیقت وجود  علت به معلول است که شیوه فالسفه و متکلمین الهی است

نگرند که آیا ممکن است یا واجب و سپس از این طریق که ممکن بدون واجب موجود  می

الوجود،  کنند و سپس با توجه به آنچه که ذات واجب الوجود را اثبات می شود، واجب نمی

علت است  کنند. طریق دیگر از معلول به کند صفات خداوند متعال را اثبات می اقتضاء می

ها که  کنند و از حاالت و صفات پدیده ها را اثبات می نظر به حدوث اجسام، خالق آنکه با 

ها نیز آگاه و توانا است  کنند که آفریدگار آن اند استدالل می شده در نهایت اتقان ساخته

 (.4/548: 5844)بحرانی، 

نَةِ وَ لَمْ یکنْ لِیجْتَرِئَ عَلَیهَا أَحَدٌ غَیرِی فرمایند: فَأَنَا فَقَأْتُ عَینَ الْفِتْ در توصیفی دیگر می

 (14)خطبه: 

من بودم که چشم فتنه را کور کردم و کسی جز من بر آن جرات نداشت )انصاریان، 

5888 :11.) 

باکی است که در معنای جرئت  در اینجا لفظ جرئت آمده که دال بر صفت بی 

جَریء( به کسی گویند که در بین قومی،  جرئت به معنای شجاعت است و )رجلٌ»اند:  گفته

که ترسی از او داشته  قدم باشد و )قومٌ جُرآء علیه( یعنی مسلط بر او هستند بدون آن پیش

 تواند حاکی معانی زیر باشد: (. این توصیف می5/22: 5252ابن منظور، «)باشند

پرداخت و امام علی )ع( اولین کسی است که به مقابله با فتنه گران مسلمان -الف 

های جمل، صفین و نهروان  أعلم افراد به احکام جنگ با مسلمانان است زیرا مقصود، فتنه

ترسید در خصوص آنان  زیراکسی جرات جنگ با اهل قبله را نداشت که می»است: 

بحرانی، «)ها را بکشد یا نه تعقیب کند یا نه؟ مرتکب اشتباهی شود، مثل آنکه فراریان آن

5844 :4/881.) 

کسانی که امام به جنگشان رفتند از حیث اجتماعی قدرتی داشتند که هرکسی -ب

که به دلیل تقید به ظواهر دین کسی قدرت  توانست به مقابله با آنان بپردازد، چون نمی

 را نداشت.جنگ با آنان 
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 البالغه کاررفته در توصیفات نهج های به . آرایه7

های ادبی جهت بیان حقیقتی از حقایق  ز آرایهالبالغه، عالوه بر الفاظ ا در توصیفات نهج

بهره برده شده است که برای پی بردن به معانی آن الزم است تا مقتضای آن آرایه را 

های علم بیان، یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و  بررسی نماییم که در اینجا الزم است از آرایه

باشند، برخالف علم بدیع  ها می آنکنایه بهره برده شود که در جهت بیان حقایق و تعبیر از 

 که ناظر به زیبایی الفاظ هستند.

 «امواجَ الفِتَن». تشبیه: تعبیر 7-0

تشبیه در اصطالح آن است که لفظی داللت بر مشارکت امری با امر دیگر در معنایی بکند 

تا:  بیکه از باب استعارة تحقیقیه یا استعارة بالکنایه یا از باب تجرید نباشد )تفتازانی، 

(؛ بنابراین نکته مهم یافتن صفتی است که بین مشبّه و مشبّه به مشترک است، مانند 5/588

پردازند و از مردم  که امام علی )ع( به تشبیه دوران خویش با دوران پیامبر خدا )ص( می آن

 خواهند به آنچه که پدرانشان گرفتار شدند، مبتال نگردند: می

وَ لَعَمْرِی مَا -وَ اذْکرُوا تِیک الَّتِی آبَاؤُکمْ وَ إِخْوَانُکمْ بِهَا مُرْتَهَنُونَ -اللَّهِفَاعْتَبِرُوا عِبَادَ 

وَ مَا أَنْتُمُ  -وَ لَا خَلَتْ فِیمَا بَینَکمْ وَ بَینَهُمُ الْأَحْقَابُ وَ الْقُرُونُ -تَقَادَمَتْ بِکمْ وَ لَا بِهِمُ الْعُهُودُ

 (88فِی أَصْلَابِهِمْ بِبَعِیدٍ )خطبه:الْیوْمَ مِنْ یوْمَ کنْتُمْ 

پس ای بندگان خدا پند بگیرید و به یاد آرید عقاید و آرایی را که پدران و  

اند. به جانم سوگند میان  ها موردمحاسبه حق قرارگرفته برادرانتان درگرو آنند و بر اساس آن

ا نگذشته و شما در امروز ه ها میان شما و آن ها و قرن شما و آنان فاصله زیادی نیست و سال

 (.44: 5888از روزی که در اصالب آنان بودید دور نیستید )انصاریان، 

در این توصیف مشابهت بین مخاطبین امام با مخاطبین پیامبر مدنظر قرارگرفته است و 

شده است و اینکه تفاوتی بین ایشان در محاسبه  ها مطرح لزوم دقّت در عقاید و اعمال انسان

 و مجازات الهی نیست. و پاداش

یا در جهت تغییر و اصالح مردم کوفه، آنان را به قوم سبا که پراکندگی آنان در میان 

 طلبند: کنند و از کوفیان اطاعت امامشان را می المثل بود تشبیه می-عرب ضرب
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فَمَا آتِی  -لَی جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْیوَ أَحُثُّکمْ عَ -فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا -وَ أَعِظُکمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ

 (14حَتَّی أَرَاکمْ مُتَفَرِّقِینَ أَیادِی سَبَا )خطبه:  -عَلَی آخِرِ قَوْلِی

گردید و به جهاد با  کنم از آن پراکنده می های رسا شما را نصیحت می با موعظه 

م سبا پراکنده بینم همچون قو کنم هنوز حرفم به آخر نرسیده می متجاوزان ترغیبتان می

 (.80: 5888شوید! )انصاریان؛  می

را در خصوص « امواج الفتن»دریکی دیگر از این تشبیهات، امام علی )ع( تعبیر: 

برند. پس از انتخاب خلیفه اول، ابوسفیان  شرایط پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( به کار می

ت موجود شود، اما امام به عباس پیشنهاد داد به نزد امام علی )ع( برود تا مانع وضعی

 فرمودند:

أَیهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِیقِ الْمُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِیجَانَ 

 (1الْمُفَاخَرَةِ. )خطبه:

ها را بشکافید، از جاده دشمنی و اختالف  های نجات امواج فتنه ای مردم، با کشتی

 (.54: 5888جویی را از سر بیندازید.)انصاریان،  های مفاخرت و برتری نار روید، تاجک

« موج»وسیله  هایی که در جامعه اسالمی آن روزگار بود، به ها و آشوب در اینجا فتنه

ها را به  شده است. به بیانی فتنه که از خواص دریاست، به جامعه اسالمی آن روز نسبت داده

اند، زیرا هرکدام از فتنه و دریا، سبب هالکت فروروندگان در  بیه کردهدریایی متالطم تش

 توان نکات زیر را از آن فهمید: (. با توجه به این تشبیه می1400:8/588شود )خوئی،  آن می

اند در معرض از دست دادن سالمتی دین خود  ها بوده کسانی که در آن فتنه-الف

تشبیه شده است و خاصیت موج آن است که کسانی را که  ها به امواج دریا اند زیرا فتنه بوده

سالمتی  ها، به های فتنه مراد به شکافتن موج»کند:  در ساحل و دریا هستند پیوسته تهدید می

 (.581/ 2: 5844خوانساری «)ها و رسیدن به ساحل رستگاری أخرویست. گذشتن از آن فتنه

رسد و باید صبر نمود تا  اپایداری میچنانکه دریای طوفانی براثر امواج به حالت ن-ب

آرام گردد و بتوان تصمیم مناسبی اتخاذ نمود، در این شرایط نیز باید صبر کرد تا شرایط 

 (.5818:5/545مناسب برای مقابله فراهم آید )کاشانی، 
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گدار  های پس از پیامبر )ص( که هر کس را که بی با توجه به شرایط سخت فتنه-ج

ای شود  برد، بهترین کار آن بود که انسان، متمسک به وسیله د فرومیکرد، در خو عمل می

ها به  که او را به سالمت از این خطرها عبور دهد لذا بهترین تعبیر از این وضعیت، تشبیه فتنه

کند که بنا بر  های نجات یادآوری می دریای موّاج بود، زیرا این تعبیر نیاز انسان را به کشتی

 (.488: 5252اند )طوسی،  بیت کشتی نجات لسخن پیامبر )ص( اه

 «عزٌّ ال تُهزَمُ أعوانُهُ». مجاز: تعبیر 7-2

شود، به جهت  شده است، استعمال می مجاز لفظی است که در غیر معنایی که برای آن وضع

( و بلغاء 4/508: 5882مناسبتی که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد )الهاشمی، 

 (.5/252: 5254تر از تصریح و حقیقت است )تفتازانی،  و کنایه بلیغ اجماع دارند که مجاز

البالغه فهم آن مناسبتی که سبب شده است،  برای درک معانی نهفته در مجازات نهج

استعمال مجازی یک لغت صحیح باشد ضروری است مانند عالقه سببیت که در آن سبب 

 فرماید: علی )ع( می شود. در توصیفی امام شود و مسبّب اراده می ذکر می

انُهُ وَ کتَابُ اللَّهِ بَینَ أَظْهُرِکمْ نَاطِقٌ لَا یعْیی لِسَانُهُ وَ بَیتٌ لَا تُهْدَمُ أَرْکانُهُ وَ عِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَ

 (584)خطبه: 

ای است  شود و خانه ای است که زبانش خسته نمی کتاب خدا بین شماست، گوینده

شوند  گردد و مایه عزتی است که یارانش دچار شکست نمی نمیهایش خراب  که پایه

 (.551: 5888)انصاریان، 

شود که در  توصیف قرآن به عزت، از باب مجاز است زیرا قرآن سبب عزت انسان می

همانا بر قرآن، »این صورت عزت بودن قرآن از باب مجاز سبب از مسبّب خواهد بود: 

(؛ 8/801: 5200خوئی، «)عزت دائمی انسان استعزت را اطالق کرده است زیرا سبب 

 بنابراین چنین انتسابی حاوی نکات جدیدی است از قبیل:

تنهایی برای عزت  اکتفاء به امور ظاهری از قرآن، همچون قرائت و حفظ به-الف

گردد که نقش سببیت آن  کند زیرا زمانی عزت بخشی قرآن محقق می انسان کفایت نمی

ردد و این امر محقق نخواهد گشت جز با گره زدن عقاید خویش در عزت انسان روشن گ
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با قرآن و به کار بستن آن در عمل و الزم است تا انسان جان خویش را به قرآن گره زند و 

 اعمال خویش را تابع قرآن گرداند.

اگر قرآن سبب عزت انسان باشد الزم است تا پیروان قرآن با آنچه که قرآن -ب

همانا »ن است؛ همراه باشند و آنچه قرآن پیوسته مالزم آن است حقّ است: پیوسته مالزم با آ

حسینی شیرازی، بی «)کنند شوند؛ زیرا پیوسته حق را یاری می یاوران قرآن پیوسته یاری می

 (.4/411تا: 

( 1/812: 5252ازآنجاکه عزت در لغت به معنای شدّت و غلبه است )ابن منظور، -ج

رسد که دیگر دچار شکست و هزیمت  جایگاهی می ر بندد بهپس کسی که قرآن را به کا

 شود. نمی

 «غَرْبَلَةً لَتُغَرْبَلُنَ». استعاره: تعبیر 7-4

شده است، به جهت عالقة  استعاره، به کار بردن لفظ است در غیر معنایی که برای آن وضع

البالغه، پی بردن  جای نه ( بنابراین برای درک معانی استعاره5/444تا: مشابهت )تفتازانی، بی

 به عالقه مشابهت ضروری است.

ای که پس از بیعت مردم مدینه با امام علی )ع( در مدینه ایراد گردید، آمده  در خطبه

 است:

أَلَا وَ إِنَّ بَلِیتَکمْ قَدْ عَادَتْ کهَیئَتِهَا یوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نبیکم صلی اهلل علیه و اله. وَ الَّذِی بَعَثَهُ 

 (54)خطبه: غَرْبَلَةً، وَ لَتُسَاطُنَ سَوْطَ الْقِدْرِ بَلْبَلَةً، وَ لَتُغَرْبَلُنَ قِّ لَتُبَلْبَلُنَبِالْحَ

هشیار باشید که روزگار آزمایش به همان شکل خود در روز بعثت پیامبر )ص( به 

شوید و هر  ریخته می شما بازگشته. به خدایی که او را به حق فرستاد، هر آینه همه درهم

گردید و همچون محتوای دیگ جوشان در هم و بر هم گشته )انصاریان،  ینه غربال میآ

 (.54و  5888:51

است که تعبیری استعاری است. عالقه « لتغربلنّ غربلة»تعبیر امام از آزمایش،  

کند؛  طور که غربال، آرد خالص را از ناخالص جدا می مشابهتش در آن است که همان

توان  گردد که از آن این معانی را می مردم مدینه نیز خالصشان از ناخالصشان جدا می
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 فهمید:

ای که  و تابعین به یکدیگر و آزمایش آنان به گونهدر آمیخته شدن صحابه -الف

روند. درواقع،  ای به سمت دشمنان ایشان می آیند و عده ای به سمت امام علی )ع( می عده

غربال، استعاره از در کنار هم قرار گرفتن آنان و اذیتشان و کشته شدنشان درراه خدا است 

 کند. که خالص را از ناخالص جدا می

اند که درآمیختن آنان با امثال  خاطبین امام، افراد صاحب عنوانی بودهازآنجاکه م-ب

رو، برای آنکه  ها کار سختی بود؛ ازاین خویش یا درآمیختن ایشان با تابعین و آزمودن آن

شوند و فرقی در آزمودن نیست و از این امر  شان، مشمول این امور می بیان کنند که همگی

طور که غربال خالص و  اند و همان را همچون غربال دانستهنباید ناراحت شوند؛ کار خود 

کند، نباید کسی از آنکه در معرض آزمایش قرار  نهد و سپس جدا می ناخالص را باهم می

 بگیرد ناراحت شود چنانکه در زمان بعثت پیامبر )ص( فرقی بین صحابه در آزمودن نبود.

 «سجود لَا یرْکعُونَ». کنایه: تعبیر 7-3

که اراده معنای اصلی  لفظی است که از آن الزمه معنایش اراده شده باشد، درحالیکنایه، 

البالغه فراوان دیده  (. کنایه در توصیفات نهج5/411تا:  هم جایز باشد )تفتازانی، بی آن

آورند  را کنایه از بهشت می« دار اصطنعها لنفسه»شود مانند آنکه امام علی )ع( عبارت  می

ها عَرْشُهُ، وَ  سوی آن ترغیب نمایند: فِی دَارٍ اصْطَنَعَهَا لِنَفْسِهِ ظلّ موده و بهتا آن را تعظیم ن

 (584نُورُهَا بَهْجَتُهُ )خطبه: 

اش شادمانی او  اش عرش، روشنایی ای که برای خود انتخاب نموده که سایه خانه

 (.5888:518)انصاریان، 

 فرمایند: در توصیفی از مالئکه می

ال  لَا یتَزَایلُونَ، وَ مُسَبِّحُونَ دٌ لَا یرْکعُونَ، وَ رُکوعٌ لَا ینْتَصِبُونَ، وَ صَافُّونَمِنْهُمْ سُجُو

 (54یسْأَمُونَ )خطبه:

اند بدون قدرت بر قیام  اند و آنان را رکوعی نیست، برخی در رکوع گروهی در سجده

اللت و خستگی اند و شماری خالی از م ای بدون حرکت از جای خود در حال قیام و عدّه
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 (.5888:8اند )انصاریان،  در تسبیح

شایسته است »در این توصیف سخن از سجده، رکوع و تسبیح مالئکه شده است که: 

ها در خضوع و خشوع نسبت به خداوند  سجده و رکوع مالئکه را بر تفاوت مراتب آن

توان استخراج  ی(؛ بنابراین معانی کنایی زیر را م5/540: 5844بحرانی، «)متعال حمل کنیم

 نمود:

ای که سجده کننده هستند در باالترین درجه خضوع و خشوع نسبت به  مالئکه-الف 

تواند  سایر مالئکه هستند، زیرا سجده باالترین نوع عبادت است و سجود مالئکه نیز می

 (.4/288: 5250حاکی از باالترین مراتب عبودیت آنان باشد )جوهری، 

ای از علم و قدرت  رتر این مالئکه این گروه دارای مرتبهبا توجه به جایگاه ب-ب 

 .(5/540: 5844رسند )بحرانی،  ها نمی هستند که سایر مالئکه به آن

این مرتبه، مربوط به مقرّبان »ترین مالئکه به خداوندند و:  سجده کنندگان، نزدیک-ج

 (.5/18: 5818کاشانی، «)درگاه احدیت است

 الغه با توصیفات شاعران عربالب . مقایسه توصیفات نهج8

بینیم که وصف آنان بیشتر  البالغه با توصیفات شاعران عرب می در مقایسه توصیفات نهج

البالغه که جنبه عقلی و معرفتی و تربیتی دارد  حسی و شخصی بوده است؛ برخالف نهج

جنبه مانند آنکه وقتی زهیر شجاعت خویش را توصیف کند بیشتر جنبة مدح و فخر دارد نه 

 تربیتی:

 إذا القومُ قالوا من فتیً خِلتُ أنّنی عُنیتُ فَلَم أکسَل و لَم أتَبلَّدِ 

 5أحَلتُ علیها بالقَطیعِ فأجذَمتُ و قَد خَبّ آلُ االمعزِ المُتَوَقَّدِ

گوید اما نشان  آوری خویش می در این شعر زهیر از شجاعت خویش و جنگ

که گذر زمان و  و نهفته است یا لبید هنگامیدهد که چه آثار اجتماعی در شجاعت ا نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

چون فریاد برآید که کیست: جوانمردی که کارهای گران از پیش بردارد؟ یقین کنم که روی سخن با من است.  .5

نوازم.  ای سخت بر او می تازیانه نشینم و ام می نهم، نه کاهلی پیشه کنم و نه سست گام باشم. بر ناقه پس قدم درراه می

 (.5815:25تازد. )آیتی،  گیرد و در آن سرزمین سنگالخ، در آن سراب مواجّ، سخت می شتاب می
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کند نه جنبه  آمیز آن تأکید می ها را توصیف کند بیشتر بر جنبه حزن ویرانی خانه

 آموزی آن: گری و عبرت هدایت

 ها فَرِجَامُهَـا بِمِنَیً تَأَبَّـدَ غول عَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا 

 5ها خَلَقَاً کَمَا ضَمِنَ الوُحِیَّ سالم ها عُرِّیَ رسمفَمَدَافِعُ الرَّیَّانِ 

 گیری . نتیجه9

اصطالح وصف در علوم اسالمی همچون صرف، نحو، ادبیات، فقه، اصول، کالم و -الف

البالغه از زاویه هر یک از این علوم به نوبه  فلسفه پرکاربرد است و توجّه به توصیفات نهج

امّا توجّه به آن از منظر ادبیات عربی مغفول مانده است شده است  خوبی انجام خود به

البالغه عالوه بر  که بررسی آن از این منظر ضروری است، زیرا وصف ادبی در نهج درحالی

ها و آموختن علوم و معارف  بعد تصویر آفرینی و هنری آن، در جهت رشد و تعالی انسان

 کاررفته است. الهی به

گردد: یکی  البالغه دو راه پیشنهاد می از توصیفات نهجدر جهت استفاده معنایی -ب

هایی که در  های ادبی است که در اینجا آرایه توجه به ظواهر الفاظ و دیگری توجّه به آرایه

شوند  رود مهم هستند که شامل تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه می ها سخن می علم بیان از آن

های علم بدیع که ناظر به زیبایی  ها هستند برخالف آرایه ها ناظر به تعبیر از واقعیت زیرا این

 الفاظ هستند.

( در توصیف خداوند، 21خطبه:«)دَلَّتْ عَلَیهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ»در این مقاله جمله -ج

ای از ظواهر الفاظ بود که معنای داللت موجودات هستی بر خداوند و عدم درک کنه  نمونه

( 1خطبه:«)شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ»رساند. جمله  را میذات او برای سایر موجودات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

کردند، ویران گردیده و  گذشتند و آنجا که مدتی درنگ می آرمیدند و می های یاران، آنجا که لختی می خانه -1

ها نیست. بر دامنه  های غَول و رجام، دیگر اثری از آن ، بر دامنه کوهآثارشان محوشده است. دریغا در سرزمین مِنی

 (.14: 5815اند. آثار این دیار چون نقشی بر سنگ هویداست. )آیتی،  شده ریّان، از اطراف آبگذرها پراکنده
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کرد و لزوم تمسک به  های زمان امام علی )ع( را به امواج دریا تشبیه می تشبیهی بود که فتنه

 گردید. ها را از این خطرها به سالمت عبور دهد، متذکّر می ای که آن وسیله

( در توصیف قرآن، مجاز سبب از مسبّب بود 584)خطبه: « وانُهُعزٌّ ال تُهزَمُ أع»جمله 

 ها است. که بیانگر عزت بخشی قرآن به انسان

ای از کنار هم قرار گرفتن مخاطبان امام علی  ( استعاره54)خطبه: «لَتُغَرْبَلُنَ غَرْبَلَةً»جمله 

 گردد، بود.که خالص ایشان از ناخالص جدا  طوری )ع( و آزمودن ایشان درراه خدا به

( در توصیف مالئکه نیز کنایه از باالترین مراتب 5خطبه:«)سُجُودٌ لَا یرْکعُونَ»جمله 

 عبودیت ایشان بود.

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع
 البالغه. (.  تحقیق عزیز اهلل عطاردی، قم، مؤسسه نهج5252.  )البالغه، گردآوری سید رضی نهج

، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم، البالغه شرح نهج(.  5811. )ابن ابی الحدید، عز الدّین ابو حامد

 آیت اهلل مرعشی نجفی. قم: کتابخانه عمومی

، بیروت: دار 4، ج الکامل فی التاریخ(.  5141. )اثیر، عزالدین أبو الحسن علی بن ابی الکرمابن 

 دار بیروت.-صادر 

تحقیق: محمد عبدالقادر ، الطبقات الکبری(.  5110. )ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.4عطا، ج 

، تصحیح: الجوائب احمد لسان العرب(.  5252الدین محمد بن مکرم .) ابن منظور، ابوالفضل جمال

 دار صادر. -، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع52و  50، 1، 5فارس صاحب، ج 

 ، قم: دار العرفان.البالغه/ترجمه انصاریان نهج(.  5888انصاریان، حسین. )

 جا: دفتر نشر کتاب. ، بی4و  5، ج البالغه شرح نهج( . 5844ی بن میثم . )بحرانی، میثم بن عل

، بیروت: دار العلم المعجم المفصّل فی اللغة و األدب(.  5181بدیع یعقوب، امیل.،  عاصی، میشل. )

 للمالیین.

فی جلیل، قم: جماعة المدرسین  می ، تحقیق: جراثی5، ج جامع المقدماتتا(.   جمعی از علما. )بی

 الحوزة العلمیة.

 ، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.فنّ الوصف و تطوّره فی الشعر العربی(.  5181حاوی، ایلیا. )

 ، تهران: دار تراث الشیعة.4، ج البالغه توضیح نهجتا(.   بی. )حسینی شیرازی، سید محمد

جعفر، تهران:  ، تحقیق: سبحانی،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد(.  5884.  )حلّی، حسن

 مؤسسه امام صادق.

شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و درر (.  5844. )خوانساری، آقا جمال محمد بن حسین
 الدین، تهران: دانشگاه تهران. حسینی ارموی محدث، جالل ، تحقیق:الکلم

 انتشارات امیرکبیر.، تهران: 5، ج بهج الصباغه فی شرح نهج البالغة(.  5814. )شوشتری، محمدتقی

نامه دانشگاه آزاد  ، پایانالبالغه ساختار ادبی وصف در نهج(.  5810. )صادقی رواندی، نرجس

 اسالمی، واحد تهران.

 مکتبة النشر اإلسالمی. :، قم5ج ، المیزان فی تفسیر القرآن(.  5251. )طباطبایی، محمدحسین
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، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، 4، ج ریتاریخ الطب(.  5141. )طبری، ابوجعفر محمد بن جریر

 بیروت: دار التراث.

 ، تحقیق: مؤسسه البعثة، قم: دار الثقافة.االمالی(.  5252.  )طوسی، محمد بن الحسن

آبادی و  ، محقق: علی حاجیاألنوار الجاللیة فی شرح الفصول النصیریة(.  5240. )فاضل مقداد

 إلسالمیة.عباس جاللی نیا، مشهد: مجمع البحوث ا

، قم: دار المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیبی تا(.  .  )فیومی، احمد بن محمد مقری

 الرضی.

، محقق: محسن بیدارفر، قم: انتشارات 5، ج علم الیقین فی أصول الدین(. 5258.  )کاشانی، فیض

 بیدار.

مصحح: سید محمدجواد ذهنی ، 5ج تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین، (. 5818.  )اهلل کاشانی، مأل فتح

 تهرانی، تهران: انتشارات پیام حق.

 ، قم، انتشارات صدرا.شرح منظومه(.  5812. )مطهری، مرتضی

، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 5، ج اصول الفقه(.  5810. )مظفر، محمدرضا

 علمیه قم.

 ، بیروت: دار الجیل.أروع ما قیل فی الوصف(.  5254) . ناصیف، امیل

 جا: استقالل. بی، جواهر االدب فی ادبیات و انشاء لغة العرب(.  5250. )الهاشمی، احمد

 ، قم: نشر بالغت.5، ج جواهر البالغه(.  5882.  )الهاشمی، احمد

جونس، بیروت: دار الکتب ، محقق: مارسدن 8و  5ج المغازی، (.  5181.  )واقدی، محمد بن عمر

 العلمیة.
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