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مهمترین رسالت پیامبر گرامی اسالم(ص) و ائمه هدی(ع) ابالغ پیام الهی به بندگان
خدا به رساترین روش بوده است و برای نیل به این هدف از تمام ابزارها و شیوههای
کارآمد بهره جستهاند .یکی از شیوههای بدیع و تأثیرگذاری که آنان در ضمن گفتارها و
بیانات شفاهی خود فراوان از آن استفاده کردهاند یاری جستن از زبان حرکات و اشارات
و بهکارگیری نمادها و اشیا بوده است.
محققان بر این باورند که در تفهیم و تفاهم و انتقال معانی ،استفاده از پیامهای غیر
کالمی در کنار گفتار و سخن میتواند نقشی مؤثر و جذاب ایفا کند بهطوریکه نفوذ و
تأثیر بیبدیل این روش بر مخاطب انکارناپذیر است.
در این مقاله به نمونههای گوناگونی از روایات و سیرۀ معصومین(ع) اشاره شده است
که در آنهامیتوان شاهد خالقیتهای هنری آن پیشوایان بر حق در مجسم نمودن و به
نمایش در آوردن حقایق دینی و معرفتی بود.
کلیدواژهها :معصوم ،نمایش ،ارتباط غیر کالمی ،تجسم ،پیام.
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مقدمه

روشن است که روابط انسانی و ارتباطات تنها در کالم خالصه نمیشود ،چرا که انسان
تنها با کالم ارتباط برقرار نمیسازد .بسیاری از نگرشها و احساسات بشری از طریق ارتباطات
غیر کالمی و پیامها و عالیم خاصی منتقل میشود بویژه اگر کالم از انتقال آنهاناتوان باشد.
«بیرودوسیل» از محققان و پیشروان مطالعات غیر کالمی اشاره میکند که در یک وضعیت
خاص ،تنها  35درصد از معنا از طریق کالم منتقل میشود و انتقال  65درصد بقیه ناشی از
ارتباط غیر کالمی است( .فرهنگی  ،1375ص )55
بر اساس پارهای بررسیها نیز مشخص شده است که بیش از نیمی از مکالمات افراد با
یکدیگر غیر کالمی است و زبان اشاره و ایما بیش از سخن گفتن احساسات و نگرشهای
ما را بازگو میکند( .گابور ،1381 ،ص)13
همچنین حالت چهره ،تماس چشمی ،طرز صدا و ژست بدنی هر کدام پیامی را تداعی میکند،
که در این میان حاالت چهره از سایر شاخصها مؤثرتر است( .سون جری ،1381 ،ص )32
باید اضافه کنیم که رفتارهای غیر کالمی عالوه بر آن که مکمل گفتار هستند حاالت عاطفی
را نیز بهتر منتقل میکنند و بر غنای کلماتی که نشانگر حاالت هیجانی هستند میافزایند.
سخنرانان ماهر و گويندگان بليغ براي تفهيم سخن خود و براي آن كه كالمشان در اذهان
شنوندگان تأثير عميقتري بهجاي گذارد عموم ًا كالم خود را با انواع اشارات و حركات و
افعال خاص همراه میسازند تا توجه مخاطب را به خود جلب نمايد و از اين طريق راه را
براي تأثیرگذاری بر شنونده بگشايند.
اشارات و حركات ضمن القاي كالم تاثير بسزايي نیز در وضوح معنا دارند تا آنجا كه در
برخي مواقع حتي ميتوان از آنهامستق ً
ال براي انتقال يك پيام استفاده نمود و آنهارا بهعنوان
زباني گويا براي آموزش مفاهيم بهکار گرفت.
يكي از محققان معاصر درباره اهميت و نقش اين شيوة بياني ميگويد:
«تعبير نمودن از چيزي به كمك حركات و اشارات به علم جديدي در علوم لغوي تبديل
شده و اين همان علمي است كه امروزه از آن با عنوان «علم اشارات» ( )Kireiesياد ميشود
يا احيان ًا تعبير «زبان اندام» را براي آن بهكار ميبرند .محققين اين علم معتقدند در برخي مواقع
حركات و اشارات به مراتب از كالم بهتر و موثرتر است( ».محجوب ،1976 ،ص )159
بسیاری از اندیشمندان گویندة موفق را کسی میدانند که بتواند بهنحوی مؤثر از ترکیب کالم و
غیر کالم بهره گیرد و بدین وسیله بر دیگر افراد تأثیر گذارد .امروزه سیاستمداران ،معلمان ،مدیران
و رهبران موفق کسانی هستند که توانایی آنهادر ارتباطات غیر کالمی در سطح باالیی باشد.
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نمایش خالق مفاهیم دینی در سیرۀ معصومین (ع)

نگاهی به روایات پیامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) حکایت از آن دارد که آن راهنمایان
طریق هدایت عالوه بر سخنان گهربار خود ،برای ترسیم و تجسم حقایق دینی و معرفتی
بهرههای فراوانی از انواع اشارهها و حرکات و افعال و اشیا بردهاند و با خالقیتی خاص
موضوعات گوناگون را به روشی زنده و گویا به مخاطبان خود القا نمودهاند که برای نمونه
میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:

الف .استفاده از حرکت و حاالت دست

در میان روشهای غیر کالمی ،استفاده از حرکات اعضا بیشترین نقش را در عالم
ارتباطات ایفا مینماید تا آنجا که تخمین زدهاند بیش از هفتصد هزار عالمت حرکتی وجود
دارد که از طریق حرکات اعضای بدن میتوان به آنهادسترسی پیدا کرد و مفاهیمی را به
وسیلۀ آن به دیگران منتقل نمود( .فرهنگی ،1375 ،ص  )88در این میان اشارات و حرکات
دست نقش فعالتر و تأثیرگذارتری در مقایسه با سایر اعضای بدن ایفا میکند  .از همین رو
برخی محققان دستان بشر را دومین منبع و وسیلۀ مهم ارتباط غیر کالمی او با دیگران پس از
حرکات چهره میدانند( .همان ،ص )109
روایتهای فراوانی را میتوان سراغ گرفت که در آنهامعصومین (ع) از این شیوۀ
ارتباطی در کنار سخنان گهربار خود از آن بهره جستهاند که به پارهای از آنهااشاره میگردد.
 .1استفاده از حرکات انگشت
استفاده از این شیوه در روش عملی معصومین (ع) به چند منظور صورت گرفته است .از جمله:
.1-1تجسم ارتباط نزدیک دو چیز با یکدیگر

رسول گرامي اسالم (ص) براي مجسم نمودن قرابت و ارتباط نزديك دو چيز با يكديگر
از روش كنار هم قرار دادن دو انگشت خود بهره جسته است .بهعنوان مثال در حديث
معروف ثقلين پس از آنكه آن حضرت قرآن و اهل بيت (ع) را بهعنوان دو چيز گرانبهاي
بجا مانده از خود معرفي ميكند ،در ادامه ميفرمايد:
علي الحوض  ،كاصبعي هاتَين
اِنّ اللطيف الخبير قد نباني اَن ّهما لن يفترقا حتي يردا ّ
ُ
الوسطي – فتفضل
 و َج َم َع بين َسبابتيه – و الاقول :كهاتين – و جمع بين سبابتيه و ُ
هذه علي هذه.
(مجلسی ،1403 ،ج  ،23ص  130و ج  ، 89ص .)103
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«خداوند لطيف و خبير مرا آگاه نمود كه آن دو هرگز از يكديگر جدا نميشوند تا آنكه
در حوض كوثر بر من وارد شوند .مانند اين دو انگشت من -و دو انگشت سبابه (اشاره)
خود را در كنار هم قرار داد و من نميگويم مانند اين دو – که انگشت سبابه و انگشت وسط
خود را در كنار هم قرار داد -كه یکی بر دیگری فزوني دارد».
در حديثي ديگر از آن حضرت روايت شده است كه فرمود:
وضم بين اَصبعه و شيعتنا َم َعنا و من اَعانَ مظلوم ًا كذلك
اَنا و هذا – يعني علي ًّا – َكهاتَين ،
َّ
(همان ،ج  ، 65ص .)19
«من و اين (يعني علي (ع)) همچون اين دوئيم  -و دو انگشت خود را به هم ملحق
نمود  -و شيعيان ما نيز با ما هستند ،و هر كه مظلومي را ياري كند چنين خواهد بود».
در يكي ديگر از احاديث نبوي آمده است:
بينهما
انا و كافل اليتيم في الجنه هكذا و اشار بالسبابه و الوسطي و فرج شيئ ًا (بخاري،1401 ،
ج  ،6ص  .178نووی ،1411،ص .)181
«من و سرپرست يتيم در بهشت اينگونهايم  -و به انگشت سبابه و وسطي خود اشاره
نمود در حالي كه ميان آنهامختصري فاصله انداخته بود».
و در حديث ديگري ميخوانيم:
من عال جاريتين حتي تبلغا جاء يوم القيامه انا وهو کهاتین .وضم اصابعه( .مسلم ،ج ،8
ص  .38نووی ،1411،ص .)183
«هر كس سرپرستي دو دختر را عهده دار شود تا به حد بلوغ برسند ،روز قيامت او با من
(اينگونه) محشور ميشود؛ و انگشتان خود را به هم ملحق نمود».
در روايت ديگري رسول اكرم (ص)براي ترسيم نزديكي قيامت آن را چنين به نمايش
ميگذارد:
بعثت في نفس الساعه فسبقتها كما سبقت هذه هذه و اشار الصبعيه  :السبابه و الوسطي
ُ
(ترمذي ،1403،ج  ،3ص .)336
«من در نفس قيامت (و آغاز آن) مبعوث گرديدم ،سپس از آن پيشي گرفتم همچنان كه
اين بر اين پيشي گرفته است؛ و به انگشتان وسط و سبابه خود اشاره نمود».
در جای ديگر آن حضرت ،براي مجسم نمودن حال انسان كه از یک سو مرگ به دنبال
اوست و از سوي ديگر او به دنبال آرزوهاي خود است ،با اشارات انگشت اين حقيقت را
ترسيم مينمايد.
«از انس روايت شده كه رسول خدا(ص) انگشتهاي خود را جمع كرد و روي زمين
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قرار داد و فرمود اين آدميزاد است .سپس آن را به همين حالت برداشت و قبل از آن گذاشت
و فرمود :و اين اجل اوست .سپس در جلوي آن نهاد و فرمود :و اين آرزوي اوست».
(ابنحنبل ،ج  ،3ص .)123
همچنین در روایتی مشاهده ميكنيم كه امام علی(ع) براي برحذر داشتن مسلمانان از
نشر شايعات و بياعتنائي به سخنان بياساس ،اين موضوع را در قالب روش نمايشي عينيت
بخشيده است.
آن حضرت ميفرمايد:
يس بين الحقّ والباطل االّ اربع اصابع( .خطبه .)141
اَما ان ُه ل َ َ
«بدانيد ميان حق و باطل بيش از چهار انگشت فاصله نيست».
در اين هنگام يكي از حاضران از امام(ع) تفسير اين سخن را پرسید:
امام(ع) انگشتان خود را جمع كرد و در ميان گوش و چشم خود (در كنار صورتش)
قرارداد و آنگاه فرمود:
َ
َ
اَ ُ
ُّ
تقول رأيتُ( .همان)
والحق أن
معت
لباطل أن
تقول َس ُ
«باطل آن است كه بگويي شنيدم و حق آن است كه بگويي ديدم!»
از امام حسين عليهالسالم نیز روايت شده است كه:
من أحبنا هلل وردنا نحن و هو علي نبينا (ص) هكذا ـ وضم اصبعيه ـ و من احبنا للدنيا
فان الدنيا لتسع البر و الفاجر( .مجلسی ،1403 ،ج  ،27ص 84؛ طوسي ،1414،ص .)253
«هر كه ما (اهل بيت) را براي خدا دوست بدارد ما و او بر پيامبرمان صلي اهلل عليه و آله
اينگونه وارد ميشويم و دو انگشت خود را به هم چسبانيدو هر كس ما را براي دنيا دوست
بدارد ،دنيا نيكوكار و تبهكار را بهرهمند مينمايد».
و در حديثي ديگر آن حضرت همين مضمون را اينگونه مجسم نموده است:
َمن أح َّبنا ال يُحبنا َّ
بين سبابتيه و من أح َّبنا ال يحبّنا اال
اال اهلل جئنا ن ُ
َحن و ُه َو َكهاتين و َقدَّ ر َ
البر و الفاجر( .مجلسی1403 ،ج  ،27ص 90؛ برقی،
للدَّ نيا فانه اذا قا َم قائم العدل وسع عدله ّ
ج  ،1ص 61؛ کورانی ،1411 ،ج  ،3ص ).181
«هر كه ما را دوست بدارد ،و دوست داشتن او فقط براي خدا باشد ،ما و او (در بهشت)
همچون اين دو حاضر ميشويم و دو انگشت سبابه خود را به يكديگر نزديك نمودو هر
كس ما را دوست بدارد و دوست داشتن او تنها براي (منافع) دنيا باشد ،همانا زماني كه امام
قيام كننده به عدل قيام كند ،عدلش نيكوكار و تبهكار را شامل ميگردد».
در حديثي ديگر ،امام صادق عليهالسالم در تفسير آيه ،و شارك ُهم في االموال و االوالد،
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مفهوم مشاركت شيطان در آدمي را اينگونه مجسم ميسازد:
يباضع ابن آدم هكذا و قرن بين اصبعيه( .مجلسی ،1403،ج  ،100ص 295؛
فالشيطان
ُ
عياشي 1380،ج  ،2ص )300
«شيطان با فرزندان آدم اينچنين (نزديك و تنگاتنگ) همراه ميشود و انگشتان خود را
جمع كرد».
 .2-1تجسم استحکام و صالبت

در روایاتی چند ،حضرات معصومین(ع)با فشردن انگشتان دو دست خود در هم و قالب
نمودن آنهابه يكديگر ،استحكام و صالبت چيزي را به نمايش گذاشتهاند.
از جمله در حديثي نبوي آمده است:
اَ
لمؤمن للمؤمن كالبُنيان يشدّ َ
بعضه بعض ًا و َش َّبك بين اَصابعه( .بخاري ،1401،ج  ،3ص
ُ
 .98بیهقی ،ج  ،6ص  .94نووی ،1411،ص .)166
«مؤمن نسبت به مؤمن همچون بناي محكم است كه اجزاي آن يكديگر را تقويت ميكنند
(آنگاه آن حضرت براي تجسم اين موضوع) انگشتان خود را به يكديگر فرو برد».
و در حديثي نغز امام باقر عليهالسالم براي ترسيم اثر شگفت دعا آن را براي يكي از
اصحاب خود به نام زراره اينگونه مجسم ميسازد:
َ
قلت :بلي .قال الدعاء يُ َر ُّد القضاء
اَال
أدلك علي شيء لم يَستثن فيه رسول اهلل (ص) ُ
أبرم ابرام ًا و ضم اصابعه (.کلینی1388 ،ج  ،2ص 470؛ حر عاملی ،ج  ،7ص .37
و قد َ
مجلسی ،1403،ج  ،59ص 231؛ كفعمي ،1405 ،ص .)769
«آيا تو را به چيزي راهنمائي نكنم كه :رسول خدا (ص) آن را (از جهت اثر بخشيدن)
استثناء نفرمود؟ زاره ميگويد :گفتم آري .فرمود( :آن چيز) دعاست كه قضای مبرم را كه اگر
به سختي هم محكم شده باشد بر ميگرداند و (براي بيان مطلب) انگشتانش را به هم چسباند
(يعني شدت ابرام آن مانند اين انگشتان چسبيده به هم میباشد)».
 .3-1تجسم اختالفات و منازعات

در رواياتي چند ،شاهد آن هستيم كه رسول خدا(ص) و دیگر ائمه هدی(ع) براي تجسم
بخشيدن موضوع اختالفات و منازعات ميان مردم ،از روش داخل نمودن انگشتان خود در
يكديگر بهره جستهاند .بهعنوان مثال در روایتی از پیامبر اسالم(ص) میخوانیم:
ُ
يغربل الناس فيه غربله و تبقي حثاله من النّاس قد َم َرجت
كيف بكم و بزمان يوشك ان ياتي ،
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عهو َد ُهم و اماناتَ ُهم فاختَل َفوا و كانوا هكذا ،و َ
شبك بين اَصابعه( .ابنماجه ،ج  ،2ص .)730
«چه حال خواهيد داشت آن زمان كه وقوعش نزديك است و مردم در آن غربال ميشوند و
تنها نخالههايي از مردم باقي ميمانند .پيمانها و امانتهايشان فاسد و تباه ميگردد و دچار اختالف
ميشوند – آنگاه انگشتان خود را در يكديگر داخل نمود و فرمود - :پس اينگونه شوند».
و در جايي ديگر خطاب به ابوذر غفاري فرمود:
كنت في حثاله ؟ و شبك بين اصابعه  .قلت يا رسول اهلل فما تَا ُم ُرني؟
يا اباذر كيف انت اذا َ
قال :اصبر ،اصبر ،اصبر( .امینی ،1366 ،ج  ،8ص .)316
«اي ابوذر! در آن زمان كه ميان نخالهها (و مردماني فرومايه) به سر ميبري چه حالي
خواهي داشت؟ و (براي ترسيم اختالفات آن عصر) انگشتان خود را در يكديگر داخل نمود.
او ميپرسد :اي رسول خدا(ص)(در آن زمان) مرا به چه چيزي سفارش ميكنيد؟ فرمود:
صبور باش ،صبور باش ،صبور باش».
و اميرمؤمنان علي عليهالسالم براي نشان دادن مفهوم اختالف و پراكندگي آن را اينگونه
مجسم مينمايد:
يا مالك بن ضَ مره! َ
انت اذا اَختَلفت ّ
الشيعه هكذا؟ و َشبَك اَصابعه و أَدخَ َل ُ
بعضها
كيف َ
في بعض( .مجلسی،1403،ج  ،52ص 115؛ نعماني ،1397 ،ص )206
«اي مالك بن ضمره! چه روزگاري خواهي داشت آن هنگام كه شيعيان اينگونه گرفتار
اختالف و تشتت گردند؟ و ميان انگشتان خود فاصله افكند و آنهارا در يكديگر فرو برد».
 .4-1تجسم رنج و سختی

در حديثي از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود« :مثل بخيل و صدقه دهنده
مثل دو مرد است كه زره آهني بر تن دارند .هرگاه صدقه دهنده بخواهد صدقهاي بدهد ،آن
زره بر تن او گشاد ميشود تا آن كه اثر آن را (از بدنش) پاك ميكند و هرگاه بخيل بخواهد
صدقهاي بدهد زره بر او تنگ ميشود و دستهايش به چنبرهايش بسته ميشود و حلقههاي
زره در هم جمع ميشوند( ».بخاري ،1401 ،ج  ،3ص  .231مسلم ،ج  ،3ص .)88
در برخي روايات در ادامة حديث ياد شده آمده است كه ابوهريره ميگويد:
«من رسول خدا(ص) را مشاهده نمودم در حالي كه آن حضرت (براي ترسيم اين موضوع)
با انگشت خود به گريبان لباسش اشاره نمود .و فرمود« :اگر او را بنگري ميبيني تالش ميكند
تا آن زره را از هم باز كند و گشاد كند اما نميتواند( ».بخاري ،1401 ،ج  ،7ص .)37
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 .5-1تجسم اضطراب

امام باقر (ع) برای نشان دادن حالت اضطراب روحي و از دست دادن شرح صدر آن را
چنين ترسيم ميكند:
ثم
ان القلب
ُ
ينقلب من لدن موضعه الي جنجرته مالم يصب الحق فاذا أصاب الحقَّ َقرَّ 
شرح صدره لالسالم و من يُرد أن يض َّل ُه
ضم أصابعه ثم قرأ هذه اآليهَ ( :ف َمن يُرد اهللَ ان يهديَ ُه
َ
َّ
ً
ً
يَجعل صدَ ر ُه ضَ يّقا َح َرجا)( .مجلسی ،1403،ج  ،67ص 57؛ برقی ،ج  ،1ص 202؛ طبرسی،
 ،1385ص .)152
«قلب از موضع خود تا حنجره دائم ًا در اضطراب است ،مادام كه به حق نرسيده است
اما هنگامي كه به حق نائل گردد ،آرامش مييابد ،سپس آن حضرت (براي ترسيم عدم شرح
صدر) انگشتان خود را جمع كرد .و آنگاه اين آيه را تالوت فرمود« :کسی را که خدا بخواهد
هدایت کند سینهاش را برای اسالم گشاده میسازد و آن كس را که بخواهد گمراه كند
سينهاش را سخت تنگ ميسازد».
«ح َرج» («تنگ و سخت شدن» كه در آيه
جالب آن كه امام صادق (ع) درباره معناي كلمه َ
فوق الذكر آمده است) از يكي از اصحاب خود ميپرسند :آيا ميداني معناي «حرج» چيست؟
او ميگويد :خير .امام(ع) براي توضيح معناي اين واژه دست خود را جلو آورده و انگشتانش
را جمع كرد و فرمود :همچون جسمي تو پر و سخت و بيمنفذ كه نه چيزي به آن وارد
ميگردد و نه چيزي از آن خارج ميشود( .مجلسی،1403،ج  ،67ص )5
 .2استفاده از حرکات دست
پیشوایان دین گاه با استفاده از حرکات دست به دنبال تفهیم و تبیین یک حقیقت بودهاند
و از این شیوه برای تجسم بخشیدن اموری چند بهره جستهاند ،از جمله:
 .1-2تجسم نزدیکی دو چیز

در حديثي نقل شده كه رسول خدا(ص) دست خود را بر سر يكي از صحابة خود
گذاشت و فرمود:
الزالزل و البَ َ
اذا َ
البل و ا ُالمور العظام و
رايت الخالفةَ َقد ن َ َزلت ارض
َ
المقدسه فقد دنت َّ
َّ
قرب من النّاس من يَدَ ي هذه من رأسك (ابو داود ،1410 ،ج  ،1ص .)570
الساع َة يومئذ ا َ ُ
ّ
«هرگاه ديدي خالفت در سرزمين مقدس استقرار يافت و زلزلهها و غم و اندوه فراوان و اموري
شگفت و عظيم آشكار گرديد ،قيامت در آن روز به مردم نزديكتر از دست من به سر تو خواهد بود».
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و در حديثي نغز ،امام صادق عليه السالم را مشاهده مينمائيم كه براي نشان دادن نزديك
شدن مرگ به آدمي آن را اينگونه به نمايش ميگذارد:
أما انّ أَ ْح َو َج ما تَكونونَ فيه الي ُحبنا حين تُب َلغ نفس أحدُ ُكم هذه و أومأ بيده الي ن َحره
كنت تخافه
ثم قال ال  ،بل الي ها ُهنا ،و أهوي بيده الي حنجرته  ،فيأتيه البشير فيقول اما ما َ
أمنت منه( .مجلسی ،1403،ج  ،6ص 188؛ برقی ،ج  ،1ص « .)177بيشترين زماني كه به
فقد َ
محبت ما نيازمنديد آن هنگام است كه جانتان به اينجا برسدو با دست به گلوي خود اشاره
نمودو سپس فرمود :نه ،بلكه آن زمان كه به اينجا برسدو با دست به حنجرهاش اشاره داشت
آن زمان كه (فرشته) بشارت دهنده به نزدتان آمده ميگويد :از آنچه ميترسيدي ديگر در
امان خواهي بود».
 .2-2تجسم غوطهور شدن

نقل شده است پیامبر اکرم(ص) براي مجسم نمودن ثواب عظيم عيادت كنندگان مريض
آن را با دست خود اينگونه به نمايش گذاشته است:
ُ
س
من عاد مريض ًا فانه
يخوض في الرحمه – و اوما رسول اهلل(ص) الي حقويه  -فاذا َج َل َ
الرحمه( .مجلسی ،1403،ج  ،74ص .)121
عندَ المريض َغ َمرته َّ
«هر كس مريضي را عيادت كند در رحمت خدا وارد ميشود -و آن حضرت با دست خود
به كمرش اشاره نمود – و هرگاه در كنار مريض بنشيند ،غرق در رحمت (الهي) خواهد شد».
 .3-2تجسم فوقیت

روايت شده كه اميرمومنان علي عليه السالم در تفسير آيه( :لها سبع ُه ابواب ّ
لكل باب منهم

ج ٌزء مقسوم) (حجر  )34،فرمود:
انّ جهنم لها سبعه ُابواب اطباق بعضها فوق بعض و وضع احدي يديه علي ا ُالخري فقال
هكذا( .مجلسی ،1403،ج  ، 8ص .)245
«جهنم هفت در دارد ،و شامل طبقههایی است که بعضي باالي بعضي دیگر قرار گرفته،
سپس يكي از دستهاي خود را روي ديگري قرار داد و فرمود :اينچنين».
 .4-2تجسم حمایت و پناهندگی
در حديثی آمده است كه امام صادق عليه السالم براي نشان دادن معناي حمايت ،آن را
با دست خويش اينگونه مجسم ميسازد:
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كف اهللَ تعالي َع َليهم هكذا و أومأ بيده كانَّ ُه ّ
َّ
ان ّْ
يظل بها شيئ ًا( .کلینی ،1388 ،ج  ،4ص
28؛ حر عاملی ،ج  ،16ص )303
«خداوند اهل معروف را اينگونه مورد حمايت قرار ميدهد؛ سپس با دست خود به
گونهاي كرد كه گويا بر چيزي سايه افكنده است».
 .5-2تجسم سختیها و نامالیمات

نقل شده است كه امام جعفر صادق(ع) در ترسيم امر سخت و طاقت فرسای امامت آن
را اينگونه مجسم مينمايد:
انّ لصاحب هذا األمر غيبه المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده ،ثم أومأ

ابوعبداهلل عليه السالم بيده هكذا ،قال :فأيّكم تمسك شوک القتاد بيده؟ (کلینی ،1388 ،ج
 ،1ص  335؛ مجلسی ج  ،52ص 135؛ حلبی ،1404 ،ص 191؛ طوسي1411 ،ص 455؛
نعماني 1397،ص .)169
«صاحب اين امر (امامت) غيبتي دارد كه در آن روزگار  ،ديندار همانند كسي است كه
خار مغيالن را با دست خويش خُ رد كند .و آنگاه امام به دست خويش اشاره نمود و فرمود:
اينگونه ،پس كداميك از شما ميتواند خارهاي تيز را به دست گيرد».
و از امام رضا عليه السالم روايت شده كه فرمود:
ّ
األقل
و اهلل يا ابا اسحاق ما يكون ذلك حتي تميزوا و تمحصوا و حتي ال يبقي منكم اال
ثم ص ّعر ك ّفه( .مجلسی ،ج  ،52ص 114؛نعماني ،ص ).208
«به خدا سوگند اي ابا اسحاق ،اين امر (فرج آل محمد) تحقق نخواهد يافت مگر آنكه
آزمايش و غربال شويد تا آنجا كه از شما جز اندكي باقي نماند و آنگاه امام دست خود را
زير و رو نمود».

ب .استفاده از اشیا و نمونههای عینی

محققان بر این باورند که پیامهای غیر کالمی را در قالب زبانهای گوناگونی همچون« :زبان
ل» ،و «زبان اشیا» میتوان به دیگران انتقال داد( .فرهنگی ،1375 ،ص)56
ت»« ،زبان عم 
عالم 
در میان روایات حضرات معصومین (ع)نمونههای گوناگونی را میتوان سراغ گرفت که
در آنهااز زبان اشیا برای انتقال آموزههای دینی استفاده شده است .از جمله:
نقل شده است كه روزي رسول خدا(ص) دو سنگريزه را يكي پس از ديگري بر زمين
افكند و فرمود:
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«آيا ميدانيد اين دو چيستند؟ صحابه گفتند :خدا و رسولش داناترند .آن حضرت فرمود:
اين يكي امل و آرزو و آن يكي اجل و مرگ است( ».ترمذي ،ج  ،4ص .)229
در روايت ديگري آمده است كه آن حضرت سه قطعه چوب برداشت و يكي را در مقابل
خود در زمين فرو برد و ديگري را در كنار خود نهاد و سومي را دورتر گذاشت ،آنگاه فرمود:
آيا ميدانيد اينها چيستند؟ گفتند :خدا و پيامبرش بهتر ميدانند .فرمود :اين انسان است ،اين
اجل و آن ديگري آرزوست كه فرزند آدم به دنبالش ميرود اما اجل در ميرسد و او به آرزو
نميرسد( ».ورام ،ص  .226محمدی ری شهری ،1403 ،ج  ،1ص .)143
و در حديثي شگفت از آن حضرت روايت شده است كه فرمود:
لحيت عصاي هذه لعود في يده.
لتامرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر اوليلحينكم اهلل كما
ُ
(رضی ،ص  .353مجلسی ،ج  ،97ص  .71نوری1408 ،ج  ،12ص .)179
«امر به معروف و نهي از منكر كنيد زيرا در غير اينصورت خداوند پوست شما را مي
كند همان گونه كه من پوست اين چوبدستي را كندهام .و به چوبدستي خود اشاره نمود».
همچنین نقل شده رسول خدا(ص) با اصحاب خود در ساية درختي نشسته بودند .آن
حضرت شاخهاي از درخت را گرفت و تكان داد تا برگي از آن افتاد ،آنگاه فرمود :آيا از
علت اين كار نميپرسيد؟ عرض كردند :اي رسول خدا ما را از علت آن آگاه سازيد :فرمود
هرگاه بندة مسلمان به نماز ايستد گناهانش فرو ميريزد همچنان كه برگ اين درخت فرو
افتاد( .مجلسی ،ج ،79ص .)208
و از انس بن مالك روايت شده كه رسول خدا(ص) از كنار درختي كه برگهايش
خشك شده بود عبور مينمود .حضرت با عصاي خود به آن زد ،آنگونه كه برگهايش بر
زمين ريخت سپس فرمود( :ذكر) سبحان اهلل و الحمدهلل و الاله االاهلل و اهلل اكبر گناه بندگان
را ميريزد همانگونه كه برگهاي اين درخت بر زمين ريخت( .ترمذي ،ج  ،5ص .)204
نقل شده است زماني كه جاثليق به همراه صد نفر از مسيحيان  ،پس از رحلت رسول
خدا صلي اهلل عليه و آله وارد مدينه شده بود از ابوبكر سؤالهايي نمود ا ّما او از پاسخ وي
باز ماند .او را به اميرمؤمنان علي عليه السالم راهنمائي نمودند و امام عليه السالم هر يك از
سؤالهاي وي را به نيكي پاسخ گفت.
از جمله سؤالهاي او آن بود كه مرا از چهرة خداوند متعال باخبر كن!
علي عليه السالم آتش و هيزمي طلب نمود و آن را روشن ساخت .چون آتش شعله
كشيد فرمود :چهرة اين آتش كجاست؟ او گفت :تمامي جوانب آن چهره آن است (و پشت
و رو ندارد) امام عليه السالم فرمود :تو با وجود اين كه اين آتش كه يكي از مصنوعات
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خداست نميتواني چهرهاش را بشناسي چگونه توقع داري تا چهرة خالق آن را كه به هيچ
روي شباهت به آن ندارد بازشناسي؟ و آنگاه امام عليه السالم اين آيه را تالوت نمود( :و هلل
ُ
المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه اهلل( »).مجلسی  ،ج  ، 3ص .)328

همچنين نقل نمودهاند گروهي از زنان (در حدود چهل نفر) گرد آمدند و به حضور
عليبن ابيطالب عليهالسالم رسيدند و گفتند :چرا اسالم به مردان اجازة چند زني داده ،ا ّما به
زنان اجازة چند شوهري نداده است؟ آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست؟
علي عليه السالم دستور داد ظرفهاي كوچكي از آب بياورند و هر يك از آنهارا به
دست يكي از آن زنان داد .سپس دستور داد همة آن ظرفها را در ظرف بزرگي كه وسط
مجلس گذاشته بود خالي كنند .دستور اطاعت شد .آنگاه فرمود :اكنون هر يك از شما دو
مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید اما هر کدام از شما عین همان آبی که در ظرف خود
داشته بردارد .گفتند :اين چگونه ممكن است؟ آنهابا يكديگر ممروج شدهاند و تشخيص
آنهاممكن نيست.
علي عليه السالم فرمود :اگر يك زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها هم
بسترميشود و بعد آبستن ميگردد .چگونه ميتوان تشخيص داد كه فرزندي كه بهدنيا آمده
است از نسل كدام شوهر است؟ (همان ،ج ،40ص)226
همچنين نقل گرديده روزي زنديق معروف ابوشاكر ديصاني به نزد امام صادق عليه
السالم رسيد و گفت :اي جعفر بن محمد ،مرا بر معبودم راهنمائي كن! امام فرمود :بنشين،
آنگاه از كودكي كه تخممرغي در دست داشت و مشغول بازي با آن بود درخواست نمود تا
آن را در اختيار ايشان قرار دهد.
امام سپس رو به ابو شاکر کرد و فرمود:
«اي ديصاني ،اين حصاري است محكم و سرپوشيده كه پوستي ضخيم دارد و زير آن
پوستهاي نازك است و زير آن طالئي است روان و نقرهاي است آب شده و هيچكدام با هم
مخلوط نشده و به همان حال باقي است .نه مصلحي از آن خارج شده تا بگويد من آن را
اصالح كردم و نه مفسدي درونش رفته تا بگويد من آن را فاسد كردم و معلوم نيست براي
توليد نر آفريده شده يا ماده ،ناگاه ميشكافد و طاووسي رنگارنگ بيرون ميدهد؛ آيا تو براي
اين مدّ بري در مييابي؟!.»...
(ابن بابویه1398 ،ص 337؛ طبرسی  ،1403ج  ،2ص 333؛ مجلسی ،ج  ،3ص  32و 31؛
اربلی ،1381ج  ،2ص .)391
در نمونهای ديگر نقل شده که مردي به نزد عثمان بن عفان كه خليفه بود آمد و در حالي
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كه جمجمة انسان مردهاي را به دست داشت گفت :شما معتقديد كه اين جمجمه در معرض
آتش قرار ميگيرد و در قبر عذاب ميشود؟ در حالي كه من دست خود را بر آن نهادم و
حرارت آتش را از آن احساس نكردم عثمان سكوت كرد و به دنبال علي بن ابيطالب فرستاد...
امام عليه السالم فرمود :آتشگيره و سنگ چخماقي براي من بياوريد .چون آوردند آنهارا
گرفت و با آنهاآتش برافروخت .سپس به آن مرد فرمود« :دستت را بر اين سنگ بگذار ».او
دستش را بر آن نهاد .سپس فرمود« :دستت را بر اين آتشگيره بگذار ».او دستش را بر آن نهاد.
در این وقت امام فرمود« :آيا از اين دو ،حرارت آتش را احساس كردي؟» كه آن مرد مبهوت
شد؛ عثمان گفت« :اگر علي نبود عثمان هالك شده بود( ».امینی ،1366 ،ج  ، 8ص .)214
در جائي ديگر مشاهده ميكنيم كه يكي از ملحدين عصر امام صادق عليه السالم يعني
ابن ابي العوجاء از آن حضرت دربارة اين آيه« :هر بار كه پوستهايشان (دوزخيان) بريان
گردد پوستهاي ديگري جايگزين آن ميكنيم ».ميپرسد( :فرض كه اين پوستها گناه كرده
و عذاب شوند) گناه پوستهاي ديگر چيست؟ امام ميفرمايد :واي بر تو ! اين همان است
و اين آن نيست!
او ميگويد( :با ارائه مثالي از امور دنيائي) اين سخن را برايم قابل فهم سازيد؟ و امام
میگوید:
«بگو بدانم اگر كسي خشتي را بشكند و بعد با آب آغشتهاش نمايد و به گل تبديلش كند
و سپس به شكل نخستيناش درآورد آيا اين (از جهتي) خود آن نيست و (از جهت ديگر)
غير آن نيست؟! گفت :آري ،خدا بر عمرت بيفزايد».
(دیلمی  ،1408ص  211؛ طوسي 1414 ،ص  .581طبرسی ،1403ص 194؛ مجلسی ،ج
 ،7ص  ،39ح  ،7ورام ،ج  ،2ص  ،73محمد علی دخیل ،1402ج  ،1ص )45
همچنين در حديثي نقل شده هنگامي كه امام صادق عليه السالم آيه( :و الذين اذا انفقوا
لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوام ًا (فرقان  )67 /را تالوت فرمود براي عيني شدن
اين موضوع مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود :اين همان
«اقتار» و سختگيري است .سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همة
آن به روي زمين ريخت و فرمود :اين همان «اسراف» است .بار سوم مشت ديگري برداشت
و كمي دست خود را گشود به گونهاي كه مقداري از آن فرو ريخت و مقداري در دستش
باقي ماند و فرمود :اين همان «قوام» (وحد اعتدال) است.
(ابن جمعه حویزی  ، 1412ج  ، 4ص ) 29
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ج .فن رسم

در حديثي از ابن مسعود نقل شده كه رسول خدا(ص) با دستش خطي كشيد و آن گاه
فرمود :اين راه راست خداست .سپس در سمت راست و چپ آن خطوطي رسم كرد و
فرمود :بر سر هر يك از اين راهها شيطاني است كه به آن فرا ميخواند.
(ابن حنبل ،ج  ،1ص  .435دارمي ،ج  ،1ص  .68المستدرك ،1406 ،ج  ،2ص .)239
در حديثي ديگر از ابن مسعود نقل شده كه ميگويد :رسول خد(ص) مربعي مستطیلی
رسم كرد و يك خط در وسط آن و خطي بيرون آن كشيد و خطوط كوچكي در كنار خط
مياني رسم كرد و فرمود :اين (خط وسط) انسان است و اين (مربع مستطیل) اجل اوست كه
دورش را گرفته يا بر او احاطه دارد واين كه خارج قرار دارد آرزوي اوست و اين خطهاي
كوچك پيشامدها و بيماريهايند .اگر اين يكي خطا رود اين يكي او را نيش ميزند و اگر
اين هم خطا رود آن ديگري او را ميگزد.
(بخاري 1401،ج  ،7ص  .171دارمي ،ج  ،2ص  .304ترمذي 1403،ج  ،4ص .)52
و اين تصوير چيزي است كه پيامبر اسالم(ص) رسم فرمود:
آرزو
انسان

از انس بن مالك نيز روايت شده كه ميگويد :رسول خدا(ص) خطي كشيد و فرمود اين
انسان است .در كنار آن خط ديگري كشيد و فرمود :اين اجل اوست و دورتر از آن خط ديگر
رسم كرد و فرمود :اين آرزوست؛ در اين گير و دار خط نزديك او (اجل) به سراغش ميآيد.
(بخاري ،1401،ج  ،7ص .)170

نتیجه

از آنچه گفته شد به روشنی معلوم میشود که حضرات معصومین (ع) تالش داشتهاند
تا با بهرهگیری از انواع روشها ،معارف توحیدی و حقایق دینی را در قالب زنده و گویا
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برای مخاطبان خود به نمایش درآورند که از جملة این روشها بهرهمندی از زبان حرکات و
اشارات و نشان دادن نمادها و اشیاء بوده است.
پیشوایان دین سعی داشتهاند تا برای رسوخ هر چه بهتر کالم خود در اعماق روح مؤمنان
و برای ماندگاری هر چه بیشتر آن ،در کنار سخنانشان از جلوههای بصری و پیامهای غیر
کالمی و نمادها و اشیاء بهره جویند و در این کار به توفیقات بیمانندی دست یازیدهاند.
روشن است در دورهای که از تجهیزات کمک آموزشی و یا هنرهای نمایشی و فیلم و
عکس و مانند آن خبری نبود استفاده از این شیوه تا چه حد میتوانست در ترسیم حقایق
در ذهن مخاطبان نقشی مؤثر ایفا نماید و راه را بر فهم معارف الهی و درسهای توحیدی
بگشاید و این موضوعات را در آستانة حس شنوندگان قرار دهد .اینگونه است که پس از
سپری شدن قرنها این شیوه هنوز برای ما جذابیت و تازگی دارد و از اهمیت آن چیزی
کاسته نشده است.
آری استفاده از روش یاد شده در سیرة معصومین ضمن آنکه در ترسیم و مجسم نمودن
حقایق دینی و معرفتی در پیش روی مخاطب نقشی شگفت و بسیار تأثیرگذار داشته است ،از
سوی دیگر از قوه خالقة آن امامان همام در به نمایش گذاشتن معانی و مفاهیم در قالبهایی
زنده و جذاب حکایت میکند و جلوهای نو از سیرة سراسر درس آن یگانههای دوران در
پیش روی ما قرار میدهد.
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