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چکیده
عاطفه از اساسیترین عوامل پیدایش یک اثر ادبی و شامل حالتهایی چون اندوه ،شادی ،امید و یأس ،حیرت و
تعجب ،خشم و ترس ،طرب و رغبت است که حادثه یا هر عمل دیگری را در ذهن هنرمند و ادیب ایجاد میکند
و او میکوشد این حاالت و تأثیرات ناشی از آن را چنانکه خود احساس کرده به دیگران منتقل کند .در میان
متون دینی ،نهجالبالغه دارای خطبههایی است که در حضور مردم و در مناسبتهای مختلف ایراد شده است .در
این میان خطبههایی هستند که مخاطب با خواندن آنها سرشار از اندوه و خشم میشود؛ بهگونهای که خود ،آن
حس را لمس میکند و این حس ناشی از هنرمندی خالق آن است .نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی
تحلیلی سامان یافته حاکی از آن است که عاطفۀ غضب در گزینش واژگانی با نظمآهنگ متناسب ،تأثیر بهسزایی
داشته و امام(ع) در برونداد این عاطفه از تصویرگری هماهنگ با آن بهره برده و با تکیه بر روشهای مختلف
باعث شده که مخاطب با شنیدن این خطبهها دستخوش همان حس و عاطفۀ مورد نظر شود.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،خطبه ،عاطفۀ غضب ،عراق ،کوفه.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه
* :نویسنده مسئول
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تحلیل عاطفة غضب در خطبههای نهجالبالغه...

 .1مقدمه
همانگونه که میدانیم هر متن ادبی دارای عناصر و ویژگیهای خاصی است که آنرا از یک متن
غیرادبی متمایز میسازد و در واقع وجود این اجزا و چگونگی بهکارگیری آنهاست که باعث اثرگذاری و
احساس لذت هنری در مخاطب میشود؛ یعنی به هر اندازه یک ادیب به تناسب نوع اثری که عرضه
میکند در بهکارگیری این عناصر توانمند باشد ،میتوان کار ادبی او را در سطح عالی و ماندگار ارزیابی
کرد و «این عنصر ،به ادبیات صفت جاودانگی میبخشد» (الخفاجی .)44 :1991 ،از دیدگاه ناقدان معاصر،
عناصر ادبی را میتوان در چهار عنصر خالصه کرد« :عاطفه ،خیال ،معنی و اسلوب» (الشایب)11 :1994 ،؛
بنابراین در هر نوع از انواع ادبی ،وجود این عناصر ضروری است؛ اگر چه در هر اثری بسامد این عناصر با
توّجه به طبیعت آن ،متفاوت است (عتیق.)99 :1992 ،
کتاب نهجالبالغه به اذعان بسیاری از علما و ادبا عالوه بر دارا بودن بسیاری از معارف اخالقی ،دینی و
علمی ،از لحاظ ادبی نیز جایگاه ویژهای در میان متون عربی اسالمی دارد .بخش قابلتوجهی از این کتاب
خطبههایی است که امام(ع) در حضور مردم بیان داشتهاند .از مهمترین عوامل زیباییشناختیِ این خطبهها،
عنصر عاطفه است .عاطفه حاالتی چون اندوه ،شادی ،امید و یأس ،حیرت و تعجب ،خشم و ترس ،طرب،
رغبت و دیگر احساسات است که از اساسیترین عوامل پیدایش یک اثر ادبی محسوب میگردد (سید
قطب )144 :1991 ،و «واکنشی احساسی است که نهاد بشری در قبال حادثه ،منظره و یا موقعیتی
تأثیرگذار از خود نشان میدهد» (تونجی .)212 :1999 ،هر حادثه یا کنشی در ذهن ادیب احساسی ایجاد
میکند و او میکوشد تا این عواطف و تأثیرات ناشی از آن را چنانکه خود احساس کرده ،به دیگران نیز
انتقال دهد .این عنصر ،به ادبیات صفت جاودانگی میبخشد (الخفاجی.)44 :1991 ،
 .1-1بیان مسئله

نهجالبالغه کتابی است که جاحظ ،صاحبِ آن را پیشوای خطیبان عرب میداند (البیان و التبیین ،به نقل از:
جعفری .)9 :1131 ،ابنابیالحدید آن را برتر از کالم بشر و کمتر از کالم خالق میداند (ابنابیالحدید،
 .)1/12 :1423در نهجالبالغه با خطبههایی روبهرو میشویم که در نکوهش مردم کوفه و عراق آمده است.
یکی از چالشهای حکومت علی پس از عهدهدار شدن رهبری جامعه اسالمی ،سرکشی و تمرد مردم
عراق و کوفه بود که حضرت بارها در برخی خطبهها از این امر به ستوه آمده و همین امر موجبات خشم و
غضب ایشان را فراهم کرده است ،بهگونهای که میتوان این عاطفه و احساس را در خطبهها به وضوح
حس کرد .البته این عاطفه؛ یعنی خشم ،در وجود آن حضرت بهعنوان امام معصوم یک امر عجیب نیست؛
زیرا این عاطفه در وجود هر انسان عادی اگر بهخاطر احقاق حق و جلب رضایت خداوند و خشم بهخاطر
کفار و دشمنان باشد یک امر مقدس است .این خشم و غضب امام گاه نسبت به شخص خاصی است،
مثالً آنجا که در مورد عمرو بن عاص خشم خود را در قالب ذم و هجا بیان میدارد:
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الش ِام أ َّ
« َع َجباً ِالبْ ِن النَّابِغَ ِة! يَ ْزعُ ُم أل ْه ِل َّ
َن فِ َّى ُد َعابَ ًة( »...خطبه )34/در شگفتم از پسر نابغه (فرزند آن زن
نابکار) به شامیان مىگوید که من بسیار مزاح مىکنم و مردى شوخ طبعم...
این نکوهش گاه در مورد یک جمع خاص بوده است ،مانند نافرمانی و سستی مردم عراق ،بهویژه
کوفیان که در این پژوهش به بررسی و تحلیل مورد دوم میپردازیم.

 .2-1پیشینۀ پژوهش

کتاب نهجالبالغه که ارزش معنوی و ادبی واالیی دارد ،تاکنون از زوایای مختلف و با هدف فهم مفاهیم
اخالقی ،توحیدی و دینی مورد بررسی واقع شده و همۀ اینها نشان از جایگاه بلند آن دارد .در کتابهای
نقدی ،عاطفه یکی از مهمترین و از نشانههای جاودانگی اثر ادبی یاد شده است و به برخی از ویژگیهای
این عنصر مهم اشاره شده است .در برخی از مقاالت نیز به بررسی عنصر عاطفه از زوایای مختلف
پرداخته شده است .خلیل باستان در مقالۀ «عنصر العاطفه فی نهجالبالغه» به بررسی این عنصر ،البته با
تکیه بر تأثیرگذاری و برانگیختن احساسات و عواطف علما ،ادبا و شخصیتهای بزرگ در هنگام خواندن
این اثر پرداخته است .عاطفه رحمانی و احمد پاشازانوس در مقالۀ «بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی
خطبۀ  224نهجالبالغه» بیشتر به بررسی زیباییشناختیِ همین خطبه با اشارهای گذرا به سه نوع از انواع
عاطفه (فخر ،ترس ،هجو) پرداختهاند.
این مقاله با محور قراردادن عاطفۀ ادبی بهعنوان یکی از نشانههای جاودانگی اثر ادبی ،به بررسی
عاطفۀ غضب در خطبههای سرزنش کوفیان از سوی امام علی(ع) پرداخته است و از طرفی رویکرد
هیچیک از پژوهشهای یاد شده منطبق با موضوع مقالۀ حاضر نبوده و همچنین در خصوص تأثیرگذار
بودن عاطفۀ غضب بر دیگر عناصر ادبی (موسیقی ،اسلوب ،تصویرسازی) پژوهش مستقلی صورت نگرفته
است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

همانطور که گفته شد ،از میان عناصر ادبی ،عنصر عاطفه از اساسیترین عناصر پیدایش یک متن ادبی
است و با عنایت به ارزشمند بودن کتاب نهجالبالغه و دخیل بودن عاطفه در تنیده شدن تار و پودش ،بنابر
جستجویی که در این زمینه صورت گرفت تاکنون تحقیقی مستقل که به غضب بهعنوان یکی از حاالت
عاطفی در اثر ادبی و تأثیرگذاری آن بر دیگر عناصر ادبی در نهجالبالغه پرداخته باشد ،صورت نگرفته
است .ضروری است این عنصر که نمود باالیی در نهجالبالغه دارد ،مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهش
میتواند خوانش جدیدی از نهجالبالغه و بهویژه خطبههای آن باشد و راه را برای بررسی و تحقیق بیشتر
بر روی دیگر عناصر عاطفه برای پژوهشگران فراهم نماید .پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگویی به این
پرسشهای اساسی است که آیا عاطفۀ غضب ،با دارا بودن بسامد باال (در خطبههای مربوط به کوفیان) بر
دیگر عناصر (موسیقی واژگان ،اسلوب کالمی و تصویرگری) تأثیر داشته است؟ آیا مخاطب با خواندن این
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تحلیل عاطفة غضب در خطبههای نهجالبالغه...

عبارات به همان حس عاطفی دست مییابد؟ آیا این همه غضب ،به خاطر مسائل فردی بوده یا یک
عاطفه جمعی است؟
بر این اساس ،در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی خطبههای نکوهش کوفیان مورد بررسی قرار
گرفته تا مشخص گردد که عاطفه غضب تا چه حد توانسته بر دیگر عناصر ادبی تأثیر بگذارد و آیا این
تأثیرات توانسته است همان عاطفه را به مخاطب انتقال دهد؟ و آیا این همه خشم به خاطر مسائل و منافع
شخصی بوده یا یک عاطفه جمعی و از نوع خشم مقدس بوده است؟
 .2بحث
 .1-2عاطفۀ غضب

ِ
ِ
ضبَ ًة»
يض ِّ
وم ْغ َ
ب َعلَْي ِه غَ َ
الر َ
ابنمنظور ذیل واژه غضب چنین آورده است« :الغَ َ
ب :نَق ُ
ضباً َ
ضاَ .وقَ ْد غَض َ
ض ُ
(ابنالمنظور .)1/243 :1414 ،جرجانی در کتاب التعریفات میگوید« :غضب عبارت است از دگرگونی
حاصل از جوشش خون در قلب است که به دنبال آن دل آرام میگیرد» (الجرجانی .)122 :1931 ،در
لغتنامه دهخدا نیز کلمه «غضب» به معنای خشم گرفتن آمده است (دهخدا/12 ،ذیل ماده غضب) .هلن
انیل در تعریف جامعی از خشم آورده است:
«خشم یک واکنش هیجانى نسبتاً قوى است که در انواعى از موقعیتها (حقیقى یا خیالى) همانند به
بند کشیده شدن ،مداخله بىمورد دیگران ،ربوده شدن متعلقات و مورد تهدید یا حمله واقع شدن ظاهر
مىگردد و با برانگیختگى فیزیولوژیک و افکار ستیزهجویانه همراه است و اغلب رفتارهاى پرخاشگرانه
بهدنبال دارد» (الهی و دیگران.)11 :1192 ،
با وجود اینکه اسالم در بسیارى از موارد خشم را نکوهش و به فروخوردن آن سفارش نموده ،اما در
مواردى هم خشم را یک امر پسندیده و مقدس تلقى نموده است .در این زمینه میتوان به آیاتی از قرآن
اشاره کرد که حتی خشم را به خداوند نسبت داده است .آیه  112سوره نحل میفرمایدَ ﴿ :من َک َف َر باللَّ ِه ِمن
ِ
ِ
ب ع ِد ِِ
باْل ِ
ِ
اب
ص ْدراً فَ َعلَْي ِه ْم غَ َ
ب ِّم َن ﭐللَّه َو ل َُه ْم َع َذ ٌ
يمان َو لَ کن َّمن َش َر َح بالْ ُک ْف ِر َ
ضٌ
إيمانه إَِّال َم ْن أُ ْک ِرهَ َو قَ لْبُهُ ُمط َْمئ ٌّن ِْ َ
َْ َ
ِ
يم﴾ و هر که از پس ایمان آوردنش منکر خدا شود ،نه آنکه مجبور شده و دلش به ایمان قرار دارد ،بل
َعظ ٌ

آنکه سینه به کفر گشاید ،غضب خدا بر آنها باد و عذابی بزرگ دارند (معماری و زمردی.)119 :1194 ،
امام علی(ع) در این زمینه میفرماید :پیامبر(ص) بهخاطر دنیا هیچگاه خشمگین نمیشد ولی هرگاه برای
حق غضب میکرد ،احدی را نمیشناخت و خشمش فرو نمینشست تا آنکه حق را یاری کند و خشمش
َح َّد ِسنَا َن
تنها برای خدا بود» (فیضکاشانی .)111/1 :1119 ،همچنین در حکمت  194میفرمایدَ « :م ْن أ َ
ِ ِ
َّاء الْب ِ
ضِ ِِ
اط ِل» آنکس که دندان خشم در راه خدا بر هم فشارد ،بر کشتن
الْغَ َ
ي َعلَى قَ ْت ِل أَشد َ
ب للَّه قَ ِو َ
باطلگرایان توانمند گردد.
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خطبههای نهجالبالغه تأثیر شگرفی بر مخاطب دارند ،به این صورت که «امام(ع) بهتدریج عواطف را
برانگیخته و فکر و عاطفه و تصویر را آنقدر اوج میدهد تا به اوج انفجار برساند» (الفاخوری.)111 :1932 ،
از مشخصۀ اصلی خطبهها ،بهرهگیری از عاطفهای است که در جانها نفوذ و باعث تحریک سپاهیان در
هنگامههای نبرد و موقعیتهای گوناگون میشود.
 .2-2عاطفۀ غضب و موسیقی واژگان

واژهها عناصر بسیار مهمی هستند که هیأت هر اثر ادبی را تشکیل داده و عالوهبر ارتباط مستقیمی که با
معنی دارند ،از نظر وزن و آهنگ هم متفاوتند .از دیدگاه صادق رافعی ،موسیقی صوت و کلمه بهطور
طبیعی بر هر فرد اثر میگذارد ،چه معنای آن را بداند ،چه نداند (الرافعی« .)219 :1991 ،با در نظر گرفتن
ارتباطی که عاطفه با صوت ،صوت با موسیقی و موسیقی با عاطفه دارد ،میتوان گفت که اگر قدرت
موسیقی را در بیان و انتقال عواطف ،با قدرت کالم که وسیله بیان عواطف و اندیشههای ناشی از آن است
همراه کنیم به نتیجهای مضاعف میرسیم» (پورنامداریان .)119 :1194 ،از اینرو طبیعی است که هر فرد
در موقعیتهای آرام از حروف بیواک و در موقعیتهای تهدیدآمیز از حروف تفخیم و با شدت استفاده
میکند .در این راستا میتوان به نظمآهنگ بهکار رفته در قرآن کریم اشاره کرد که در حقیقت موسیقی و
نظمآهنگ آن نه تنها جدای از معنا نیست بلکه هماهنگ با مقصود و هم جهت با معنای آن است.
«بهعنوان مثال اگر این آیه از قرآن کریم را با دقت بخوانیم﴿ :قَالُواْ يَا َويْ لَنَا َمن بَ َعثَ نَا ِمن َّم ْرقَ ِدنَا َه َذا َما َو َع َد
ص َد َق ﭐل ُْم ْر َسلُو َن﴾ (یس .)12/موسیقی و نظمآهنگ حاصل از تکرار حرف مد «الف» که هشت بار
ﭐ َّلر ْح َم ُن َو َ
آمده ،القاکنندۀ نوعی موسیقی اندوهناک و حزین در نفس مخاطب است؛ زیرا مضمون این آیه در رابطه با
حسرتخورندگان روز قیامت است و این جرس و موسیقی حروف در ترکیب با دیگر حروف باعث
برانگیختن همان احساس در مخاطب میشود و این تعبیری است که معنا را قوت میبخشد» (سلیمی،
.)91 :1139
موسیقی حاصل از تکرار و بسامد باالی الف مدی در خطبه  29را میتوان برآمده از غم و اندوهی
درونی امام دانست زیرا این خطبه را زمانى ایراد فرمودند که خبر حملۀ لشکر معاویه به شهر انبار به آن
حضرت رسیده امّا مردم براى جهاد حرکت نکردند« ...انتهى إلى علي(ع) أن خيال وردت األنبار لمعاوية فقتلوا
عامال له يقال له حسان بن حسان  -فخرج مغضبا يجر رداءه حتى أتى النخيلة و اتبعه الناس» (ابنابیالحدید،
 .)11/2 :1423اینچنین بود که امام برآشفته و چنین فرمودند:
ات ال ِ
ول ربَّ ِ
ِ
ت أَنِّي ل َْم أ ََرُك ْم َولَ ْم أَ ْع ِرفْ ُُ ْم َم ْع ِرفَة»
الر َج ِال َوَال ِر َج َ
«يَا أَ ْشبَ َاه ِّ
ْح َج ِال ل ََو ِد ْد ُ
ال ُحلُومُ ْاألَطْ َفال َوعُ ُق ُ َ
(خطبه .)29/اى مرد نمایان نامرد! اى کودکصفتان بىخرد که عقلهاى شما به عروسان پردهنشین
شباهت دارد! چهقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمىدیدم و هرگز نمىشناختم.
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با دقت در نظمآهنگِ حاصل از تکرار «الف» مدّی که هشت بار تکرار شده ،نوعی موسیقی اندوهناک
برآمده از غضب و خشم بر مردم و بهویژه کوفیان را به مخاطب القا میکند ،گویی خود در آن موقعیت
حاضر و ناظر است.
در خطبه  29نیز همین هماهنگی حاصل از تکرار الف مدی را که  9بار تکرار شده ،میتوان دید:

ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِم ْن آ َخ َر» چه مقدار با
ت ِم ْن َجانِب تَ َهتَّ َُ ْ
يص ْ
اب الْمتَ َداعيَةُ! ُكلَّما ح َ
ار ال َْعم َدةَُ ،والثِّيَ ُ
« َك ْم أ َُدا ِري ُُ ْم َك َما تُ َد َارى الْب َُ ُ

شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مدارا کردن با شتران نو بارى که از سنگینىِ بار پشتشان زخم شدهاست و
مانند وصله زدن جامۀ فرسودهاى که هرگاه از جانبى آن را بدوزند ،از سوى دیگر پاره مىگردد؟
نوعی دیگر از نظمآهنگ مرتبط با عاطفه غضب ،واژگانی با موسیقی تند و خشن است .در هر واژهای،
حرکات؛ مد؛ نوع صفات و مخارج حروف و دیگر مؤلفهها در تغییر آهنگ کلمات و افادهبخشی معنایی
خاص ،تأثیر دارند .همانطور که در بحث صفات حروف در کتب مختلف آواشناسی آمده ،حروف «کاف و
تاء» و به نوعی تشدید (که حاصل یک ساکن و یک متحرک است) از حروف دارای صفت شدّت محسوب
میشوند .ابنجنی در مورد این حروف چنین گفته است« :حروف تقسیم دیگری دارند که مشتمل بر شدت،
سستی و حالتی بینابین است .شدت دارای  3حرف یعنی «اجدت طبقک» است (ابن جنی )91/1 :1421 ،و
در مورد صفت شدت گفته است« :حرف شدید همان حرفی است که نمیگذارد صدا در آن حرکت کند»
(همان) .از این روی حروف یاد شده به نحوی ادا میشوند که حالتی انفجاری داشته و این صفت میتواند
متناسب با موقعیتهایی برای القای غَلَیآنها و اندوههای درونیِ برآمده از خشم ،باشد.
ابوالفضل خوشمنش در بخشی از مقالۀ خود در زمینۀ نظمآهنگ قرآن ،چنین آورده است:
«در سوره همزه که سخن از تحطیم و خردکنندگی خاطیان دارد ـ خاطیانی که همواره با چشم و زبان
خود در پی خرد کردن و تحقیر بندگان بودهاند ـ تشدیدهای فراوان ،پردۀ گوش را میکوبند .هرچند تشدید
هم از ترکیب حرف ساکن پدید میآید ،لکن هیچگونه نمودی از سکون و آرامش وجود ندارد .شمار
تشدیدهای این سوره به  14مورد میرسد» (خوشمنش.)191 :1194 ،
او همچنین در مقالهای دیگر که در بخشی از آن به بررسی ضربآهنگ سوره طالق پرداخته ،آهنگ
واژگان آن را بسیار سنگین خوانده و ضربآهنگ تشدید را که به  111مورد میرسد ،در القای معنا و
مضمون مورد اشارۀ خداوند متعال تأثیرگذار میداند؛ زیرا مضمون این سوره در مورد مبغوضترین حالل
خداوند است ،لذا میطلبد که از شدت خاصی برخوردار باشد (خوشمنش .)13 :1199 ،همین امر را
میتوان در حاالت و رفتار مردم در زندگی روزمره دید؛ زمانیکه فردی در مواجهه با موضوعی به خشم
میآید ،کالمش ضربآهنگی شدید و تند دارد و در مقابل ،فردی که میخواهد در یک موقعیت آرام و
عاطفی ،مثالً با یک کودک مهربانی کند ،از واژگانی با ویژگی نرم و مالیم بهره میگیرد .در خطبۀ 111
میخوانیم:
ِ
وب ال ُْمتَ َشتِّتَةُ َّ
الش ِاه َدةُ أَبْ َدانُ ُه ْم» (خطبه.)111/
وس ال ُْم ْختَل َفةُ َوالْ ُقلُ ُ
«أَيَّتُ َها النُّ ُف ُ

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931

7

با دقت در واژگان این عبارت با موسیقی خاص تکرار تشدید مواجه میشویم .این ضربآهنگ انفجاری
همراه با گرفتگی در تلفظ میتواند داللت بر حاالت نفسانی و عاطفۀ درونی متناسب با غضب و خشم
باشد .اوج بهکارگیری تشدید در این عبارت از خطبۀ  121آمده است:
َطبَّاء ه َذا الد ِ
«اللَّه َّم قَ ْد ملَّ ْ ِ
ت الن َّْز َعةُ بِأَ ْشطَ ِ
ي ،وَكلَّ ِ
َّاء َّ
الركِ ِّي» (خطبه.)121/
ان َّ
ُ
َ
تأ ُ
الد ِو ِّ َ
در این عبارت  11بار تشدید تکرار که موسیقی حاصل از آن ،مقدار غضب و اندوه درونی امام را از
مردمی نشان میدهد که دیگر از آنان ناامید و به شدت عصبانی است و این عاطفه و حس درونی که بر
لباس و پوشش الفاظ نمایان شده ،خود را در قالب موسیقی واژگان و تندی و شدتی که در تکرار
تشدیدهاست ،به مخاطب القا میکند .با دقت در مضمون این عبارت میبینیم که امام(ع) چگونه موضوع
تفرقه و عدم اتحاد و همدلی بین مردم را با حالتی از خشم و عصبانیت به آنها انتقال میدهد .او که خود
تربیت یافتۀ مکتب قرآن و پیامبر(ص) است ،با ظرافت و دقت فراوان واژگان را متناسب با معنا
برمیگزیند .در خطبۀ  ،111ایشان واژۀ «ال ُْمتَ َشتِّتَةُ» را صفت برای قلوب برگزیده است؛ واژهای که با دارا
بودن حرفِ «شینِ» متصف به صفت تفشی (انتشار هوا در دهان هنگام تلفظ حرف شین) ،به نوعی با
معنای «پراکندگی» همخوانی دارد .ناگفته نماند که ما وقتی از داللت موسیقی حروف بر معنا بحث
میکنیم باید به ترکیب آن حروف در کنار هم و موقعیت و جو حاکم بر ایراد سخن توجه داشته باشیم،
وگرنه ممکن است این حرف در جایی دیگر و در ترکیب با کلمهای دیگر معنایی متفاوت را القا نماید.
ِ
ار ال َْع ِم َدةُ،
تکرار حرف «کاف» با دارا بودن صفت شدت در این عبارتَ « :ك ْم أ َُدا ِري ُُ ْم َك َما تُ َد َارى الْب َُ ُ
ِ
ِ
ت ِم ْن آ َخ َر» (خطبه ،)29/نوعی شدت برآمده از عاطفه در این
ت ِم ْن َجانِب تَ َهتَّ َُ ْ
يص ْ
اب الْمتَ َداعيَةُ! ُكلَّما ح َ
َوالثِّيَ ُ

واژگان را به مخاطب انتقال میدهد؛ زیرا حرف کاف نیز در هنگام تلفظ با گرفتگی و حبس نفس و هنگام
خروج حالت انفجاری دارد و این حالت کامالً متناسب با غضب و خشم است.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان چنین گفت که در تلفظ این حروف ،حالتی از حبس و خروج انفجاری
و یکبارۀ نفس وجود دارد که این ویژگی میتواند بهترین حالت را برای ساختار واژههای متناسب با
گرفتگیهای حاالت روحی و عاطفی در بیان اندوه و غضب داشته باشد .لذا میبینیم که در این عبارت
هشت بار حرف کاف تکرار شده تا بتواند حالت متناسب با معنای موردنظر را به مخاطب انتقال و مخاطب
با خواندن آنها همان عاطفه را در خود احساس کند و این دلیلی بر صدق عاطفۀ بهکار رفته در عبارات یاد
شده است.
 .3-2عاطفه غضب و اسلوب متناسب با آن

از آنجا که خطبه یکی از روشهای سخنرانی مستقیم و بدون واسطه با مخاطب است ،لذا متکلم بهواسطۀ
آن ،عاطفۀ درونی خود را مستقیماً به مخاطب انتقال داده و از این طریق عواطف خود را در قالب الفاظ و
عبارات جاری میسازد و این خود نیازمند بهکارگیری اسلوبهای بیانی متناسب با موقعیتهای گوناگون
است .از اینروی و نیز با توجه به اینکه «اسلوب ،روش نگارش یا انشا یا طریقۀ انتخاب و ترکیب الفاظ
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برای بیان معنای خاص بهمنظور توضیح و تأثیر آنهاست» (الشایب ،)44 :1994 ،امام(ع) نیز در بیان
عواطف خود از جمله غضب ،نوعی هارمونی بسیار زیبا و متناسب با معنا و مقصود را برگزیدهاند .میتوان
چنین تحلیل کرد که ایشان در این راه برای شروع فرایند (بیان غضب) ابتدا شیوه استعمال اسلوب ندا را
متناسب با غرض خود بیان داشته و در ادامه ،ضمن عتاب و وعید کوفیان ،در نهایت آنها را به شیوۀ
نفرین ،مورد خطاب قرار میدهد.
 .1-2-3ندا

نوع خطابها و حروف بهکار رفته در اسلوب منادا ،زمینهساز زیبایی سخن است و برای هدفی خاص
ازجمله بیان احساسات گوینده بهکار میروند .متکلمی که از اسلوب ندا در کالم بهره برده ،تنها ارسال
کنندۀ حروف منادا نیست بلکه این حروف بیان کننده احساسات و عواطف و افکار گوینده است .به همین
خاطر بهنفسه با مخاطب نزدیک یا دور (از لحاظ مکانی و منزلت اجتماعی) ،ارتباط برقرار میکند .از
مهمترین تکیهگاههای کالمی خطبههای مرتبط با نکوهش کوفیان ،شیوۀ بهکارگیری ساختار ندا است؛ اما
در این خطبهها امام ،مخاطب یا مخاطبین خود را به شیوههای خاص و با توجه به فضا و مقام و منزلت
آنها مورد ندا قرار داده است .ما در اینجا به کاربرد ندا بهعنوان یک وسیلۀ ارتباطی نگاه نمیکنیم ،بلکه
آن را از این جهت که وسیلهای برای بیان احساسات و افکار از گذشتههای دور بوده ،بررسی میکنیم.
همانطور که در کتب ادب آمده ،حرف «یا» از میان ادات ندا با صدایی چسبیده به سینه و اعماق
درون متمایز است و احساسات جوشان و پر از خوشحالی یا غم را تعبیر کرده و بیشتر برای ندای دور به
کار میرود ،اما گاهی «استعمال این حرف به خاطر غرضی بالغی در غیر معنای اصلی خود بهکار میرود.
یکی از این اغراض که منادای نزدیک را به منزلۀ منادای دور مورد خطاب قرار میدهند ،پایین آوردن
ال يَا
شأن و جایگاه مخاطب است» (عرفان)199/1 :1131 ،؛ بهعنوان مثال در آیه  12سوره حجر﴿ :قَ َ
ِِ
لس ِاج ِدين﴾ «خداوند ابلیس را با حرف ندای بعید «یا» مورد ندا قرار داده است تا
ک أ ََّال تَ ُکو َن َم َع ﭐ َّ
يس َما لَ َ
إبْل ُ
بدین وسیله به علت سجده نکردن و امتناع از دستورات الهی شأن و مقام ابلیس را تحقیر کند» (کهندل
جهرمی ،علینژاد و میرحق.)99 :1191 ،
امام(ع) که بیتأثیر از کالم وحی نبوده از این اسلوب در عبارات خویش بهره برده و هدف و مقصود
خود را از ورای آن نمایان ساخته و به خوبی عاطفۀ خود را در آن جاری کردهاست:
ِ
ِ ِ
ات قَ يِّ ُم َها َوطَ َال تَأَيُّ ُم َها َوَوِرثَ َها أَبْ َع ُد َها»
ص ْ
ت فَ لَ َّما أَتَ َّم ْ
ْح ِام ِل َح َملَ ْ
ت َوَم َ
ت أ َْملَ َ
«يَا أَ ْه َل الْع َراق فَِإنَّ َما أَنْ تُ ْم َكال َْم ْرأَة ال َ

(خطبه 91/و  .)111اى مردم عراق! همانا شما به زنِ باردارى مىمانید که در آخرین روزهاى باردارى
جنین خود را سقط کند و سرپرستش بمیرد و زمانى طوالنى بىشوهر مانده و میراث او را خویشاوندان دور
غارت کنند.
این خطبه از جمله خطبههایی است که امام(ع) بعد از جنگ صفین در سرزنش آنها بیان فرمودند که
چرا از پیروزی قریبالوقوعی که در چند قدمی شما بود استقبال نکرده و کار را ناتمام گذاشتید و . ...رهبر
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جامعۀ اسالمی را بنگرید که گرفتار چنین یارانی شده که فرمانبردار رهبر خود نبوده بهگونهای که
شعلههای خشم و غضب را در ایشان برافروختند .همین عاطفه باعث شد تا مخاطبان پیشروی خود را به
منزله دور پنداشته و برای فرود آوردن جایگاه و شأنشان ،آنها را با حرف ندای «یا» مورد خطاب قرار
دهد .این را میتوان در هنگام تشبیه آنها به زنان حامله دریافت ،البته باز جایگاهی کمتر از زن حاملۀ
عادی؛ زیرا آنها را به زنان حاملهای تشبیه میکند که روزهای آخر بارداری توانایی نگهداشتن جنین خود
را نداشته و آن را سقط میکند .لذا میبینیم که چگونه امام با آن علم بیپایان خود اسلوبهای بیان را در
آفرینش عبارات ادبی متناسب با حال و احوال درونی خود بهکار برده است.
از دیگر موارد بهکارگیری اسلوب ندا که از غرض اصلی خود خارج شده و در جهت اظهار تنفر و خشم
ول
وم ْاألَطْ َف ِال َوعُ ُق ُ
الر َج ِال َوَال ِر َج َ
نسبت به امت خیانتکار بهکار رفته است ،خطبۀ  29است« :يَا أَ ْشبَاهَ ِّ
ال ُحلُ ُ
ات ال ِ
ربَّ ِ
ْح َج ِال »...در این مثال مشخص میشود که حضرت به چه میزان از افراد منافق به تنگ آمده که
َ

حتی از بیان نام آنها اجتناب کرده و با وجود نزدیک بودنشان ،آنها را با حرف منادای دور مورد خطاب
قرار میدهد .با دقت در اسلوب ندای بهکار رفته در این عبارت میتوان چنین دریافت که اسلوب ندا صرفاً
در معنای حقیقی نبوده ،بلکه عاطفه غضب حاکم بر روح و روان امام(ع) موجب شده تا آنها را با چنین
اسلوبی مورد خطاب قرار دهد.
 .2-3-2وعید و عتاب

از جمله مسائل روانشناختیِ مرتبط با غضب اینکه رفتارهایی که معموالً افراد به هنگام خشم و غضب از
خود بروز میدهند ،تهدید مخاطب خود به یک عمل ناخوشایند است که دامنگیر آنها در آینده خواهد شد
و در ارتباط با عاطفۀ غضب در ادبیات ،آن را میتوان تحت عنوان وعید و عتاب بررسی کرد .در این بخش
به بررسی این اسلوب در خطبهها میپردازیم.
امام(ع) در خطبه  12آنچنان از دست مردم همعصرش به خشم آمده که به آنها سرانجامی بد و
آیندهای شوم را وعده میدهد:
«وأَيم ِ ِ
َّها نَ َدماً!» (خطبه.)12/
َّها َدماًَ ،ولَتُْتبِعُن َ
اهلل لَتَ ْحتَلبُ ن َ
َ ُْ
به خدا سوگند ،شما هماکنون از سینۀ شتر خون مىدوشید و سرانجامى جز پشیمانى ندارید.
با دقت در زیباییهای ادبی بهکار رفته در اسلوب کالمی میبینیم که امام(ع) چگونه این جنبه از خشم
خویش را در قالب وعید آورده است .ایشان حکومت را به شتری تشبیه کرده که بهخاطر دوشیدن بیرویه
و یا به خاطر عفونت پستان ،بهجای شیر ،خون از آن میچکد؛ یعنی نتیجه معکوس میدهد .این در حالی
است که چنین مردمی بهخاطر نافرمانیهای مکرر به چنان بالیی دچار خواهند شد که بهجای شیر ،خون
را که مایه مسمومیت و فساد است ،مینوشند و سرانجامشان نیز همینگونه شد و طبق پیشگویی و
وعیدی که امام به آنها داد ،ظالمانی حکمفرما شدند که جگر آنها را خون کردند .در خطبهای دیگر از
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نهجالبالغه ،امام با آمیختن عاطفۀ غضب در قالب اسلوب ،کنایهوار مصیبتها و رنجهایی را که جامعۀ
نافرمان دچار آن خواهند شد ،به زیبایی نمایش میدهد:
«أَما إِنَّ ُُم ست ْل َقو َن ب ع ِدي ذُالًّ َش ِامالً ،وسيفاً قَ ِ
اطعاً ،وأَثَرًة ي ت ِ
َّخ ُذ َها الظَّالِمو َن فِي ُُ ْم ُسنَّ ًة( »...خطبه.)13/
ْ ََ ْ َ ْ
َ َْ
َ َ َ
َ
آگاه باشید! به زودى پس از من ،به خوارى و ذلت گرفتار مىشوید و شمشیر برنده بر شما مسلط
مىگردد.
بهکارگیری عبارت «و سيفا قاطعا» کنایه از حکمفرمایی استبداد و حکومت جور پس از امام است و آنها را
وعده به گرفتار شدن و عذاب سخت میدهد.
در خطبه  ،91امام همین اسلوب وعید را که برآمده از عاطفۀ خشم و غضب است ،با وعدۀ سرکار آمدن
حکومت امویان به مخاطبانش نشان میدهد و اینکه مردم زیر استبداد و زورگوییهای حاکمان آنها خرد
میشوند .لذا باز امام برای نمایش شدت این حادثه و پیشگویی ،افکار و معانی موردنظر خویش را با ریختن
در قالب تشبیه ،به تصویر میکشد تا مخاطب را همراه و همگام با خویش کند و برای درک ملموستر این
واقعه به پیش ببرد ،لذا حاکمان آینده را چنین به تصویر میکشاند:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّر ِ
ط بِيَ ِد َها ،وتَ ْزبِ ُن بِ ِر ْجلِ َها،
وس :تَ ْع ِذمُ بِِف َيهاَ ،وتَ ْخبِ ُ
« َوايْ ُم الله لَتَج ُد َّن بَني أ َُميَّةَ لَ ُُ ْم أ َْربَ َ
اب ُس ْوء بَ ْعديَ ،كالنَّاب الض ُ

َوتَ ْمنَ ُع َد َّرَها» به خدا سوگند بنىامیه بعد از من براى شما زمامداران بدى خواهند بود .آنان چونان شتر
سرکشى که دست به زمین کوبد و لگد زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد.
تصویر وعدۀ سخت و هولناک امام در این عبارات ،دقیقاً متناسب و هماهنگ با محیط و شرایط زیستی
و زندگانی آنهاست ،طوریکه این حالت یعنی تشبیه خصوصیات و حاالت شتر در هنگام عصبانیت برای
آنها کامالً ملموس است ایشان در قالب وعید و با استفاده از تصویرگری زیبا عواقب شوم کار آنها و
گرفتار شدنشان به ستم امویان را بهگونهای ترسیم میکند که هم خواننده این خطبهها و هم مخاطبینش
را با این عاطفه همراه میکند ،اما آنچه با دقت در عاطفه حاکم در این عبارات میتوان یافت اینکه اینها،
گرچه در نگاه اول عواطفی فردی جلوه مینماید اما در حقیقت جلوهگر دغدغههای امام از حکومت و مردم
است که عاطفهای انسانی و جمعی را نمایان میسازد.
ِ
ِ
«لَيُ َسلَّطَ َّن َعلَْي ُُ ْم غُالَمُ ثَِقيف َّ
يب َش ْح َمتَ ُُ ْم» (خطبه.)112/
ال ال َْميَّ ُ
الذيَّ ُ
ال ،يَأْ ُك ُل َخض َرتَ ُُ ْمَ ،ويُذ ُ

آگاه باشید ،به خدا سوگند پسرکى از طایفه ثقیف (حجاج بن یوسف) بر شما مسلط مىگردد که
هوسباز و گردنکش و ستمگر است ،سبزهزارهاى «اموال و داراییها» شما را مىچرد و چربى شما را آب
مىکند.
امام(ع) در این عبارت آنها را به فتنههای سهمگین «حجاج» وعده داده و گوشهای از جنایتهاى او
را برمیشمرد .همین موضوع ،اسلوب و روشی برای برونداد خشم و غضب نیز هست .البته اینهمه خشم
و عصبانیت و ناراحتی امام از این جهت بوده است تا شاید مردم بیدار شده و با توبه به درگاه خداوند و
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بازگشت به وحدت و ترک اختالفات و سستىها جلوى جنایات او را بگیرند .امام(ع) از اسلوب عتاب نیز
برای بروز خشم و غضبش استفاده میکند:

اهلل و ِجه ِ
ول ِ
ادي َم َع ر ُس ِ
اهلل(ص) أَ ْش َه ُد َعلَى نَ ْف ِسي بِالْ ُُ ْف ِر!» (خطبه.)13/
يماني بِ ِ َ َ
َ
«أَبَ ْع َد إِ َ

آیا پس از ایمانم به خدا و جهاد کردنم در رکاب رسول خدا(ص) به کفر خویش گواهى دهم؟
 .3-3-2نفرین

انسان بهطور طبیعی نسبت به خوبیها و زیباییها واکنش مثبت نشان میدهد و با دیدن آنها خوشحال و
شاداب میشود ،چنانکه بدیها و زشتیها را ناخوش میدارد و از دیدن آنها غم و اندوه بر سیرت و
سیمایش نمایان میگردد .نفرین آخرین مرحلۀ واکنش انسان در هنگام غضب است و به معنای دعا بر
زیان کسی است ،چنانکه خداوند متعال میفرماید﴿ :تَ بَّت يدا اَبی ل ََهب وتَب﴾ (تبت .)1/بریده باد هر دو
دست ابولهب (و مرگ بر او باد) .لعن از ناحیه خداوند متعال به معنای دور ساختن از رحمت خویش در دنیا
و در آخرت و عذاب و عقوبت الهی است و از ناحیه بندگان نیز لعن و نفرین در واقع همان دعا به ضرر و
ِ
ِِ
ين﴾ (هود .)13/مؤمنان نیز
بر ضد دیگران است (اصفهانی 1412 ،هـ﴿ .)941/1 :أ ََال ل َْعنَةُ اللَّه َعلَى الظَّالم َ
به پیروی از خداوند و پیامبران الزم است تا نفرین را روشی برای مبارزه با هرگونه اعتقادات و رفتارهای
ضدحق و هنجارها و ارزشها بدانند .امام در سال  41هـ ،سحرگاهى که ضربت خورد و آن زمان که تنها
و بییاور شده بود ،در حالیکه خواب چشمان مبارکش را گرفته بود ،در عالم رؤیا و خواب پیامبر(ص) را
دیدند و همچون گذشته که غمها و رنجها و مشکالتش را با پیامبر که حکم پدری بر ایشان داشت ،در
میان میگذاشت ،خشم و اندوه و ناراحتیاش را از مردم زمانه با عباراتی سرشار از عاطفه بیان داشت که
هر مخاطبی را متأثر میساخت:
ك ِم َن االْ َوِد َواللَّ َد ِد؟» (خطبه.)91/
«يَا َر ُس َ
يت ِم ْن أ َُّمتِ َ
ول الل ِهَ ،ما َذا ل َِق ُ
اى رسول خدا ،از امت تو چه تلخىها دیدم و از لجبازى و دشمنى آنها چه کشیدم!
در اینجا میبینیم که به قصد بیان اندوه و خشم خود از مردم برای رسول خدا  ،از ندا بهره برده و در

نهایت پیامبر(ص) هم که میبیند چه غم و اندوههایی بر امام گذشته میفرماید« :ا ْدعُ َعلَْي ِه ْم» :نفرینشان
کن!
آنچه در بررسی خطبههای نهجالبالغه خونمایی میکند اینکه امام(ع) سخت از یارانش به خشم آمده
و آنها را نفرین میکند .خطبه  21همان خطبهای است که همزمان بود با حمالت غارتگران شام به
بخشهای مختلفی از جهان که در این میان لشکریان امام نیز در مبارزه با آنان سستی میکردند،
موضوعی که باعث خشم و در نهایت نفرین لشکریان از سوی امام شد:
ِ
ِ
ِ
ْح في ال َْماء» (خطبه.)21/
«فَأَبْ ِدلْنِي بِ ِه ْم َخ ْيراً ِم ْن ُه ْم َو أَبْ ِدل ُْه ْم بِي َشراً ِمنِّي اللَّ ُه َّم ُم ْ
ث قُلُوبَ ُه ْم َك َما يُ َم ُ
اث الْمل ُ
در این عبارت میتوان بهوضوح دریافت که امام چگونه با بهرهگیری از اسلوب نفرین ،خشم و غضب
برآمده از غم و اندوه درونی اش را نسبت به لشکریانش بیان داشته است.
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سرزنشهای امام(ع) در مورد این مردم بسیار زیاد بود اما این سرزنشها نه تنها تغییری در رویۀ آنها
ایجاد نکرد بلکه روز به روز نافرمانیشان بیشتر میشد .از اینرو امام از دست آنها به ستوه آمده و در
نهایت خشم ،نفرینشان میکند« :أ ٍّ
ت ِعتَابَ ُُ ْم» (خطبه.)14/
ُف لَ ُُ ْم لََق ْد َسئِ ْم ُ

ِ ِ
ِ
آبر» (خطبه .)13/سنگ حوادث و بال بر شما ببارد ،چنانکه اثرى از
«أ َ
َصابَ ُُ ْم َحاص ٌ
بَ ،والَ بَق َي م ْن ُُ ْم ٌ
شما باقى نگذارد!
در نهایت امر ،امام(ع) که خود را از اصالح آنان ناامید میبیند ،اینچنین زبان به نفرین آنها میگشاید:
س ُج ُدو َد ُك ْم» (خطبه.)29/
«أَ ْ
ض َر َ
ع اهللُ ُخ ُدو َد ُك ْمَ ،وأَتْ َع َ
خدا بر پیشانى شما داغ ذلت بگذارد و بهرۀ شما را اندک شمارد.
ِ
ِ
ِ
هم َخ ْيراً لي ِم ْن ُه ْمَ ،وأَبْ َدل َُه ْم بِي َشراً ل َُه ْم منِّي» .خدا بهتر از آنان را
در خطبه  91نیز میفرماید« :أَبْ َدلَني اللهُ ب ْ
به من بدهد و بهجاى من شخص بدى را بر آنها مسلط گرداند.
امام پس از آنکه شنید که سخنان ناروایی را به ایشان نسبت دادهاند و او را دروغگو خواندهاند ،ضمن
ابراز خشم خود در قالب نفرین ،چنین فرمودند« :قَاتَ لَ ُُ ُم اهللُ» (خطبه)91/؛ و در نهایت ،میفرمایندَ :ويْ ُل ِّام ِه:
مادرتان در سوگ شما زارى کند «واى ،واى ،سر دهد».
ِ
يت م ْن ُُ ْم بِثَالَث
امام(ع) که با مردمانی اینچنین روبرو بود ،باز هم خشم خود را چنین القا میکندُ « :منِ ُ

صار» (خطبه .)99/اى اهل کوفه گرفتار شما شدهام
ص ٌّم ذَ ُوو أ ْ
َس َماعَ ،وبُ ُُ ٌم ذَ ُوو َكالَمَ ،وعُ ْم ٌي ذَ ُوو أَبْ َ
َواثنَتَ ْي ِنُ :

که سه چیز دارید و دو چیز ندارید :کرهایى با گوشهاى شنوا ،گنگهایى با زبان گویا ،کورانى با چشمهاى
ت أَيْ ِدي ُُ ْم» :تهى دست مانید.
بینا .امام باز هم آنقدر از این مردمان رنجور که دست به نفرین میزند« :تَ ِربَ ْ
در جای دیگری میفرمایدٍّ « :
يت ِم ْن ُُ ْم بَ ْرحاً( »...خطبه .)121 /نفرین بر شما چقدر از
اف لَ ُُ ْم! لََق ْد ل َِق ُ

دست شما ناراحتى کشیدم.
 .4-2عاطفه و خلق تصاویر ادبی (خیال)

خیال یا تصویر بدین معناست که ادیب یا هنرمند بتواند تجارب شخصی و عواطف گوناگون خود را در
قالبی زیبا و شگفت و یا تعبیری جذاب و هنرمندانه عرضه کند .بدیهی است که این امر از عهدۀ کسانی
برمیآید که دارای قوۀ خیال نیرومند ،موهبتی خدادادی ،ذهنی کاشف ،اندیشهای نافذ ،روحی لطیف و
احساساتی رقیق باشند« .تصویر مولود قصور زبان و پیچیدگی تجربه و نیز محصول نیروی بیان است و
کیفیتی در جمله است که موجب استحکام و روشنی و زیبایی و شکوه آن میشود» (فاضلی.)193 :1192 ،
از آنجا که وظیفه تصویرگری و تصویرپردازی در ادبیات بر عهدۀ عنصر خیال است و به قول زمخشری:
«خیال ،تصویر حاصل در آیینه است» (زمخشری ،)1/291 :1993 ،این عنصر در علم بیان و مباحث آن
مانند :تشبیه ،مجاز ،استعاره و کنایه (بهویژه در تشبیه و استعاره) نمودی پویا و برجسته دارد .از این روی در
این بخش از مقاله به تصویرگری متناسب با عاطفۀ غضب میپردازیم.
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تشبیه یکی از جلوههای خیال است که امام(ع) در خطبههای سرزنش کوفیان بسیار از آن بهره بردهاند
و آن فرایندی است برای پیوند دو امر یا بیشتر در یک یا چند صفت با ادات مخصوص که ورای این
فرایند ،غرضی خاص ازجمله بیان توضیح ،ایجاد پیوند میان امور مختلف ،مبالغه ،ایجاز ،تأکید و سایر موارد
است ،لذا در این بخش به ذکر نمونههایی از آن میپردازیم که امام با ظرافتی خاص به گزینش آنها
پرداخته است.
یکی از تشبیهاتی که امام(ع) متأثر از قرآن کریم بهوفور از آن بهره جسته ،تشبیه کوفیان و یا اعمال
آنها به شتر است« .عربها در مورد شتر بیش از هر حیوان دیگری شعر سرودهاند بهطوریکه ما کمتر
قصیدهای را میبینیم که خالی از ذکر شتر باشد ،چه مستقیم آن را توصیف کرده و یا اینکه حیوانات
دیگری را بدان تشبیه کردهاند و این اهتمام خاص برگرفته از طبیعت زندگی آن دوره و از آن جهت که
تنها وسیله عبور از صحراهای بیآب و علف و سخت بود و هیچ حیوانی را یارای عبور از آنها نبود .از
اینرو میبینیم که شاعران گاه آن را مدار توصیف و گاه مدار تفاخر برشمرده و به نظم درمیآوردند»
(«االبل في القرآن و األدب العربي» ،معروف .)1134 ،شتر تنها حیوانی است که قرآن کریم با لحن
توبیخآمیزی ،بشر را به مطالعه و تفکر در خلقتش ترغیب و او را به ویژگیها و شگفتیهایی که در آفرینش
این حیوان وجود دارد سوق میدهد .فرمانبرداری شتر به اندازهای شهرت یافته که در روایتی از رسول خدا
نقل شده است که فرمودند« :کن لربک کالجمل األنف» (تستری .)192 :1421 ،شتر با آن جثۀ بزرگ به
فرمانبرداری معروف است و اگر ساربان آنها کودکی باشد ،باز از او فرمان میبرند؛ اما این حیوان ،اگر از
ساربان خود دور شود ،جمع کردن و کنترلش بسیار سخت است .از اینرو میبینیم که امام(ع) با بهرهگیری
از عاطفۀ غضب ،ابتدا از لحاظ تشبیه به حیوان و نیز بهخاطر مناسبت و اشتراک در وجه شبه (حالت
نافرمانی شتر و مردم کوفه) ،مردم را به شترانی تشبیه کرده که ساربان از آنان دور گشته و به هیچوجه
نمیتوان آنها را جمع کرد و این تشبیه نزدیکترین راه برای تصویرسازی متناسب با عاطفۀ غضب است
که با ظرافت خاص و متناسب با محیط اعراب کوفه که با این منظره خو داشتند ،پرداخته است و چنین
زیبا فرمودهاند:
ِ
ِ
ت م ْن َجانِ ٍ
«يَا أَ ْشبَ َاه ِْ
ت م ْن آ َخ َر» (خطبه.)99/
ب تَ َف َّرقَ ْ
اب َع ْن َها ُر َعاتُ َها ُكلَّ َما ُج ِم َع ْ
اْلبِ ِل غَ َ
اى مردم! شما چونان شتران دور مانده از ساربان هستید ،که اگر از سویى جمعآورى شوند از دیگر سو،
پراکنده مىگردند.
این تشبیه ،تعبیرى روشن از جهل و نادانى و عدم انضباط آنهاست .نخست آنها را به حیوانات بدون
صاحبِ نافذ الکالم تشبیه میکند .روشن است جمع کردن شتران بهدست ساربانها کار سهل و آسانی
است اما آنها به ندای هر کسی توجه ندارند .از اینروی اگر فردی غیر از ساربان بخواهد آنها را جمع
کند ،کار بسیار سخت و دشواری است .در جاهای دیگر نیز از همین روش و متناسب با عاطفۀ غضب،
اعمال آنها را به اعمال شتر تشبیه کرده تا هم تصویری واضح از آن موقعیت به مخاطب القا کند و هم
به بیان عاطفه خود بپردازد .در خطبه  29چنین میفرمایند:
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ِ
ار ال َْع ِم َدةُ:
َك ْم أ َُدا ِري ُُ ْم َك َما تُ َد َارى الْب َُ ُ

چه مقدار با شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مدارا کردن با شتران نو بارى که از سنگینى بار ،پشتشان
زخم شده است.
در این تشبیه نشان داده شده است که آنها افرادی راحتطلب بوده و مردمانی سست و ضعیف و
تنپرور بار آمدهاند ،لذا میبینیم به شترانی تازهکار تشبیه شدهاند که میخواهند برای اولین بار از آنها بار
کشیده شود ،لذا پشت آنها بسیار ظریف و آسیبپذیر است ،چون اگر باتجربه و کارآزموده بودند ،دیگر
پشتشان زخم نمیشد .لذا امام(ع) بیلیاقتی و سستی آنها را با ظرافت تمام بیان کرده و عاطفۀ خود را در
تصویری زیبا برای مخاطب ترسیم نموده است.
امّا وجه دیگری از تشبیه ،با هدف تحقیر و کسر شأن مردم کوفه و عراق بهکار برده شده است .امام(ع)
در خطبههای  91و  111میفرماید:
ِ
ِ
ِ ِ
ْحام ِل» (خطبه 91/و .)111
«أ ََّما بَ ْع ُد يَا أَ ْه َل الْع َراق فَِإنَّ َما أَنْ تُ ْم َكال َْم ْرأَة ال َ
پس از ستایش پروردگار! اى مردم عراق! همانا شما به زن باردارى مىمانید.
مردان دوران امام(ع) چقدر او را آزرده و در نافرمانی از امام و رهبر جامعه اسالمی و جانشین پیامبر
طغیان کردند؟! همین باعث شده تا امام از دست ایشان به ستوه آید و ایشان را از جایگاه و شأن مردانگی
پایین کشد و به جایگاه زنی حامله تشبیه کند که در روزهای آخر حاملگی نتواند جنین را به سالمت متولد
کند ،بلکه از این نیز پستتر! که نتوانسته کار را به انتها برساند .لذا در این تشبیه مخاطب میتواند نهایت
تحقیر این مردمان را در شیوۀ تصویرسازی امام(ع) به خوبی لمس کرده و خشم غالب بر آن را احساس
نماید .در جایی دیگر میفرمایند:
ِ
ِ
اج ال َْم ْرأ َِة َع ْن قُبُلِ َها» (خطبه.)99/
«قَد انْ َف َر ْجتُ ْم انْف َر َ
مانند جدا شدن زن حامله پس از زایمان از فرزندش ،هر یک به سویى مىگریزید.
در عبارتی دیگر از خطبهها ،امام با تصویرسازی بسیار زیبا مردان زمآنهاش را که کارشان تنها عیش و
نوش شده و دست از یاری رهبر خود برداشتهاند ،به عروسان حجلهنشینی با همین ویژگی تشبیه کرده
است:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَنِّي ل َْم أ ََرُك ْم َول َْم أَ ْع ِرفْ ُُ ْم َم ْع ِرفَةً»
وم ْاألَطْ َفال َوعُ ُق ُ
الر َجال َو َال ِر َج َ
«يَا أَ ْشبَ َاه ِّ
ول َربَّات الْح َجال ل ََود ْد ُ
ال ُحلُ ُ
(خطبه.)29/
اى مرد نمایان نامرد! اى کودکصفتان بىخرد! که عقلهاى شما به عروسان پردهنشین شباهت دارد!
چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمىدیدم و هرگز نمىشناختم.
ِ
ِ
ت ِم ْن آ َخ َر» (خطبه.)29/
ت ِم ْن َجانِب تَ َهتَّ َُ ْ
يص ْ
اب الْمتَ َداعيَةُ! ُكلَّما ح َ
« َوالثِّيَ ُ

چه مقدار با شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مدارا کردن با شتران نُوبارى که از سنگینى بار ،پشتشان
زخم شده است و مانند وصله زدن جامۀ فرسودهاى که هرگاه از جانبى آن را بدوزند ،از سوى دیگر پاره
مىگردد!
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تشبیه مردان زمانه به بزغاله که این نهایت تحقیر در حق این مردمان ترسو بوده است:
«أَظْأَرُكم علَى الْح ِّق وأَنْ تم تَ ْن ِفرو َن عنْه نُ ُف ِ ِ
ِ
َس ِد» (خطبه.)111/
ُ ْ َ
ور الْم ْع َزى م ْن َو ْع َو َعة ْاأل َ
َ َ ُْ ُ َ ُ َ
من شما را به سوى حق مىکشانم ،اما چونان بزغالههایى که از غرش شیر فرار کنند ،مىگریزید.
نتیجهگیری
 .1در مورد این پرسش تحقیق که آیا عاطفۀ غضب ،با دارا بودن بسامد باال در خطبههای مربوط به
کوفیان بر دیگر عناصر (موسیقی واژگان ،اسلوب کالمی و تصویرگری تأثیر داشته است؟ باید اذعان
داشت که عاطفه بهعنوان یکی از عناصر مهمّ ادبی که نقش جاودانگی در اثر ادبی را دارد ،توانسته
همین نقش را در نهجالبالغه ایفا کند و در این پژوهش نشان داده شد که عاطفۀ غضب نقش بسزایی
در انتخاب واژگانی داشته است ،چنانکه موسیقی و نظمآهنگ متناسب با آن را داشته است،
بهگونهایکه امام با انتخاب واژههایی با نظم آهنگ تند و انفجاری که برآمده از خشم و اندوه دورنیاش
بوده ،این عاطفه را در عبارات خود نشانده است .همچنین در این پژوهش نشان داده شد که اسلوب
ادبی کامالً متناسب با عاطفۀ غضب بهکار رفته است ،بهگونهای که در گزینش اسلوبهای ندا این امر
مراعات شده و با غرضی خاص از معنای اصلی خارج شده و در معنایی متناسب با غضب بهکار رفته
است و در این مسیر از انواع غضب؛ یعنی وعید و عتاب بهرهگیری شده است .در ارتباط با تصویرگری
نیز مشخص شد که تشبیهات بهکار رفته در خطبههای مورد نظر متناسب با عاطفه غضب بود ،زیرا
جنبۀ تحقیر در آنها ملموستر بود.
 .2در این مورد که آیا مخاطب با خواندن این عبارات به همان حس عاطفی دست مییابد؟ باید اذعان
کرد که خواننده با خواندن این خطبهها تا بدانجا غرق در این عاطفه میشود که احساس میکند در
همان جو قرار دارد و با تمام اعضا و جوارحش تمام آن حس را با ضربآهنگ واژههای بهکار گرفته
شده در راستای معنای موردنظر امام حس میکند.
 .1در مورد این پرسش که آیا این همه غضب بهخاطر مسائل فردی بوده یا یک عاطفه جمعی است؟
آنچه بهعنوان عاطفۀ غضب در این خطبهها بهکار رفته ،از آن جهت که از سوی رهبر جامعۀ اسالمی
که جانشین رسول خدا بود و سخنان و اعمال ایشان در ارتباط با مردم و امور حکومت اسالمی و در
راستای مصالح و منافع حکومت اسالمی بود ،لذا از یک عاطفۀ جمعی و انسانی تراویده است و عاطفه
غضب بهکار رفته ،یک غضب و خشم مقدس است.

06

تحلیل عاطفة غضب در خطبههای نهجالبالغه...

منابع
 قرآن کریم.
 ابنابیالحدید .)1423( .شرح نهجالبالغه .تحقیق :ابراهیم االنباری .الطبعه األولی .بغداد :دارالکتاب العربی.
 ابن جنی ،ابوالفتح عثمان .)1421( .سر صناعة اْلعراب .الطبعة األولی .بریوت :دارالکتب العلمیّة.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم .)1414( .لسان العرب .بریوت :دار صادر.

 الجرجانی ،علیمحمّد بن علی .)1931( .التعريفات .تحقیق :مجاعة من العلماء بإشراف الناشر .الطبعة االولی.

بریوت :دارالکتب العلمیّة.
 الهى ،طاهره؛ بیگدلى ،الیاس؛ سلیمانى ابهرى ،صدیقه و اشترى ،صدیقه« .)1192( .خشم در نگاه اسالم و
روانشناسی؛ کظم غیظ چیست؟ سرکوب خشم یا مدیریت آن» .نشریه معرفت ،شماره .42-11 ،192
 پورنامداریان ،تقی .)1194( .سفر در مه .چاپ اوّل .تهران :نگاه.

 تستری ،سهل بن عبداهلل .)1421( .تفسير القرآن العظيم .بریوت :دارالکتب العلمیة.
 تونجی ،محمد .)1999( .المعجم المفصل فی األدب .بریوت :دارالکتب العلمیة.

 جعفری ،سید محمدمهدی« .)1131( .منابع و مستندات نهجالبالغه» .مجله کتابداری ،دفتر .21-9 ،12
 الخفاجی ،عبدالمنعم .)1991( .مدارس النقد األدبی .بریوت :دارالعصریة اللبنانیة.

 خوشمنش ،ابوالفضل« .)1194( .بررسی نظمآهنگ هجده سوره از قرآن کریم» .نشریه فرهنگ
ارتباطات ،شماره .211-131 ،22
« .)1199( .--------------- جستارهایی در زمینۀ نظم آهنگ قرآن» .نشریه بینات ،شماره -12 ،21
.19
 دشتی ،محمد .)1132( .ترجمه نهجالبالغه .چاپ پنجم .قم :انتشارات آل علی(ع).
 دهخدا ،علیاکبر .)1199( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
 الرافعی ،مصطفی صادق .)1991( .اعجاز القرآن و البالغة النبوية .الطبعة التاسعه .بریوت :دارالکتب العربیة.
 زمخشری ،جاراهلل محمود بن عمر بن احمد .)1993( .الکشاف .الطبعة األولی .بیروت :دارالکتب العلمیة.
 سلیمی ،علی .)1139( .النقد و الناقدون فی األدب العربي .چاپ اول .کرمانشاه :دانشگاه رازی.
 سید قطب .)1991( .النقد األدبي؛ اصوله و مناهجه .الطبع السادس .مصر :دارالشروق.

 الشایب ،احمد .)1994( .اصول النقد األدبي ،الطبعه العاشره .القاهرة :مکتبة النهضة املصریة.
 عتیق ،عبدالعزیز .)1992( .في النقد األدبي .بریوت :دار النهضة العربیة.

 عرفان ،حسن .)1131( .ترجمه و شرح جواهر البالغه .چاپ دوم .قم :نشر بالغت.

 الفاخوری ،حنا .)1932( .الجامع فی تاريخ االدب العربي (األدب القديم) .الطبعة األولی .بریوت :دار اجلیل
لبنان.

 فاضلی ،محمد .)1192( .دراسة و النقد فی مسائل بالغية هامه .مشهد :دانشگاه فردوسی.
 فیض کاشانى ،محسن .)1121( .حقایق .ترجمه و شرح :محمدباقر ساعدى خراسانى .قم :انتشارات اسالمى.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931

07

 کهندل جهرمی ،مرضیه؛ علینژاد چمازکنی ،فاطمه و میرحق جولنگرودی ،سعیده« .)1191( .گذری بر
زیباشناسی اسلوب ندا در قرآن کریم» .مجله مطالعات قرآنی (فدک سابق) .شماره .99-91 ،9

 معروف ،یحیی« .)1134( .االبل فی القرآن و االدب العربی» .نشريه العلوم االنسانية الدولية .شماره -99 ،12
.112
 معماری ،داود و زمردی ،محمد« .)1194( .خشم و مدیریت آن در قرآن کریم» .نشریه سراج منیر ،شماره
.112-111 ،13

