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چکیده
نهجالبلاغه به اذعان غالب نهجالبلاغه پژوهان ،کتابی فرادانش بشری است که فهم تفصیلی آن لازمة تسلل بله
دانشهای ارزشمندی چون علوم بلاغی است .کلام امام همام توأم با فصاحت و بلاغت دیدگان همة سلخنوران و
بلاغتپژوهان را خیره و متحیّر نموده است .هدف این مقاله نمایش و پایش چنلین عرهلههایی از سلخنوری و
خیالپروری امیرمؤمنان(ع) در یکی از خطبههای غرّای ایشان معروف به خطبه جهاد و مقایسه آن با خطبههلای
جهادی ابننباته فارقی ،با تکیه بر شرح ابنابیالحدید است و پاسخ به این پرسش که تا چله انلدازه ابننباتله در
خطبههای خود از کلام امام همام بهره جسته و موفق بوده است .این مقاله با روش تطبیقی -تحلیلی بر آن است
تا با مقایسه و مقابله خطبه جهادی  22امام علیهالسلام با خطبههای پنجگانه جهادی ابننباته این مسأله را تبیین
کند که نهجالبلاغه علاوهبر فصاحت و بلاغت دارای معانی ژرف و مفلاهیم واللایی اسلت کله بلا فطلرت انسلان
گرهخورده و از سرچشمه وحی مایه گرفته است و در خطبههای آن از تشبیهات و اسلتعارات و نکتلههای دقیلق
بلاغی استفاده شده است؛ درحالیکه در خطبههای جهادی ابننباته تکلّف و هنایع بدیعی بیشازحد متن خطبهها
را بی روح و تصنعی ساخته است ،هر خطیب سخنوری در رکاب همانندی و مقابله با جوهر تابناک نهجالبلاغه جز
اظهار عجز و ناتوانی خود قدمی برنداشته است؛ چراکه در آسمان بلاغت هیچ اختری را یارای مشاکله بلا آفتلاب
بلاغت نیست .کلام امام در عین فصاحت و بلاغت ،موجز و رسا است ،درحالیکه ابننباته در خطبههلای خلود بلا
بهرهگیری از اطناب و اطالة کلام نتوانسته پای در رکاب نهجالبلاغه بگذارد.
کلید واژهها :نهجالبلاغه ،امام علی(ع) ،ابننباته فارقی ،ابنابیالحدید ،خطبة  22جهاد ،تضمین.

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خلخال ،ایران
 .3دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خلخال ،ایران
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آقائی و همکاران

 .1مقدمه
نهجالبلاغه سخنان و کلمات گهربار امام علی(ع) مالامال از فصاحت و بلاغت و کلام شیوا و رسایی است که
سید شریف رضی در قرن چهارم هجری آن را گردآورد .تابهحال پژوهشگران زیلادی کوشلیدهاند تلا ایلن
کتاب گرانبها را به زبان عربی شرح داده و یا به زبان فارسی ترجمه کنند و درعینحال توانمندی و ذوق و
سلیقه خود را بهکار بسته تا ضمن ترجمه و شرح ،زیباییشناسی سخن آن را نیز از نظر دور ندارند .از میلان
این شروحی که به بررسی ابعاد مختلف در نهجالبلاغه پرداختهاند ،شرح ابنابیالحدید دارای نمود بیشلتری
در زمینه تبیین هور خیال و عناهر ادبی نهجالبلاغه بوده که این پژوهش از آن بهره گرفته است.
در ادبیات عربی از قرون نخستین تا دورههای اخیر بسیاری از هاحبان فکر و اندیشه و ادیبلان توانمنلد
کتابها و سخنانی گرانقدر در زمینه فصاحت و بلاغت عربی عرضه داشتهانلد و نیلز خطیبلان برجسلتهای
اقدام به ثبت و ضب سخنان و خطبههای خود نمودهاند ،از این میلان یکلی از خطیبلان مشلهور و نلامآور
دولت حمدانی به نام عبدالرحیم ابننباته (فارقی) با تقلید و تأسی جستن از نهجالبلاغه خطبههلای حماسلی
ایراد میکرد« .وی در حلب ،منصلب خطابلت را از طلرف سلیفالدوله حملدانی عهلدهدار شلد و در کنلار
سیفالدوله همواره در جهاد و کارزار بود ،ابننباته به خطبههای بسیاری دربارۀ جهاد پرداخلت تلا ملردم را
بدان تکلیف شرعی ترغیب کند و به یلاری سلیفالدوله برانگیلزد (ابلن خلکلان .)153/3 :1331 ،از میلان
خطبههای ایشان به پنج خطبة مشهور و معروف به خطبههای پنجگانه پرداخته میشود که ابننباته در هر
کدام از آنها بهنوعی بخشهایی را از خطبه جهادی امیرالمؤمنین الهام گرفته و از مضلمون و کلملات آن
بهره جسته است؛ هر چند که برخی از منتقدان بر این باورند که ابننباته از کلام امام سلرقت ادبلی داشلته
است ،ازجمله شارح کبیر ،ابنابیالحدید ،که بر این قضیه مهم اهرار داشته و معتقد است« :در خطبلههلای
جهادی ابننباته نمونههای زیادی از سرقت از کلام امیرالمؤمنین(ع) است که اگر افراد خبره و آگلاه خلوب
دقت کنند متوجه این کار او میشوند» (ابنابیالحدید .)225/1 :2002 ،این مقالله بلر آن اسلت تلا خطبله
جهادی امیرالمؤمنین را بلا خطبلههلای جهلادی ابننباتله از منظلر وجلوه بللاغی و تلأثیر و تلأثر ایلن دو
موردبررسی قرار دهد.
در تمجید از مقام علمی و ادبی نهجالبلاغه همین بس که «نهجالبلاغه عالیترین نوع نثر مسلجع اسلت
که سجعنویسان فارسی و عربی در نوشتههایی نظیر مقامات حمیلدی و گلسلتان از نثلر زیبلا و مسلجع و
موزون و دلنشلین نهجالبلاغله ملهلم و متلأثر بودهانلد»(راثلی)23 :1333 ،؛ و نیلز «بله نظلر بسلیاری از
نهجالبلاغه پژوهان ،اولین چشماندازی که در نهجالبلاغه دیدگان را خیره میکنلد ،فصلاحت و بلاغلت املام
علی(ع) در خطبهها و نامههایش است؛ چون در تمام کلمات و سطور و هفحات این کتاب ،شیوایی الفاظ و
حلاوت و جذابیتی دیده میشود که بعد از قرآن کریم و کلام پیغمبر خدا ،هیچ کلامی را نمیتوان پیلدا کلرد
که تا این اندازه جذاب و با حلاوت و درعینحال لطیف باشد» (آقائی و همکاران 23 :1332 ،و .)21
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 .1-1بیان مسئله

فهم نهجالبلاغه دارای دو رویکرد اجمالی و تفصیلی است .فهم اجمالی آن لازمهاش آشنایی با زبان عربی و
مقدمات علوم ادبی و فهم لغت بوده ،اما برای فهم تفصیلی و به عبارت رساتر برای کشلف معلانی برتلر و
والای آنکه در ضمن متون نهفته است ،تخصص در زمینه ادبیلات بلهخصلو تسلل بله عللوم بللاغی
میطلبد .بسیاری از نهجالبلاغهپژوهان بر ایلن باورنلد کله اوللین دیلدگاه نسلبت بله نهجالبلاغله از منظلر
جلوههای بلاغت و تابلوهای بدیع و خیرهکنندهای است که به زیور هنر و سخنآرائی مزین گردیلده اسلت.
کاربرد تشبیهات و استعارات دقیق در کنار کنایات و تمثیلات ،در تجسّم بخشیدن و بیان حالات مخاطبین و
اوضاعواحوال زمان و مکان بله سلخن املام عللی(ع) سلیمائی منحصلربهفرد داده اسلت .هلور خیلال در
نهجالبلاغه دارای جایگاه ویژهای است که جلوههای آن زیبایی ظاهری و معنلوی ایلن کتلاب ارزشلمند را
دوچندان کرده است؛ بهطوریکه شگردهای بدیع و خارقالعاده آن را از کلام بشری فراتلر بلرده اسلت .در
تکمیل آن میتوان گفت «علی(ع) اندیشهای فراتر از زمان است؛ چون روح ایشان به دنیای خاهی محدود
نبوده و سخنش نیز محدود به دنیای خاهی نیسلت و در هملة دورانهلا حضلور دارد .از امتیلازات سلخن
علی(ع) این است که چندبعدی بوده و کلام او به ابدیت تعلق دارد و بعد زمان را در ابلدیت اثلری نیسلت،
ازاینرو قرنهاست که سخنان او حلاوت و طلراوت خلود را حفلر کلرده و همیشله دانشلمندان را شلیفته
خودساخته است» (الهامی.)32 :1323 ،
بنابراین ،میتوان با توجه به اهمیت و جایگاه والای نهجالبلاغه در نلزد اندیشلمندان و پژوهشلگران ،در
توهیف ویژگی بلاغی نهجالبلاغه چنین گفلت «از بلارزترین ویژگیهلای نهجالبلاغله عبلارتپردازی زیبلا،
آرایش لفظی و روح و آهنگ حماسی آن است .مفاهیم عالی و ماندگار نهجالبلاغه آنگاهکله بله زیلور هنلر
فصاحت و بلاغت آراسته میشود و هنعتهای لفظی و معنوی بخصو سجع و جناس و آهنگ کلام بله
آن جان میبخشد ،روح شنونده را به تسخیر خود درمیآورد و جان شیفته او را کلمه به کلمه به دنبال خود
میکشاند» (سالم و حاجیزاده .)33 :1331 ،پیداست که بدون توجه به اینهمه زیباییهای بللاغی موجلود
در نهجالبلاغه امکان فهم و کشف معانی باطنی و رموز و اسرار آن وجود ندارد و این سخنی است که ملورد
اتفاق همگان است .استاد مطهری در کتاب خود در توهیف از امام علی(ع) از زبان یک نویسنده مسلیحی
آورده است« :میخائیل نعیمه ،نویسندۀ لبنانی در مقدمة کتاب امام علی(ع) هدای عدالت انسانی اثلر جلر
جرداق میگوید :علی(ع) تنها در میدان جنگ قهرمان نبود ،در همه جا قهرمان بود .در هلفای دل ،پلاکی
وجدان ،جذابیت سحرآمیز بیان ،انسانیت واقعی ...او در همه میدانها قهرمان بود» (مطهری.)20 :1332 ،
مقاله حاضر بر آن است تا به روش توهیفی و تحلیلی با بررسی مقابلهای و ادبی خطبه  22نهجالبلاغله
و خطبههای جهادی پنجگانه ابننباته به این سؤال پاسخ دهد که :ابننباته تا چه اندازه از مباحث بللاغی و
زیباییهای نهجالبلاغه در خطبههای مذکور بهره جسته است؟ و اینکه آیا او در این کار خود موفلق بلوده
است؟
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در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت که ابننباته با تمام مهارت و جسارتی که در بهکارگیری هنایع
بدیعی و بهرهگیری از کلام امام در خطبههای خود داشته ،ولی نتوانسته کلامی همچون کللام املام بیلاورد؛
بنابراین ،هم از لحاظ بهرهگیری و هم همانندسازی موفق عمل نکرده است.
 .2-1پیشینة پژوهش

باوجود همه تحقیقات و پژوهشهلای وسلیع و ذیقیمتلی کله بهوسلیله محققلان و اندیشلمندان دربلاره
نهجالبلاغه انجام شده است که هرکدام در نوع و محتوا شایان تحسلین و ارزش کارشلان درخلور تقلدیر و
تمجید است ولیکن تحقیق مستقلی درباره موضوع بحث حاضر انجام نشده اسلت .از ایلن میلان بله چنلد
پژوهش نزدیک به موضوع موردبحث اشاره میگردد:
 -1مقالة «مكانة كالم علي بن أبي طالب عليه السالالم يالي اب ا البيبالي» نوشتة مهجبین أختر ،مدیر گروه زبان
و ادبیات عربی ،دانشگاه عثمانی حیدرآباد هند .مجلة الداعی دارالعلوم دیوبنلد ،سلال  2011شلماره  .2ایلن
مقاله با بررسی آثار چندین شاعر و ادیب عرب ،به قدرت و توانایی نهجالبلاغه در چگونگی تأثیرگذاری آن
بر آثار ادبی بعد از خود پرداخته است و نیز نمونههایی را از تأثیرپذیری ابننباته از خطبههای املام(ع) آورده
است.
 -2مقالة «أثي نهجالبالغة يي اب باء والمفكيين» ،نوشتة علی عباس فاضل ،الملؤتمر العلملی اللدولی الثاللث
بکربلاء 2 :دیسامبر  .2013این مقاله بیشتر به تأثیر شخصلیت املام عللی(ع) بلر متفکلران و اندیشلمندان
مختلف جهان از مسلمانان گرفته تا مسیحیان و سایر ادیان پرداخته است و دستاورد کلی این پژوهش آن
است که کلام امام علی(ع) با زیبایی لفظی و معنوی و معنایی توانسته باعلث تحیّلر و شلگفتی بسلیاری از
دانشمندان شده ،بهطوریکه همگی در آثار خود به این مسأله اذعان داشتهاند.
 -3مقالة «أثي كالم اإلمام علي عليه السالم يي اب ا الصغيي واب ا الكبيالي» نوشتة سیدمحمدرضا ابنالرسول
و فهیمه سلطانی نژاد ،در مجلة أهل البیت علیهم السلام شماره  ، 12سال  .2012این مقاله با بررسلی آثلار
عبدالله ابنمقفع جایگاه علمی و ادبی او را موردبررسی قرار داده و در ضمن آن ،به تأثیر شگرف روح کللام
امام همام بر قالب و مضامین اثر ارزشمند ادب کبیلر و ادب هلغیر ابلنمقفلع و ذکلر نمونلههلایی از ایلن
اثرپذیری پرداخته است.
 -1مقالة «شبهة استبمال السجع و تنميق الکالم يی نهج البالغة و الالي عليهالا» نوشتة علی حاجیخلانی ،مجلة
دراسات في العلةم اإلنسةانة  ،سال  2013شماره  .22این مقاله ضمن رد بسیاری از شبهات مربوط به هحت
یا سقم سخنان نهجالبلاغه در انتساب به امام عللی (ع) ،بله برخلی از تلأثیرات نهلج البلاغله بلر ادیبلان و
دانشمندان مختلف در طول تاریخ اشاره داشته که حتی خود آنها به این مسأله اعتراف کردهاند .چنانچله بلا
شبهافکنی برخی از مؤرخان و روشنفکران ،این تأثیرگذاری همچنان ادامهدار بلوده و بله قلوت خلود بلاقی
است.
 -5مقالة «بررسی و تحلیل زیباییشناختی خطبة جهلاد» نوشلتة سلیّد اسلماعیل حسلینی اجلداد نیلاکی،
پژوهشنامة نقد ادبی و بلاغت ،سال  ،3شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  .1333این مقاله با برشمردن ویژگیهلای
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این خطبه خطیر ،به ویژگی مهم «وحدت موضوعی» در این خطبه میپردازد؛ با این توضیح که امام(ع) در
این خطبه مضامین خود را از پیرامون خود میگیرند و با واژهگزینی و جانشینی دایرۀ واژگان مناسب و ناب
خود در ترکیب سخن ،جایگزین مینمایند .از آنجا که این مضامین برای مخاطب ملموس و دسلتیلافتنی
است ،وی را به راحتی به وادی کلام خود میکشاند.
 -3مقالة «دو تن از نخبگان خطابه» نوشتة خلیل هنعتگر ،فصلنامه پیام حوزه ،سال  1323شماره  .23این
مقاله با نام بردن از چندین خطیب مشهور ازجمله هعصعه شاگرد امام علی (ع) ،ابلن عبلاس ،ابلن مقفلع،
ابننباته و جاحر ،همگی آنها را به نوعی از شاگردان و پیروان سبک ادبی امام علی(ع) میداند و بلا ذکلر
نقل قولهایی از بزرگان ادب دربارۀ کلام امام و تمجید آنها از مقام شامخ امام و جایگاه ادبی نهجالبلاغله،
به برتری و نقش محوری نهجالبلاغه برای تمامی آثار ادبی و بلاغی بعد از آن اشاره میکنلد و در آخلر بله
مقایسه و موازنه بخشی از یکی از خطبههای ابننباته با کلام امام همام بسنده کرده و شدت علاقة ابننباته
به امام علی(ع) را متذکر میشود.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجاکه درباره اهمیت تأثیر نهجالبلاغه بر سایر علوم ،پژوهشهای روشمندی هورت نگرفتله اسلت و بلا
توجه به مراجعه طیف وسیعی از خوانندگان به نهجالبلاغه ،جای خالی چنین پژوهشلی در عرهله ادبیلات و
فرهنگ علوی احساس میگردید و پرداختن بله چنلین موضلوعی از اهمیلت خاهلی برخلوردار بلود ،للذا
پرداختن به این موضوع میتواند خیلی از نکات و مسائل بلاغی موجلود در نهجالبلاغله را روشلن نملوده و
شناخت ما را نسبت به کلام امیر کاملتر کند.
 .2بحث
در حقیقت آنچه سخنی را از درجة هفر نوشتار خار میکند و آن را به مرحلة عالی میرساند و به آن علوّ
معنی وحیثیت ادبی میبخشد همان است که قدمای ما بر آن فصاحت و بلاغت نام نهادهانلد .فصلاحت بله
جهات لفظی و بلاغت به جهات معنوی کلام میپردازد و در طول تکامل سیر بلاغت هرکس با زاویهای بله
آن نگریسته است .بههرتقدیر فصاحت قبل از بلاغت و مقدمه تحقیق آن است؛ تا سخنی بهمراتب فصاحت
دست نیابد؛ جواز ورود به محدوده بلاغت را نمییابد .در مورد فصاحت گفتهشده است« :سلخن فصلیح آن
است که عیوبی را نداشته باشد و درنتیجه باید سخنی باشد دلنشلین و خوشآهنلگ و ملورد اسلتعمال و
سلیس و روان» (عرفان .)53 :1335 ،پس از تحقیق این امر ،مباحث بلاغت مطرح میشود ،بدین معنی که
پس از تحقیق فصاحت و شیوایی سخن ،نوبت به بلاغت و رسایی آن میرسد که در این راستا ایراد سلخن
بهمقتضای حال ،محور اهلی بلاغت را تشکیل میدهد و ایراد معنای واحد به طرق مختللف جهلت دیگلر
بلاغت را مشخص میسازد.
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 .1-2ابن نباته

ابن نُباته ،عبدالرحیم بن محمدبن اسماعیلبن نباتة حذاقی فارقی ( 321-335ق) ،خطیلب نلامآور روزگلار
حمدانیان است« .او ظاهرا از نوادگان اهبغ بن نباته است» (رک :هنعتگر .)213 :1323 ،برخلی نلام او را
عبدالرحمن نیز آوردهاند (ابنأثیر .)201/3 :1332 ،از زندگی این خطیب اطلاعی جز چند روایلت تردیلدآمیز
در دست نیست .بنابر سخن ابن خلکان و منابع دیگر ابننباته  33سال زیسته است ،امّا ذهبی میگوید کله
وی از  351ق به بعد به ایراد خطبه پرداخت و در آن زمان خود خطیبی شناخته شده بود (ابننباتله:2011 ،
 .)15سپاهیان روم در  313ق پس از پیشروی در سلرزمینهلای اسللامی و کشلتار و تخریلب ،بله سلوی
دیاربکر روی آورد و به میافارقین رسید و آنجا را مدتی در محاهره گرفت .در این روزگار بود کله ابننباتله
به ایراد خطابههای شورانگیز خویش موسوم به «خطب جهادیه» پرداخلت (هملان« .)132 :حملدانیان بله
خصو در سالهای 315ق تا 330ق جنگهای متوالی و مدافعات مستمر با رومیان که به طملع اشلغال
شام و بیتالمقدس به منطقه حکومت آنها حملهور میشدند ،داشتند .ابننباته با ایراد خطبههای شورانگیز
خویش مردم را برای یاری سیفالدوله حاکم قدرتمند شیعی مذهب حمدانی تشویق ملینملود .او همیشله
همراه سیف الدوله بود و ازآن جا که سیف الدوله اکثرا در جنگ و جهاد با رومیان بود ،ابننباته خطبههلای
زیادی ایراد کرد .مردم نیز شیفته خطبههایش بودند .به خصو کله عللاوهبلر اسلتفاده از کلملات زیبلای
نهجالبلاغه سخنانش را با آیات قرآن زیباتر میکرد .آیات قرآن جای ویژهای در سلخنان او داشلت» (رک:
هنعتگر .)213 :1323 ،ابننباته در حلب با متنبی دیدار و مجالست داشته اسلت و بله روایتلی ،بخشلی از
دیوان شاعر را نزد وی استماع کرده و هملراه او در دربلار سلیفالدولة حملدانی خلدمت میکلرده اسلت
(ابنخلکان.)153/3 :1331،
 .2-2ابنابیالحدید

عزالدین عبدالحمید ابنابیالحدید معتزلی در سال  533هل .در شهر مداین به دنیا آمد و در بغداد که در آن
ایام از مراکز مهم علم و ادب و سیاست بود ،دانش و کمال آموخت و پلس از چنلدی در محافلل علملی و
ادبی و سیاسی جایی برای خود باز کرد و مورد توجه قرار گرفت « .ابنابیالحدیلد زنلدگی علملی پربلاری
داشت بهطوریکه در انواع علوم مختلف زمان خود تبحّر و مهلارت خاهلی داشلت و در اکثلر موضلوعات
علمی و ادبی کتاب و آثار ارزشمندی از خود بر جا گذاشته است که متأسفانه بسیاری از آنها در گذر زمان
از بین رفته و تنها تعداد اندکی از آنها در حدود  21کتاب باقی مانده است» (عجیمی.)13 :2013 ،
یکی از آثار ارزشمند این دانشمند بزرگ و ادیب عالیقدر ،شرح نهجالبلاغله اسلت کله آن را بله گفتله
خودش «در مدت چهار سال و هشت ماه به اندازه زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع) به پایان رساند و نسخهای
از آن را برای ابنعلقمی ،وزیر معتصم ،آخرین خلیفه بنیعباس فرستاد و به سبب همین شلرح جلایزهای از
او دریافت نمود» (ابیالحدید .)12/1 :2002 ،میتوان چنین اذعان داشت که شرح ابن ابیالحدیلد ،از بلین
تمامی شرحهایی که تابهحال بر نهجالبلاغه نوشتهشده ،کاملترین و درعینحال جامعترین شرحی است که
به نکات بلاغی آن بهخوبی پرداخته و از عهده آن به نیکی برآمده است؛ این شلرح عللاوهبلر پلرداختن بله
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مسائل بلاغی و ادبی ،به برخی از مسائل تاریخی و رخدادهای زمان خلافت امیرالمؤمنین نیز اشاراتی داشته
است (آقائی و همکاران.)21 :1332 ،
 .3-2خطبة جهادی  22نهجالبلاغه

خطبه  22نهجالبلاغه ،معروف به خطبه جهادیه ،یکی از خطبههای مشلهور امیرالملؤمنین(ع) اسلت ،عللت
مشهور بودن این خطبه بدان دلیل است که مردی به نام علج از مردم شهر انبار ،بر آن حضرت وارد شده و
خبر داد که سفیان بن عوف غامدی به فرماندهی سپاه معاویه به شهر انبار وارد شده و کارگزار آن حضرت
حسّانبنحسّان بکری را به شهادت رسانده است« .وقتی خبر تهاجم سپاه معاویه به شلهر انبلار و سسلتی
مردم ،به امام(ع) رسید ،این خطبه را ایراد فرمود .این خطبه در مورد جهاد است .امام ابتدا با بیانی زیبلا بله
اهمیت جهاد و آثار آن میپردازد ،سپس بعد از ملامت سخت مردم کوفه ،به شلهادت یلار باوفلای خلویش
«حسّان بن حسّان» و جنایات دیگر لشکر شام اشاره میکند و در پایان با یادآوری سوابق درخشلان خلود،
آمادگی کامل را برای مقابله با دشمن یادآور میشود» (بهرامپلور .)20 :1333 ،ابلنابلیالحدیلد در ابتلدای
شرح این خطبه گفته است« :این خطبه از مشهورترین خطبههای حضرت امیر بوده که بسیاری از افراد آن
را نقل کردهاند؛ ازجمله ابوالعباس المبرد که در مقدمه کتاب الکامل آن را نقل کرده اسلت ،هلر چندکله از
این خطبه چیزهایی کم کرده و برخی موارد دیگر به آن افزوده است» (ابیالحدید.)221/1 :2002 ،
این خطبه یکی از خطبههای سرشار از فصاحت و بلاغت است ،بررسی این خطبه ازآنجهت حائز کمال
اهمیت است که به نام خطبة جهادی در بین همگان معروف شده است «این خطبه از خطبلههای مشلهور
آن حضرت است و بیشتر نویسندگان در آثار خود به آن اشاره کردهاند ،ازجمله مبرّد در کتابالکامل دربلاره
شأن این خطبه گفته است :آنگاه که به امیرالمؤمنین خبر رسید که لشکری از طرف معاویه وارد انبار شلده
و والی آن حضرت را کشتهاند و شهر انبار را غارت کردهاند ،خشمآلود از کوفه بیرون آمد .ملردم بله دنبلال
آن روان شدند ،از شدت خشم به خود متوجه نبود ،عبایش به زمین کشیده میشد و با سرعت میرفلت تلا
به محل نخلیه رسید (نخلیه میدان بسیج و سان لشکر کوفه بوده است) بر پشتهای بالا رفت و این خطبه را
خواند» (جعفری.)333 :1322 ،
 .4-2خطبههای جهادی پنجگانه ابننباته

در دیوان خطبههای ابننباته 113 ،خطبه به نام او ثبت شده که ابننباته هر کدام از آن خطبلههلا را بلرای
مناسبت خاهی ایراد کرده است« ،این خطبهها مایة شهرت او شلد و باعلث شلد کله وی در ادب سلرآمد
ادیبان عصر خود باشد .اغلب مؤلفان خطبههای او را ستوده و بلاغت ،فصاحت ،معانی نو و سلاست عبلارات
وی را تحسین کردهاند .مردم شیفتة خطبههای او بودند و آنها را برترین خطبهها میشمردند .برخلی ایلن
خطبهها را حفر میکردند و گاهی تدریس میشد و نیز عبارات آن مورد بحث قرار میگرفته است .چنان-
که هفدی حفر بخشی از خطبههای ابننباته را در پرورش قریحة نویسندگی لازم میشمرد .گفتنی اسلت
که خطبههای ابننباته از خطبهها و نوشتههای حضرت علی(ع) ،تأثیر و نفلوذی انکارناپلذیر گرفتله اسلت.
ابننباته نهجالبلاغه را از حفر داشته و بیشتر کلمات و خطبههای خویش را از معلانی و الفلاظ آن برگرفتله
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است» (ابن شاکر الکتبی .)33 :1330 ،از میان خطبههای ابننباته ،پنج خطبه بله هلورت جداگانله تحلت
ث علی ِّ
عنوان « ُخطَب يی الح ِّ
الجها  »1آمده است.
َ
ٌ
بنا به گفته ابنابیالحدید ،ابننباته در همة این خطبهها از کلام امیرالمؤمنین(ع) سلرقت کللامی داشلته
است«در خطبههای جهادی ابننباته نمونههای زیادی از سرقت از کلام امیرالمؤمنین(ع) است که اگر افراد
خبره و آگاه خوب دقت کنند متوجه این کار او میشوند» (ابنابیالحدید.)225/1 :2002 ،
 .5-2موازنة خطبة  22نهجالبلاغه با خطبههای پنجگانه ابننباته

بدون مقدمه میتوان گفت که امام علی(ع) در خطبههای نهجالبلاغه ،تمامی ادیبان و خطیبان عصر خود تا
به امروز را به هماوردی و مبارزه فراخوانده است؛ ولی کسی به خود جرأت چنین مقابلهای را نلداده اسلت،
هرچند که جسته و گریخته سخنانی را بر زبان راندهاند ،ولی طبق گفته ابنابیالحدید در این ملورد «یلک
سطر از نهجالبلاغه برابر با هزار سطر از کلام ابننباته است که به اتفاق دانشمندان خطیبی فاضل و در فلن
خود یگانة عصر خویش بوده است» (ابلنابیالحدیلد211/2 :2002 ،؛ الخطیلب ،)23/1 :1335 ،ملیتلوان
چنین اذعان داشت که هیچ کلام بشری هراندازه که دارای هلابت و استحکام بیانی و کلامی باشلد یلارای
هماوردی با کلام امام همام را ندارد.
 .1-5-2بررسی خطبة  22نهج البلاغه

خطبة  22نهجالبلاغه معروف به خطبة جهادی امام(ع) است در ابتدای این خطبه چنین آمده است« :أ ََّما بَال ْب ُد
ِّ
ْجها ب ِّ
ِّ
اّ لِّ َا َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اا ال ِّ
ِّ
اّ الْح ِّ
صالينَةُ َو ُجنَّتُالهُ ال َْوثِّيَالةُ يَ َم ْالن
يَِّإ َّن ال ِّ َ َ َ ٌ
ْجنَّة يَالتَ َحالهُ َُّ
الاا التَّ َْ َالو َو ْرعُ َّ َ
اا م ْن أَبْال َو ِّ َ
اَالة أ َْوليائاله َو ُُ َالو لبَ ُ
ِّ ِّ
ا ُّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
تَال َيکهُ َر ْغبَةً َع ْنهُ أَلْبَ َسهُ َّ
ْح ُّالق
يث بِّ َّ
الذ ِّل َو َش ِّملَهُ الْبَ َالءُ َو ُ َ
الاء ِّ َو ُ
ض ِّالي َ
اُّ ثَال ْو َ
الَ ال َ
الصالغَ ِّار َوالَْ َم َ
ا َعلَالی َال ْلباله ب ْاإل ْس َالهاا َوأُ ي َ
ييع ال ِّ
ْج َها ِّ و ِّسيم الْ َاس َ ِّ
ف».
ض ِّ
ِّم ْنهُ بِّتَ ْ
َّص َ
ف َوُمن َع الن َ
ْ
َ َ

 همانا جهاد در راه خدا ،دَری از درهای بهشت است که خلدا آن را بله روی دوسلتان مخصلو خلودگشوده است .جهاد ،لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است ،کسلی کله جهلاد را ناخوشلایند
دانسته و ترک کند ،خدا لباس ذلّت و خواری بر او میپوشاند و دچار بللا و مصلیبت میشلود و کوچلک و
ذلیل میگردد .دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی میگرداند ،به جهت ترک جهاد ،بله خلواری
محکوم و از عدالت محروم است (دشتی.)23 :1330 ،
در این جملههاى کوتاه که در نخستین فراز این خطبه آمده است فلسفه جهاد و آثار پربرکت آن در پنج
جمله پرمعنا بیان گردیده و سپس آثار شوم ترک جهاد ،در هفت جمله دیگر تشریح شلده اسلت« .بلدیه
است براى وهول به رحمت و رضوان خداوند و بهشت برین ،اسباب مختلف وجود دارد که در احادیث ،به
عنوانِ «درهاى بهشت» معرف شده که یک از مهم ترین آنها ،جهاد است ،هملانطلور کله پیغمبلر( )
ِّ
ضالو َن اِّلَي ِّاله يَ ِّالا ا ُالو مفتالو وُالم متَلِّالدو َن بِّ ِّ
فرمود« :لِّ ِّ
ْج ْم ُالع يِّال
باا يُ ُ
دين» .يَ ْم ُ
لجنَّة ٌ
َال لَهُُ «:
ساليوي ِّه ْمو َوال َ
َ
باا ال ُْمجاُ َ
ُ َ َ ُ ٌ َ ُ ْ َُ ُ ُ

 .1خطبههایی برای ترغیب و تشویق به جهاد
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الب بِّ ِّه ْالم »1این ،در حال است که سایر مردم ،در موقفِ حساب ایستادهاند و در انتظلار
ال َْمو فو َوالْ َمالئ َکةُ تُال َيح ُ
حساباند( ،امّا مجاهدان ،بدون حساب ،به سوى بهشت م روند و در آستانه بهشت) ،فرشتگان ،بله آنلان
تبریک م گویند» (ابنابیالحدید.)221/1 :2002 ،
در توضیح این بخش از خطبه چنان که پیداست«خطبه با حسن مطلع بسیار زیبایی شروع شده که این
پیشدرآمد خطابه و سخنرانی ،چندان شیوا و دلپسند آمده که شنونده را برای شنیدن ادامه خطبله تشلویق
می کند و در طبع و حال او رغبت و نشاط استماع میافزاید» (همایی .)313 :1323 ،جملة اسمیّه ،دلالت بر
ثبوت و استمرار همیشگی آن دارد؛ بنابراین ،شروع این خطبه با جمله اسمیه نشان از ثبات و دوام آن است
و حرف« َّ
إن» با تأکیدی که دارد با توجّه به سیاق کلّی خطبه که توبیخ و ملامت مخاطبان بلهخلاطر تلرک
جهاد را به همراه دارد ،نشاندهنده این واقعیّت است که مخاطبان این خطبه اعتقادی به جهاد و ثلواب آن
نداشتند و منکر سخنان حضرت بودند و یا این که در رفتار و اعمالشان مخالف دستورات املام عللی(ع) در
مبارزه با دشمنان بودهاند .از اینرو امام همام برای رفع این انکار از تأکید بهره جسته که بیانگر نوع «خبلر
انکاری» است.
در تشبیه جهاد به لباس و زره و سپر نظامی ،ظرافت و ذکاوت خاهی بهکار رفته ،بهگونهایکه لباس در
پوشش بدن فرد مبارز در زیر قرار میگیرد و بر روی آن زره پوشیده شده و سپر نیز پوششلی فلراروی زره
است تا فرد مبارز از هجوم دشمن در امان باشد .جهاد نیز حکم همین سه محافر بدن را دارد بهطوریکله
محافر سرزمین و دین و ایمان شخص مسلمان میشود؛ یعنی در واقع ایمان و تقوا به لباس و دین به زره
و سرزمین به سپر همانندسازی و تشبیه شده است؛ چلرا کله ایملان و تقلوی و دیلن و سلرزمین اسللامی
هرکدام به نوعی محافر انسان هستند.
به نظر میرسد در این خطبه از نوعی خصیصة ادبی و شاعرانه استفاده شده؛ بهگونهایکله لحلن کللام
حضرت چنان است که گویا قصد دارد شنوندگان را بر ضد دشمنانشان بسیج کنلد؛ بنلابراین ،پیکلار در راه
خدا را به اوهافی میستاید؛ یعنی گاهی مقصود از جهاد در این خطبله پیکلار بلا دشلمن ظلاهری اسلت،
چنانکه از ظاهر عبارت چنین معنایی برمیآید ،اما گاهی به نظر میرسد کله مقصلود از جهلاد ،پیکلار بلا
دشمن نهانی یعنی نفس امّاره است که هرکدام از این جهادها دری از درهای بهشت است .چله جهلاد بلا
نفس ،از جهاد با دشمن ظاهری حاهل میشود؛ چراکه لازمه جهاد بلا دشلمن ظلاهری ،آملادگی نفسلانی
است .بیان مطلب اینکه ،ملاقات خداوند سبحان و باریابی به مشاهده حضرت حق نتیجه آفلرینش و ثملره
کوشش بندگان نیک خداوند است؛ و از طرفی پیکار در راه خدا یکی از عبادتهای پنجگانه آیلین حضلرت
محمد( ) است و در علم طریقت و سلوک بهسوی خداوند (عرفان) مسلم شده است کله انجلام عبلادات
شرعی ،جلوگیری از سرکشی نفس امّاره؛ نفلس مطمئنله را سلبب میشلود و یلا آن را تسلهیل میکنلد؛
بنابراین ،راهسازی و فرمانبرداری نفس ،به هر طریق حاهل شود ،موجب ورود به بهشلتی میشلود -کله
پرهیزکاران بدان وعده داده شدهاند -و لذا میتوان بر آن باور بود که جهاد مشروع ،دری از درهای بهشلت
 .1بهشت ،درى دارد به نام «باب المجاهدین» که آنان ،به سوى آن حرکت م کنند و در را در برابر خود باز م بینند ،درحال که شمشیرها را به
کمر بستهاند.
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همان دروازۀ باعظمتی -است که پیکارگران سالک الیالله با ریاضت نفسانی و مغلوب کردن شیطان بلهآن ورود مییابند .همانطوری که نماز و روزه در کلام نبی کلید بهشت دانسته شده است ،جهاد نیز دری از
درهای بهشت دانسته شده است با برتریهایی که در آن وجود دارد (ابنابیالحدید.)223/1 :2002 ،
ِّ ِّ
در ادامة خطبه آمده است« :أ َََل وإِّنِّالي َال ْد َ َع ْالوتُ ُكم إِّلَال ِّتَ ِّ
الُ لَ ُك ُالم
الال َُ ُالََُلء الَْ ْالوم لَ ْالي ًال َونَال َهالاراً َو ِّسالياً َوإِّ ْع َالنالاً َو ُال ْل ُ
ْ
َ

ِّ
ي َال ْوٌم َ ُّ
ات
ط يِّي عُ َْ ِّي َ ِّارُِّ ْم إََِّّل َلُّوا يَالتَال َوا َكلْتُ ْم َوتَ َاا َلْتُ ْم َحتَّ ُشن ْ
َُّ َعلَْي ُك ُم الْغَ َار ُ
ا ْغ ُز ُ
وُ ْم َال ْب ََ أَ ْن يَال ْغ ُزوُك ْم يَال َواللَّه َما غُ ِّز َ
ُ َعلَْي ُك ُم ْاب َْوطَا ُن».
َوُملِّ َك ْ

 آگاه باشید! من شب و روز ،پنهان و آشکار ،شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پلیش از آنکه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید .به خدا سوگند! هر ملّتی که درون خانة خود ملورد هجلوم قلرار
گیرد ،ذلیل خواهد شد .امّا شما سُستی به خر دادید ،و خواری و ذلّت پذیرفتید ،تا آنجا که دشمن پلی در
پی به شما حمله کرد و سرزمینهای شما را تصرّف کرد.
در این قسمت از خطبه امام(ع) بعد از ذکر مقدّمه کوتاه و بسیار پرمعنا و پرمحتلوا ،وارد اهلل موضلوع
م شود و انگشت روى یک نمونه بارز از پیامدهاى شوم ترک جهاد گذاشته و م فرماید که ای سلپاهیان!
من همواره و در همه حال شما را به مبارزه با سپاه معاویه فرا خواندم و متذکر شدم که پیش از آن که آنها
به سراغ شما بیایند و با شما نبرد کنند ،شما باید بر آنها پیشی بگیرید و با آنان وارد جنگ شوید .کله بلاز
سپاهیان امام به سخنان ایشان گوش نداده و تکان نخوردند و در شهر خود ماندند و در نتیجه مورد تاخلت
و تاز و غارت دشمن قرار گرفته و در نتیجه خوار و ذلیل شدند.
امام جملات امری خود را چنان با قاطعیت و یقین بیان میکند که انگار جواب و جزای آن را بله عینله
مشاهده میکند .آوردن طباق «ل َْي ًال َونَال َهاراً» و « ِّسياً َوإِّ ْع َالناً» و نیز جناس اشتقاق «ا ْغ ُزوا ويَال ْغ ُزو و غُ ِّز َي» و نیز
الُ»
َُّ وُملِّ َك ْ
دو فعل از باب مشارکت «تَال َوا َكلْتُ ْم وتَ َاا َلْتُ ْم» و بلهدنبلال آن دو فعلل مبنلی بلر مجهلول « ُشالن ْ
همگی نشان از این دارد که امام با ذکر تضادها و بیان تشابهات اشتقاقی در هدد بیلان ایلن بلوده کله بلا
وجود اختلافات و مغایرت در میان افراد باز میتوان به اشتراکاتی دست یافت تا با کملک آنهلا بلا دشلمن
جنگید و اگر مشارکت در برّ و تقوی نباشد و خلاف آن مشارکت هورت گیرد در نتیجه سپاه دچار شکسلت
و سرخوردگی خواهد شد و مجهول آورن دو فعل هم نشان ضعیف بودن دشمن است بهحدیکله نیلاز بله
ذکر فاعل آن نیست.
الات ال ِّ
الول ربَّ ِّ
ْح َج ِّ
ِّ
الي َج ِّ
در قسمت پایانی خطبه امام فرموده است« :يَالا أَ ْشالبَا َ ِّ
الال
الال َوََل ِّر َج َ
الال ُحلُ ُ
الوم ْابَطْ َفالال َوعُ َُ ُ َ
الح ْنالتُ ْم
ت أَنِّي ل َْم أ ََرُك ْم َول َْم أَ ْع ِّييْ ُك ْم َم ْب ِّييَال ًة َواللَّ ِّاله َج َّالي ْ
ت نَال َدماً َوأَ ْعَبَ ْ
ل ََو ِّ ْ ُ
الُ َسال َدماً َالاتَاللَ ُك ُم اللَّالهُ لََال ْد َم ََلْتُ ْالم َال ْلبِّالي َال ْيحالاً َو َش َ
ان وال ِّ
َّهم ِّام أَنْال َفاساً وأَيْس ْدتُم َعلَ َّي رأْيِّي بِّال ِّْب ْ ِّ
ِّ
ْاذََْل ِّن».
َ
َ َ ْ
صيَ َ
َ
ب التال ْ َ
َ ْد ِّري غَْيظاً َو َج َّي ْعتُ ُموني نالُغَ َ

 ای مردنمایان نامرد! ای کودکهفتان بی خرد! که عقلهای شما به عروسان پردهنشین شلباهت دارد!چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمیدیدم و هرگز شما را نمیشناختم .سوگند به خدا که جز پشیمانی
حاهلی نداشت ،و اندوهی غم بار سرانجام آن شد .خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خلون ،و
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سینهام از خشم شما مالامال است! کاسههای غم و اندوه را ،جُرعه جُرعه به من نوشاندید ،و با نافرملانی و
ذلّت پذیری ،رأی و تدبیر مرا تباه کردید.
در آخرین بخش از این خطبه ،امام همچنان تازیانههاى ملامت و سرزنش را پ درپ بر روح آنها م -
زند تا شاید این خوابآلودگانِ سستعنصر از خواب غفلت بیدار شوند و چشمان خود را باز کنند و ببینند در
چه شرای مرگبارى گرفتارند ،شاید که برپاخیزند و با یک جهاد مردانه و خداپسندانه دست شامیان غارتگر
را از کشور اسلام قطع کنند« .تاریخ گواه بر این مطلب است که دوست مردم کوفه و عراق بلراى املام در
تمام دوران خلافتش ،ثمرهاى جز غم و اندوهِ ناش از سست ها ،بیوفای ها ،پیملانشلکن هلا ،ضلعفهلا،
پراکندگ ها و اشکال مختلف نفاق ،نداشت و این گروه ،سبب مشکلات عظیم در رهبرى و مدیریت ایلن
امام مدیر و مدبّر و آگاه شدند .طبیع است که امام آرزو کند که اى کاش هرگز آنها را نم دید و گلرد او
جمع نم شدند .سرانجام آنها را هدف تیر نفرینش قرار داده م فرماید« :خداوند ،شلما را بکشلد و نلابود
کند و از رحمتش دور سازد و به لعنت گرفتار کند» (ابنابیالحدید.)221/1 :2002 ،
ات ال ِّ
ول ربَّ ِّ
ِّ
امام با سه تشبیه «أَ ْشبَا َ ِّ
ْح َج ِّال» داغ ننگ بسیار ذلتباری را
الي َج ِّال» و « ُحلُ ُ
وم ْابَطْ َفال» و «عُ َُ ُ َ
بر پیشانی سپاهیان و مدم شهر انبار زده که مرگ هد مرتبه باشرافتتر از آن است ،اینکه مردی را نلامرد
و یا کودک نادان و یا بدتر از آن عروس حجلهنشین خطاب کنی ،دیگر زنده ماندن او ارزشی ندارد .ببینیلد
که امیرالمؤمنین در چه موقعیت و شرای سخت و ناگواری بوده که چنین تشابیهی را برای سستعنصران
و بزدلان مخاطب خود بهکار برده است .بهکاربردن افعال ماضی و یا با مفهوم ماضی نشان از قطعی بلودن
و تمام شدن کار دارد؛ بهطوریکه امام از آنها قطع امید کرده و به طور کلی از آنها ناامید شده است.
 .2-5-2مقابلة تطبیقی خطبة  22نهجالبلاغه با خطبههای ابننباته

در تطبیق بین خطبة  22نهجالبلاغه و خطبههای پنجگانة ابننباته خالی از لطف نیسلت کله بگلوییم بلین
آنها رابطة بینامتنی وجود دارد؛ بهطوریکه متن خطبة امیرالمؤمنین به عنوان متن غایب و متون خطبله-
های ابننباته که به هورتهای مختلف از کلام امام بهره جسته است به عنلوان ملتن حاضلر ایلن رابطله
است .اقتباسات و تضمینهایی که ابننباته از خطبة  22امام علی(ع) در خطبههای جهادی خود داشته مثل
روز روشن است ،بهطوریکه کلمات و عبارات اقتباس شده در لابهلای خطبههای ابننباته همچون نگینلی
تابناک میدرخشد و خوانندۀ این خطبهها با اندکی تأمل ،مضامین و مفاهیم برگرفته از کلام امام(ع) را نیلز
بهوضوح درمییابد .برای نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم ،امام م فرمایلد« :أ ََّمالا بال ْبال ُد يَِّالإ َّن ال ِّ
الاا
ْج َهالا َ بَ ٌ
َ
ِّم ْن أَبْال َو ِّ
ْجن َِّّة يَالتَ َحهُ َّ
اَ ِّة أ َْولِّيائِِّّه» ،ابننباته از این کلام امام تأثیر پذیرفته و در اوللین خطبلة جهلادی
اُّ لِّ َا َّ
اا ال َ
ُ َ ِّ
الات الجن ِّ
الوان وأريالع َ رج ِّ
الواا ِّ ِّ
واعال ِّد ابيم ِّ
خود چنلین م گویلد« :يالإ َّن ِّ
الان وأوس ُالع أَب ِّ
الان! و َسالابَِّوا
الجهالا َ أثبَال ُ
اليض َ ُ
بِّالجها ِّ إلی تَملُّ ِّ
يإن للجن ِّة باباً حدو ُ تَطهيي ابَ ِّ
ک َجناتِِّّه َّ
عمال» (ابننباته .)300 :2011 ،امام جهاد را بله یکلی
َ
ُ
از دروازه های بهشت تشبیه نموده که مخصو بندگان خا خداست ،در کللام املام ایجلاز و لطافلت و
ظرافت خاهی وجود دارد که ابننباته با بهرهگیری از اطناب و اطالة کلام قصد شرح و توضیح کلام املام را
داشته که به مراتب در حد پایینتری از اهل کلام قرار گرفته است؛ بهطوریکه سخن ابننباته از زیبلایی و

44

تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهام امام علی(ع)...

آقائی و همکاران

جمال کلام امیر فاهله زیادی گرفته است .از گفتههای ابننباته ،سست و تکلّف و خلام م ریلزد و اکثلر
الاا ِّم ْالن أَبْال َالو ِّ
اا
الفاظ نابهجا بهکار رفته و از لطافت و پختگ و زیبای بیلرون اسلت .فصلاحت و زیبلایی «بَ ٌ
ْجنَّ ِّالة» و آهنگ این جمله از نهجالبلاغه نشان از پختگی و تناسب محور همنشلینی واژگلان دارد ،وللی در
ال َ
این دو عبارت ابننباته «تملک جناته» و « َّ
يإن للجنة بابالاً» تکلّف و بههمریختگی و نیلز اغتشلاش در محلور
همنشینی واژگان وجود دارد.
الَ أَ ْن يَالغْ ُالزوُك ْم  ...يَالتَال َالوا َكلْتُ ْم َوتَ َاالا َلْتُ ْم َحتَّال
ابننباته در همان خطبة اول خود ،از این کلام املام« :ا ْغ ُالز ُ
وُ ْم َال ْب َ
ات» نهایت بهره را جسته و هم از الفاظ و هم از مضامین کلام امیر(ع) اقتباس کرده و این
ُشن ْ
الار ُ
َُّ َعلَْي ُك ُم الْغَ َ
ِّ
ِّ ِّ
الداء ُکم الغَالار ِّ
ات» (ابلننباتله:2011 ،
عبارت را سلاخته اسلت« :يَالانْفيوا َرح َم ُکال ُم اللالهُ َجميبالاً وثُبالات و ُشالنوا َعلَالی أع ُ
 .)300امام ابتدا با افعال امری (انشائی) و بعد با افعال یقین (خبری) به توهیف واقعه میپردازد و سلرانجام
کار را با فعلی مجهول که نیازی به ذکر فاعل آن نبوده به پایان میرسلاند تلا تأکیلدی در کللام خلود بلر
مخاطبین داشته باشد که این خود نوعی از فصاحت کلامی و ایجاز قصر نیز است ،درحالیکه ابلننباتله بلا
ذکر فعل امر« ُشالنوا» خواسته تا درهد مشابهت و تأثیرپذیری خود از کلام امام را به حداقل برسلاند کله راه
خطایی را رفته؛ چرا که ،تأثیر فعل مجهول در کنار چندین فعل معلوم از تأثیر افعال همسان بیشلتر اسلت.
ِّ
الانفيوا ثُالبالات أ َِّو ِّ
ِّ
َّ ِّ
انف ُاليوا
ْرُك ْم يَ ُ َ
ين َ
در این قسمت ابننباته از آیه کریمه ( )21سورۀ نساء ﴿يَا أَيُّال َها الذ َ
آمنُوا ُخال ُذوا حالذ َ

َج ِّم ًيبالا﴾ نیز بهطور نامنظم و درهمریخته اقتباس کرده است .ابننباته در ادامة این خطبه عین عبارت نهج-
ِّ
ِّ
البلاغه «يَالواللَّ ِّه ما غُ ِّزي َالوم َ ُّ ِّ
ُّ
ي َال ْالوٌم يِّالي عُ َْ ِّالي َ ِّارُِّ ْالم إََِّّل
َ َ َ ٌْ
ط يي عُ َْ ِّي َ ِّارُ ْم إََِّّل َلالوا» را به شلکل «يإناله َواللَّاله َمالا غُ ِّالز َ
ِّ
ف» از «يَال َواللَّاله» و نیلز
َلُّوا »(همان ،)300 :آورده که تنها با افزودن «يَإناله» در اول جمله و حلذف حلرف « َ
حذف واژۀ « َ ُّ
الط» کلام خود را با کلام امام زینت بخشیده است ،هدف او از این تضمین این بوده که عبارت
خود را با بهرهگیری از کلام امام همام قدرت و استحکام بخشد ،همانطور که در مبحلث اقتبلاس آملده «
اقتباس گیرنده از قوت کلام اقتباس شده برای کلام خود قوت و استحکام میگیلرد تلا مهلارت خلود را در
تحکیم ارتباط بین کلام خود و کلامی که از آن اقتباس کردده به نمایش بگذارد» (الجلارم و املین:1333 ،
 .)233اقتباس از یک متن و یا تضمین ،در هورتیکه اقتباسکننده در خلال سخنان خود و یا در ابتدای آن
به این مسأله اشاره کند و یا به طور تلویحی آن را متذکر شود ،از جنبة اخلاقی مشکلی نلدارد ،وللی آوردن
عین مطلب و یا برداشت مفهوم از یک متن بدون اشاره به آن کار زیبنده و اخللاقی نیسلت کله متأسلفانه
ابننباته در خطبههای خود به این کار دست یازیده است.
ْجها ب ِّ
اا ال ِّ
ْجنَّالة يَالتَ َحالهُ
ابننباته در خطبة دوم خود نیز شبهنمایی از این کلام امام «أ ََّما بَال ْب ُد يَِّإ َّن ال ِّ َ َ َ ٌ
اا م ْن أَبْال َو ِّ َ
اّ لِّ َا َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
الجنَّالةُ أبوابَهالا»
َُّ
اَالة أ َْوليائاله» ،بیان کرده اسلت ،آنجلا کله گفتلهَ « :ونَال َزلتُ ْم ل ْلجهالا َمن ِّالزَلً َالد أش َالي َعُ إلياله َ
(همان ،)301 :در اینجا ابننباته با پسو پیش کردن کلمات گفتار امام ،خواسته اسلت کله قاللب و طلرح
جدیدی ارائه دهد که نه تنها موفق نبوده ،بلکه در خطبة خود از زیبایی و طراوت آن کاسته است؛ چرا کله
امام با بهرهگیری از تشبیه زیبای جهاد به دروازهای برای ورود به بهشتی که خداوند گشایندۀ آن دروازه به
روی بندگان مجاهد خود است ،سنگ تمام را گذاشته و ابننباته نه تنهلا نتوانسلته از عهلدۀ همانندسلازی
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چنین تشبیهی برآید ،بلکه با تشبیه جهاد به منزلی که دروازههای بهشت آغازی برای آن اسلت از زیبلایی
آن کاسته است.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ابننباته همچنین از این کلام امام که فرموده« :أ َََل َوإِّني َ ْد َ َع ْوتُ ُك ْم إِّلَ تَ ِّال َُ ُالََُلء الَْ ْالوم لَ ْالي ًال َونَال َهالاراً َوسالياً
َوإِّ ْع َالنالاً» در خطبه دوم خود اقتباس کرده و اینچنین جملهای بهم بافته استَ « :وأَ ْکثِّاليوا ِّ ْکال َي الل ِّاله تَال َبالالی ِّع ْنال َد
الِّلَ ِّاء يِّی ِّ
الس ِّي َوالْ َج ْهال ِّي» (ابننباته .)303 :2011 ،امام(ع) با استفاده از هنعت طباق کلمات لیل و نهار و سلرّ
و إعلان را بههورت نکرۀ منصوب در نقش مفعول فیه بیان داشلته تلا تناسلب بلین کلملات در حرکلات و
اعراب برقرار شود ،درحالیکه ابننباته در عبارت خود طباق بین سرّ و جهر را با حاللت مجلروری و معرفله
ذکر کرده که اگر آن دو را در حالت نکره و منصوب در نقش مفعول فیه به هورت سرّاً و جهراً بیلان ملی-
کرد تناسب بین کلمات حفر میشد و بر ظرافت و لطافت کلام افزوده میشد.
او در خطبة سوم نیز به تأسی از آغازین کلام امام ،بخشی از آن را اینگونه بیان داشته اسلتَ « :و َسال َد ْ تُم
الواا ِّ
َما يَالتَ َحهُ اُّ لَ ُک ْم ِّم ْالن أب ِّ
الجهالا ِّ » (همان ،)302 :در اینجا نیز با کمی تغییر در ساختار جمله ،همان مفهوم
و الفاظ را بهکار برده است .چنانکه پیداست ابننباته در تمامی خطبههای خود تمام تلاش و همت خلود را
به کار بسته تا شاید بتواند کلامی همچون کلام امام را در میان سخنان خود خللق کنلد ،املا راه بله جلایی
نبرده ،همانطور که در هر سه خطبة خود به انحای مختلف تلاش نموده تا جمللهای همچلون کللام «يَِّالإ َّن
ال ِّ
اا ِّم ْن أَبْال َو ِّ
ْجنَّ ِّة» بیاورد که قادر نبوده است.
ْج َها َ بَ ٌ
اا ال َ
ابننباته در خطبة چهارم خود که طولانیترین خطبة جهادی اوست ،در بخشی از خطبلة خلود از ایلن
ُ َعلَْي ُك ُم ْاب َْوطَالا ُن» اقتبلاس کلرده و مضلمون آن را در عبلارت
بخش از کلام امام همام که فرمودهَ « :وُملِّ َك ْ
ک بِّال َ ُکم ِّ
اطنالاً» به هورتی زیرکانه بهکار بسته است .در اینجا باید گفت که امام(ع) بلا توجله
الب ُّ
دو يَالتَ َملَّ ُ
« َو َ
ْ
به سیاق کلام خود برای جلوگیری از اطالة کلام از هنعت ایجاز استفاده نموده ،بله هملین خلاطر غالبلاً در
لابهلای کلام خود ،افعال مجهولی را بهکار میبرد تا شدت و تأکید کلام خویش را دوچندان نماید ،ولی ابن-
نباته غافل از اینگونه مهارتها و فنون خا ادبی ،همچنان سعی بر اطناب و شرح و بس کلام خود دارد
که همین کار او از زیبایی و ظرافت عباراتش میکاهد.
امام(ع) در بخش پایانی خطبة جهاد ،خطاب به مردان سستعنصر شهر انبلار فرملوده اسلت« :يَالا أَ ْشالبَا َ
الات ال ِّ
ول ربَّ ِّ
ْح َج ِّ
ِّ
ِّ
الال» .ابننباته دقیقاً همین مضمون را از کلام املام گرفتله و
الي َج ِّال َوََل ِّر َج َ
ال ُحلُ ُ
وم ْابَطْ َفال َوعُ َُ ُ َ
در خطبه چهارم خود اینچنین با سادگی و خامی خطاب به مردم عادی که قصد دارد آنها را بلرای جهلاد
علیه رومیان تحریک و تشویق کند ،میگویدَ « :کأَنَّ ُک ُم النِّساءُ َو ُُال ُم ِّ
الال» (هملان .)310 :املام در خطبلة
اليج ُ
الي َج ِّ
خویش مردان ضعیف اراده و ترسو را با الفاظ «أَ ْشالبَا َ ِّ
الال» چنان زیبا و لطیف خطاب قلرار داده
الال َوََل ِّر َج َ
الال»
که انگار این افراد طبق فرمودۀ امام از مردانگی فق نام آن را یدک میکشند و حتلی اهلطلاح « ََل ِّر َج َ
به مفهوم نامرد نیز خیلی سزاوار و زیبندۀ چنین افرادی است ،درحالیکه ابننباته با وجود اینکه خواسته تلا
کلام خود را شبیه کلام امام کند ،اما بهخاطر مهارت کم بلا نلاپختگی مسلتقیماً مخاطبلان ملرد را بلا لفلر
«نساء» به عنوان زن قلمداد کرده و از ارزش بلاغی کلام خود کاسته است .امام(ع) ضمن اینکه با کلاربرد
اهطلاح «نامرد» در کلام خویش خواسته تا شوکی در مخاطبین خویش ایجاد کنلد و همچنلین بلا نسلبت
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دادن افکار کودکانه و عقل زنانه به مردان مورد خطاب ،نخواسته به طور کامل از آنها سلب مردانگی کند،
بلکه با تشبیه و کنایه غرض و هدف خود را کاملاً بیان نملوده تلا باعلث خجاللتزدگلی و تلدبّر در میلان
مخاطبان گردد ،ولی ابننباته بدون رعایت چنین پیشفرضهایی به طور مستقیم از مخاطبان خلود سللب
مردانگی کرده و مردان را زن و زنان را مرد قلمداد کرده که این نوعی اهانت به جایگاه هر دو جنس بشلر
است .مرد بودن دو مفهوم دارد؛ یکی ،ظاهر و شکل مرد را داشتن و دیگری ،جلرأت و شلجاعت و غیلرت
مردانه داشتن که به نوعی بیانگر خوی و خصلت مردانگی است .امام(ع) در این بخش از خطبه ،با خطلاب
الي َج ِّ
قرار دادن مردان ترسو و بزدل و بیغیرت شهر انبار بلا لفلر «أَ ْشالبَا َ ِّ
الال» در واقلع ،هلفت مردانگلی و
شجاعت و دلیر بودن را که لازمة یک مرد کامل است ،از آنها سلب نموده و آنها را فق به ظاهر و جسم
مرد معرفی میکند ،همان شبه مردی که تنها اسم مرد را به یدک میکشد و این ازجمله لطایف الحکلم و
ظرایف الأقوال امیر بیان است که سمع و نظر مخاطبین را مسحور و عقلهایشان را مبهوت خویش نملوده
است.
نتیجهگیری
در این مقاله ضمن بررسی خطبه  22نهجالبلاغه و مقایسه آن با پنج خطبلة جهلادی ابلننباتله نتلایج زیلر
حاهل گردید:
 -1کتاب شریف نهجالبلاغه از لحاظ لفر و معنا و قالب ومحتوا سرچشمه فصاحت و منشأ و زادگاه بلاغلت
بوده که درهای بلاغت وشیوایی را به روی کسی که آن را مطالعه میکند میگشاید.
 -2این کتاب مستطاب نهتنها راه بلاغت و شیوه بیان هنرمندانه را به روی طالبان علم میگشلاید ،بلکله از
لحاظ عمق و دربرداشتن حکمتها و دستورالعملهای زندگی چلون نسلخه شفابخشلی اسلت کله هلر
طالبی برحسب اقتضای خود میتواند از نکات علمی و ظرایف ادبی کسب فیض کند.
 -3نهجالبلاغه کتابی است که از لحاظ شیوایی و زیبایی و استواری لفر و معنا به درخشلندگی آفتلاب ،بله
لطافت گل ،به قاطعیت هاعقه ،به غرّش طوفان ،به تحرک اموا و به بلندی سلتارگان دور اسلت کله
همه شارحان و پژوهشگران به آن اذعان داشتهاند.
 -1خطبههای ابننباته هرچند در عصر خود از آوازه و شهرت خاهی برخوردار بلوده ،وللی ایلن شلهرت او
مقطعی بوده و در مقایسه با خطبههای نهجالبلاغه بسیار کمرنگ و بیتأثیر بر سایرین بوده است.
 -5ابننباته با تمامی مهارت و زیرکی خود که در فن خطابه داشته و با توجه به سرقتها و اقتبلاسهلایی
که از نهجالبلاغه انجام داده است ،ولی با این وجلود نتوانسلته کلاری از پلیش ببلرد و در علالم بلاغلت
جایگاهی برای خود داشته باشد؛ چرا که کلام امام با ایجاز چنان زیبا و تأثیرگذار است کله ابلننباتله بلا
تمام اطناب و توضیحاتی که آورده نتوانسته با آن برابری کند.
 -3کلام امیرالمؤمنین بهگونهای در جایگاه رفیع بلاغت قرار گرفته که در تمامی مسائل بللاغی و کللامی و
نیز مطالب علمی و ادبی هر کلام بشری را به تحدّی میطلبد ،ولی تا به حلال هلیچ اثلری نتوانسلته در
این میدان گامی بنهد و کسی را یارای مقابله نیست.
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