بررسی و تحلیل زیباییشناختی خطبۀ جهاد
سیّداسماعیل حسینی اجدادنیاکی
استادیار زبان و ادبیّات عربي دانشگاه گیالن
(از ص  1تا )63
تاریخ دریافت ،19/ /91 :تاریخ پذیرش16/ /70 :

چکیده
خطبۀ جهاد از مشهورترین خطبههاى حضرت علي(ع) است که مضمونش برر محرور جهراد دور مريزنرد.
گفتمان خطبه ،اهمّیّت جهاد و آثار مهمّ آن ،و نیز پیامدهاى ترك جهاد را براى امّتها ،تبیین میکنرد .در
بخشهای دیگر این خطبه ،مالمت بر کوفیان و حادثۀ دردناك حملۀ «سفیان غامدى» به شهر مرزى انبار
و شهادت «حسّان بن حسّان» ،نمایندۀ شجاع و باوفاى امام ،و آمادگى کامل حضرت براى جهاد به همرراه
سابقۀ جهادي خویش در غزوات صدر اسالم ،بیان شده و در مجموع ،روح حماسى فوقالعرادۀ برر فضراي
خطبه ،هر شنوندهاى را تحت تأثیر قرار مىدهد .در شیوۀ گفتار این خطبه ،پیوندي تنگاتنگ میان آنچه در
الفاظ و عبارات و معاني آنها جاري است ،با روان و تجربۀ گویندۀ خطبه برقرار است .سریاق کلّري خطبره،
توبیخ و مالمت کوفیان است ،به طوري که شدّت توبیخ ،واژه به واژه و عبارت به عبارت زیادتر ميشرود.
استفاده از تشبیه و استعاره و کنایه و سایر فنون ادبي معاني و بیان ،و آهنگ درونی مانند سجع و جناس و
موازنه ،با مطابقت حال و مقتضا ،به زیبایيهاي خطبه افزوده؛ امري که در مقالۀ حاضر بررسي شده است.
واژههاي کلیدي :بررسی و تحلیل ،خطبۀ جهاد ،علي(ع) ،توبیخ و مالمت.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

d.hoseini54@gmail.com
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 .مقدّمه
خطبه تأثیر زیادي در نقشآفریني کلمات در عقل و جان مخاطب و واقعیّتهاي اجتماعات
بشري دارد؛ چرا که هدف اصلياش اقناع و مجاب کرردن شرنوندگان در خرالل ترأثیرات
مثبت و منفي است .بنابراین ،خطبه ،هنر بيبدیل سرخنوران تواناسرت کره در موضروعات
مختلف زندگي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،حماسری بره قدرد تأثیرگرذاري برر مخاطرب
استفاده ميشود .اگر خطیب در انتخاب الفاظ و شیوههاي بیاني منطبق با افکرار مخاطرب
دقّت کند ،تأثیر بسزایي خواهد داشت.
از آنجا که اسالمْ دین دعوت به خداوند از راه حکمت و موعظۀ نیکوست  ،و از طرفی،
خطبه سخنی است برای تشویق مردم به انجام یا ترک عملری از راه تحریر عواطرف و
اقناع آنها ،در واقع ،در خطابه بیش از آنکه اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشد ،احساسات
و عواطف آنها را مخطاب قرار میدهد (عالمی .)38 : 631 ،بنابراین میتوان گفت که خطبره
با این ویژگيهاي منحدربهفردي که دارد ،ميتواند در مسیر هدایت بشرْ راهگشرا و مفیرد
باشد .به همین سبب ،خطیبان تواناي جاهلي و اسالمي و اموي هماره این اسلوب زیبراي
بیاني را استفاده ميکردهاند .با ذکر این نکتره کره نویسرندگان دورۀ رنسران ،،حماسره را
عالیترین نوع ادبی میدانستند (شمیسا ،)38 : 636 ،باید خاطرنشان کرد که این خطبره نیرز
دارای برخی از ویژگیهای حماسی است .از سوی دیگر ،فضای حاکم بر خطبه ،آمیخته از
«گالیه» است که به سببِ داشتنِ احساسات و عواطف فردی ،از فروع ادب غنایی محسوب
میشود (همان)940 :؛ به همین دلیل ،حضرت(ع) با جمع بین این دو هنر مختلف و متضادّ ،از
آرایۀ افتنان استفاده کردهاند (هاشمی.)6 1 : 633 ،
استفاده از شرایط مخاطب و مطابقت شرکل و مضرمون برا مقتضراي حرال و در نظرر
گرفتن شرایط موسیقایي واژگان ،و شناخت دقیق حاالت مخاطبان ،برا تسرلّط برر معنراي
الفاظ و معاني آن ،و منطبق بودن روحیّۀ خطیب با مضامین خطبه ،از موارد بسیار تأثیرگذار
در استفاده از این هنر زیباي بیاني است؛زیرا استعمال صنایع لفظری و بیرانی معمروال هرر
ادیبی را به ترادف معنا ناگزیر میسازد ،امّا تبحّر ایشان در واژهگزینی ،چنان گویا و رساست
که از تکرار دوری میکنند و هر ادیبی را به تحسین وامیدارند .به طور کلّری ،تدراویر در
 .ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّ َ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (نحل.) 98 :
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خطبه هدف نیست ،بلکه این ایماژ و تداویر کوتاه ،وسریلهای بررای تروبیخ اسرت کره در
ترکیب خطبه حلّ میشود و با حادثه و شأن نزول خطبه تناسبی تامّ دارد؛ کره البتّره ایرن
موارد از مزیّتهای سخن است (شفیعی کدکنی.)096 : 61 ،
حضرت علي(ع) ،خطبۀ جهاد را در اواخر عمرر شریفشران و بعرد از نبررد صرفّین بیران
فرمودند .در آن هنگام ،معاویه بر بیشتر بالد اسالمي سیطره یافته بود و به کشتار و ناامني
در مناطق اسالمي مبادرت ميورزید (طالقانی .)643 : 604 ،در همین راستا ،معاویه به سفیان
بن عوف الغامدى دستور داد که به شهر انبار در عراق حمله کند و با غارت این مناطق ،به
جنگ رواني برضدّ آن حضرت(ع) بپردازد .وي به سفیان تأکید کرد که نباید به کوفه نزدی
شود ،بلکه بعد از شبیخون ،الزم است که سریع برگردد.
این خطبه که براي برانگیختن روحیّۀ حماسه و شجاعت و غیرت مخاطبان بیان شده،
جزو خطبههاي نظامي است تا دفاع از حقوق و عقاید و شرف و سرزمین را به آنها یاد دهد
(البدوي )03 : 4 4 ،و نیز ميخواهد نحوۀ رزم و اعتماد به نف ،را در آنان تقویرت کنرد .بره
همین سبب ،نحوۀ چیدمان الفاظ و ترکیب اسلوب آن و انطباقش با اوضاع سریاق و زمران
بیان خطبه ،پرسشي است که تجزیه و تحلیل بالغي خطبۀ جهاد مريتوانرد پاسرخگویش
باشد.
مالحظات و نکتهسنجیها ،نوعی از نقد ادبی به نرام «نقرد اخالقری»؛ زیررا رابطرۀ برین
نویسنده و خواننده ،از نوع التزام و تعهّد است (زرّینکوب .)061 : 631 ،از سوی دیگر ،نقد ادبی
با اصول و موازین بالغت آمیخته است و برخی از الفراظ و اصرطالحات علرم بالغرت مثرل
حقیقت و مجاز و اطناب و ایجاز و کنایه و استعاره ،در نقّادی نیز به کار میرود (همان.) 40 :
جالب اینکه شارح معروف نهجالبالغه ،ابنابىالحدید ( ،) 10/6 ، 474در یکى از سخنان
خود مىگوید که بسیارى از گویندگان ،دربارۀ اهمّیّت جهاد و تشویق بدان سخن گفتهانرد،
ولي همۀ آنها ،خمیرمایۀ سخن خود را از کالم على(ع) گرفتهاند .سپ ،به خطبرۀ معرروف
«ابننباته» دربارۀ جهاد اشاره مىکند و آن را در برابر خطبرۀ مروال علرى(ع) ماننرد شمشریر
چوبین برابر شمشیر پوالدین برمىشمارد و آنها را مقایسهپذیر نمىداند.

درمورد پیشینۀ این تحقیق ،مقالهاي با عنوان «تجزیه و تحلیرل ادبري خطبرۀ حضررت
زینب» (حسینی اجرداد ) 633 ،در نشریّۀ سفینه چاپ شده است .همچنین مقالهای برا عنروان
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«هماهنگی قالب و مضمون در خطبۀ جهاد» (عرب ) 601 ،در مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم

انسانی دانشگاه فردوسی چاپ شده است .با وجود این ،تا کنون دربرارۀ خطبرۀ جهراد برا
رویکرد زیباییشناسی ادبی و بالغی ،پژوهشی نشده است.
 .9ویژگيهاي کلّي خطبه
حضرت به دنبال توصیف جهاد و ویژگيهایش ،تركکنندگان جهاد را توبیخ مىکند؛ چررا
که آنان جهاد را از روى بىمیلى و بدون عذر رها کردند ،که نتیجۀ آن پوشیدن لباس ذلّت
و از دست دادن عقل و آگاهي کوفیان شد.
امام(ع) در این خطبه اشتباه و کوتاهی کوفیان را متذکّر شدند و سهلانگارى آنان را در
کارها و متفرّق شدنشان از اطراف حضرت(ع) براي یورش به دشرمن را بیران کردنرد و در
ادامه ،جریان ورود سپاه دشمن به شهر انبار و کشتن کارگزار آن ایشران و بیررون رانردن
سپاه از مرز و قرارگاهشان ،و بىحرمتى به زنان مسلمان و زنان اهرل کتراب تحرت ذمّرۀ
اسالم ،و ربودن اموال مسلمانان را به تفدیل برشمردند.
چون محتوای خطبه نظر توبیخی به مخاطبان دارد ،گالیه محسوب ميشود ،که هدف
از این نوع ادبی ،سرزنش و تهدید است (شمیسا .)48 : 636 ،همۀ این بیانرات بردین منظرور
(ع )
است که امام مىخواهد براى توبیخ و سرزنش یاران خود محملى بره دسرت آورد .امرام
پ ،از توبیخ و سرزنش آنان ،از عذرهای واهریشران سرخن مریراننرد و بره علّرتهراي
گوناگونى اشاره میکنند که در مقابل سرپیچى از دستورهاى او مىآوردند؛ با این بیان کره
گاهى به بهانۀ شدّت گرما و زمرانى بره بهانرۀ سرختى سررما در انجرام وهیفره کوتراهى
مىکردند؛ البتّه واکنش امام(ع) نفرین کردن و شکایت از آنهاست.
در این خطبه ،پیوند تنگاتنگي میان الفاظ و عبارات و معاني آنها با تجربۀ گویندۀ خطبه
برقرار است؛ به عبارت دیگر ،جنبۀ روانشناختي خطبه دقیقا با الفاظ و معراني آن انطبراق
دارد .به ندرت در شیوۀ گفتار ایشان ،کلمه یا ترکیبی به کار میرود که بتوان با امعان نظر،
آن را با کلمه یا ترکیب رساتري جایگزین کرد؛ جنبهاي که نهجالبالغهشناسران ترا کنرون
کمتر بدان پي بردهاند .گفتارهاي بالغي ر چه در شعر و چه در نثرر ر همرواره بره عنروان
گفتاري که برخاسته از ژرفاي جان است ،مطالعه شدهاند (أبوحمردان .) 67 : 603 ،از همرین
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روست که همه معتقدند ی

متن ناب ادبري ،قردرت تأثیرگرذاري بسریاري دارد و همرین

قدرت تأثیرگذاري ،پلي میان پدیدآورندۀ اثر ادبي و بهرهگیران از آن است.
علّت اصلي این پیوند میان الفاظ و معاني ،در ایرن خطبره ،داشرتن وحردت اندیشره و
انسجام خطیب است .این وحدت اندیشه و پیوستگي افکرار ،از معیارهراي بالغرت اسرت؛
چنانکه قیرواني ( ) 36/ : 4 3گوید« :بالغت آن است که ابتداي سخنت برر انتهراي آن
داللت کند و انتهاي آن به ابتدایش مرتبط باشد» .بنابراین ،تداویر این خطبه برا موضروع
جهادْ تناسب و هماهنگي دارد و این اتّفاق و پیوسرتگي تدراویرْ همرراه برا افکرار امرام

(ع )

خطبهاي جذّاب را پدید آورده اسرت .ایرن پیونرد برین الفراظ و معراني ،همران انسرجام و
پیوستگي منطقي است که جرج جرداق ( )667/ :9774از آن به «تسلسل منطقي» فراگیر در

نهجالبالغه یاد ميکند که ارتباط تنگاتنگ بین افکار علي(ع) در همۀ جهرات نهرجالبالغره
نمایان است.
از سوي دیگر« ،وحدت موضوعي» نیز از ویژگيهاي مهمّ این خطبره اسرت .ایشران

(ع )

مضامین خود را از پیرامون خود میگیرند و با واژهگزینی و جانشینی دایرۀ واژگان مناسرب
و ناب خود در ترکیب سخن ،جایگزین مینمایند .از آنجا که این مضامین بررای مخاطرب
ملموس و دستیافتنی است ،وی را به راحتی به وادی کالم خرود مریکشراند .از ایرن رو
میتوان گفت ژرفنگری در مضمونآفرینی و بهکارگیری واژهها و اصطالحات نوسراخته،
یکی دیگر از ویژگیهای این خطبه است .ساختار منسجم و تاروپود مسرتحکم و تدراویر
دلنشین امام علي(ع) طوري است که وقتي شنونده یا خواننده شروع به شنیدن یرا خوانردن
خطبه ميکند ،جذّابیّت و یکپارچگي کالم ،او را تا انتهاي خطبه مريکشراند .ایشران(ع) برا
مقدّمهاي دربارۀ ضرورت و فواید جهاد و عواقب ترک آن ،خطبه را آغاز مريکننرد .سرپ،
اصل موضوع یعني نکوهش اصحاب به علّت سستي و ضعف در جهاد را مطرح ميسازند و
با استدالل و برانگیختن غیرت و تدویر نتایج وخیم ترک جهاد ،آن را با ی

نتیجهگیرري

به پایان ميرسانند (قائمي.)976 : 633 ،
تبلور معاني موجود در ذهن مخاطبان ،از دیگر ویژگيهاي مهمّ این خطبه اسرت .ایرن
موضوع ،در واقع نوعي استعداد خطیب است که او را قادر میسازد تا بتواند معاني ذهني را
به صورت امري محسوس و عیني و دیدني متبلور کند .وهیفۀ تبلور و تجسّم در کالم آن
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است که وانمود کند گمانها لباس یقین پوشیدهاند؛ زیرا معاني موجود در ذهن تا زماني که
از رهگذر «تبلور» لباس یقین نپوشد ،همچنان به صورت گمان باقي ميمانند.
بر این اساس حتّي اگر «تبلور و تجسم» تخیّلي نباشد ،و برر اسراس واقعیّرت خرارجي
صورت پذیرد ،باز هم داراي قدرت فراوان تأثیرگذاري اسرت .خطیرب حتّري اگرر بره
صدق خبر و مطابقت آن با واقعیّت آگاهي کامرل داشرته باشرد ،براز اصرل «تبلرور و
تجسم» ميتواند ارزش قابل توجّهي داشته باشد .پاسخ حضررت ابرراهیم کره فرمرود
«بَلي و لکِنْ لِ یَطْمَئِنَ قَلبي» گویاي همین واقعیّت است (جاحظ.) 69/6 : 107 ،

 .6شرح خطبه
أمّا بعدُ ،فإنّ الجهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجنَةِ.

آغاز خطبه به شیوۀ معمول خطیبان عدر جاهلي ،با عبارت مشهور «أما بعد» شرروع شرده
است که این شیوه دالّ بر نام خداوند و حمد الهى و صلوات بر حضرت رسالت(ص) قلمرداد
ميشود؛ چرا که هر کالمي با حمد و ستایش خدا شروع نشود از نظر خطبرا «ابترر» اسرت
(ابنأثیر جزري16/ : 630 ،؛ الکلیني )874/9 : 470 ،و هر کالمي که با صلوات بر پیامبر نباشد،
از نظرشان «شوهاء» نامیده ميشود (ابنأثیر جزري8 /9 : 630 ،؛ زمخشري.)997/9 : 4 0 ،
«پ ،،به تحقیق که جهاد درى است از درهاى بهشت» یعنى سربب ورود بره بهشرت
است؛ خواه جهاد با کافران و منافقان باشد که جهاد اصغر است ،یا با نف ،و شریطان کره
جهاد اکبر است (سیّد رضي .)97 / : 603 ،خطبه با حسن مطلع بسیار زیبایی شروع میشود
و این پیشدرآمد خطابه و سخنرانی ،چندان شیوا و دلپسند آمرده اسرت کره شرنونده را
برای شنیدن باقی سخن تشویق مریکنرد و در طبرع و حرال او رغبرت و نشراط اسرتماع
برمیافزاید (همایی .)6 3 : 606 ،اسمیّه بودن جمله ،خود دالّ بر ثبوت و استمرار همیشرگي
آن است و تأکید با «إنَ» با توجّه به سیاق کلّي خطبه که تروبیخ و مالمرت مخاطبران بره
سبب ترک جهاد است ،نشان از این واقعیّت دارد که مخاطبان چنین اعتقادي نداشتند و به
انکار سخنان حضرت مبادرت ميورزیدند و یا عملشان مخالف دسرتورات امرام علري(ع) در
مبارزه با دشرمنان بروده اسرت .از ایرن رو حضررت از «خبرر انکراري» بررای بیران انکرار
مخاطبانش در همسویي با خود و اثبات فرار مردم روزگارش از فریضۀ جهاد بهره میگیرد.
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فَتَحَهُ اللّهُ لخاصّةِ أولیائِهِ و هُوَ لِباسُ التّقوى و دِرعُ اللّهِ الحدینةِ و جُنَتُه الوَثِیقَةُ.

«جهاد دری است که خداوند برای دوستان خاصّ خود گشروده و آن پوشرش پرهیزگرارى
است که نگاه مىدارد صاحب خود را از حرّ و برد آن جهان همچنانکه جامه ،حرافظ بردن
است از ادراك برودت و حرارت» (سیّد رضي ،)97 / : 603 ،و سپری استوار است.
جهاد ،این دژ الهي ،فرصتي ویژه براي بندگان خاصّ است .به همین سبب ،این جمله برا
فعل ماضي ذکر شده و فعلیّه بودن جمله و ثبوتیّه نبودنش ،این ادّعا را اثبات ميکند که ایرن
فرصتِ بهدستآمده همیشگي نیست؛ امّا نف ،جهاد در راه حرقّ ،ثبروت و پایرداري اسرت و
پوشش آن همیشه منتظر اولیاي خاصّ الهي است ،هر چند آنان بره علّرت تمرایالت خراصّ
بشري ،گاه و بیگاه از این مسیر منحرف ميشوند .پایداري و استواري همیشگيِ این گشایش
با سه جملۀ اسمیّه تأکید شده است« :هو لباس التّقوى و درع اللّه الحدینة و جنّتره الوثیقرة».
این سه جمله که همگي تأکیدي بر خبر جملۀ «فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة» اسرت ،بره
ی مضمون اشاره دارد؛ با این تفاوت که مسندٌإلیه در جمله اوّل« ،هو» تدریح شده و در دو
جملۀ بعدي ،مسندٌإلیه به علّت وجود قرینهها و سیاق آشکار معنا ،حذف شده است.
فمَن تَرَکَهُ رَغبَة عنهُ ألبَسَهُ اللّهُ ثوبَ الذّلِ و شمَلَهُ الربالءُ و دُیّر َ بِالدّرغارِ و القمراءِ و
ضربَ على قَلبِهِ بِاإلسهَابِ و أدِیلَ الحقُ مِنهُ بِتضییعِ الجهادِ و سریمَ الخسرفُ و مُنِرعَ
النّدفُ.

«پ ،هر ک ،جهاد را به دلیل فرار و رويگرداني از آن ترک کند ،خدايتعالى او را جامرۀ
خوارى بپوشاند و بال و گرفتارى ،وي را در بر گیرد و به حقارت و ذلّت و بىاعتبارى خروار
گردد و زوال عقل و بىخردى ،به علّت غفلت او از مدالح دنیوى و اخروى ،بر دلش چیره
شود و به سبب ضایع ساختن کارزار ،حرقّ از وي رويگردانیرده شرود کره در نتیجرهْ ایرن
شخص مغلوب دشمن ميشود و به ناچار ،انواع ذلّت و خوارى و پستي ،به اجبرار و شردّت
زیاد بر وي هجوم ميآورد و از عدالت و داد منع ميشود».
لفظ «رغبة عنه» به معناي رويگرداني است و «دُیّ َ» یعني خوارشده؛ واژۀ «الدیوث» در
معناي «بيغیرت» از همین ریشه است (فیومي .)978/9 : 4 4 ،نویسندۀ مجمعالبحرین معتقد
است که «الدیوث» یعني کسي که محارمش وي را خوار و ذلیل گرداننرد ،بره طروري کره
چشم خود را بر فسق و فجورشان ببندد (طریحري .)984/9 : 608 ،هر چند بهتر است که این
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لفظ را در معناي استعاري (استعارۀ تبعیّه) تفسیر کنیم؛ چرکه واژۀ «جمل مدَی » به معنراي
«خوار شدن» در زماني است که صعوبت و استواري و سختي جسمش از بین برود (زبیردی،
.)9 6/6 : 4 4
از این رو کاربرد این واژه براي مخاطبان فراری از جهاد مقدّسْ به معناي زوال قردرت
و بر باد رفتن آبروي مردانگي است و همانطور که شتر نر بدون قدرت و اسرتحکامْ معنرا
ندارد ،این «نامردان» نیز گویي غیرت مردانگي خود را از دست دادهاند و به همین سبب ،در
اواخر خطبه با عبارت «یا أشباه الرّجال و ال الرّجال» مخاطب قرار گرفتند .بنابراین ،حضرتْ
آنها را بهسان شتران نر بيخاصیّتي تشبیه کرده است که هیچ قدرت و تحرّکري ندارنرد ،و
فسق و فجور آنان ،نتیجۀ طبیعي زندگيشان خواهد بود.
لفظ «القَمَاء» به معناي «حقارت و پستي» است .کاربرد مقدور این لفظ (القَمَا) خطاست؛
هر چند که راوندي آن را با قدر روایت کرده است (ابنمیثم )6 /9 : 639 ،و لفظ «إسرهاب»
به معناي «از بین رفتن خرد و اندیشه» است .هر چند که این واژه از نظر برخي به معنراي
«زیادهگویي» هم آمده است؛ گویي که کالم ترککنندگان جهاد به سبب زیرادهگرویي ،در
نظر دیگران بياعتبار جلوهگري ميکند (ابنأبيالحدید.)00/9 : 474 ،
بر دل رهاکنندگان جهاد ،خوارى و ذلّتِ از دست دادن عقل و آگراهى ،مُهرر خرورده و
تثبیت شده است .در واقع ،اینْ جملهاي اسرتعارهاى اسرت ،مثرل «ضُررِبَتْ عَلَریْهِمُ الذِلَرة وَ
الْمَسْکَنَة» .با این توضیح ،کلمۀ «اسهاب» به معناى «از دست دادن اندیشه و عقرل» اسرت.
وجه مشابهت در استعاره ،فراگیرى خوارى است ،چنانکه خیمه و بارگاه برافراشرته ،افرراد
داخل خود را مىپوشاند .احتمال دیگر در مفهوم کلمۀ «اسهاب» پرحرفى بدون فایده است؛
زیرا انسان هنگام وحشت و ترس بسیار ،سخنان نابهجا بر زبران مريرانرد ،ولرى از گفترار
زیادش نتیجهاى نمىگیرد.
عبارت «أدِیلَ الحقُ منه بتضییعِ الجهاد» یعني به سبب ضایع کردن فریضۀ جهاد ،حقّ
از او گرفته و دشمن بر او پیروز ميشود« .باء» در اینجا سببیّه است .از این رو تباهي جهاد،
نتیجهاش پیروزي دشمن و روي گردانیدن حقّ از لشکر مسلمانان است .چنین کسرى ،بره
راه محو و نابودى کشانده مىشود.
با توجّه به عبارت «سِیمَ الخسفُ» ،خسف و خسوف ،به محو شدن نور ماه گفته مىشود
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و نیز فرورفتن و ناپدید شدن در زمین ،و «سیم» از مادّه «سوم» به معنراى «دنبرال چیرزى
حرکت کردن» آمده است .مفهوم جمله چنین مىشرود کره تارکران جهراد ،در راه محرو و
نابودى خویش گام برمىدارند و در طول تاریخ ،بارها دیده شده که اقوام و ملّتهایى بر اثر
سستى در جهاد ،خود و کشورشان را از صفحۀ جهان محو کردهاند.
لفظ «مُنِعَ النّدفُ» به مفهوم محروم شدن از عدالت است .دلیل این معنا روشن اسرت؛
زیرا طرفداران عدالت ،غالبا در اقلیّتاند .اگر در اقلیّت کمّى نباشند ،از نظر کیفیّت و قدرت،
در اقلیّتاند .به همین دلیل ،سلطهگران سودپرست ،تا آنجا که به اصطالحْ کاردشان ببررّد،
پیش مىروند و حقوق ملّتهاى مظلوم را پایمال مىکنند و پیوسته بر مال و جاه و جرالل
خود مىافزایند (مکارم شیرازي.) 4 /9 : 601 ،
عبارت «ألبسه اهللاُ ثوبَ الذّلّ» ،جواب شرطي است که برراي ترارک جهراد بیران شرده
است .در این عبارات ،شش جملۀ دیگر نیز پیاپي با عطف بر جزا ،در تکمیل و تنوّع معنایي
مجازات فراریان جهاد ،نقش بيبدیلي را ایفا ميکند؛ از خواري و ذلّت و عمومیّت برال ،ترا
بيغیرتي و یاوهگویي در میان خلق ،که نتیجۀ کلّياش پیروزي دشمن خواهد برود .همرۀ
این موارد ،سیاق کلّي حاکم بر خطبه را تأکید ميدارد که همان توبیخ و مالمت و سرزنش
کوفیان است.
أال وَ إنِي قَدْ دَعَوْتُکُمْ إلَى قِتالِ هؤُالءِ الْقَوْمِ ر لَیْال وَ نَهارا وَ سِرّا وَ إِعْالنا ر وَ قُلْتُ لَکُمُ
اغْزُوهُمْ قَبْلَ أنْ یَغْزُوکُمْ .فَوَاللّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْررِ دَارِهِرمْ إلّرا ذَلُروا ر فَتَرواکَلْتُمْ وَ
تَخَاذَلْتُمْ ر حَتّى شُنَتِ الْغَارَاتُ عَلَیْکُمُ وَ مُلِکَتْ عَلَیْکُمُ الْأوْطَانُ.

حضرت پ ،از آنکه در آغاز خطبه ،به اجمال ،تشویق بره جهراد و تروبیخ بره تررك آن را
یادآور شدند ،با استفاده از لفظ «أال» و جملۀ اسمیّه با تأکید بر منکران فضریلت جهراد ،برا
جمالتي پیاپي ،کوفیان را سرزنش مريکنرد؛ چررا کره بارهرا و بارهرا از پرذیرش جهراد و
رویارویي با دشمن سر باززدهاند .نوع جمالت توبیخي ،حاکي از درخواست مکرّر از کوفیان
در جهاد با دشمنان است .حضرت(ع) بارها تذکّر داده بودند که قبل از آمدن دشمن باید بره
سراغ وي رفت؛ زیرا هیچ جمعیّتى در درون خانهاش مورد هجوم قرار نمىگیرد؛ مگر اینکه
خوار و ذلیل مىشود .بالغت داستان و متن ،تا حدود زیادی بسته به کاربردهرای زبرانی و
قدرت نویسنده در القای معانی ثانوی و تلویحی است و در اینجا (بهخدروص در توصریفات
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حضرت) میتوان قدرت نویسنده را در استفاده از ابزارهای زبانی ادبي مالحظه کرد؛ چرا که
کردار و گفتار هر شخدیّت مطابق با شأن اوست؛ بنابراین ،حالت سخن گفرتن و موقعیّرت
آن ،در اینجا به مقتضای حال خود گوینده بستگی دارد (شمیسا.)99 : 633 ،
توهّمات ذهنى ،تأثیر شگفتي بر جسم و بدن دارند؛ گاهى موجب فزونى قوّت و نیرو و
گاهى سبب نقدان آن ميشوند .علّت خوارى و ذلّت کسى کره در داخرل خانرهاش بره او
حمله شده ،هر چند شجاع باشد ،ناشي از همین توهّمات اسرت کره اگرر دشرمنْ قروى و
نیرومند نبود ،حمله نمىکرد (ابنمیثم.)03/9 : 639 ،
تأکید حضرت بر حمله به دشمن قبل از هجوم آنان به داخل سرزمین خودي ،نشان از
درک عمیق و تجربۀ ارزشمند ایشان(ع) درمورد بازتاب مسائل اجتماعيِ نبرد و تاکتی هاي
جنگ رواني دارد .هر چند که بیان محتواي شورانگیز چنین خطبهاي از قول افراد ترسرو و
بيتجربه ،عمال نه ممکن است و نه تأثیرگذار .تجربۀ عملي ایشان در غزوات صدر اسرالم
و مطابقت لفظي و محتوایي این خطبره برا سرابقۀ جهراديشران ،خرطّ بطالنري برود برر
تهمتهاي ناروایي که بر ایشان(ع) روا ميداشتند.
ثبات آن حضرت(ع) در دعوت مستمرّ به نبرد با دشمن ،با جملۀ ثبوتیّرۀ «إنّري دعروتکم
لیال و نهارا و سرّا و إعالنا» و بیان جزئیّات این دعوت که با شناخت تاکتیر هراي جنرگ
رواني همراه است و با استفاده از قیدهاي مکرّر معنایي و اضافي که به تأکید مضمون این
دعوت ميپردازد و ترک عملي و اثباتشدۀ جنگ از جانب کوفیان با عبرارت بردون انکرار
فعل ماضي (فَتواکلتم و تخاذلتم) و نتیجهگیري منطقري آن کره بره اشرغال سررزمینهراي
کوفیان منجر شد ،همه و همه بیانگر مطابقت واژگاني و محتوایي خطبه با شناخت عمیرق
تجربۀ جنگي ایشان(ع) دارد.
و َهَذَا أخُو غَامِدٍ وَ قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ األنْبَارَ ر وَ قَدْ قَتَلَ حَسَرانَ بْرنَ حَسَرانَ الْبَکْررِيَ ر وَ
أزالَ خَیْلَکُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا ر وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أنَ الرَجُلَ مِنْهُمْ کَرانَ یَردْخُلُ ر عَلَرى الْمَررْأة
الْمُسْلِمَة وَ االُخْرَى الْمُعَاهِدَة ر فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَلَائِدَهَا وَ رُعَاثَهَا ر مَا تَمْنَعُ مِنْهُ
إِلّا بِاإلسْتِرْجَاعِ وَ اإلسْتِرْحَامِ ر ثُمَ انْدَرَفُوا وَافِرِینَ ر مَا نَالَ رَجُال مِنْهُمْ کَلْمٌ وَ لَرا أرِیرقَ
لَهُمْ دَمٌ ر فَلَوْ أَنَ امْرَأ مُسْلِما مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفا ر مَا کَانَ بِرهِ مَلُومرا بَرلْ کَرانَ بِرهِ
عِنْدِي جَدِیرا.

واژۀ «استرجاع» در نزد مفسّران نهجالبالغه ،به دو معنا تفسیر شده است :نخست به «گریه
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و زارى که توأم با هقهق و رفتوآمد صردا در گلرو» ،و دیگررْ گفرتن عبرارت «ألَرذِینَ إِذا
أصابَتْهُمْ مُدِیبَة قالُوا إنّا للّه و إنّا الیه راجعون» (بقره ) 83 :که معموال در مدرائب سرخت،
آنهنگام که کارى از دست انسان ساخته نیست ،گفته مىشود .از سوي دیگر ،با توجّه بره
متن حماسي امام(ع) ،جالب این است که تجاوز به حریم و گرفتن زینتآالت زنان مسلمان
و غیرمسلمان و هت

احترام آنها ،در ی

ردیف شمرده شده و نشران مرىدهرد کره اوّال

اسالم تا چه حدّ براى ناموس مردم اهمّیّت قائل است ،و ثانیا تا چه اندازه خود را متعهّد به
دفاع از اقلّیّتهایى مىداند که در پناه اسالم زندگى مىکنند (مکارم شیرازي.) 89/9 : 601 ،
امام(ع) در ادامه پ ،از بیان اینکه ترس بيجاى پیروانش از دشمن باع سهلانگرارى
آنان در ک ارها و متفرّق شدنشان از اطراف آن حضرت شده که در نتیجه فرمرانش را اجررا
نمىکنند و در مقابل هجوم دشمن و چیره شدنشان بر سرزمینشان برنمىخیزند ،مراجراي
ورود سپاه دشمن به شهر انبار و کشتن کارگزار آن حضرت و بیرون راندن سرپاه از مررز و
قرارگاهشان ،و بىحرمتى به زنان مسلمان و زنان اهل کتاب تحت ذمّۀ اسرالم ،و ربرودن
اموال مسلمانان را به تفدیل و با فضایي آکنده از توبیخ برراي کوفیران برمریشرمارد .بره
عبارت دیگر ،در «تقریع» و کوبندگي مخاطب ،از فرنّ سرخنوري بیراني «اطنراب» کمر
ميگیرد .همانطور که مشهور است ،از اسلوب «اطناب» براي مخاطب کنردذهن اسرتفاده
ميشود؛ جز در مواردی که نیاز به توضیح بیشتري براي اثبرات مفراهیم در ذهرن و جران
شنونده باشد.
فَیَا عَجَبا وَ اللَهِ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ الْهَمَ ر إجْتِمَراعُ هرؤُالءِ الْقَروْمِ عَلرى بَراطِلِهِمْ ر وَ
تَفَرُقِکُمْ عَنْ حَقِکُمْ ر فَقُبْحا لَکُمْ وَ تَرَحا حِینَ صِرْتُمْ غَرَضا یُرْمَرى ر یُغَرارُ عَلَریْکُمْ وَ ال
تُغِیرُونَ ر وَ تُغْزَوْنَ وَ ال تَغْزُونَ وَ یُعْدَى اللَهُ وَ تَرْضَوْنَ.

سپ ،حضرت براى تأیید مطلب قبلي و سرزنش کوفیان ،با شگفتى ناله سر مىدهرد.
کلمۀ «عجبا» را به صورت نکره بیان فرموده تا چنان وانمود کند که گویا امر مورد تعجّب،
مشخّص و معیّن نیست و با «ندا» حضور یافته است و آن را تکرار فرموده تا شردّت امرر را
بیان کند (ابنمیثم.)37/9 : 639 ،
 .این آیه ،معروف است به آیۀ استرجاع.
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(فیا عجبا) ندب «عجبا» بر مددریّت است و منادا ،محرذوف اسرت و تقردیر کرالم آن
است که :یا قوم! اعجبوا؛ یعنى اى گروه من! از این یاران من تعجّب کنید.
در عبارت بعدی ،امام به طور مجاز لفظ مرگ (یمیت) را بهجاى غرم و انردوه بره کرار
مىبرد؛ یعنى چیزى را به اعتبار آیندهاش نامگذارى فرموده و به عبارت دیگرْ نرام مسربّب
(موت) را روى سبب (غم) گذاشته است (همان.)3 :
حضرت در ی ترکیب استعارهاي زیبا ،کوفیان را به سریبلهراي زبرون و خوارشرده و
محکوم به ضربات پیاپي و آزمایش و خطاي دشمنان تشبیه کرده است .جردایي از حرقّ و
جهاد ،استمرار تیرهاي دشمن و غارتهاي گاه و بیگاه اهریمنان را براي کوفیان به ارمغان
آورده است ،به حدّي که فقط نظارهگر این غارت شوماند و بردان رضرایت مريدهنرد .بره
همین سبب ،مورد نفرین حضرت(ع) واقع ميشوند .علي(ع) در چند جملۀ کوتاه ،با استفاده از
چند فعل مضارع «یغار علیکم»« ،ال تَغیرون»« ،تُغزَون»« ،ال تُغزَون»« ،یعدي اهللاُ»« ،ترضَون»
حاالت مختلفي از معاني استمرار تجدّدي افعال مذکور را به صورت شلّاقهاي پيدرپي بر
سر کوفیان فرود ميآورد تا شاید اندکي از غیرت بربادرفتۀ آنان را به تکاپو وادارد.
فَإِذا أمَرْتُکُمْ بِالسَیْرِ إلَیْهِمْ فِي أیّامِ الْدَیْفِ ر قُلْتُمْ هذِهِ حَمَارَة الْقَیْظِ ر أمْهِلْنَا یُسَبَخْ عَنَرا
الْحَرُ ر وَ إذا أمَرْتُکُمْ بِالسَیْرِ إلَیْهِمْ فِي الشِتَاءِ ر قُلْتُمْ هذِهِ صَبَارَة الْقُرِ ر أمْهِلْنَا یَنْسَلِخْ عَنَا
الْبَرْدُ ر کُلُ هذَا فِرَارا مِنَ الْحَرِ وَ الْقُرِ ر فَأنْتُمْ وَ اللّهِ مِنَ السَیْفِ أفَرُ.

واژۀ «حمارّة» به تشدید حرف «ر» یعني شدّت گرماي تابستان و «حمّارة» به تشردید حررف
«م» به معناي مسافران است .واژۀ «القیظ» به معناي تابسرتان اسرت و لفرظ «صربارّة» بره
تشدید حرف «ر» به معناي شدّت سرما و «القر» نیز به معناي سرما آمده است.
امام(ع) پ ،از ت وبیخ و سرزنش آنان ،عذرهاى گوناگونى را که در مقابل سرپیچى از
دستورهاى او مى آورند ،شرح مي دهند؛ با این بیان که گاهى به بهانرۀ شردّت گرمرا و
زمانى به بهانۀ سختى سرما و بهانه جویي هاى دیگر ،در انجام وهیفه کوتاهى مى کنند؛
از این رو هر انسان خردمندى ،از آن بوى تنبلى و سستى را درمى یابد و درك مى کند
که مقدود از این بهانه ها چیزى جز فرار از مسئولیّت نبوده اسرت« :أنرتم و اللّره مرن
السّیف أفرّ» .امام(ع) در این عبارت  ،این نکته را متذکّر می شوند که با فرض پرذیرفتن
اینکه گرما و سرما مانع کارزار آنان بوده ،همینْ دلیل نا توانى و ضعف آنهاست.
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این الفاظ بسیار مستحکم ،به همراه معاني استوار و نیکو ،چنان عرصۀ فررار از توجیره را
برای کوفیان تنگ ميکند که جز پذیرش فرار از جنگ ،چارهاي ندارند .جمله با ادات شرطیّۀ
«إذا» شروع شده که بر سر فعل ماضي آمده است؛ چنین مواقعي ،خطیرب بره محقّرقالوقروع
بودن جواب شرط یقین دارد .به عبارت دیگر ،ابزار شرط و فعل شرط و جواب شرط همه برا
هم در فضایي هماهنگ ،هر نوع انکار معناي فرار از میدان نبرد را بر کوفیان ميبندد .این دو
جمله شرطیّه به همراه جواب شرط ،مقدّمهاي با استحکام معنایي است تا محترواي اصرلي و
لبّ کالم و هستۀ مرکزي آن (أنتم و اهللا من السیف أفرّ) بر سر کوفیان فرود آید.
از سوي دیگر ،حضرت(ع) پیش از بیان این جملۀ اسمیّۀ ثبوتیّه که هدف اصلي کالم را
تشکیل ميدهد ،در اقدامي هماهنگ با معناي اصلي ،مقدّمۀ استداللي لفظي و هرمشرکل
دیگری را مثل «کلّ هذا فرارا من الحرّ و القر» بیان ميدارند که کوفیران را قبرل از بیران
غرض اصلي خطیب ،کامال تسلیم ميسازد.
یَا أشْبَاهَ الرِجَالِ وَ ال رِجَالَ ر حُلُومُ الْأطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَاتِ الْحِجَرالِ ر لَروَدِدْتُ أنِري لَرمْ
أرَکُمْ وَ لَمْ أعْرِفْکُمْ مَعْرِفَة ر وَ اللَهِ جَرَتْ نَدَما وَ أعْقَبَتْ سَدَما ر قَاتَلَکُمُ اللَهُ لَقَردْ مَلَرأتُمْ
قَلْبِي قَیْحا ر وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظا ر وَ جَرَعْتُمُونِي نُغَبَ التَهْمَرامِ أنْفَاسرا ر وَ أفْسَردْتُمْ
عَلَيَ رَأیِي بِالْعِدْیَانِ وَ الْخِذْالنِ ر حَتّى قَالَتْ قُرَیْشٌ ر إِنَ ابنأبيطَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ ر وَ
لکِنْ ال عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ ر لِلّهِ أبُوهُمْ ر وَ هَلْ أحَدٌ مِنْهُمْ أشَدُ لَهَرا مِرَاسرا وَ أقْردَمُ فِیهرا
مَقَاما مِنِي ر لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ ر وَ هَا أنَا قَدْ ذَرَفْتُ عَلَى السِرتِینَ ر وَ
لکِنْ ال رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ.

حضرت(ع) پ ،از سرزنش شدید یارانش ،آنان را به دلیل داشتن سره خدرلت نکروهش
مىکند :اوّل آنکه صفت مردانگى را از ایشان نفى مىکند و آنران را بره سربب نداشرتن
شجاعت و عزّت نف ،و تعدّب ناموسى ،نامردانى مردنما مىخواند .دوم آنکه آنران را از
جهت کم خردى به کودکان تشبیه کرده است؛ زیرا کودکان و خردساالن بالقوّه عاقلاند،
نه بالفعل .سوم آنکه آنان را در عقل به زنان تشبیه کرده؛ چررا کره کودکران و زنران از
جهت نقدان و نارسا بودن اندیشه ،در امور ویژۀ کشوردارى و جنگ ،همساناند .سرپ،
به آنها مى فهماند که از دیدار و آشنایى با آنها بیزار است؛ زیرا آشنایى با ایشان به علّت
کوتاهي آنان در دفاع از دین ،سبب اندوه حضرت شد (ابنمیثم.)36/9 : 639 ،
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حضرت با جملۀ «قاتلکم اللّه» ،شدیدترین نفرین را نثار آنها کررده اسرت؛ زیررا مقاتلره
ر که عملى طرفینى است ر خود موجب دشمنى مىشود و دشمن خدا بودن ،پیامدهایى از
قبیل لعن و دورى از لطف خدا را به همراه دارد و چون لفظ مقاتله و دشمنى حقیقى براي
خداوند ممکن نیست ،لفظ قاتل در اینجا به معناى مجرازى و در معنراي دوري از رحمرت
الهي به کار رفته است.
عبارت «لقد مألتم قلبى قیحا» (دل مرا خون کردید) ،نهایتِ آالم درونی و تألّمات روحى
آن حضرت را مىرساند .امام علي(ع) مجازا از دردهاى دل خرود بره چررك و خرون تعبیرر
فرموده و بهجاى ذکر مقدّمه ،اصل بعد از مقدّمه و نتیجۀ آن را آورده است؛ زیرا نهایتِ درد
ی

عضو ،چرکین شدن آن است .واژۀ «قیحا» در معناي زردآب و چرک ،کنایره از شردّت

تألّم و تضجّر است؛ چرا که «قیحا» غایت دردمندي عضو بردن اسرت و نیرز اطرالق لفرظ
«سخن» بر عمل آنها به عنوان مسبّب دردهاى دل آن حضرت ،ی

نوع مجاز است.

همچنین جملۀ «جرّعتمونى نغبَ التَهمامِ أنفاسا» (کاسههاى غم و اندوه را جرعه جرعه در

کام من ریختید) ،با استعاره بیان شده است؛ زیرا جرعه جرعه ریختن معموال دربارۀ نوشاندن
آب و مانند آن در گلو به کار مىرود ،ولي در اینجا اندک اندک خورانردن غرم ،بره جرعره
جرعه ریختن آب تشبیه شده است ،که این نوشیدني ب ،ناگوار ،حاصل آشنایي کوفیان با
حضرت بود.
لفظ «أنفاسا» در آخر عبارت نیز مجاز است؛ زیرا نفَ ،در لغت به طور حقیقى هوایى است که
وارد دستگاه تنفّسى مىشود .در این مورد ،امام(ع) این لفظ را در آن مقدار از غرم و انردوهى کره
لحظه به لحظه از طرف یارانش بر وی وارد مىشده به کار برده ،و این لفظ ،دومین کلمۀ مجراز
در ی عبارت وابسته است و نظیر آن در آیۀ «أذاقَها هللاُ لِباسَ الجوعِ و الخوفِ» دیده ميشود.
عبارت «أفسدتُم رأیى بالعدیان» حاوى آخرین شکایت آن حضررت از اصرحاب خرویش
است .معناى تباه کردن رأى حضرت ،آن است که بر اثر بىتوجّهى به دستورهایش ،از انجام
آن سر باززدند و آن امور را بىفایده تلقّى کردند و این گسرتاخی را بره جرایی رسراندند کره
قریش گفتند :او مرد قهرمانى است ،ولى در کارهاى جنگى مهارتى ندارد .البتّه حضرت(ع) برا
عبارت «للّه درّ أبوهم» که دربارۀ ستایش در کالم ميآید ،نسبت بيتجربگي در امور جنگ را
ردّ کردند و در مقام استفهام از نوع «تقریر» و اثبات برآمدند که آیا بیناتر و پیشقدمترر از او در
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جنگ کسى وجود داشت ،و آنگاه حضور خود در جنرگ و تحمّرل کرردن مشرقّات آن را در
بیشتر دوران عمر ر حتّى پیش از بیست سالگى ر گواه صدق ادّعاى خرود مريداننرد و بیران
میدارند که بر خالف ادّعاى قریش ،سبب تباهى حال یارانش ،کرمتجربگرى حضررت(ع) در
جنگ نیست ،بلکه اطاعت نکردن کوفیان از دستورات آن حضرت(ع) است« :لکن ال رأى لمن
ال یطاع؛ زیرا اندیشهاى که پذیرفته نشود ،به منزلۀ اندیشهاى بىاثرر خواهرد برود؛ هرر چنرد
درست و بهجا باشد» و نمونۀ کامل این ادّعا ،وجود مقدّس آن حضرت است.
سیاق کلّي این قسمت از خطبه ،توبیخ و مالمت مخاطبان است ،به طوري کره شردّت
توبیخ ،واژه به واژه زیادتر ميشود .عباراتي نظیر «ال رجال» و «حلروم األطفرال» و «عُقرول
ربّات الحجال» ،پله پله کوفیان را به وادي رذالت ميکشاند و هنوز یر

عبرارت را هضرم

نکرده ،عبارات تحقیرآمیز محکمتر دیگری تسلسلوار میآورند و بهسان پتکي آهنرین برر
سرشان فرود ميآید .سپ ،حضرت(ع) از دیدن و شرناخت آنران نیرز ابرراز انزجرار و تنفّرر
ميکند؛ چرا که آنان اندیشۀ جهادي امام(ع) را به تباهي میکشاندند و ایشران را مرتّهم بره
بيتجربگي در میدانهاي نبرد ميکردند .این در حالي است که ایشان(ع) با وجود سنّ کم،
پهلوانان نامي قریش و بزرگان لجوج یهود را در غزوات صدر اسالم از پاي درآوردند.
اگر در تاریخ کوفه و کوفیان و عهدشکنىها و نفاقافکنىها و بىوفایىها و سسرتى و
ضعف آنان بیشتر مطالعه کنیم ،فلسفۀ این سرزنشهاى تند و شدید را درمىیرابیم .گرویى
امام(ع) به عنوان آخرین راه درمان برای بیوفایی کوفیان و کوردلی آنان ،ایرن سرخنان را
انتخاب فرموده است؛ همان کسانى که غیرتشان در برابر هیچ چیز به جروش نمرىآمرد و
انواع تحقیرها را از دشمن پذیرا مىشدند .استفاده از این راه ،از نظر روانشناسى ،در برابرر
بعضى از گروهها کارساز است .این سخنان ،در واقرع ،سرخن کسرى اسرت کره از پیرروان
سستعندر مأیوس شده و براى بیدار کردن آنها جز استفاده از این کلمات توبیخی ،راهى
نمىبیند و عجب اینکه آنان با این همه تازیانههاى سخن ،بیدار نشدند.
 .4نتیجه
سیاق عمومي و فضاي کلّي این خطبه ،توبیخ و مالمت مردمان کوفه است که به دالیرل
نفساني و حبّ دنیاپرستي ،جهاد با دشمنان را رها کررده بودنرد و مرورد مالمرت حضررت
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علي(ع) واقع شدند .هماهنگي کاملي برین الفراظ و عبرارات و معراني ایرن خطبره برا روان
خطیبش برقرار است .به عبارت دیگر ،جنبۀ روانشناختي خطبه ،دقیقا با الفاظ و معاني آن
منطبق است .به باور ما ،با توجّه به یافتههاي مقاله ،ميتوان به این نتایج دست یافت:
 .اسمیّه بودن برخي از جمالت آغازین خطبه ،دالّ بر ثبوت و استمرار همیشرگي آن
است و تأکید با «إن» با توجّه به سیاق کلّي خطبه که توبیخ و مالمت مخاطبان بره سربب
ترک جهاد است ،نشان از این واقعیّت دارد که مخاطبان داراي چنین اعتقادي نبودند و به
انکار سخنان حضرت مبادرت ميورزیدند.
 .9در برخي از عبارات خطبه ،جمالت فعلیّۀ پیاپي ،به صورت شرط و جزا در تکمیل و
تنوّع معنایي مجازات فراریان جهاد ،نقش بريبردیلي ایفرا مريکنرد؛ از خرواري و ذلّرت و
عمومیّت بال تا بيغیرتي و یاوهگویي در میان خلق ،که نتیجرۀ کلّرياش پیرروزي دشرمن
خواهد بود ،که همۀ آنها سیاق کلّي حاکم بر خطبه را تأکید ميکند.
(ع )

 .6کثرت جمالت توبیخي و نوع آن ،حاکي از درخواست مکرّر امام از کوفیان بررای
جهاد با دشمنان است .ایشان(ع) بارها تذکّر داده بودند که قبل از آمدن دشمن باید به سراغ
وي رفت؛ زیرا هیچ جمعیّتى در درون خانهاش مورد هجوم قرار نمىگیرد ،و اگر قرار گیرد،
خوار و ذلیل خواهد شد.
 .4با شرح عذرهاى گوناگون کوفیان ،با الفاظ بسیار مستحکم به همراه معاني استوار و
نیکو ،چنان عرصۀ فرار از توجیه بر سر کوفیان فرود ميآید که جز پذیرش فرار از جنرگ،
چارهاي ندارند .بنابراین ،سیاق کلّي بیشتر جمالت ،تروبیخ و مالمرت مخاطبران اسرت بره
طرروري کرره ش ردّت ترروبیخ ،واژه برره واژه و عبررارت برره عبررارت در فضرراي کلّرري خطبرره
حکمفرماست.
منابع
قرآن کریم.
ابنأبيالحدید ( ،) 474شرح نهجالبالغة ،تدحیح محمّد أبوالفضل إبراهیم ،چاپ اوّل ،قم ،مکتبرة آیرةاهللا
المرعشي.
ابنأثیر جزري ،مبارک بن محمّد ( ،) 630النهایة في غریب الحدی و األثرر ،التحقیرق محمرد الطنراحي
محمود ،چاپ چهارم ،قم ،مؤسّسۀ مطبوعاتي اسماعیلیان.

بررسی و تحلیل زیباییشناختی خطبۀ جهاد 68/

ابنمیثم بن علي میثم بحراني ( ،) 639شرح نهجالبالغة ،چاپ دوم ،بي جا ،دفتر نشر الکتاب.
أبوحمدان ،سمیر ( ،) 603عناصر تأثیرگذار در بالغت عربي ،ترجمرۀ حسرن دادخرواه ،چراپ اوّل ،اهرواز،
دانشگاه شهید چمران.
البدوي ،ابراهیم ( ،) 4 4فنّ الخطابة ،راجعه و قدم له العلّامه السّید محمّد حسرین فضرلاهللا ،بیرروت ،دار
األمیر.
جاحظ ،عمر بن بحر ( ،) 107الحیوان ،تحقیق یوسف السببي ،بیروت ،دار الفکر.
جرداق ،جرج ( ،)9774اإلمام علي ،صوت العدالة اإلنسانیّة ،الطبعة األولي ،بیروت ،دار المهدی.
(س)

حسینی اجداد نیاکی ،سیّد اسماعیل (« ،) 633تجزیه و تحلیل ادبي خطبۀ حضررت زینرب

در کوفره»،

نشریّۀ سفینه ،شمارۀ  ،99بهار ،صص . 90- 78
زبیدي ،محمّد مرتضي ( ،) 4 4تاج العروس ،تدحیح علي هاللي و علي سیري ،چاپ دوم ،قرم ،مؤسّسرۀ
دار الهجرة.
زرّینکوب ،عبدالحسین ( ،) 631نقد ادبی ،چاپ نهم ،تهران ،امیرکبیر.
زمخشري ،محمود بن عمر ( ،) 4 0الفائق في غریب الحدی  ،التحقیق ابراهیم شم،الردّین ،چراپ اوّل،
بیروت ،دار الکتب العلمیّة.
سیّد رضي ( ،) 603تنبیهالغافلین و تذکرةالعارفین ،ترجمۀ ملّافتحاهللا کاشراني ،تدرحیح سریّد محمّردجواد
ذهني تهراني ،چاپ اوّل ،تهران ،پیام حق.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا (  ،) 61صور خیال در شعر فارسی ،چاپ پانزدهم ،تهران ،نشر آگه.
شمیسا ،سیروس ( ،) 636انواع ادبی ،ویرایش چهارم ،تهران ،میترا.
رررررر ( ،) 633معانی ،چاپ اوّل ،تهران ،میترا.
طالقانی ،محمود ( ،) 604پرتوی از نهجالبالغه ،چاپ دوم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
طریحي ،فخرالدّین محمّد ( ،) 608مجمعالبحرین ،تدحیح احمد حسیني اشکوري ،چراپ سروم ،تهرران،
مرتضوي.
عالمی ،روحاهللا ( ،) 631منطق ،چاپ دوم ،تهران ،شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی.
عرب ،عبّاس (« ،) 601هماهنگی قالب و مضمون در خطبۀ جهاد» ،نشریّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارۀ  67و  ، 6پاییز و زمستان.
فیومى ،أحمد بن محمّد ( ،) 4 4المدباح المنیر في غریب الشّرح الکبیر ،چاپ دوم ،مؤسّسۀ دار الهجرة.
قائمي ،مرتضي ( ،) 633سیري در زیبایيهاي نهجالبالغه ،چاپ اوّل ،قم ،ذويالقرب.
القیرواني ،ابوعلي الحسن بنسیق ( ،) 4 3العمدة في محاسنالشّعر و آدابه و نقده ،شرح التقردیم و الشررح
لدالحالدّین الهواري و هدي عودة ،بیروت ،دار الهالل.
الکلیني ،محمّد بن یعقوب ( ،) 470الکافي ،تدحیح علياکبر غفّراري و محمّرد آخونردي ،چراپ چهرارم،
تهران ،دار الکتب اإلسالمیّة.
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مکارم شیرازي ،ناصر ( ،) 601پیام امام شرح تازه و جامعي بر نهجالبالغة ،چاپ اوّل ،تهرران ،دار الکترب
اإلسالمیّة.
هاشمی ،أحمد ( ،) 633جواهرالبالغة فی المعانی و البیان و البدیع ،چاپ چهارم ،تهران ،الهام.
همایی ،جاللالدّین ( ،) 606فنون بالغت و صنایع ادبی ،چاپ دهم ،تهران ،هما.

