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 چکیده 

 و یأس، حیرت و امید شادی، اندوه، چون هاییحالت و شامل ادبی اثر یک پیدایش عوامل تریناساسی از عاطفه
کند می ایجادو ادیب  هنرمند ذهن دررا  دیگری عمل هر یا حادثه که است رغبت طرب و ترس، و خشم تعجب،

کند. در میان  منتقل دیگران به کرده احساس خود کهچنان را آن از ناشی تأثیرات و حاالت این کوشدمی او و
های مختلف ایراد شده است. در هایی است که در حضور مردم و در مناسبتدارای خطبهه البالغنهجمتون دینی، 

که خود، آن  یاگونهبه ؛شوداز اندوه و خشم می سرشارها هایی هستند که مخاطب با خواندن آناین میان خطبه
پژوهش حاضر که با روش توصیفی نتایج  حس ناشی از هنرمندی خالق آن است.کند و این حس را لمس می

سزایی هتأثیر بآهنگ متناسب، گانی با نظمعاطفۀ غضب در گزینش واژن است که حاکی از آتحلیلی سامان یافته 
 مختلف هایی هماهنگ با آن بهره برده و با تکیه بر روشگراز تصویر داد این عاطفهر برونداشته و امام)ع( د

 شود.همان حس و عاطفۀ مورد نظر دستخوش ها ن این خطبهکه مخاطب با شنید باعث شده
 

 .کوفه عراق، غضب، عاطفۀ خطبه، ،)ع(علی امام :هایدواژهکل
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 مقدمه .1
را از یک متن های خاصی است که آنناصر و ویژگیع دانیم هر متن ادبی دارایگونه که میهمان

و  باعث اثرگذاری ست کههاآن کارگیریبه و چگونگی سازد و در واقع وجود این اجزامیمتمایز  یرادبیغ
یک ادیب به تناسب نوع اثری که عرضه  یعنی به هر اندازه؛ شوداحساس لذت هنری در مخاطب می

توان کار ادبی او را در سطح عالی و ماندگار ارزیابی می ،توانمند باشد این عناصرکارگیری بهدر  کندمی
  ،معاصر ناقدان دیدگاه از (.44: 1991 الخفاجی،) «بخشدمی جاودانگی صفت ادبیات به ،عنصر این» و کرد

؛ (11: 1994 الشایب،)« اسلوب و معنی خیال، عاطفه،» :کرد خالصه عنصر هارچ درتوان می را عناصر ادبی
 با عناصر این بسامد اثری هر در چه اگر است؛ ضروری عناصر این وجود ،ادبی انواع از نوع هر در بنابراین

 .(99 :1992 عتیق،) است متفاوت ،آن طبیعت به توّجه
و  ، دینییاری از معارف اخالقیعالوه بر دارا بودن بس او ادب ابه اذعان بسیاری از علمالبالغه نهجکتاب     

از این کتاب  یتوجهقابلدارد. بخش  اسالمی متون عربیدر میان  ایویژهجایگاه  یزناز لحاظ ادبی  علمی،
ها، شناختیِ این خطبهعوامل زیبایی ترینمهم از اند.در حضور مردم بیان داشته )ع(که امام استهایی خطبه

 طرب، ترس، و خشم تعجب، و حیرت یأس، و امید شادی، اندوه، چون حاالتی اطفهع است. عنصر عاطفه
 سید) گرددمحسوب می ادبی اثر یک پیدایش عوامل تریناساسی از که است دیگر احساسات و رغبت

 موقعیتی یا و حادثه، منظره قبال نهاد بشری در است که احساسی واکنشی» و (144 :1991قطب، 
 ایجاد احساسی ادیب ذهن در کنشی یا حادثه هر .(212 :1999تونجی، )« دهدمی نشان خود از گذارتأثیر
 نیز دیگران به ،کرده احساس خود کهچنان را آن از ناشی اتتأثیر و عواطف این تا کوشدمی او و کندمی

 .(44: 1991 الخفاجی،) بخشدمی جاودانگی صفت ادبیات به ،عنصر این انتقال دهد.

 مسئلهبیان  .1-1

البیان و التبیین، به نقل از: ) داندآن را پیشوای خطیبان عرب می صاحبِالبالغه کتابی است که جاحظ، نهج

الحدید، ابی)ابن داندمیکمتر از کالم خالق  آن را برتر از کالم بشر والحدید ابیابن .(9: 1131جعفری، 

ت. اسآمده  عراق و کوفه مردم نکوهش در که شویممی روهروب هاییخطبه با البالغهنهج در(. 12/1: 1423

 مردم تمرد و سرکشی ،اسالمی جامعه رهبریدار شدن عهده از پس علی حکومت هایچالش از کیی
موجبات خشم و  امر همین و آمدهها از این امر به ستوه برخی خطبه در بارهابود که حضرت  کوفه و عراق

ها به وضوح توان این عاطفه و احساس را در خطبهمی که یاگونهبه ،کرده استفراهم ن را غضب ایشا

وان امام معصوم یک امر عجیب نیست؛ عندر وجود آن حضرت به ،یعنی خشم ؛هالبته این عاطف حس کرد.

خاطر هخاطر احقاق حق و جلب رضایت خداوند و خشم باگر به انسان عادیاین عاطفه در وجود هر زیرا 

است،  یگاه نسبت به شخص خاص این خشم و غضب امام قدس است.دشمنان باشد یک امر م کفار و
  :داردبیان می خشم خود را در قالب ذم و هجادر مورد عمرو بن عاص  جا کهآن مثالً
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زن )فرزند آن  نابغه پسر از شگفتم ( در34/)خطبه «...ْهِل الشَّاِم َأنَّ ِفىَّ ُدَعابَةً ألَعَجبًا اِلْبِن النَّاِبَغِة! يَ ْزُعُم »
 طبعم... شوخ مردى و کنممى مزاح بسیار من که گویدمى شامیان به نابکار(

ویژه فرمانی و سستی مردم عراق، بهناانند م است، یک جمع خاص بوده در مورد گاه این نکوهش    
 پردازیم. میبررسی و تحلیل مورد دوم  که در این پژوهش به کوفیان

 پژوهش ۀپیشین .1-2

و با هدف فهم مفاهیم مختلف  از زوایای ارزش معنوی و ادبی واالیی دارد، تاکنون که البالغهنهجکتاب 

های در کتاب. آن دارد بلند جایگاه از نشان اینها همۀ و شده واقع بررسی مورداخالقی، توحیدی و دینی 
های و به برخی از ویژگی های جاودانگی اثر ادبی یاد شده استو از نشانه ترینمهمعاطفه یکی از  ی،نقد

 این عنصر مهم اشاره شده است. در برخی از مقاالت نیز به بررسی عنصر عاطفه از زوایای مختلف
سی این عنصر، البته با به برر« البالغهنهجعنصر العاطفه فی »شده است. خلیل باستان در مقالۀ  پرداخته

خواندن در هنگام  گهای بزرو شخصیت ا، ادبالمو برانگیختن احساسات و عواطف ع یرگذاریتأثتکیه بر 
شناسی عناصر ادبی ییبررسی زیبا»است. عاطفه رحمانی و احمد پاشازانوس در مقالۀ  هاین اثر پرداخت

ای گذرا به سه نوع از انواع با اشارههمین خطبه  شناختیِبیشتر به بررسی زیبایی «البالغهنهج 224خطبۀ 

 اند.پرداختهفخر، ترس، هجو( عاطفه )
به بررسی  ،های جاودانگی اثر ادبیعنوان یکی از نشانههبا محور قراردادن عاطفۀ ادبی ب این مقاله    

رداخته است و از طرفی رویکرد پ )ع(های سرزنش کوفیان از سوی امام علیعاطفۀ غضب در خطبه
ار ذگتأثیرچنین در خصوص ۀ حاضر نبوده و همهای یاد شده منطبق با موضوع مقالاز پژوهش یکیچه

، اسلوب، تصویرسازی( پژوهش مستقلی صورت نگرفته )موسیقی بودن عاطفۀ غضب بر دیگر عناصر ادبی
 است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

عناصر پیدایش یک متن ادبی  ترینن عناصر ادبی، عنصر عاطفه از اساسیاز میا ،طور که گفته شدهمان
 بنابر ،شو پود البالغه و دخیل بودن عاطفه در تنیده شدن تارو با عنایت به ارزشمند بودن کتاب نهج است

 حاالت از یکی عنوانبه غضب به که مستقل تحقیقی تاکنون گرفت صورت زمینه این در که جستجویی
نگرفته  صورت باشد، پرداخته البالغهنهج در ادبی عناصر دیگر بر آن اریذگتأثیر و ادبی اثر در عاطفی

 پژوهش این. قرار گیرد بررسی مورد ،ردداالبالغه نهج در باالیی نمود که عنصر این است ضروری. است
 بیشتر تحقیق و بررسی برای را راه و باشد آن یهاخطبه ویژههب و البالغهنهج از جدیدی خوانش تواندمی
 این به پاسخگویی دنبالبه حاضر پژوهش .نماید فراهم پژوهشگران برای عاطفه عناصر دیگر روی بر

 بر (کوفیان به مربوط هایخطبه در) باال بسامد بودن دارا با غضب، عاطفۀ یاآ که است اساسی هایپرسش
 این خواندن با مخاطب آیا است؟ داشته تأثیر (تصویرگری و کالمی اسلوب واژگان، موسیقی) عناصر دیگر
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 یک یا بوده فردی مسائل خاطر به غضب، همه این آیا یابد؟می دست عاطفی حس همان به عبارات
 است؟ جمعی عاطفه

مورد بررسی قرار  نکوهش کوفیانهای تحلیلی خطبهـ  توصیفی روش بر این اساس، در این مقاله به    
این آیا بگذارد و  تأثیرتا مشخص گردد که عاطفه غضب تا چه حد توانسته بر دیگر عناصر ادبی  گرفته
و آیا این همه خشم به خاطر مسائل و منافع  ؟فه را به مخاطب انتقال دهداست همان عاط توانستهات تأثیر

 مقدس بوده است؟ خشمطفه جمعی و از نوع ه یا یک عاشخصی بود
 

 بحث .2

  عاطفۀ غضب .2-1

 «الرَِّضا. َوَقْد َغِضَب َعَلْيِه َغَضبًا وَمْغَضَبةً لَغَضُب: نَِقيُض ا» :چنین آورده است غضب منظور ذیل واژهابن

غضب عبارت است از دگرگونی »: گویدمی التعریفات کتاب در جرجانی .(243/1 :1414 المنظور،ابن)
 در .(122: 1931 ،الجرجانی) «گیردکه به دنبال آن دل آرام میب است حاصل از جوشش خون در قل

 هلن .(ذیل ماده غضب/12 دهخدا،) است آمده گرفتن خشم معنای به «غضب» کلمهنیز  دهخدا نامهلغت
  :ده استآور خشماز  یجامع تعریفدر  انیل
 به همانند( خیالى یا حقیقى) هاموقعیت از انواعى در که است قوى نسبتاً هیجانى واکنش یک خشم»    

 ظاهر شدن واقع حمله یا تهدید مورد و متعلقات شدن ربوده دیگران، موردبى مداخله شدن، کشیده بند

 پرخاشگرانه رفتارهاى اغلب و است همراه جویانهستیزه افکار و فیزیولوژیک برانگیختگى با و گرددمى

 .(11: 1192الهی و دیگران، ) «دارد دنبالبه

 در اما نموده، سفارش آن فروخوردن به و نکوهش را خشم موارد از بسیارى در اسالم کهاین وجود با    

توان به آیاتی از قرآن در این زمینه می .است نموده تلقى و مقدس پسندیده امر یک را خشم هم مواردى

َمن َکَفَر باللَِّه ِمن ﴿: فرمایدسوره نحل می 112آیه  حتی خشم را به خداوند نسبت داده است. اشاره کرد که
يَماِن وَ قَ ْلُبُه  بَ ْعِد إيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْکرَِه وَ  َلُهْم َعَذاٌب  للَِّه وَ ٱلَ ِکن مَّن َشَرَح باْلُکْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن  ُمْطَمِئنٌّ باْْلِ

 بل دارد، قرار ایمان به دلش و شده مجبور کهآن نه شود، خدا منکر آوردنش ایمان پس از که هر و ﴾َعِظيمٌ 

 .(119: 1194معماری و زمردی، ) دارند بزرگ عذابی و باد هاآن بر خدا غضب گشاید، کفر به سینه کهآن

 برای هرگاه ولی شدنمی خشمگین گاههیچ دنیا خاطرهب)ص( پیامبر: فرمایدمی در این زمینه )ع(علی امام

 خشمش و کند یاری را حق کهآن تا نشستنمی فرو خشمش و شناختنمی را احدی، کردمی غضب حق

ِسَناَن  َأَحدَّ َمْن : »فرمایدمی 194 حکمت در همچنین (.1/111: 1119 کاشانی،فیض) «بود خدا برای تنها
اِء اْلَباِطلِ   کشتن بر فشارد، هم بر خدا راه در خشم دندان که کسآن« اْلَغَضِب ِللَِّه َقِوَي َعَلى قَ ْتِل َأِشدَّ

 .گردد توانمند گرایانباطل
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عواطف را تدریج به )ع(امام»به این صورت که  ،بر مخاطب دارندشگرفی تأثیر  البالغههای نهجخطبه    
 .(111: 1932 ،الفاخوری) «انفجار برساند اوجبه دهد تا اوج می فکر و عاطفه و تصویر را آنقدرو  انگیختهبر

سپاهیان در  و باعث تحریک نفوذ هاناجدر است که ای عاطفه گیری ازبهره ،هاخطبه اصلی ۀاز مشخص
 ود.شهای گوناگون میبرد و موقعیتهای نهنگامه

 موسیقی واژگانو  غضب ۀعاطف .2-2

 با کهی مستقیم ارتباط برعالوه و داده تشکیل را ادبی اثر هر تیأه هک هستند مهمی بسیار عناصر هاواژه

 طوربه کلمه و صوت موسیقی رافعی، صادقاز دیدگاه  .متفاوتند هم آهنگ و وزن نظر از دارند، معنی

 گرفتن نظر در با» .(219 :1991الرافعی، ) نداند چه ،بداند را آن معنای چه گذارد،می اثر فرد هر بر طبیعی
 قدرت اگر که گفت توانمی دارد، عاطفه با موسیقی و موسیقی با صوت صوت، با عاطفه که ارتباطی
 است آن از ناشی هایاندیشه و عواطف بیان وسیله که کالم قدرت با عواطف، انتقال و بیان در را موسیقی

 هر فردطبیعی است که  رواز این .(119 :1194 پورنامداریان،) «رسیممی مضاعف اینتیجه به کنیم همراه

 استفاده شدت با و تفخیم حروف از تهدیدآمیز هایموقعیت در و واکبی حروف از آرام هایموقعیت در
 و موسیقی حقیقت در که کرداشاره  مرفته در قرآن کری کارهآهنگ ببه نظم توانمی در این راستا .کندمی

 .است آن معنای با جهت هم و مقصود با هماهنگ بلکه نیست معنا از جداینه تنها  آن آهنگنظم

َه َذا َما َوَعَد َقاُلوْا يَا َويْ َلَنا َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدنَا ﴿: بخوانیم دقت با را کریم قرآن از آیه این اگر مثال عنوانبه»
 بار هشت که «الف»مد  حرف تکرار از حاصل آهنگنظم و موسیقی(. 12/یس) ﴾ْلُمْرَسُلونَ ٱلرَّْحَم ُن َوَصَدَق ٱ

 با رابطه در آیه این مضمون زیرا ؛است مخاطب نفس در حزین و اندوهناک موسیقی نوعی القاکنندۀ آمده،
 باعث حروف دیگر با ترکیب در حروف موسیقی و جرس این و است قیامت روز خورندگانحسرت

 سلیمی،) «بخشدمی قوت را معنا که است تعبیری این و شودمی مخاطب در احساس همان برانگیختن
1139 :91 .) 

و اندوهی توان برآمده از غم می را 29الف مدی در خطبه بسامد باالی و  تکرارموسیقی حاصل از     
 آن به انبار شهر به معاویه کرلۀ لشحم خبر که ندفرمود ایراد زمانىرا  خطبهاین درونی امام دانست زیرا 

أن خيال وردت األنبار لمعاوية فقتلوا  )ع(إلى عليانتهى ... »نکردند حرکت جهاد براى مردم امّا هرسید حضرت
، الحدیدابیابن) «حتى أتى النخيلة و اتبعه الناس فخرج مغضبا يجر رداءه -عامال له يقال له حسان بن حسان 

 :فرمودند چنینبرآشفته و  چنین بود که اماماین .(2/11 :1423

ُُْم َمْعرَِفةيَا َأْشَباَه الرَِّجاِل َواَل رَِجاَل ُحُلوُم اأْلَْطَفاِل َوُعُقوُل رَبَّاِت اْلِحَجاِل َلَوِدْدُت أَنِّي َلْم َأرَُكْم َولَ »      «ْم َأْعرِْف

 نشینپرده عروسان به شما هاىعقل که خردبى صفتانکودک اى! نامرد نمایان مرد اى .(29/خطبه)
 .شناختمنمى هرگز و دیدمنمى هرگز را شما که داشتم دوست قدرهچ! دارد شباهت
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 ناکاندوه موسیقی نوعی ،شده تکرار بار هشت ی کهمدّ «الف»حاصل از تکرار  آهنگِنظم در دقت با    
خود در آن موقعیت  گویی کند،می االق مخاطب به را کوفیانویژه هب و مردم بر خشم و غضب از برآمده

 حاضر و ناظر است.
 توان دید:می ،شده تکرار بار 9 که را مدی الف تکرار از حاصل نیز همین هماهنگی 29 خطبه در    

اُر اْلَعِمَدُة، َوالث َِّياُب » َُ ُُْم َكَما ُتَداَرى اْلِب ْت ِمْن آَخرَ َكْم ُأَدارِي َُ  با مقدار چه «اْلمَتَداِعَيُة! ُكلَّما ِحيَصْت ِمْن َجاِنب تَ َهتَّ

 و استشده زخم پشتشان بار سنگینىِ از که بارى نو شتران با کردن مدارا چونان کنم؟ مدارا کوفیان شما
 گردد؟مى پاره دیگر سوى از بدوزند، را آن جانبى از هرگاه که اىفرسوده ۀجام زدن وصله مانند
 ،ایهر واژه در .استتند و خشن  موسیقی با واژگانی ،غضب تبط با عاطفهمر آهنگنظمنوعی دیگر از     

 معنایی بخشیافاده و کلمات آهنگ تغییر در هادیگر مؤلفه و حروف مخارج و صفات نوع مد؛ حرکات؛
 و کاف» حروف ،آمدهشناسی آوادر کتب مختلف  حروف صفات بحث در که طورهمان. دندار تأثیر خاص،

 محسوب تشدّ صفت رایاد حروف از (که حاصل یک ساکن و یک متحرک است) و به نوعی تشدید «تاء
د که مشتمل بر شدت، نحروف تقسیم دیگری دار»ت: اس نی در مورد این حروف چنین گفتهجشوند. ابنمی

( و 1/91 :1421، ابن جنی)است « طبقکاجدت »حرف یعنی  3سستی و حالتی بینابین است. شدت دارای 
 «گذارد صدا در آن حرکت کندنمی که حرف شدید همان حرفی است»است:  در مورد صفت شدت گفته

 توانداین صفت می وداشته  انفجاریشوند که حالتی به نحوی ادا مییاد شده حروف  یرو از این .)همان(
  .اشدب ،خشم از برآمده درونیِ هایاندوه و هاآنغَلَی یاالق برایهایی متناسب با موقعیت

 : است آورده چنین ،قرآن آهنگنظم زمینۀ بخشی از مقالۀ خود در در منشخوش ابوالفضل    
 زبان و چشم با همواره که خاطیانی ـ دارد خاطیان کنندگیخرد و تحطیم از سخن که همزه سوره در»    
 تشدید هرچند. کوبندمی را گوش پردۀ فراوان، تشدیدهای ـ اندبوده بندگان تحقیر و ندکر خرد پی در خود
 شمار. ندارد وجود آرامش و سکون از نمودی گونههیچ لکن آید،می پدید ساکن حرف ترکیب از هم

  (.191: 1194 ،منشخوش) «رسدمی مورد 14 به سوره این تشدیدهای
 آهنگ ،آهنگ سوره طالق پرداختهآن به بررسی ضربای دیگر که در بخشی از او همچنین در مقاله    

و معنا  یادر الق ،رسدمورد می 111آهنگ تشدید را که به ضرب را بسیار سنگین خوانده وواژگان آن 
ترین حالل زیرا مضمون این سوره در مورد مبغوض ؛داندمی متعال تأثیرگذار خداوند ۀمضمون مورد اشار

 را امر همین .(13: 1199، منشخوش) طلبد که از شدت خاصی برخوردار باشدلذا می ،خداوند است
 خشم به در مواجهه با موضوعی فردی کهزمانی ؛دید روزمره زندگی در مردم رفتار و حاالت در توانمی
 و آرام موقعیت یک در خواهدمی که فردی ،و در مقابل داردآهنگی شدید و تند کالمش ضرب ،آیدمی

 111 ۀدر خطب گیرد.می بهره مالیم و نرم گیویژبا  گانیواژ از ،کند مهربانی کودک یک با مثالً ،عاطفی
  :خوانیممی

 .(111/)خطبه «أَي َّتُ َها الن ُُّفوُس اْلُمْخَتِلَفُة َواْلُقُلوُب اْلُمَتَشتَِّتُة الشَّاِهَدُة أَْبَدانُ ُهمْ »
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آهنگ انفجاری این ضرب .شویمد مواجه میموسیقی خاص تکرار تشدیبا دقت در واژگان این عبارت با     
با غضب و خشم  متناسبدرونی  ۀتواند داللت بر حاالت نفسانی و عاطفمی گرفتگی در تلفظ اهمراه ب

 :است آمده 121 خطبۀ از عبارت این در تشدید گیریکارهب اوج باشد.
، وََكلَِّت الن َّْزَعةُ اللَُّهمَّ َقْد َملَّْت َأِطبَّاُء هَذا » اِء الدَِّويِّ  (.121/خطبه) «ِبَأْشطَاِن الرَِّكيِّ  الدَّ

 از را امام درونی اندوه و غضب مقدار آن، از حاصل موسیقی که تکرار تشدید بار 11 عبارت این در    
 بر که درونی حس و عاطفه این و است عصبانی شدت به و امیدنا آنان از دیگر که دهدمی نشان مردمی
 تکرار در که شدتی و تندی و واژگان موسیقی قالب در را خود شده، نمایان الفاظ پوشش و لباس

چگونه موضوع  )ع(بینیم که اماممضمون این عبارت می دردقت با . دکنمی االق مخاطب به ،هاستتشدید
خود که  او .دهدمیانتقال  هاآنبه با حالتی از خشم و عصبانیت دلی بین مردم را عدم اتحاد و همتفرقه و 

واژگان را متناسب با معنا  ظرافت و دقت فراوانبا  ،مکتب قرآن و پیامبر)ص( است ۀتربیت یافت
با دارا که  ایواژه گزیده است؛را صفت برای قلوب بر «اْلُمَتَشتَِّتةُ » ۀژوا ایشان ،111در خطبۀ  .گزیندیبرم

به نوعی با  ،)انتشار هوا در دهان هنگام تلفظ حرف شین( متصف به صفت تفشی «شینِ» بودن حرفِ
حث ب بر معنا د که ما وقتی از داللت موسیقی حروفناگفته نمان .خوانی داردهم« پراکندگی» معنای

، توجه داشته باشیمو موقعیت و جو حاکم بر ایراد سخن  در کنار هم کنیم باید به ترکیب آن حروفمی
 . نماید االقای دیگر معنایی متفاوت را این حرف در جایی دیگر و در ترکیب با کلمه وگرنه ممکن است

اُر اْلَعِمَدُة، » صفت شدت در این عبارت: با دارا بودن« کاف»تکرار حرف      َُ ُُْم َكَما ُتَداَرى اْلِب َكْم ُأَدارِي

ْت ِمْن آَخرَ َوالث َِّياُب اْلمَتَداِعَيُة! ُكلَّما ِحيَصْت ِمْن َجاِنب  َُ نوعی شدت برآمده از عاطفه در این ، (29/خطبه) «تَ َهتَّ

فتگی و حبس نفس و هنگام رنگام تلفظ با گهزیرا حرف کاف نیز در  ؛دهدواژگان را به مخاطب انتقال می
 است. خشم  با غضب ومتناسب  کامالًخروج حالت انفجاری دارد و این حالت 

حبس و خروج انفجاری حالتی از  ،فواین حردر تلفظ توان چنین گفت که میچه گفته شد با توجه به آن    
های متناسب با تواند بهترین حالت را برای ساختار واژهکه این ویژگی می نفس وجود دارد ۀبارو یک

بینیم که در این عبارت و غضب داشته باشد. لذا می های حاالت روحی و عاطفی در بیان اندوهگرفتگی
مخاطب  و مخاطب انتقالرا به  موردنظرتکرار شده تا بتواند حالت متناسب با معنای  حرف کاف بارهشت 

یاد کار رفته در عبارات هدلیلی بر صدق عاطفۀ ب را در خود احساس کند و این همان عاطفه هاآنبا خواندن 
 شده است.

 اسلوب متناسب با آن و غضب عاطفه. 2-3

واسطۀ همتکلم ب لذا ،است مخاطب با واسطه بدون و مستقیم سخنرانی هایروش از یکی خطبه که آنجا از
انتقال داده و از این طریق عواطف خود را در قالب الفاظ و  مخاطب به را مستقیماً خود درونی عاطفۀ آن،

ی گوناگون هابیانی متناسب با موقعیت هایکارگیری اسلوبهسازد و این خود نیازمند بعبارات جاری می
انتخاب و ترکیب الفاظ ۀ یا طریق ایا انش روش نگارش ،اسلوب»که با توجه به اینی و نیز رواز این است.
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بیان  در نیز )ع(امام، (44 :1994 ،الشایب) «ستهاآن تأثیرتوضیح و  منظوربهبرای بیان معنای خاص 
توان می .اندرا برگزیدههارمونی بسیار زیبا و متناسب با معنا و مقصود ، نوعی از جمله غضب دخو اطفوع

( ابتدا شیوه استعمال اسلوب ندا را )بیان غضب چنین تحلیل کرد که ایشان در این راه برای شروع فرایند
را به شیوۀ  هاآن در نهایت، یانکوف ضمن عتاب و وعید ،متناسب با غرض خود بیان داشته و در ادامه

 .دهدمورد خطاب قرار می ،نفرین
 ندا . 3-2-1

 خاص هدفی برای و است سخن زیبایی ساززمینه ،منادا اسلوب در رفته کاربه حروف و هاخطاب نوع
 ارسال تنها برده، بهره کالم در ندا اسلوب از که متکلمی .روندمی کارهب هگوینداحساسات  بیان ازجمله
 همین به .گوینده است افکار و عواطف و احساسات کننده بیان حروف این بلکه نیست منادا حروف کنندۀ
 از .کندمی برقرار ارتباط (،اجتماعی منزلت و مکانی لحاظ از) دور یا نزدیک مخاطب با نفسهبه خاطر
 اما ؛است ندا ساختارکارگیری هشیوۀ ب ،کوفیان نکوهش بای مرتبط هاخطبه کالمی یاهگاهتکیه ترینمهم

 منزلت و مقام و فضا به توجه باو  خاص هایشیوه به را خود مخاطبین یا مخاطب ،امام هاخطبه این در

 بلکه ،کنیمنمی نگاه ارتباطی ۀوسیل یک عنوانبه ندا کاربرد به جااین در ما .است داده قرار ندا مورد هاآن

 .کنیممی بررسی ،بوده دور هایگذشته از افکار و احساسات بیان برای ایوسیله که جهتاین  از را آن

 اعماق و سینه به چسبیده صدایی با ندا ادات میان از «یا» حرف ،آمده ادب کتب در که طورهمان    

 به دور ندای برای بیشتر و کرده تعبیررا  غم یا خوشحالی از پر و جوشان احساسات و است متمایز درون
 .رودمی کارهب خود اصلی معنای غیر در بالغی غرضی خاطر به حرف این استعمال» گاهی اما ،رودمی کار

 آوردن ایینپ ،دهندمی قرار خطاب مورد دور منادای ۀمنزل بهرا  نزدیک منادای که اغراض این از یکی

َقاَل يَا ﴿ :حجر سوره 12 آیه در مثال عنوانبه (؛1/199 :1131 عرفان،) «است مخاطب جایگاه و شأن
 تا است داده قرار ندا مورد «یا» بعید ندای حرف با را ابلیس خداوند» ﴾لسَّاِجِدينٱِإْبِليُس َما َلَک َأالَّ َتُکوَن َمَع 

هندل )ک« کند تحقیر را ابلیس مقام و شأن الهی دستورات از امتناع و نکردن سجده علت به وسیله بدین
 (.99: 1191، نژاد و میرحقجهرمی، علی

و هدف و مقصود ه رات خویش بهره بردااز کالم وحی نبوده از این اسلوب در عب تأثیریبکه  )ع(امام    
 :استکردهخود را در آن جاری  ۀو به خوبی عاطف ساختهخود را از ورای آن نمایان 

 «أََتمَّْت َأْمَلَصْت َوَماَت قَ يُِّمَها َوطَاَل َتأَيُُّمَها َوَورِثَ َها أَبْ َعُدَهايَا َأْهَل اْلِعَراِق َفِإنََّما أَنْ ُتْم َكاْلَمْرَأِة اْلَحاِمِل َحَمَلْت فَ َلمَّا »    
 دارىبار روزهاى آخرین در که مانیدمى دارىبار زنِ به شما همانا! عراق مردم اى .(111 و 91/خطبه)

 دور خویشاوندان را او میراث و هماند شوهربى طوالنى زمانى و بمیرد سرپرستش و کند سقط را خود جنین
 .کنند غارت

 که بیان فرمودند هاآنسرزنش  در صفین جنگ از بعد )ع(امام که است هاییخطبه جمله از خطبه این    

 رهبر. ... و گذاشتید تمامنا را کار و نکرده استقبال بود شما قدمی چند در که الوقوعیقریب پیروزی از چرا
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 که ایگونهبه نبوده خود رهبربردار که فرمان شده یارانیگرفتار چنین  که بنگرید را اسالمی ۀجامع

 بهرا  روی خودپیش مخاطبان تا همین عاطفه باعث شد .ندافروختبر ایشان در را غضب و خشم هایشعله
 قرار خطاب مورد «یا» یاند حرف با را هاآن شأنشان، و جایگاه آوردن فرود برای و پنداشته دور منزله
 ۀحامل زن از کمتر جایگاهی باز البته ،دریافت حامله زنان به هاآن تشبیه هنگام در توانمیرا  این .دهد

 خود جنین داشتننگه توانایی بارداری آخر روزهای که کندمی تشبیه ایحامله زنان به را هاآن زیرا ؛عادی
 در را بیان هایاسلوب خود پایانبی علم آن با امام چگونه که بینیممی لذا .کندمی سقط را آن و نداشته را

 .کار برده استخود به درونی احوال و حال با متناسب ادبی عبارات آفرینش
 خشم و اظهار تنفر در جهتکه از غرض اصلی خود خارج شده و کارگیری اسلوب ندا هد باردیگر مو از    

يَا َأْشَباَه الرَِّجاِل َواَل رَِجاَل ُحُلوُم اأْلَْطَفاِل َوُعُقوُل »: است 29ۀ بطخ است، فتهر کارهب کارخیانت امت به نسبت

 که آمده تنگ به منافق افراد از میزان چه به حضرت که شودمی مشخص مثال این در «رَبَّاِت اْلِحَجاِل...

مورد خطاب  دور منادای حرف با را هاآننزدیک بودنشان، وجود  با و کرده اجتناب هاآن نام بیان از حتی
 صرفاًندا  توان چنین دریافت که اسلوبمیرفته در این عبارت  کارهبا دقت در اسلوب ندای ب .دهدقرار می

با چنین را  هاآنموجب شده تا  )ع(حاکم بر روح و روان امام بلکه عاطفه غضب، در معنای حقیقی نبوده
 اسلوبی مورد خطاب قرار دهد.

 وعید و عتاب .2-3-2

از و غضب  نگام خشمهافراد به  معموالًرفتارهایی که  کهاینغضب  تبط باشناختیِ مرمسائل روانجمله  از
در آینده خواهد شد  هاآندامنگیر  که استناخوشایند به یک عمل  مخاطب خود تهدید ،دهندخود بروز می

در این بخش  .بررسی کردتحت عنوان وعید و عتاب توان را می در ارتباط با عاطفۀ غضب در ادبیات، آنو 
 پردازیم.ها میبه بررسی این اسلوب در خطبه

و  سرانجامی بد هاآنکه به  آمدهبه خشم  عصرشهمچنان از دست مردم آن 12در خطبه  )ع(امام    
 دهد: می ای شوم را وعدهآینده

 .(12/)خطبه «!َوَلُتْتِبُعن ََّها َنَدماً َوأَْيُم اهلِل َلَتْحَتِلبُ ن ََّها َدمًا، »
 .دوشید و سرانجامى جز پشیمانى نداریدشتر خون مى ۀاکنون از سینبه خدا سوگند، شما هم    
چگونه این جنبه از خشم  )ع(بینیم که اماممی کالمی اسلوبرفته در  کارههای ادبی بزیبایی دربا دقت     

رویه خاطر دوشیدن بیتشبیه کرده که به یحکومت را به شترایشان  است. خویش را در قالب وعید آورده

این در حالی دهد. یعنی نتیجه معکوس می ؛چکدجای شیر، خون از آن میبه ،و یا به خاطر عفونت پستان

شیر، خون  یجابههای مکرر به چنان بالیی دچار خواهند شد که فرمانیناخاطر به یمردم چنیناست که 

طبق پیشگویی و  گونه شد وهمین شان نیزو سرانجام نوشندمی ،ت و فساد استیرا که مایه مسموم
ای دیگر از در خطبه را خون کردند. هاآننی حکمفرما شدند که جگر اظالم ،داد هاآنبه وعیدی که امام 
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 ۀکه جامع را هاییها و رنجمصیبتوار کنایه ،اسلوبدر قالب  غضب ۀعاطفآمیختن  باامام  ،البالغهنهج
 : دهدنمایش می به زیبایی آن خواهند شد، دچارنافرمان 

ْلَقْوَن بَ ْعِدي ُذالًّ َشاِماًل، َوَسْيفاً َقاِطعًا، َوأَثَ َرًة يَ تَِّخُذَها» ُُْم َست َ ُُْم ُسنَّةً  َأَما ِإنَّ   .(13/)خطبه «...الظَّاِلموَن ِفي

و شمشیر برنده بر شما مسلط  شویدذلت گرفتار مى از من، به خوارى وآگاه باشید! به زودى پس     
  .رددگمى

را  هاآنو است فرمایی استبداد و حکومت جور پس از امام کنایه از حکم «و سيفا قاطعا»گیری عبارت کارهب
 .دهدمیوعده به گرفتار شدن و عذاب سخت 

 ۀ سرکار آمدنبا وعدو غضب است، خشم  ۀآمده از عاطفهمین اسلوب وعید را که بر امام، 91در خطبه     
خرد  هاآنحاکمان  هایکه مردم زیر استبداد و زورگوییو ایندهد می به مخاطبانش نشان حکومت امویان

افکار و معانی موردنظر خویش را با ریختن  ،لذا باز امام برای نمایش شدت این حادثه و پیشگویی .شوندمی
ر این تو برای درک ملموسکند  گام با خویشو همد تا مخاطب را همراه کشمی به تصویر ،در قالب تشبیه

 کشاند:لذا حاکمان آینده را چنین به تصویر می ،واقعه به پیش ببرد

ُُْم َأْربَاَب ُسْوء بَ ْعِدي، َكالنَّاِب الضَُّروِس: تَ ْعِذُم َواْيُم الل  »     ِبِفيَها، َوَتْخِبُط ِبَيِدَها، وتَ ْزِبُن ِبرِْجِلَها، ِه َلَتِجُدنَّ بَِني أَُميََّة َل
آنان چونان شتر  .داران بدى خواهند بودامیه بعد از من براى شما زمامبه خدا سوگند بنى «َوَتْمَنُع َدرََّها

 سرکشى که دست به زمین کوبد و لگد زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد.
متناسب و هماهنگ با محیط و شرایط زیستی  ، دقیقاًامام در این عباراتهولناک  وسخت  ۀوعدتصویر     

برای  هنگام عصبانیت یعنی تشبیه خصوصیات و حاالت شتر در تکه این حالطوری ست،هاآنو زندگانی 
و  هاآنکار  شوم بعواقدر قالب وعید و با استفاده از تصویرگری زیبا  ایشان ملموس است کامالً هاآن

 شها و هم مخاطبینهم خواننده این خطبه که کندترسیم می یاگونهبهرا  به ستم امویان شانشدن گرفتار
 ،هایافت اینکه اینتوان رات میاعاطفه حاکم در این عببا دقت در  آنچهاما ، کنداین عاطفه همراه می ارا ب

 امام از حکومت و مردم هایدغدغه گردر حقیقت جلوهنماید اما در نگاه اول عواطفی فردی جلوه می گرچه
  .سازدرا نمایان میانسانی و جمعی  ایهعاطفاست که 

ُُمْ » ُُْم، َويُِذيُب َشْحَمَت يَّاُل اْلَميَّاُل، يَْأُكُل َخِضَرَت ُُْم ُغاَلُم ثَِقيف الذَّ  .(112/خطبه) «َلُيَسلََّطنَّ َعَلْي

گردد که حجاج بن یوسف( بر شما مسلط مىثقیف )ه خدا سوگند پسرکى از طایفه آگاه باشید، ب    
و چربى شما را آب  چردشما را مى« هااموال و دارایی» زارهاى، سبزهکش و ستمگر استباز و گردنهوس

 کند.مى
 او هاىجنایت از ایگوشه و داده وعده «حجاج»های سهمگین فتنه بهرا  هاآندر این عبارت  )ع(امام    

خشم  همهیناالبته  .داد خشم و غضب نیز هستبرون اسلوب و روشی برای ،مین موضوعه .شمردیبرم را
 و خداوند درگاه به توبه با و شده مردم بیدار شاید و عصبانیت و ناراحتی امام از این جهت بوده است تا
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از اسلوب عتاب نیز  )ع(امام .بگیرند را او جنایات جلوى هاسستى و اختالفات ترک و وحدت به بازگشت
 :کندبرای بروز خشم و غضبش استفاده می

ُُْفرِ  أَبَ ْعَد ِإيَماني ِباهلِل َوِجَهاِدي َمَع َرُسوِل اهلِل)ص(»  .(13/)خطبه «!َأْشَهُد َعَلى نَ ْفِسي ِباْل

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

 و خوشحال هاآن دیدن با و دهدمی نشان مثبت واکنش هازیبایی و هاخوبی به نسبت طبیعی طوربه انسان

 و سیرت بر اندوه و غم هاآن دیدن از و داردمی ناخوش را هازشتی و هابدی کهچنان شود،می شاداب
 بر دعا معنای بهو  است انسان در هنگام غضب واکنش ۀنفرین آخرین مرحل .دگردمی نمایان سیمایش

 دو هر باد بریده .(1/تبت) ﴾ وَتبتَ بَّت يدا اَبی َلَهب﴿ :فرمایدمی متعال خداوند کهچنان ،است کسی زیان

 دنیا در خویش رحمت از ساختن دور معنای به متعال خداوند ناحیه از لعن باد(. او بر مرگ و) ابولهب دست
 و ضرر به دعا همان واقع در نفرین و لعن نیز بندگان ناحیه از والهی است  عقوبت و عذاب و آخرت در و

ال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ أ﴿ .(1/941 :هـ 1412 اصفهانی،) است دیگران ضد بر  نیز مؤمنان .(13/هود) ﴾ََ

 رفتارهای و اعتقادات هرگونه با مبارزه برای روشی را نفرین تا است الزم پیامبران و خداوند از پیروی به
 تنها آن زمان که و خورد ضربت که گاهىسحر ،ـه 41 سال در امام .بدانند هاارزش و هنجارها و ضدحق

 را )ص(پیامبر خواب و یارؤ معال در ،بود گرفته را مبارکش چشمان خواب کهحالی در بود، شده یاوربی و
 در ایشان داشت، ی برپدر حکم که پیامبر با را مشکالتش و هارنج و هاغم که شتهذگ چونهم و دیدند
 بیان داشت کهسرشار از عاطفه  عباراتی با از مردم زمانه را اشخشم و اندوه و ناراحتی ،گذاشتمی میان

 :ساختمی متأثر را مخاطبی هر
 .(91/خطبه) «َواللََّدِد؟ِه، َماَذا َلِقيُت ِمْن أُمَِّتَك ِمَن ااْلَوِد يَا َرُسوَل الل  »

 !کشیدم چه هاآن دشمنى و لجبازى از و دیدم هاتلخى چه تو امت از خدا، رسول اى    
 در و برده بهره از ندا ، خدا رسول برای مردمخود از  خشم و اندوه بیان قصد به که بینیممی ینجاادر     

 نفرینشان :«ادُْع َعَلْيِهمْ »: فرمایدمی گذشته امام بر اییهاندوه و غم چه بیندمی که هم )ص(پیامبر نهایت

 !کن
یارانش به خشم آمده  سخت از )ع(امام کهکند ایننمایی میخوالبالغه نهج هایخطبه چه در بررسیآن    
غارتگران شام به همزمان بود با حمالت  ای است کهخطبه همان 21 خطبه .کندمی را نفرین هاآنو 

 ،کردندنان سستی میآدر مبارزه با  نیز امام یانلشکر این میان در کهجهان  ازی مختلف هایبخش
 :در نهایت نفرین لشکریان از سوی امام شدباعث خشم و  که موضوعی

ُهْم َو أَْبِدْلُهْم ِبي َشر ًا ِمنِّي اللَُّهمَّ ُمْث قُ ُلوبَ ُهْم َكَما يَُماُث »  .(21/خطبه) «اْلِمْلُح ِفي اْلَماءِ َفأَْبِدْلِني ِبِهْم َخْيرًا ِمن ْ
گیری از اسلوب نفرین، خشم و غضب وضوح دریافت که امام چگونه با بهرهبه تواندر این عبارت می    

  برآمده از غم و اندوه درونی اش را نسبت به لشکریانش بیان داشته است.
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ها در رویۀ آننه تنها تغییری  هااین سرزنش امابسیار زیاد بود  این مردمدر مورد  )ع(امام هایسرزنش
و در  به ستوه آمده هاآنرو امام از دست از این .شدشان بیشتر میبه روز نافرمانیروز  ایجاد نکرد بلکه

ُُمْ » :کندنهایت خشم، نفرینشان می ُُْم َلَقْد َسِئْمُت ِعَتاَب  .(14/خطبه) «ُأفٍّ َل

ُُْم َحاِصٌب، َواَل »     ُُْم آبرٌ َأَصاَب  از اثرى کهچنان ببارد، شما بر بال و حوادث سنگ. (13/خطبه) «بَِقَي ِمْن

 !نگذارد باقى شما
 :گشایدمی هاآن نفرین به زبانچنین این ،بیندمی امیدنا نانآ اصالح از را خود که )ع(امام ،امر نهایت در    

 .(29/خطبه) «َأْضَرَع اهللُ ُخُدودَُكْم، َوأَت َْعَس ُجُدودَُكمْ »
 .شمارد اندک را شما ۀبهر و بگذارد ذلت داغ شما پیشانى بر خدا
ُهْم، َوأَْبَدَلُهْم ِبي َشر ًا َلُهْم ِمنِّيأَْبَدَلِني الل  » :فرمایدنیز می 91 خطبه در      را آنان از بهتر خدا. «ُه ِبهْم َخْيرًا لي ِمن ْ

 .گرداند مسلط هاآن بر را بدى شخص من جاىبه و بدهد من به

 ضمن ،اندخوانده دروغگو را او و اندداده نسبت ایشان به را ناروایی سخنان که شنید کهآن از پس امام    
ُم اهللُ » :چنین فرمودند ،نفرین قالب در خود خشم ابراز ُُ : امِّهِ  َوْيلُ : فرمایندمی ،نهایت در ؛ و(91/خطبه) «َقاتَ َل

 .«دهد سر واى، واى،» کند زارى شما سوگ در مادرتان
ُُْم ِبَثاَلث » :کندمی القا چنین را خود خشم هم باز روبرو بود، چنیناین مردمانی باکه  )ع(امام     ُمِنيُت ِمْن

ْيِن: ُصمٌّ َذُوو ٌم َذُوو َواثَنت َ ُُ  امشده شما گرفتار کوفه اهل اى .(99)خطبه/ «أَْبَصار َكاَلم، َوُعْمٌي َذُوو َأْسَماع، َوُب

 هاىچشم با کورانى گویا، زبان با هایىگنگ شنوا، هاىگوش با کرهایى: ندارید چیز دو و دارید چیز سه که
ُُمْ »: زندمی نفرین به دست که رنجور مردمان این از قدرآن هم باز امام .بینا  .مانید دست تهى: «َترَِبْت أَْيِدي

ُُْم! َلَقْد َلِقيتُ »: فرمایددر جای دیگری می     ُُْم بَ ْرحاً  افٍّ َل  از چقدر شما بر نفرین .(121 /)خطبه «...ِمْن

 .کشیدم ناراحتى شما دست

 )خیال( عاطفه و خلق تصاویر ادبی. 2-4

تصویر بدین معناست که ادیب یا هنرمند بتواند تجارب شخصی و عواطف گوناگون خود را در خیال یا 
کند. بدیهی است که این امر از عهدۀ کسانی قالبی زیبا و شگفت و یا تعبیری جذاب و هنرمندانه عرضه 

ای نافذ، روحی لطیف و آید که دارای قوۀ خیال نیرومند، موهبتی خدادادی، ذهنی کاشف، اندیشهبرمی
و  جربه و نیز محصول نیروی بیان استتصویر مولود قصور زبان و پیچیدگی ت»احساساتی رقیق باشند. 

 .(193 :1192)فاضلی،  «شودروشنی و زیبایی و شکوه آن می موجب استحکام و است که کیفیتی در جمله

 قول زمخشری: و به استعنصر خیال  ۀپردازی در ادبیات بر عهدکه وظیفه تصویرگری و تصویر جااز آن

در علم بیان و مباحث آن عنصر این  (،291/1 :1993 )زمخشری، «تصویر حاصل در آیینه است ،خیال»
در  یرو. از این نمودی پویا و برجسته داردویژه در تشبیه و استعاره( )به کنایه استعاره و: تشبیه، مجاز، مانند

 .پردازیمغضب می ۀاین بخش از مقاله به تصویرگری متناسب با عاطف
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اند بسیار از آن بهره برده های سرزنش کوفیاندر خطبه امام)ع(که است  های خیالیکی از جلوهتشبیه     
رای این و کهبرای پیوند دو امر یا بیشتر در یک یا چند صفت با ادات مخصوص است  فرایندی و آن
 و سایر مواردکید أتمیان امور مختلف، مبالغه، ایجاز، بیان توضیح، ایجاد پیوند  جملهغرضی خاص از ،فرایند
 هاآنبه گزینش  خاصی پردازیم که امام با ظرافتمی آناز  یهایدر این بخش به ذکر نمونه ، لذااست

 است. پرداخته
و یا اعمال  تشبیه کوفیان جسته،از آن بهره  وفوربهثر از قرآن کریم متأ )ع(یکی از تشبیهاتی که امام    

 کمتر ما کهطوریبه اندسروده شعر دیگری حیوان هر از بیش شتر مورد در هاربع». استبه شتر  هاآن

 حیوانات کهاین یا و کرده توصیف را آن مستقیم چه ،باشد شتر ذکر از خالی که بینیممی را ایقصیده
 و از آن جهت که دوره آن زندگی طبیعت از برگرفته خاص اهتمام این واند کرده تشبیه بدان را دیگری

 از .نبود هاآن از عبور یارای را حیوانی هیچ و بود سخت و علف و آببی صحراهای از عبور وسیله تنها

 «وردندآدرمی نظم به و هبرشمرد تفاخر مدار گاه و توصیف مدار را آن گاه شاعران که بینیممی رواین
 لحن با کریم قرآن که است حیوانی تنها شتر .(1134 معروف،، «يالعربدب األ والقرآن  يفاالبل »)

 آفرینش در که هاییشگفتی و هاویژگی به را او و ترغیب خلقتش در تفکر و مطالعه به را بشر آمیزی،توبیخ
 خدا رسول از روایتی در که یافته شهرت ایاندازه به شتر فرمانبرداری .دهدمی سوق دارد وجود حیوان این
بزرگ به  ۀثجشتر با آن  .(192: 1421 ،تستری) «کن لربک کالجمل األنف»: فرمودند که است شده نقل

 زا راگ ،اناما این حیو ؛برندباز از او فرمان می ،کودکی باشد هاآنفرمانبرداری معروف است و اگر ساربان 
گیری با بهره )ع(بینیم که امامرو میاز این .است و کنترلش بسیار سخت نجمع کرد ،ساربان خود دور شود

حالت شبه )خاطر مناسبت و اشتراک در وجه لحاظ تشبیه به حیوان و نیز بهابتدا از  ،غضب ۀفطاز عا

وجه از آنان دور گشته و به هیچ به شترانی تشبیه کرده که ساربانمردم را  ،(شتر و مردم کوفه نافرمانی

 استغضب  ۀسازی متناسب با عاطفتصویرترین راه برای و این تشبیه نزدیک را جمع کرد هاآنتوان نمی

و چنین است پرداخته  ،اشتندکه با این منظره خو د با ظرافت خاص و متناسب با محیط اعراب کوفه که
 اند:یبا فرمودهز
َها رَُعاتُ َها ُكلََّما ُجِمَعْت ِمْن َجاِنٍب تَ َفرََّقْت ِمْن آَخرَ » ِبِل َغاَب َعن ْ  .(99/خطبه) «يَا َأْشَباَه اْْلِ

 سو، دیگر از شوند آورىجمع سویى از اگر که ،هستید ساربان از مانده دور شتران چونان شما! مردم اى    
 .گردندمى پراکنده

 بدون حیوانات به را هاآن نخست .ستهاآن انضباط عدم و نادانى و جهل از روشن ىتعبیر تشبیه، این    

سانی کار سهل و آ هاناسارب دستبه شتران کردن جمع است روشن .کندتشبیه می الکالم نافذ صاحبِ

را جمع  هاآناگر فردی غیر از ساربان بخواهد  یرواین از .به ندای هر کسی توجه ندارند هاآناست اما 

 ،غضب ۀن روش و متناسب با عاطفمیدر جاهای دیگر نیز از ه است. دشواریو  کار بسیار سخت ،دکن
و هم  کند االقواضح از آن موقعیت به مخاطب  یشتر تشبیه کرده تا هم تصویربه اعمال را  هاآناعمال 

 فرمایند:نین میچ 29 در خطبه بپردازد.به بیان عاطفه خود 
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اُر اْلَعِمَدةُ  َُ ُُْم َكَما ُتَداَرى اْلِب  :َكْم ُأَدارِي
 پشتشان بار، سنگینى از که بارى نو شتران با کردن مدارا چونان کنم؟ مدارا کوفیان شما با مقدار چه    

 . است شده زخم
مردمانی سست و ضعیف و و  بودهطلب افرادی راحت هاآنکه است  داده شدهاین تشبیه نشان در     
بار  هاآناز  بارخواهند برای اولین که می اندتشبیه شده کارتازه بینیم به شترانیمیلذا  اند،مدهپرور بار آتن

دیگر  ،تجربه و کارآزموده بودنداگر با چونپذیر است، بسیار ظریف و آسیب هاآنشت پلذا  ،کشیده شود
خود را در  ۀفطرا با ظرافت تمام بیان کرده و عا هاآنسستی  ولیاقتی بی )ع(لذا امام شد.پشتشان زخم نمی

 مخاطب ترسیم نموده است.زیبا برای  یتصویر
 )ع(امام .است کار برده شدهبهن مردم کوفه و عراق أش تحقیر و کسر با هدف ،وجه دیگری از تشبیهامّا     

 :فرمایدمی 111و  91های در خطبه
 .(111و  91/)خطبه «َأمَّا بَ ْعُد يَا َأْهَل اْلِعَراِق َفِإنََّما أَنْ ُتْم َكاْلَمْرَأِة اْلَحاِملِ »

 .مانیددارى مىبه زن بار پس از ستایش پروردگار! اى مردم عراق! همانا شما    
مردان دوران امام)ع( چقدر او را آزرده و در نافرمانی از امام و رهبر جامعه اسالمی و جانشین پیامبر     

ن مردانگی ایشان را از جایگاه و شأ وآید همین باعث شده تا امام از دست ایشان به ستوه طغیان کردند؟! 
را به سالمت متولد  جنیننتواند  آخر حاملگی یکه در روزها تشبیه کندزنی حامله و به جایگاه  کشد ایینپ

نهایت تواند لذا در این تشبیه مخاطب می .که نتوانسته کار را به انتها برساند !تربلکه از این نیز پست ،کند
به خوبی لمس کرده و خشم غالب بر آن را احساس  )ع(امامسازی تصویر ۀتحقیر این مردمان را در شیو

  فرمایند:در جایی دیگر می .نماید
 .(99/خطبه) «َقِد انْ َفَرْجُتْم اْنِفَراَج اْلَمْرَأِة َعْن قُ ُبِلَها»

 .گریزیدمانند جدا شدن زن حامله پس از زایمان از فرزندش، هر یک به سویى مى    
کارشان تنها عیش و  کهش را اآنهمردان زمبسیار زیبا تصویرسازی با  امام ،هادیگر از خطبهدر عبارتی     

کرده با همین ویژگی تشبیه نشینی عروسان حجله به اند،نوش شده و دست از یاری رهبر خود برداشته
 :است
ُُْم َمْعرَِفةً اَل رَِجاَل ُحُلوُم اأْلَْطَفاِل َوُعُقوُل رَبَّاِت اْلِحَجاِل َلَوِدْدُت أَنِّي َلْم َأرَُكْم َوَلْم  يَا َأْشَباَه الرَِّجاِل وَ »      «َأْعرِْف

  .(29/)خطبه
 نشین شباهت دارد!هاى شما به عروسان پردهکه عقل !خردصفتان بىنمایان نامرد! اى کودک اى مرد    

 .شناختمدیدم و هرگز نمىچقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمى

ْت ِمْن آَخرَ َوالث َِّياُب اْلمَتَداِعَيُة! ُكلَّما ِحيَصْت ِمْن َجاِنب » َُ  .(29/خطبه) «تَ َهتَّ

 پشتشان بار، سنگینى از که وبارىنُ شتران با کردن مدارا چونان کنم؟ مدارا کوفیان شما با مقدار چه    
 پاره دیگر سوى از بدوزند، را آن جانبى از هرگاه که اىفرسودهۀ جام زدن وصله مانند و است شده زخم
 گردد!مى
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  :که این نهایت تحقیر در حق این مردمان ترسو بوده است بزغالهتشبیه مردان زمانه به 
  .(111خطبه/) «َأْظَأرُُكْم َعَلى اْلَحقِّ َوأَنْ ُتْم تَ ْنِفُروَن َعْنُه نُ ُفوَر اْلِمْعَزى ِمْن َوْعَوَعِة اأْلََسدِ »    
 .گریزیدمى ،کنندى که از غرش شیر فرار یهاکشانم، اما چونان بزغالهق مىمن شما را به سوى ح    
 

 گیرینتیجه

 به مربوط هایخطبه در باال بسامد بودن دارا با غضب، عاطفۀ آیا هک تحقیق پرسشاین  مورددر  .1
است؟ باید اذعان  داشته تأثیر تصویرگری و کالمی اسلوب واژگان، موسیقی) عناصر دیگر بر کوفیان

توانسته  ،که نقش جاودانگی در اثر ادبی را داردادبی مهمّ عنوان یکی از عناصر عاطفه بهداشت که 
نقش بسزایی عاطفۀ غضب که  ه شددر این پژوهش نشان دادو  ندالبالغه ایفا کهمین نقش را در نهج

، داشته است را آنآهنگ متناسب با مظکه موسیقی و ناست، چنان در انتخاب واژگانی داشته

اش که برآمده از خشم و اندوه دورنی با نظم آهنگ تند و انفجاریهایی که امام با انتخاب واژهایگونهبه

 اسلوب که در این پژوهش نشان داده شدهمچنین  این عاطفه را در عبارات خود نشانده است. ،بوده
 امر این ندا هایاسلوب گزینش در که ایگونهبه است، رفته کارهب غضب عاطفۀ با متناسب کامالً ادبی

 رفته کارهب غضب با متناسب معنایی در وشده  خارج اصلی معنای از خاص غرضی با و شده مراعات
با تصویرگری  ارتباطدر  .است شده گیریبهره عتاب و وعید یعنی ؛غضب انواع از مسیر این درو  است

ورد نظر متناسب با عاطفه غضب بود، زیرا ی مهاکار رفته در خطبههد که تشبیهات بشنیز مشخص 
 تر بود.ملموس هاآنتحقیر در  ۀجنب

یابد؟ باید اذعان می دست عاطفی حس همان به عبارات این خواندن با مخاطب در این مورد که آیا .2
کند در شود که احساس میجا غرق در این عاطفه میها تا بدانکرد که خواننده با خواندن این خطبه

گرفته  کارهای بهآهنگ واژهآن حس را با ضربهمان جو قرار دارد و با تمام اعضا و جوارحش تمام 
 کند.نظر امام حس میشده در راستای معنای مورد

است؟  جمعی عاطفه یک یا بوده فردی مسائل خاطربه غضب همه این این پرسش که آیا در مورد .1

اسالمی جامعۀ  کار رفته، از آن جهت که از سوی رهبرها بهعنوان عاطفۀ غضب در این خطبهچه بهآن

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 

 کار رفته، یک غضب و خشم مقدس است.غضب به
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