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 چکیده

 .زنرد  يمر  برر محرور جهراد دور   مضمونش  که است (ع)عليحضرت هاى   از مشهورترین خطبه خطبۀ جهاد

در . دکنر   میها، تبیین   براى امّترا ، اهمّیّت جهاد و آثار مهمّ آن، و نیز پیامدهاى ترك جهاد خطبه گفتمان

به شهر مرزى انبار « سفیان غامدى» ۀدردناك حمل ۀحادث یان وکوفبر  مالمت، های دیگر این خطبه  بخش

 به همرراه براى جهاد  حضرتآمادگى کامل  و ،شجاع و باوفاى امام ۀنمایند ،«حسّان بن حسّان»و شهادت 

 فضراي  برر ۀ العراد  مجموع، روح حماسى فوق در وشده ، بیان غزوات صدر اسالمخویش در  جهادي ۀابقس

ان آنچه در یتنگاتنگ م يوندیپ ،ن خطبهیاگفتار  ۀشیو در .دهد  قرار مى تأثیرى را تحت ا  هر شنونده به،خط

 ،خطبره کلّري   اقیسر . خطبه برقرار است ندۀیگو ، با روان و تجربۀاست يآنها جار يالفاظ و عبارات و معان

. شرود   يادتر میخ، واژه به واژه و عبارت به عبارت زیتوب شدّتکه  يبه طور ،ان استیخ و مالمت کوفیتوب

و آهنگ درونی مانند سجع و جناس و  ،انیو ب يمعان يادب ر فنونیه و سایکنا ه و استعاره ویاستفاده از تشب

 .شده است يبررسحاضر  مقالۀکه در  ي؛ امرخطبه افزوده يها  یيبایبه ز ،با مطابقت حال و مقتضا ،موازنه

 

 .خ و مالمتیتوب ،(ع)علي ،خطبۀ جهادل، یو تحل بررسی :يدیکل هاي واژه
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 مهمقدّ.  

اجتماعات  يها  واقعیّتکلمات در عقل و جان مخاطب و  ينیآفر  نقش در يادیز تأثیرخطبه 

 اتترأثیر شرنوندگان در خرالل    مجاب کرردن اقناع و اش  يدارد؛ چرا که هدف اصل يربش

ل سرخنوران تواناسرت کره در موضروعات     یبد  يهنر ب ،خطبه ،نیبنابرا .است يمثبت و منف

برر مخاطرب    يگرذار تأثیربره قدرد   حماسری   ،ي، فرهنگي، اجتماعياسیس يمختلف زندگ

منطبق با افکرار مخاطرب    يانیب يها  وهیو ش ب در انتخاب الفاظیاگر خط. شود مياستفاده 

 .تأثیر بسزایي خواهد داشتکند،  دقّت

ز طرفی، و ا ، کوستین راه حکمت و موعظۀن دعوت به خداوند از ید اسالمْ کهجا از آن

و  تحریر  عواطرف  راه از مردم به انجام یا ترک عملری   خطبه سخنی است برای تشویق

احساسات  ،که اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشدآن ش ازخطابه بی ، در واقع، درآنهااقناع 

خطبره   توان گفت که  می بنابراین .(38 :631  ،عالمی)دهد   خطاب قرار میم را آنهاو عواطف 

د یر گشرا و مف   راه هدایت بشرْ ریمسدر  تواند  يم ،که دارد يفرد منحدربه يها  يژگیو این با

 يبرا ین اسلوب زیااهلي و اسالمي و اموي هماره خطیبان تواناي جن سبب، یبه هم .باشد

رنسران،، حماسره را    نویسرندگان دورۀ  با ذکر این نکتره کره   .اند کرده مياستفاده را  يانیب

باید خاطرنشان کرد که این خطبره نیرز    ،(38 :636 شمیسا، ) ستنددان  ترین نوع ادبی می  عالی

از  آمیخته ،، فضای حاکم بر خطبهوی دیگراز س .های حماسی است  دارای برخی از ویژگی

از فروع ادب غنایی محسوب  ،احساسات و عواطف فردی داشتنِسببِ است که به « گالیه»

از  ،با جمع بین این دو هنر مختلف و متضادّ (ع)حضرتبه همین دلیل، ؛ (940 :همان) شود  می

 .(1 6 :633 هاشمی، )اند   افتنان استفاده کرده ۀآرای

 نظرر  حرال و در  يط مخاطب و مطابقت شرکل و مضرمون برا مقتضرا    یاستفاده از شرا

 يط برر معنرا  برا تسرلّ   مخاطبان، ق حاالتیواژگان، و شناخت دق یيقایط موسیگرفتن شرا

گذار تأثیرار یاز موارد بس ،  ن خطبهیب با مضامیخط ۀیّآن، و منطبق بودن روح يو معان الفاظ

هرر   تعمال صنایع لفظری و بیرانی معمروال    اس است؛زیرا يانیب يباین هنر زیدر استفاده از ا

 چنان گویا و رساست گزینی،  ر ایشان در واژهتبحّ اامّ سازد،  ترادف معنا ناگزیر میادیبی را به 

تدراویر در  کلّری،   به طور. دارند  می  ادیبی را به تحسین وا و هر کنند  ی میدور کرارکه از ت

                                                           

 (.98 : نحل) جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ بِالْحِکْمَةِ وَ رَبِّ َ سَبِیلِ إِلَى ادْعُ.  
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ای بررای تروبیخ اسرت کره در       کوتاه، وسریله تداویر ایماژ و بلکه این  ،خطبه هدف نیست

ایرن   البتّره کره   ؛دارد شود و با حادثه و شأن نزول خطبه تناسبی تامّ  می ترکیب خطبه حلّ

 .(096 : 61 کدکنی،  یشفیع) های سخن است  تموارد از مزیّ

ان یر ب صرفّین فشران و بعرد از نبررد    یرا در اواخر عمرر شر  خطبۀ جهاد، (ع)يحضرت عل

 يافته بود و به کشتار و ناامنیطره یس يشتر بالد اسالمیه بر بیمعاو ،ر آن هنگامد. فرمودند

سفیان به  هیمعاو ،ن راستایدر هم .(643: 604 طالقانی، ) دیورز  يمبادرت م يدر مناطق اسالم

به  ،ن مناطقیدستور داد که به شهر انبار در عراق حمله کند و با غارت ا بن عوف الغامدى

  یزدد به کوفه نید کرد که نبایان تأکیبه سف يو .بپردازد (ع)حضرتضدّ آن بر يجنگ روان

 .ع برگرددیسر الزم است که ،خونیبلکه بعد از شب ،شود

ان شده، یرت مخاطبان بیشجاعت و غ روحیّۀ حماسه وختن یبرانگ ين خطبه که برایا

 اد دهدیا به آنها ن ریو شرف و سرزم عقایدتا دفاع از حقوق و  است ينظام يها  خطبه جزو

بره  . ت کنرد یر رزم و اعتماد به نف، را در آنان تقو ۀنحو خواهد  يمنیز و  (03: 4 4 ، يالبدو)

اق و زمران  یسر  اوضاعبا ب اسلوب آن و انطباقش یدمان الفاظ و ترکیچ ۀنحو ،ن سببیهم

ش یتوانرد پاسرخگو    يمر  خطبۀ جهاد يل بالغیه و تحلیاست که تجزپرسشي  ،ان خطبهیب

 .باشد

برین   زیررا رابطرۀ   ؛«نقرد اخالقری  »نرام   به نوعی از نقد ادبی، ها  سنجی  مالحظات و نکته

نقد ادبی  از سوی دیگر،. (061 :631  ،کوب زرّین) است تعهّداز نوع التزام و  ،نندهنویسنده و خوا

و اصرطالحات علرم بالغرت مثرل      ا اصول و موازین بالغت آمیخته است و برخی از الفراظ ب

 .(40  :همان) رود  ادی نیز به کار میدر نقّ ،کنایه و استعاره جاز و اطناب و ایجاز وحقیقت و م

در یکى از سخنان ، (10 /6، 474 ) الحدید ابى ابن، البالغه نهجشارح معروف که جالب این

 انرد،   ن گفتهسخ ندااهمّیّت جهاد و تشویق ب ۀباربسیارى از گویندگان، در گوید که  خود مى

معرروف   ۀسپ، به خطبر . اند  گرفته (ع)خود را از کالم على سخن ۀمایها، خمیرآن ۀهمولي 

ماننرد شمشریر    (ع)مروال علرى   ۀبرابر خطبر کند و آن را در   جهاد اشاره مى ۀدربار« نباته ابن»

 .داند  نمى پذیر و آنها را مقایسهرد اشم  مىبرابر شمشیر پوالدین بر چوبین

حضررت   ۀتجزیه و تحلیرل ادبري خطبر   »عنوان با اي   این تحقیق، مقاله ۀدرمورد پیشین

 عنروان برا  ای   مقاله همچنین .استشده چاپ  سفینه ۀدر نشریّ (633 حسینی اجرداد،  ) «نبزی
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و علوم  ادبیّات ۀدانشکد ۀمجلّدر  (601 عرب، ) «خطبۀ جهادهماهنگی قالب و مضمون در »

برا   خطبرۀ جهراد   ون دربرارۀ کن تابا وجود این،  .چاپ شده است انسانی دانشگاه فردوسی

 .پژوهشی نشده است ،ادبی و بالغیشناسی  رویکرد زیبایی

 

 خطبهکلّي  يها  يژگیو. 9

چررا   ؛کند  کنندگان جهاد را توبیخ مى ، تركیشها  حضرت به دنبال توصیف جهاد و ویژگي

ت ذلّدن لباس یآن پوش ۀجینت ، کهدردنمیلى و بدون عذر رها ک  جهاد را از روى بىآنان که 

 .شدان یکوف يو از دست دادن عقل و آگاه

 در راآنان انگارى   سهل ند وشد  ر در این خطبه اشتباه و کوتاهی کوفیان را متذکّ (ع)امام

و در کردنرد  بیران   را ورش به دشرمن یبراي  (ع)حضرت شدنشان از اطراف کارها و متفرّق

و بیررون رانردن   ایشران  ار آن جریان ورود سپاه دشمن به شهر انبار و کشتن کارگز ادامه،

 ۀحرمتى به زنان مسلمان و زنان اهرل کتراب تحرت ذمّر      سپاه از مرز و قرارگاهشان، و بى

 .ندشمردمسلمانان را به تفدیل بر اسالم، و ربودن اموال

هدف  کهشود،  محسوب ميدارد، گالیه ن به مخاطبا توبیخیچون محتوای خطبه نظر 

ین منظرور  داین بیانرات بر   ۀمه .(48: 636  شمیسا،) است داز این نوع ادبی، سرزنش و تهدی

 (ع)امرام  .خواهد براى توبیخ و سرزنش یاران خود محملى بره دسرت آورد    است که امام مى

هراي   بره علّرت  و  راننرد   سرخن مری  شران   از عذرهای واهری  ،پ، از توبیخ و سرزنش آنان

 این بیان کره  اب ؛آوردند  او مى که در مقابل سرپیچى از دستورهاى کنند  اشاره میگوناگونى 

سرختى سررما در انجرام وهیفره کوتراهى       ۀگرما و زمرانى بره بهانر    شدّت ۀگاهى به بهان

 .هاستنفرین کردن و شکایت از آن (ع)امامواکنش  البتّه ؛کردند  مى

خطبه  ندۀیگو ۀتجرب باآنها  يالفاظ و عبارات و معان انیم يوند تنگاتنگیپ ،ن خطبهیا در

ق انطبر آن ا يبا الفاظ و معران  ا قیخطبه دق يشناخت  روان ۀگر، جنبیبه عبارت د ست؛برقرار ا

 رود که بتوان با امعان نظر،  فتار ایشان، کلمه یا ترکیبی به کار میگ به ندرت در شیوۀ. دارد

ترا کنرون   شناسران    البالغه نهجکه  يا  جنبه ي جایگزین کرد؛رساتر آن را با کلمه یا ترکیب

همرواره بره عنروان     ر چه در شعر و چه در نثرر ر   يبالغ يگفتارها. اند  برده يپ نکمتر بدا

از همرین   .(67  :603 وحمردان،  أب)اند  شدهجان است، مطالعه  يکه برخاسته از ژرفا يگفتار
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ن یهمر  بسریاري دارد و  يارگرذ تأثیرقردرت   ،ي  متن ناب ادبر یکه همه معتقدند روست 

 .استران از آن یگ  و بهره ياثر ادب آورندۀدین پدایم يپل ،يارگذتأثیرقدرت 

شره و  یداشرتن وحردت اند   ،ن خطبره یر ، در ايان الفاظ و معانیوند مین پیا يت اصلعلّ

بالغرت اسرت؛    يارهرا یاز مع ،افکرار  يوستگیشه و پین وحدت اندیا. ب استیانسجام خط

آن  ينتهرا سخنت برر ا  يبالغت آن است که ابتدا»: دیگو (36 /  :3 4 ) يروانیکه ق چنان

ن خطبه برا موضروع   یر ایتداو ،نیبنابرا .«ش مرتبط باشدیآن به ابتدا يداللت کند و انتها

 (ع)همرراه برا افکرار امرام     رْیتدراو  يوسرتگ یفاق و پن اتّیدارد و ا يهنگتناسب و هما دْجها

همران انسرجام و    ،ين الفراظ و معران  یونرد بر  ین پیر ا .د آورده اسرت یاب را پدجذّ يا  خطبه

ر در یفراگ« يتسلسل منطق»از آن به  (667/  :9774) است که جرج جرداق يمنطق يوستگیپ

 البالغره  نهرج جهرات   ۀدر هم (ع)ين افکار علیکند که ارتباط تنگاتنگ ب  ياد می البالغه نهج

 .ان استینما

 (ع)ایشران . اسرت  ن خطبره یا مهمّ يها  يژگیاز و زین« يوحدت موضوع»گر، ید ياز سو

واژگان مناسرب   گزینی و جانشینی دایرۀ  با واژه و گیرند  یرامون خود میمضامین خود را از پ

ن مضامین بررای مخاطرب   ای از آنجا که .نمایند  جایگزین می ،سخندر ترکیب  و ناب خود

 رو از ایرن  .کشراند  را به راحتی به وادی کالم خرود مری  وی  ،یافتنی است   ملموس و دست

 ،حات نوسراخته و اصطال ها  کارگیری واژه فرینی و بهآ  نگری در مضمون  ژرف توان گفت  می

ر یپود مسرتحکم و تدراو  ختار منسجم و تاروسا .این خطبه استهای  یکی دیگر از ویژگی

ا خوانردن  یر دن یا خواننده شروع به شنیشنونده  ياست که وقت يطور (ع)ين امام علیدلنش

برا   (ع)شران یا .کشراند   يخطبه مر  يکالم، او را تا انتها يکپارچگیت و یّابکند، جذّ  يخطبه م

سرپ،  . کننرد   يمر و عواقب ترک آن، خطبه را آغاز  د جهادیضرورت و فوا دربارۀ يا  مهمقدّ

و سازند  ميو ضعف در جهاد را مطرح  يسستعلّت نکوهش اصحاب به  يعنیاصل موضوع 

 يریر گ  جهی  نتی را با ، آنم ترک جهادیج وخیر نتایرت و تدویختن غیبا استدالل و برانگ

 .(976: 633  ،يقائم) رسانند  يان میبه پا

ن یر ا. اسرت ن خطبه یا مهمّ هاي يژگیودیگر از  ،موجود در ذهن مخاطبان يتبلور معان

را  يذهن يبتواند معانتا  سازد   می ب است که او را قادریاستعداد خط يدر واقع نوع ،موضوع

م در کالم آن تبلور و تجسّ فۀیوه. متبلور کند دیدنيو  ينیع محسوس و يبه صورت امر
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که  يموجود در ذهن تا زمان يرا معانیز ؛اند  دهین پوشیقیها لباس   است که وانمود کند گمان

 .مانند  يم يد، همچنان به صورت گمان باقن نپوشیقیلباس « تبلور»از رهگذر 

 يخرارج  واقعیّرت نباشد، و برر اسراس    يلیّتخ« تبلور و تجسم»اگر حتّي  ن اساسیبر ا

اگرر بره   حتّري   بیر خط. اسرت  يگذارتأثیرقدرت فراوان  يرد، باز هم دارایصورت پذ

تبلرور و  »کامرل داشرته باشرد، براز اصرل       يآگاه تیّصدق خبر و مطابقت آن با واقع

م کره فرمرود   یپاسخ حضررت ابرراه  . داشته باشد يهتواند ارزش قابل توجّ  يم« تجسم

 .(69 /6 :107 جاحظ، ) است واقعیّتن یهم يایگو« يلبقَ نَئِمَطْیَِل نْو لکِ يلبَ»

 

 شرح خطبه. 6

 .ةِالجنَ بوابِأن مِ بابٌ نّ الجهادَإف، بعدُمّا أ

شرروع شرده   « أما بعد»با عبارت مشهور  ،يبان عدر جاهلیمعمول خط ۀویآغاز خطبه به ش

قلمرداد   (ص)الهى و صلوات بر حضرت رسالتحمد  و نام خداوند بر دالّ وهین شیاست که ا

 اسرت « ابترر »خدا شروع نشود از نظر خطبرا   شیبا حمد و ستا يد؛ چرا که هر کالموش  يم

امبر نباشد، یکه با صلوات بر پ يو هر کالم (9/874: 470 ، ينیالکل ؛16/  :630 ، ير جزریأث ابن)

 .(9/997: 0 4 ، يزمخشر؛   9/8: 630 ، ير جزریأث ابن) شود  يده مینام« شوهاء»از نظرشان 

ت بهشر  ورود بره یعنى سربب   «از درهاى بهشت است ه تحقیق که جهاد درىب ،پ،»

یا با نف، و شریطان کره   است،  که جهاد اصغر و منافقان باشد خواه جهاد با کافران ؛است

 شود ا حسن مطلع بسیار زیبایی شروع میخطبه ب .( 97/ : 603 سیّد رضي، ) جهاد اکبر است

 پسند آمرده اسرت کره شرنونده را      چندان شیوا و دل ،رانی  درآمد خطابه و سخن  این پیشو 

کنرد و در طبرع و حرال او رغبرت و نشراط اسرتماع         برای شنیدن باقی سخن تشویق مری 

 يشرگ یبر ثبوت و استمرار هم خود دالّ ،بودن جمله اسمیّه .(3 6 :606 همایی، ) افزاید  میبر

خ و مالمرت مخاطبران بره    یتروب خطبه که کلّي  اقیه به سبا توجّ« إنَ»د با یکآن است و تأ

و به نداشتند  ين اعتقادیدارد که مخاطبان چن واقعیّتن یسبب ترک جهاد است، نشان از ا

در  (ع)يا عملشان مخالف دسرتورات امرام علر   یدند و یورز  يانکار سخنان حضرت مبادرت م

 ان انکرار یر ببررای   «يخبرر انکرار  »ضررت از  رو ح نیر از ا .مبارزه با دشرمنان بروده اسرت   

 .گیرد  جهاد بهره می ۀضیاز فر مردم روزگارش فرارو اثبات  با خود یيهمسو مخاطبانش در
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 .ةُیقَثِه الوَتُنَو جُ ةِالحدین اللّهِ عُرو دِالتّقوى  باسُلِ وَو هُ هِولیائِأ ةِلخاصّ اللّهُ هُحَتَفَ

ارى گر پوشرش پرهیز  آنخود گشروده و   دری است که خداوند برای دوستان خاصّ جهاد»

حرافظ بردن    ،جامه که دارد صاحب خود را از حرّ و برد آن جهان همچنان  است که نگاه مى

 .و سپری استوار است ،( 97/ : 603 ، سیّد رضي)« است از ادراك برودت و حرارت

ن جمله برا  ین سبب، ایبه هم .است بندگان خاصّ يژه برایو ي، فرصتين دژ الهیا جهاد،

ن یر کند که ا  يعا را اثبات من ادّیا ،ه نبودنشیّدن جمله و ثبوته بویّذکر شده و فعل يفعل ماض

اسرت و   يداریر ، ثبروت و پا ا نف، جهاد در راه حرقّ امّ ست؛ین يشگیآمده هم دست به فرصتِ

 خراصّ الت یتمرا  علّرت هر چند آنان بره   ،است ياله خاصّ يایشه منتظر اولیپوشش آن هم

ش ین گشایا يِشگیهم يو استوار يداریپا. دشون  ير منحرف مین مسیگاه از ایگاه و ب ،يبشر

 .«ةجنّتره الوثیقر   و ةو درع اللّه الحدین هو لباس التّقوى» :د شده استیتأک اسمیّه جملۀسه با 

بره  ، اسرت « ةبواب الجنّأنّ الجهاد باب من إف» ۀبر خبر جمل يدیکتأ ين سه جمله که همگیا

ح شده و در دو یتدر« هو» ،لر جمله اوّد مسندٌإلیه ن تفاوت کهیبا ا ؛  مضمون اشاره داردی

 .استشده اق آشکار معنا، حذف یها و س  نهیت وجود قربه علّ مسندٌإلیه، يبعد جملۀ
 

و  قمراءِ و ال الدّرغارِ بِ یّر َ و دُ الربالءُ  هُلَشمَ و الذّلِ ثوبَ اللّهُ هُسَلبَأ عنهُ ة غبَرَ هُکَرَن تَفمَ

 عَنِر و مُ الخسرفُ  و سریمَ  الجهادِ تضییعِبِ نهُمِ الحقُ لَیدِأو  ابِِسهَاإلبِ هِلبِعلى قَ ضربَ

 .النّدفُ

 ۀجامر او را تعالى  يخدا از آن ترک کند، يگردان  يفرار و رو دلیلبه  جهاد را ،ک هر پ،»

اعتبارى خروار    ذلّت و بى و به حقارت رد ویرا در بر گ يو ،و گرفتارى بال و خوارى بپوشاند

ره یچش بر دل ،غفلت او از مدالح دنیوى و اخروىعلّت به  ،دىخر  عقل و بى زوال و دگرد

ن یر ا جرهْ یشرود کره در نت    ده یر گردان يرو ياز و ، حرقّ به سبب ضایع ساختن کارزارشود و 

 شردّت ، به اجبرار و  يو پست ارىوخ ذلّت وناچار، انواع  بهو  شود ميشخص مغلوب دشمن 

 . «شود مي آورد و از عدالت و داد منع  يهجوم م ياد بر ویز

در « وثیالد» ۀ؛ واژخوارشده يعنی«  َیّدُ» است و يگردان يرو يمعنا به «عنه ةرغب» لفظ

معتقد  نیالبحر مجمعسندۀ ینو .(9/978: 4 4  ،فیومي) شه استین ریاز هم «رتیغ  يب» يمعنا

کره   يبره طرور   ،ل گرداننرد یرا خوار و ذل يکه محارمش و يکس يعنی «وثیالد»است که 

ن یهر چند بهتر است که ا .(9/984: 608  ،طریحري ) سق و فجورشان ببنددرا بر فم خود چش
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 يبه معنرا «  یجمل مدَ» ۀکه واژم؛ چریر کنیتفس (هتبعیّ استعارۀ) ياستعار يلفظ را در معنا

 ،زبیردی ) ن برودیجسمش از ب يو سخت ياست که صعوبت و استوار يدر زمان «شدن خوار»

 4 4 :6/9 6). 

زوال قردرت   يبه معنا سْاز جهاد مقدّ فراری مخاطبان ين واژه برایربرد اکا از این رو

معنرا   و اسرتحکامْ طور که شتر نر بدون قدرت   و هماناست  يمردانگ يآبرو رفتن باد بر و

، در ن سببیو به هم ندا هخود را از دست داد يرت مردانگیغ یيز گوین« نامردان»ن یندارد، ا

 ، حضرتْنیبنابرا. ب قرار گرفتندمخاط «جالالرّو ال جال شباه الرّا أی» عبارتاواخر خطبه با 

و کري ندارنرد،   که هیچ قدرت و تحرّه کرده است یتشب يتیّخاص  يشتران نر ب سان بهنها را آ

 .خواهد بودشان  يزندگ يعیطب ۀجینت ،فسق و فجور آنان

 ؛خطاست (القَمَا)فظ ن لیمقدور اکاربرد . است «يحقارت و پست» يبه معنا« القَمَاء»لفظ 

« إسرهاب »و لفظ  ( 9/6: 639 ثم، یم ابن) ت کرده استیآن را با قدر روا يهر چند که راوند

 يبه معنرا  ين واژه از نظر برخیهر چند که ا. است «شهین رفتن خرد و اندیاز ب» يبه معنا

در  ،یيوگر   ادهیر ز به سبب کنندگان جهاد  که کالم ترک یيآمده است؛ گوهم  «یيگو  ادهیز»

 .(9/00: 474  د،یالحد يأب ابن) کند  يم يگر  اعتبار جلوه  يگران بینظر د

هرر خرورده و   مُ ،از دست دادن عقل و آگراهى  خوارى و ذلّتِ کنندگان جهاد،بر دل رها

وَ  ةضُررِبَتْ عَلَریْهِمُ الذِلَر   » مثرل اى اسرت،    اسرتعاره  يا  جمله نْیا ،در واقع. تثبیت شده است

 .اسرت  «و عقرل  شهیاند از دست دادن»به معناى « اسهاب» ۀکلم ،با این توضیح. «ةالْمَسْکَنَ

 و بارگاه برافراشرته، افرراد   همیخ که  فراگیرى خوارى است، چنان ،بهت در استعارهوجه مشا

 ؛حرفى بدون فایده استپر« اسهاب» ۀاحتمال دیگر در مفهوم کلم. وشاندپ  داخل خود را مى

، ولرى از گفترار   رانرد  مري جا بر زبران    هت و ترس بسیار، سخنان نابزیرا انسان هنگام وحش

 .گیرد  اى نمى  زیادش نتیجه

 جهاد، حقّ ۀضیکردن فر عیبه سبب ضا يعنی« الجهاد عِییمنه بتض لَ الحقُیأدِ»عبارت 

 ،جهاد يتباه رو نیا از. ه استیّجا سببنیدر ا« باء». شود  يروز میاز او گرفته و دشمن بر او پ

چنین کسرى، بره    .از لشکر مسلمانان است دن حقّیگردان يدشمن و رو يروزیاش پ  جهیتن

 .شود  راه محو و نابودى کشانده مى

شود   خسف و خسوف، به محو شدن نور ماه گفته مى ،«الخسفُ یمَسِ»عبارت  ه بهبا توجّ
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نبرال چیرزى   د»به معنراى  « سوم»از مادّه « سیم»رفتن و ناپدید شدن در زمین، و و نیز فرو

محرو و  راه شرود کره تارکران جهراد، در       چنین مى مفهوم جمله .آمده است« حرکت کردن

هایى بر اثر   دیده شده که اقوام و ملّتبارها و در طول تاریخ،  دارند  نابودى خویش گام برمى

 .ندا هدکرجهان محو  ۀاز صفحرا سستى در جهاد، خود و کشورشان 

 ؛دلیل این معنا روشن اسرت . است از عدالتشدن محروم  هوممف به« دفُمُنِعَ النّ»لفظ 

 ،ى نباشند، از نظر کیفیّت و قدرتاگر در اقلیّت کمّ. ندا تدر اقلیّ زیرا طرفداران عدالت، غالبا 

د، کاردشان ببررّ  جا که به اصطالحْپرست، تا آنگران سود  به همین دلیل، سلطه. اند تدر اقلیّ

کنند و پیوسته بر مال و جاه و جرالل    هاى مظلوم را پایمال مى  تروند و حقوق ملّ  پیش مى

 .( 4 /9: 601  ،يرازیمکارم ش) افزایند  خود مى

ان شرده  یر ترارک جهراد ب   يکه بررا  است يجواب شرط ،«لّالذّ ثوبَ هللاُا لبسهأ»عبارت 

 یياع معنل و تنوّیبا عطف بر جزا، در تکم ياپیز پیگر نید شش جملۀ ،ن عباراتیا در. است

ترا   ،ت برال یّت و عمومو ذلّ يکند؛ از خوار  يفا میا را يلیبد  ينقش ب ،ان جهادیمجازات فرار

 ۀهمر  .دشمن خواهد برود  يروزیپ اش کلّي ۀجیکه نت ،ان خلقیدر م یيگو  اوهیو  يرتیغ  يب

خ و مالمت و سرزنش یکه همان توب دارد  کید ميتأ حاکم بر خطبه راکلّي  اقیس رد،ااین مو

 .ان استیکوف
 

لْتُ لَکُمُ وَ قُر  وَ نَهارا  وَ سِرّا  وَ إِعْالنا  لَیاْل ر  ال وَ إنِي قَدْ دَعَوْتُکُمْ إلَى قِتالِ هؤاُلءِ الْقَوْمِأ

 اکَلْتُمْ وَفَتَرو  ر  ذَلُروا ا لّر قَوْمٌ فِي عُقْررِ دَارِهِرمْ إ   هِ مَا غُزِيَفَوَاللّ .اغْزُوهُمْ قَبْلَ أنْ یَغْزُوکُمْ

 .وْطَانُالْألِکَتْ عَلَیْکُمُ الْغَارَاتُ عَلَیْکُمُ وَ مُ ى شُنَتِحَتّ ر ذَلْتُمْتَخَا

بیخ بره تررك آن را   تشویق بره جهراد و ترو    ،به اجمال ،که در آغاز خطبهحضرت پ، از آن

برا   ،لت جهراد یمنکران فضر د بر یکبا تأ اسمیّه و جملۀ« أال»با استفاده از لفظ ند، یادآور شد

رش جهراد و  ی؛ چررا کره بارهرا و بارهرا از پرذ     کنرد  مري سرزنش را ان یکوف ،ياپیپ يجمالت

ان یر از کوفدرخواست مکرّ از يحاک ،يخینوع جمالت توب. اند  زدهباز با دشمن سر یيارویرو

د بره  یز آمدن دشمن باار داده بودند که قبل بارها تذکّ (ع)حضرت .در جهاد با دشمنان است

که این مگر ؛گیرد  اش مورد هجوم قرار نمى  انهى در درون خهیچ جمعیّتزیرا رفت؛  يسراغ و

تا حدود زیادی بسته به کاربردهرای زبرانی و    ،بالغت داستان و متن. شود  خوار و ذلیل مى

در توصریفات   خدروص  به)جا انی ثانوی و تلویحی است و در اینقدرت نویسنده در القای مع
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 چرا که ؛مالحظه کردادبي زبانی  از ابزارهاینویسنده را در استفاده توان قدرت   می (حضرت

ت گفرتن و موقعیّر  حالت سخن  ،بنابراین ؛مطابق با شأن اوست شخدیّتکردار و گفتار هر 

 .( 99 :633 شمیسا، ) دارد جا به مقتضای حال خود گوینده بستگیدر این آن،

گاهى موجب فزونى قوّت و نیرو و  ؛دارندجسم و بدن بر  يتأثیر شگفت ،توهّمات ذهنى

بره او  اش   علّت خوارى و ذلّت کسى کره در داخرل خانره    .شوند ميگاهى سبب نقدان آن 

قروى و   کره اگرر دشرمنْ    توهّمات اسرت  نیاز هم ي، ناشهر چند شجاع باشدشده، حمله 

 .(9/03: 639  ثم،یم ابن) کرد  نیرومند نبود، حمله نمى

، نشان از ين خودیقبل از هجوم آنان به داخل سرزمد حضرت بر حمله به دشمن یتأک

 يها   ینبرد و تاکت يِبازتاب مسائل اجتماعدرمورد  (ع)شانیارزشمند ا ق و تجربۀیدرک عم

افراد ترسرو و  از قول  يا  ن خطبهیز چنیشورانگ يان محتوایهر چند که ب. دارد يجنگ روان

شان در غزوات صدر اسرالم  یا يعمل ۀربتج. گذارتأثیراست و نه  ممکننه  عمال  ،تجربه  يب

برر  برود   يبطالنر  خرطّ شران،   يجهراد  ۀن خطبره برا سرابق   یا یيو محتوا يو مطابقت لفظ

 .داشتند  يروا م (ع)شانیکه بر ا یيناروا يها  تهمت

دعروتکم   يإنّر » ۀیّر ثبوت ۀبا جمل ،دشمن بابه نبرد  در دعوت مستمرّ (ع)آن حضرتثبات 

جنرگ   يهرا    یر ن دعوت که با شناخت تاکتیات ایّان جزئیو ب «إعالنا و  ا و سرّ و نهارا  ال یل

ن ید مضمون ایکه به تأک يو اضاف یير معنامکرّ يدهایهمراه است و با استفاده از ق يروان

ان با عبرارت بردون انکرار    یجنگ از جانب کوف شدۀ و اثبات يپردازد و ترک عمل  يدعوت م

 يهرا  نیآن کره بره اشرغال سررزم     يمنطقر  يریگ  جهیو نت (مفَتواکلتم و تخاذلت) يفعل ماض

ق یر خطبه با شناخت عم یيو محتوا يانگر مطابقت واژگانیهمه و همه ب ،ان منجر شدیکوف

 .دارد (ع)شانیا يجنگ تجربۀ

وَ  ر  انَ بْرنَ حَسَرانَ الْبَکْررِيَ   وَ قَدْ قَتَلَ حَسَر ر  وَ قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ األنْبَارَ خُو غَامِدٍَهَذَا أ و

 ةعَلَرى الْمَررْأ   ر  رَجُلَ مِنْهُمْ کَرانَ یَردْخُلُ  نَ الوَ لَقَدْ بَلَغَنِي أر  لَ خَیْلَکُمْ عَنْ مَسَالِحِهَااأز

عُ مِنْهُ مَا تَمْنَ ر  دَهَا وَ رُعَاثَهَافَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَلَائِ ة ر خْرَى الْمُعَاهِدَوَ االُ ةالْمُسْلِمَ

مِنْهُمْ کَلْمٌ وَ لَرا أرِیرقَ    مَا نَالَ رَجاُل  ر  ثُمَ انْدَرَفُوا وَافِرِینَ ر  سْتِرْحَامِسْتِرْجَاعِ وَ اإلبِاإلإِلّا 

کَرانَ بِرهِ    مَا کَانَ بِرهِ مَلُومرا  بَرلْ    ر  مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفا مُسْلِما   فَلَوْ أَنَ امْرَأ ر  لَهُمْ دَمٌ

 .عِنْدِي جَدِیرا 

گریه »نخست به  :است دو معنا تفسیر شده   ، بهالبالغه نهجران مفسّ نزددر « استرجاع» ۀواژ
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لَرذِینَ إِذا  أ» عبرارت گفرتن   و دیگررْ  ،«صردا در گلرو  آمد و هق و رفت  و زارى که توأم با هق

، سرخت در مدرائب   معموال  که (83  :بقره)  «راجعون ا الیهه و إنّللّ اقالُوا إنّ ةصابَتْهُمْ مُدِیبَأ

ه بره  با توجّ ،گرید ياز سو .شود  کارى از دست انسان ساخته نیست، گفته مى هنگام که  آن

آالت زنان مسلمان  که تجاوز به حریم و گرفتن زینت است جالب این ،(ع)امام يمتن حماس

 دهرد کره اوّال     در ی  ردیف شمرده شده و نشران مرى   ،مسلمان و هت  احترام آنهاو غیر

به  تعهّدتا چه اندازه خود را م و ثانیا  ،مردم اهمّیّت قائل است ناموسدّ براى تا چه ح اسالم

 .(89 /9: 601  ،يرازیمکارم ش)کنند   که در پناه اسالم زندگى مى داند  هایى مى  تیّدفاع از اقلّ

انگرارى    از دشمن باع  سهل جاى پیروانش  که ترس بيپ، از بیان این در ادامه (ع)امام

ارها و متفرّق شدنشان از اطراف آن حضرت شده که در نتیجه فرمرانش را اجررا   آنان در ک

مراجراي   ،خیزند  بر سرزمینشان برنمى انکنند و در مقابل هجوم دشمن و چیره شدنش  نمى

ورود سپاه دشمن به شهر انبار و کشتن کارگزار آن حضرت و بیرون راندن سرپاه از مررز و   

اسرالم، و ربرودن    ۀان مسلمان و زنان اهل کتاب تحت ذمّحرمتى به زن  قرارگاهشان، و بى

بره   .رداشرم   مری بر انیر کوف يبررا  خیآکنده از توب یيو با فضامانان را به تفدیل اموال مسل

کمر   « اطنراب » يانیر ب يسرخنور  از فرنّ  ،مخاطب يو کوبندگ« عیتقر»در  ،گریعبارت د

ذهن اسرتفاده  مخاطب کنرد  يابر« اطناب»از اسلوب  ،طور که مشهور است  همان. ردیگ  يم

م در ذهرن و جران   یاثبرات مفراه  براي  يشتریح بیاز به توضین جز در مواردی که ؛شود  يم

 .ونده باشدنش
 

وَ  ر  الءِ الْقَروْمِ عَلرى بَراطِلِهِمْ   ؤُجْتِمَراعُ هر  إ ر  الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ الْهَمَ فَیَا عَجَبا  وَ اللَهِ یُمِیتُ

یُغَرارُ عَلَریْکُمْ وَ ال    ر  حِینَ صِرْتُمْ غَرَضا  یُرْمَرى  فَقُبْحا  لَکُمْ وَ تَرَحا  ر  کُمْتَفَرُقِکُمْ عَنْ حَقِ

 . تَغْزُونَ وَ یُعْدَى اللَهُ وَ تَرْضَوْنَوَ تُغْزَوْنَ وَ ال ر تُغِیرُونَ

 .دهرد   ناله سر مى با شگفتى ،انیو سرزنش کوف يقبل براى تأیید مطلب حضرت سپ،

 ،بمورد تعجّ به صورت نکره بیان فرموده تا چنان وانمود کند که گویا امر را« عجبا» ۀکلم

امرر را   شردّت تا  را تکرار فرموده حضور یافته است و آن« ندا»با معیّن نیست و و ص مشخّ

 .(9/37: 639  ،میثم ابن) بیان کند

                                                           

 .استرجاع، معروف است به آیۀ این آیه.  
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و تقردیر کرالم آن    محرذوف اسرت   ا،منادبر مددریّت است و « عجبا»ندب  (فیا عجبا)

 .تعجّب کنید از این یاران من !یعنى اى گروه من ؛ااعجبو !یا قوم: ست کها

جاى غرم و انردوه بره کرار      را به (یمیت)امام به طور مجاز لفظ مرگ  ،بعدی عبارت در

نرام مسربّب    گذارى فرموده و به عبارت دیگرْ اش نام  یعنى چیزى را به اعتبار آینده ؛برد  مى

 .( 3: همان) ه استگذاشت (مغ)روى سبب  را (موت)

زبرون و خوارشرده و    يهرا   بلیسر  هان را بیبا، کوفیز يا  ب استعارهی  ترکیحضرت در 

و  از حرقّ  یيجردا . ه کرده استیدشمنان تشب يش و خطایو آزما ياپیمحکوم به ضربات پ

ان به ارمغان یکوف يرا برا منانیگاه اهریگاه و ب يها  دشمن و غارت يرهایجهاد، استمرار ت

بره  . دهنرد   يت مر ین رضرا اند و بردا  ن غارت شومیگر ا  که فقط نظاره يبه حدّ ،ه استآورد

کوتاه، با استفاده از  ۀند جملدر چ (ع)يعل. شوند  يواقع م (ع)ن حضرتین سبب، مورد نفریهم

« ترضَون» ،«اهللاُ يعدی»، «تُغزَون ال»، «تُغزَون»، «رونیتَغ ال»، «کمیغار علی»چند فعل مضارع 

بر  يدرپ  يپ يها  اقافعال مذکور را به صورت شلّ يداستمرار تجدّ ياز معان يمختلفحاالت 

 .آنان را به تکاپو وادارد ۀرت بربادرفتیاز غ يد اندکیآورد تا شا  يان فرود میسر کوف
 

لْنَا یُسَبَخْ عَنَرا  مْهِأ ر  ظِالْقَیْ ةذِهِ حَمَارَقُلْتُمْ ه ر  فَإِذا أمَرْتُکُمْ بِالسَیْرِ إلَیْهِمْ فِي أیّامِ الْدَیْفِ

نَا یَنْسَلِخْ عَنَا مْهِلْأ ر  الْقُرِ ةذِهِ صَبَارَقُلْتُمْ ه ر  إذا أمَرْتُکُمْ بِالسَیْرِ إلَیْهِمْ فِي الشِتَاءِ وَ ر  الْحَرُ

 .فَرُیْفِ أفَأنْتُمْ وَ اللّهِ مِنَ السَ ر ارا  مِنَ الْحَرِ وَ الْقُرِذَا فِرَکُلُ ه ر الْبَرْدُ

تشردید حررف   به « ةحمّار»تابستان و  يگرما شدّت يعنی« ر»د حرف یبه تشد« ةحمارّ» ۀواژ

بره  « ةصربارّ »تابسرتان اسرت و لفرظ     يبه معنا« ظیالق» ۀواژ. مسافران است يبه معنا «م»

 .سرما آمده است يز به معناین« القر»و  سرما شدّت يبه معنا «ر»د حرف یتشد

که در مقابل سرپیچى از را گونى عذرهاى گونا ،وبیخ و سرزنش آنانپ، از ت (ع)امام

گرمرا و   شردّت  ۀگاهى به بهانر  این بیان که اب ؛دهند شرح مي ،ندآور  هاى او مىردستو

 ؛ندنک  در انجام وهیفه کوتاهى مى ،هاى دیگر  جویي سختى سرما و بهانه ۀزمانى به بهان

کند   یابد و درك مى  تنبلى و سستى را درمىاز آن بوى  ،هر انسان خردمندى رو از این

نرتم و اللّره مرن    أ»: ت نبوده اسرت لیّئوها چیزى جز فرار از مس  این بهانهکه مقدود از 

با فرض پرذیرفتن   شوند که  ، این نکته را متذکّر میدر این عبارت (ع)امام .«فرّأالسّیف 

 .ستتوانى و ضعف آنهادلیل نا نْیهم ،بودهآنان مانع کارزار  اینکه گرما و سرما
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ه را یر فررار از توج  ۀچنان عرص ،کویاستوار و ن يبه همراه معان ،ار مستحکمین الفاظ بسیا

 ۀیّشرط تجمله با ادا. ندارند يا  چاره رش فرار از جنگ،یجز پذ د کهکن  يمان تنگ یکوف ایبر

الوقروع    قب بره محقّر  یر خط ،ين مواقعیآمده است؛ چن يشروع شده که بر سر فعل ماض« إذا»

ابزار شرط و فعل شرط و جواب شرط همه برا   ،گریبه عبارت د. ن داردیقیبودن جواب شرط 

ن دو یا. بندد  يان میکوف دان نبرد را بریفرار از م يهر نوع انکار معنا ،هماهنگ یيهم در فضا

و  ياصرل  يتا محتروا  است یيبا استحکام معنا يا  مهمقدّ ،ه به همراه جواب شرطیّجمله شرط

 .دیان فرود آیبر سر کوف (ف أفرّیهللا من السا أنتم و)آن  يمرکز ۀکالم و هست لبّ

کالم را  يه که هدف اصلیّثبوت ۀیّاسم ن جملۀیان ایاز بپیش  (ع)گر، حضرتید ياز سو

 شرکل   و هرم  يلفظ ياستدالل ۀممقدّ ،ياصل يهماهنگ با معنا يدهد، در اقدام  يل میتشک

ان یر ان را قبرل از ب یر دارند که کوف  يان میب« و القر من الحرّ ارا هذا فر کلّ»را مثل  دیگری

 .سازد ميم یتسل کامال  ،بیخط يغرض اصل
 

لَروَدِدْتُ أنِري لَرمْ     ر  وَ عُقُولُ رَبَاتِ الْحِجَرالِ  طْفَالِحُلُومُ الْأ ر یَا أشْبَاهَ الرِجَالِ وَ ال رِجَالَ

اتَلَکُمُ اللَهُ لَقَردْ مَلَرأتُمْ   قَ ر  اللَهِ جَرَتْ نَدَما  وَ أعْقَبَتْ سَدَما  وَ ة ر عْرِفْکُمْ مَعْرِفَأرَکُمْ وَ لَمْ أ

وَ أفْسَردْتُمْ   ر  نُغَبَ التَهْمَرامِ أنْفَاسرا    وَ جَرَعْتُمُونِي ر  وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظا  ر  قَلْبِي قَیْحا 

وَ  ر  طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ أبي ابنإِنَ  ر  الَتْ قُرَیْشٌحَتّى قَ ر  عَلَيَ رَأیِي بِالْعِدْیَانِ وَ الْخِذْالنِ

وَ هَلْ أحَدٌ مِنْهُمْ أشَدُ لَهَرا مِرَاسرا  وَ أقْردَمُ فِیهرا      ر  لِلّهِ أبُوهُمْ ر  لکِنْ ال عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ

وَ  ر  السِرتِینَ ا قَدْ ذَرَفْتُ عَلَى نَوَ هَا أ ر  ا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَلَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَ ر  مَقَاما  مِنِي

 . رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُلکِنْ ال

داشتن سره خدرلت نکروهش    دلیل را به  انپ، از سرزنش شدید یارانش، آن (ع)حضرت

 بره سربب نداشرتن    راآنران  کند و   نفى مىایشان از که صفت مردانگى را اوّل آن: کند  مى

را از آنران   کهآندوم . خواند  نامردانى مردنما مى ،عزّت نف، و تعدّب ناموسى و شجاعت

 ،ندا ه عاقلزیرا کودکان و خردساالن بالقوّ ؛تشبیه کرده استبه کودکان خردى   جهت کم

از  کودکران و زنران  کره   ؛ چررا را در عقل به زنان تشبیه کرده انآنه کسوم آن. نه بالفعل

سرپ،   .اند همسان ،دارى و جنگکشور ۀژدر امور وی ،جهت نقدان و نارسا بودن اندیشه

علّت به ایشان را آشنایى با زی ؛فهماند که از دیدار و آشنایى با آنها بیزار است  به آنها مى

 .(9/36: 639 ، میثم ابن) شدحضرت اندوه  سببن، یآنان در دفاع از د يکوتاه
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 مقاتلره  زیررا  ؛شدیدترین نفرین را نثار آنها کررده اسرت   ،«قاتلکم اللّه» ۀجمل حضرت با

مدهایى از یاپشود و دشمن خدا بودن،   خود موجب دشمنى مى ر  که عملى طرفینى استر 

 رايبهمراه دارد و چون لفظ مقاتله و دشمنى حقیقى  به را خدا دورى از لطف قبیل لعن و

از رحمرت   يدور يو در معنرا  جا به معناى مجرازى لفظ قاتل در این ،خداوند ممکن نیست

 .استبه کار رفته  ياله

و تألّمات روحى  آالم درونی نهایتِ ،(دل مرا خون کردید)« لقد مألتم قلبى قیحا»عبارت 

بره چررك و خرون تعبیرر      داز دردهاى دل خرو  مجازا  (ع)امام علي. رساند  آن حضرت را مى

درد  زیرا نهایتِ ؛را آورده است آن ۀجیو نت مهمقدّ اصل بعد از ،مهجاى ذکر مقدّ فرموده و به

 شردّت از ه کنایر  ،زردآب و چرک يدر معنا« حایق» ۀواژ. ، چرکین شدن آن استی  عضو

اطرالق لفرظ    و نیرز  اسرت  بردن  عضو يدردمندغایت  «حایق» چرا کهاست؛  رتألّم و تضجّ

 .ی  نوع مجاز است ،ب دردهاى دل آن حضرتبر عمل آنها به عنوان مسبّ« سخن»

هاى غم و اندوه را جرعه جرعه در   کاسه) «نفاساأ همامِالتَ جرّعتمونى نغبَ» ۀجملهمچنین 

 نوشاندنبارۀ در معموال  ه جرعه ریختنزیرا جرع ؛شده است انیب ا استعاره، ب(کام من ریختید

بره جرعره    ،نجا اندک اندک خورانردن غرم  یدر ا ، وليرود  آب و مانند آن در گلو به کار مى

ا ان بیکوف یيآشنا حاصلار، ب، ناگو يدنین نوشیکه ا شده است،تشبیه ختن آب یجرعه ر

 .حضرت بود

، در لغت به طور حقیقى هوایى است که زیرا نفَ ؛مجاز است زیدر آخر عبارت ن« نفاسا أ» لفظ

انردوهى کره    این لفظ را در آن مقدار از غرم و  (ع)امام ،در این مورد. شود  وارد دستگاه تنفّسى مى

 مجراز  ۀکلم نیدوم ،لفظبه کار برده، و این شده   وارد مى ییارانش بر وطرف لحظه به لحظه از 

 .شود  يده مید« و الخوفِ الجوعِ باسَلِ هللاُ هاأذاقَ» ۀیآن در آر ینظو  است   عبارت وابستهیدر 

حاوى آخرین شکایت آن حضررت از اصرحاب خرویش     «م رأیى بالعدیانفسدتُأ» عبارت

از انجام  هى به دستورهایش،توجّ  اثر بىبر آن است که  ،  حضرت معناى تباه کردن رأى .است

کره   این گسرتاخی را بره جرایی رسراندند     و نددکرفایده تلقّى  بى آن امور را وزدند آن سر باز

برا   (ع)حضرت البتّه. ولى در کارهاى جنگى مهارتى ندارد ،او مرد قهرمانى است: قریش گفتند

را در امور جنگ  يتجربگ  يب د، نسبتیآ  يش در کالم میستا که دربارۀ« بوهمأللّه درّ »عبارت 

از او در  ترر   آیا بیناتر و پیشقدمو اثبات برآمدند که « ریتقر»کردند و در مقام استفهام از نوع  ردّ
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مشرقّات آن را در  کرردن   گاه حضور خود در جنرگ و تحمّرل    و آن ،جنگ کسى وجود داشت

 و بیران داننرد   مري ود خر  گواه صدق ادّعاىر سالگى   ستیبى پیش از حتّر بیشتر دوران عمر  

در  (ع)حضررت تجربگرى   کرم  ،بب تباهى حال یارانشس ،عاى قریشادّ که بر خالف دارند  می

لکن ال رأى لمن » :است (ع)آن حضرت دستورات از انیکوفنکردن    اطاعتبلکه  ،جنگ نیست

 نرد ر چهر  ؛اثرر خواهرد برود    بىاى   اندیشه ۀبه منزل ،اى که پذیرفته نشود  زیرا اندیشه ؛ال یطاع

 .س آن حضرت استوجود مقدّ ،کامل این ادّعا ۀو نمون «جا باشد  هدرست و ب

 شردّت کره   يبه طور ،خ و مالمت مخاطبان استیتوب ،از خطبهقسمت ن یاکلّي  اقیس

عُقرول  »و « حلروم األطفرال  » و« ال رجال»ر ینظ يعبارات .شود  يادتر میز خ، واژه به واژهیتوب

  عبرارت را هضرم   یر کشاند و هنوز   يرذالت م يان را به وادیپله پله کوف ،«ربّات الحجال

ن برر  یآهنر  يپتک سان بهآورند و   می وار  گری تسلسلیتر د  ز محکمیرآمیت تحقاعبار نکرده،

 رتنفّر  انزجرار و  ابرراز نیرز  دن و شرناخت آنران   یاز د (ع)سپ، حضرت. دیآ  يسرشان فرود م

 بره  مهشران را مرتّ  یو ا کشاندند  می يرا به تباه (ع)امام يجهاد ۀشیآنان اند چرا که کند؛  يم

 کم، با وجود سنّ (ع)شانیاست که ا يحالن در یا .کردند مي نبردهاي  میداندر  يتجربگ  يب

 .ددرآوردن يهود را در غزوات صدر اسالم از پایش و بزرگان لجوج یقر يلوانان نامهپ

ها و سسرتى و    وفایى  ها و بى  کنىاف  ها و نفاق  اگر در تاریخ کوفه و کوفیان و عهدشکنى

 گرویى . یرابیم   مىهاى تند و شدید را در  این سرزنش ۀبیشتر مطالعه کنیم، فلسفآنان ضعف 

 ایرن سرخنان را   ،وفایی کوفیان و کوردلی آنان  برای بیمان به عنوان آخرین راه در (ع)امام

آمرد و    مرى ه جروش ن در برابر هیچ چیز بشان همان کسانى که غیرت ؛انتخاب فرموده است

شناسى، در برابرر   استفاده از این راه، از نظر روان .شدند  پذیرا مىرا از دشمن  انواع تحقیرها

ع، سرخن کسرى اسرت کره از پیرروان      این سخنان، در واقر . ها کارساز است  بعضى از گروه

هى ، راوبیخیا جز استفاده از این کلمات تعندر مأیوس شده و براى بیدار کردن آنه سست

 .بیدار نشدند ،هاى سخن  با این همه تازیانه انبیند و عجب اینکه آن  نمى

 

   جهینت. 4

ل یر خ و مالمت مردمان کوفه است که به دالین خطبه، توبیاکلّي  يو فضا ياق عمومیس

نرد و مرورد مالمرت حضررت     دجهاد با دشمنان را رها کررده بو  ،ياپرستیدن و حبّ ينفسان
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ن خطبره برا روان   یر ا ين الفراظ و عبرارات و معران   یبر  يکامل ينگهماه .واقع شدند (ع)يعل

آن  يبا الفاظ و معان قا یدق ،خطبه يشناخت  روان ۀگر، جنبیبه عبارت د. بش برقرار استیخط

 :افتیج دست ینتااین توان به   يم ،مقاله يها  افتهیه به با توجّ ،به باور ما. منطبق است

آن  يشرگ یبر ثبوت و استمرار هم خطبه، دالّن یاز جمالت آغاز يبودن برخ اسمیّه . 

خ و مالمت مخاطبان بره سربب   یخطبه که توبکلّي  اقیه به سبا توجّ« إن»د با یکاست و تأ

نبودند و به  ين اعتقادیچن يدارد که مخاطبان دارا واقعیّتن یترک جهاد است، نشان از ا

 .دندیورز  يانکار سخنان حضرت مبادرت م

ل و یبه صورت شرط و جزا در تکم ،ياپیپ ۀیّبه، جمالت فعلاز عبارات خط يدر برخ .9

ت و و ذلّر  يکنرد؛ از خروار    يفرا مر  یا يلیبرد   يان جهاد، نقش بر یمجازات فرار یيع معناتنوّ

دشرمن   يروزیر پاش  کلّري  ۀجر یکه نت ،ان خلقیدر م یيگو  اوهیو  يرتیغ  يت بال تا بیّعموم

 .کند  يد میکتأ را بهحاکم بر خطکلّي  اقیآنها س خواهد بود، که همۀ

ای ران بر یاز کوف (ع)امام راز درخواست مکرّ يحاک و نوع آن، يخیجمالت توب کثرت .6

د به سراغ یز آمدن دشمن باار داده بودند که قبل بارها تذکّ (ع)ایشان. جهاد با دشمنان است

ر گیرد، و اگر قرا ،گیرد  اش مورد هجوم قرار نمى  هیچ جمعیّتى در درون خانهزیرا رفت؛  يو

 .خواهد شدخوار و ذلیل 

استوار و  يار مستحکم به همراه معانیان، با الفاظ بسیکوف شرح عذرهاى گوناگون اب .4

رش فرار از جنرگ،  ید که جز پذیآ  يان فرود میه بر سر کوفیفرار از توج ۀچنان عرص ،کوین

ان اسرت بره   خ و مالمرت مخاطبر  ی، تروب جمالتبیشتر کلّي  اقیس ،نیبنابرا .ندارند يا  چاره

خطبرره کلّرري  يخ، واژه برره واژه و عبررارت برره عبررارت در فضررایترروب شرردّتکرره  يطررور

 .فرماست  حکم

 

 منابع
 .قرآن کریم

هللا ةاآیر  ةل، قم، مکتبر الفضل إبراهیم، چاپ اوّد أبو، تدحیح محمّةالبالغ شرح نهج، (474 )الحدید  أبي ابن

 .المرعشي

 الطنراحي  محمرد  ، التحقیرق في غریب الحدی  و األثرر  ةلنهایا، (630 )د أثیر جزري، مبارک بن محمّ ابن

 .مطبوعاتي اسماعیلیان سۀ، چاپ چهارم، قم، مؤسّمحمود
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 .دفتر نشر الکتاببي جا، ، چاپ دوم، ةالبالغ شرح نهج ،(639 )بن علي میثم بحراني  ثممی ابن

ل، اهرواز،  واه، چراپ اوّ حسرن دادخر   ، ترجمرۀ ار در بالغت عربيگذتأثیر عناصر، (603 )أبوحمدان، سمیر 

 .دانشگاه شهید چمران

هللا، بیرروت، دار  ا د حسرین فضرل  ید محمّامه السّ، راجعه و قدم له العلّةالخطاب فنّ، (4 4 )البدوي، ابراهیم 

 .األمیر

 .حقیق یوسف السببي، بیروت، دار الفکرت الحیوان،، (107 )جاحظ، عمر بن بحر 

 .األولي، بیروت، دار المهدی ة، الطبعةاإلنسانیّ ةالعدال صوت ،اإلمام علي، (9774)جرداق، جرج 

، «در کوفره  (س)تجزیه و تحلیل ادبي خطبۀ حضررت زینرب  »، (633 )د اسماعیل حسینی اجداد نیاکی، سیّ

 .90 -78 صص  ،، بهار99 شمارۀ ،سفینه ۀنشریّ

 سرۀ دوم، قرم، مؤسّ  ، تدحیح علي هاللي و علي سیري، چاپالعروس  تاج، (4 4 )د مرتضي زبیدي، محمّ

 .ةدار الهجر

 .، چاپ نهم، تهران، امیرکبیرنقد ادبی، (631 )کوب، عبدالحسین  زرّین

ل، ین، چراپ اوّ الردّ  م شم،، التحقیق ابراهیالفائق في غریب الحدی ، (0 4 )زمخشري، محمود بن عمر 

 .ةبیروت، دار الکتب العلمیّ

جواد دد محمّر هللا کاشراني، تدرحیح سریّ   ا افتحملّ ، ترجمۀینالعارفةالغافلین و تذکر هتنبی، (603 ) سیّد رضي

 .ل، تهران، پیام حقذهني تهراني، چاپ اوّ

 .نشر آگه ،، چاپ پانزدهم، تهرانصور خیال در شعر فارسی، ( 61 )درضا شفیعی کدکنی، محمّ

 .، ویرایش چهارم، تهران، میتراانواع ادبی، (636 )شمیسا، سیروس 

 .ل، تهران، میتراچاپ اوّ ،معانی، (633 ) رررررر

 .، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهالبالغ پرتوی از نهج، (604 )طالقانی، محمود 

، تدحیح احمد حسیني اشکوري، چراپ سروم، تهرران،    البحرین مجمع ،(608 )د طریحي، فخرالدّین محمّ

 .مرتضوي

 .های درسی  شرکت چاپ و نشر کتاب، تهران، چاپ دوم ،منطق، (631 )هللا ا  عالمی، روح

دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی ۀ ، نشریّ«هماهنگی قالب و مضمون در خطبۀ جهاد»، (601 )اس عرب، عبّ

 .، پاییز و زمستان 6 و  67  ارۀ، شمدانشگاه فردوسی مشهد

 .ةدار الهجر ۀسسّؤم، دوم چاپ ،رح الکبیرالمدباح المنیر في غریب الشّ، (4 4 ) دفیومى، أحمد بن محمّ

 .القرب  ل، قم، ذويچاپ اوّ ،البالغه  هاي نهج  سیري در زیبایي، (633 )قائمي، مرتضي 

، شرح التقردیم و الشررح   عر و آدابه و نقدهالشّ محاسن في ةالعمد، (3 4 )علي الحسن بنسیق ، ابوالقیرواني

 .دار الهالل بیروت، ،ةهدي عود و ین الهواريالدّ  لدالح

د آخونردي، چراپ چهرارم،    اري و محمّر اکبر غفّر  ، تدحیح عليالکافي، (470 )د بن یعقوب محمّ لیني،الک

 .ةتهران، دار الکتب اإلسالمیّ
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الکترب   ل، تهرران، دار ، چاپ اوّةالبالغ  پیام امام شرح تازه و جامعي بر نهج، (601 )مکارم شیرازي، ناصر 

 .ةاإلسالمیّ

 .، چاپ چهارم، تهران، الهامالمعانی و البیان و البدیعفی  ةالبالغجواهر، (633 )هاشمی، أحمد 

 .، چاپ دهم، تهران، همافنون بالغت و صنایع ادبی، (606 )ین الدّ  همایی، جالل


