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 چکيده
، استفاده از "بدیع"و  "بیان"عالوه  بر شاخه هاي مهم و شناخته شده ي علوم بالغی؛ همچون علم 

خطیب موفق، . عنصر عاطفه نیز در بالغت و لطافت بخشی سخن یا متن ادبی تأثیر بسزایی دارد

ت روانی مخاطبین باشد تا عالوه بر اطالعات قوي، باید داراي آگاهی وسیعی نسبت به خصوصیا

عاطفه در حوزه ي بالغت در سنجه هاي بررسی "پژوهش حاضر با عنوان.گذار باشد اثربتواند بر آنها 

-امیرالمؤمنین السّالم در پی اثبات این فرضیه است که در سخنان  علیه-سخنان امام علی

افت بخشی کالم مورد توجه ، گونه گونی عاطفه به عنوان عنصر مهمی در بالغت و لط-السّالم علیه

                                                                         .ویژه حضرت قرار گرفته است

 .، نهج البالغه، بالغت، عاطفه، مخاطب(ع)امام علی :يديکل واژگان
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 ، عبداهلل موحدي محب، سکينه محمدي2، پروانه دودمان1زینب رحيمی

 یرانا تهران، نور پیام عضو هیئت علمی دانشگاه 1
 ایران تهران، نور پیام عضو هیئت علمی دانشگاه 2

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
 زینب رحيمی

 

 گذري برسنجه هاي عاطفه درحوزه  بالغت علوي
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 مقدمه

گامی که به منابع موجود نگاه می کنیم، می بینیم اگر چه پیشینیان به عواطف، هیجان وتخیّل از عناصر اصلی ادبیات بوده؛ اما هن

ود این عنصر آگاه بوده و به مفهوم عاطفه توجّه داشته اند، ولی نامی از آن نبرده اند؛ اما در سده ي اخیر حقیقت یاد شده با عنوان خاص خ

و در آثار بالغی دهه ها ي اخیر می توان مباحثی در این زمینه وارد حوزه ي مطالعات زیبا شناختی در عرصه ي زبان شده است  "عاطفه"

بالغة "احمد محمد الحوفی استاد دانشگاه هاي مصر در .تنها از جانب د -الساّلم علیه  -مشاهده کرد؛ در محدوده ي بیانات امیرالمؤمنین علی

 .الهام از بیان کوتاه این نویسنده ي معاصر است ایده و موضوع پژوهش حاضر نیز با. صفحاتی چند دیده می شود  "(ع)االمام علی

آثار پر شماري از سوي پژوهشگران به رشته ي  -السّالم علیه -ناگفته نماند که پیرامون ابعاد بالغی در سخنان امیرالمؤمنین 

  :نوشته در آمده و در دسترس پژوهندگان قرار گرفته است مانند

 نهج البالغه بستانه، حسین  و  -السّالم علیه  -أدب االمام  علی  -

 در نهج البالغه، اکبري، مصیب    -السّالم علیه  -فصاحت وبالغت امام علی -

 دور التشبیه الداللی فی نهج البالغه ،زیتون، علی مهدوي  -

 جلوه هاي بالغت در نهج البالغه،خاقانی، محمد  -

 ......   و

 .بررسی نشده است -السّالم علیه  -ي بالغت امیرالمؤمنین علیها سنجه هاي عاطفی در حوزه که در هیچ یک از آن

 . است -السّالم علیه  -پژوهش حاضر در صدد بازخوانی و بررسی سنجه عاطفه در حوزه ي  بالغت در سخنان امیرالمؤمنین  

 مفاهیم بنیادي.2

 عاطفه در لغت و ادب. 2-1

از یک خانواده اند و به معنی متمایل شدن، توجّه ویژه پیدا کردن یا  ...و "تعطّف"و  "عطوفت"و  "عطف"و  "انعطاف"و "عاطفه"

 1« عطفتُ الشئ َ اذا املته»: در کتاب هاي لغت می خوانیم.است   مفاهیمی از این دست در آثار لغوي به کار رفته

 :لبید شاعر عصر جاهلی گفته است

 بتَذَلو مَجودٍ من صُبابات الکري       عاطِفِ النّمرقِ صَدقِ المُ

 2«.ته مانده ي خواب است و بالشت خود را زیر سرش می چرخاندخواب آلو ده اي که مشتاق »

  .را به رو آوردن، برگرداندن، برگردیدن، و مهربانی کردن معنا کرده اند "عطف"بدین روي واژه نویسان پارسی نگار واژه ي 

   .سیله ي آن مردان خود را رام کرده به بند می کشندمهره اي جادویی است که زنان به و "عطفه"گفته اند واژه ي 

در کلیله و دمنه . در ادبیات فارسی از دیر باز به معناي مهرورزي و لطف و کرم، کاربرد فراوان داشته و دارد "عاطفه"اصطالح 

 .گی برمند و نومید گردندپادشاه باید خدمت گذاران را از عاطفت و کرامت خویش چندان محروم نگرداند که به یکبار: آمده است

 :و سعدي گفته است

  یکی عاطفت سیرت خویش کرد                             درم داد و تیمار درویش کرد

 عاطفه درروان شناسی .2-2

می تواند در واقع ظرفی براي انفعال نفس و زمینه ي انگیزش هاي رده و آنچه که در قالب رفتار باطنی و ظاهري ظهور ک 

کمتر به وجه مجرد و بسیط خود می  "لذت والم" "انفعال":گون گردد، انفعال نامیده می شود دانشوران عرصه ي روان شناسی گفته اندگونا

ر ماند؛ زیرا غالباً تحت تأثیر عناصر و عوامل مختلف قرار گرفته، به شکل حالتی مرکب در می آید که به نام عاطفه، خوانده می شود و عناص

یعنی معلوم است که فالن عاطفه از چه عناصري تشکیل گردیده است و گاهی . ي عاطفه گاهی به خوبی نمایان هستند تشکیل دهنده

از عواطف مرکب است؛ تمایل جسمانی و حس جمال  و حس تعجب . نمایان نیستند و عاطفه هیچ شباهتی به عناصر متشکله ي خود ندارد 

تصور : ست کرده که به جهات مختلف متوجهند  مانند؛ حسد که عناصر مرکبه اش عبارتند ازو بعضی دیگر عناصر ي در... و عزّت نفس و

                                                           
،النهایه فی الغریب الحدیث 11؛ العین ص 14/ 2تاج العروس ؛  42 1/ 2؛ فرهنگ الروس 1 2/11ک المنجد .نیز ر 1  ص   معجم مقاییس الغة ج -1

   21و االثر ص 

 2994/ نیز لسان العرب   1دیوان لبید ص  -2

 4 1/1المصادر زوزنی  - 

 8 2/8منتهی العرب  - 

 "عاطفه"دهخدا ک لغت نامه . ر - 
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چیزي که شخص آن را مالک و متصرف است یا میل دارد متصرف شود، بیم از دست دادن آن چیز یا ناتوانی در تحصیل و تصرف آن، به 

 .تصور در آوردن شخص و یا چیزي که موجب این ناتوانی یا حرمان است

نمونه ي عاطفه ي قسم دوم حس استقبال خطر است که از تصور چیزي مجهول و خطرناک و لذت کشف و حصول آن چیز 

 4".ترکیب یافته است

آقاي دکتر عبدالهادي فضلی از عالمان و ادیبان معاصر، از مباحث روانشناختی در باب تعریف عاطفه و کاربرد آن در فن بالغت 

     :    سود جسته و گفته است

عاطفه حالت درونی ونفسانی انسان  است که ناشی از تأثیر پذیري در مورد اندیشه و سخنی و یا مشاهده اي تحقق یافته شکل 

 1.می گیرد

ترس، خشم، اندوه، : عاطفه در واقع آن احساس باطنی است که شخص ممکن است به آن آگاهی داشته، یا ناخودآگاه باشد مانند

همان طور که پیشتر اشاره شد کمتر به صورت مجرد و بسیط باقی می ماند زیرا غالباً تحت تأثیر ( خوشی یا رنج)ال اما انفع. شادي وعشق 

عناصر و عوامل مختلف قرار گرفته و به شکل و حالت مرکب در می آید و به شخص مربوط می شود، در این صورت آن را عاطفه یا هیجان 

8گویند
. 

مانند تند شدن نبض، ازدیاد )ی به محرک هاست که متضمن تغییرات فیزیولوژیایی مشخص است عاطفه در روان شناسی،  پاسخ

. تلقی می شود وممکن است خود فعالیت دیگري را باعث شود ....( دما، ازدیاد یا کاهش فعالیت بعضی از غده ها، تغییر سرعت تنفسی و

می شمارندو ممکن است مستقیماً در اثر محرکات خارجی یا به طور غیر  ترس، محبت وخشم را معموالً پاسخ هاي اولیه اي از این قبیل

در روان . درهر صورت بر حسب مقتضیات فردي ومحیطی به صور گوناگون جلوه وبروز می کنند : مستقیم از طریق حافظه عارض شوند

ند، و ممکن است اختالالت جسمانی به وجود پزشکی معلوم شده است که عواطفی که راه بروز و ظهور ندارند موجب هیجانات روحی می شو

  .آورند

.معموالً اصطالح عاطفه را ، بر سبیل تسامح، مترادف با احساسات به کار می برند
9 

 1.عواطف در اصل عالیم دیرینه ي تخلیه ي روانی هستند که در شرایط خاص تحریک آمیز جایگزین اعمال ارادي می شوند
 

دید عبارت از یک استعداد روانی است که از تمرکز یافتن گروهی از انفعاالت پیرامون موضوع عاطفه طبق تعریف روان شناسی ج

مشخصی در نتیجه ي تکرار برخورد و ارتباط فرد با این موضوع پدید می آید؛ زیرا در گنجور آگاهی هاي فرد، انگیزه اي براي تمایالت 

ي نشان دادن نوعی از واکنش و انفعال آمادگی می یابد که این واکنش ها بر حسب مختلف وجود دارد و فرد از رهگذر تکرار این انگیزش برا

عاطفه با چنین برداشتی عبارت از روي آوردن وجدانی .اوضاع و شرایطی که فرد در آن شرایط متولد می شود و رشد می یابد متفاوت باشد

عاطفه یک توده ي به هم پیوسته ي روانی .دگیري صورت می گیردبه طرف  موضوع معینی است که این روي آوردن از طریق آگاهی ها و یا

 . است که انفعاالت گوناگون در آن تجمع می یابند

مثالً وطن دوستی یک توده ي پیوند یافته روانی است که شماري از حاالت وجدانی در آن فراهم می آیند، و پی آمدتجمع این 

ستیم، و به خاطر آن می جنگیم و خود را به کشتن می دهیم، و درخود نسبت به میهن حاالت است که ما با به وطن ومیهن خود مباهی ه

بنابر این . احساس دلبستگی می نمائیم و نسبت به آن در نگرانی، به سر       می بریم و در ادا وایفاء  وظایف مربوط به آن می کوشیم 

 .هسته ي مرکزي میهن دوستی عبارت از وطن و میهن ماست

 .عبارت از عاطفه اي است که در انسان نسبت به همنوع او به هم می رسد انسانیت

بدینسان دین و عبادت نیز عاطفه اي است که مرکز و کانون این عاطفه عبارت از نحوه ي تفکر انسان نسبت به خداوند می باشد، 

سایر عواطف دیگر نیز همین گونه پدید می .می آید تفکر ونگرشی که در پیرامون آن انفعاالتی از قبیل حب و دوستی و خوف و ترس فراهم 

 .آیند

 

 

                                                           
  2/2242فرهنگ معین  6
 فضلی،  1 ، ص 1 1عبدالهادي، حسینی، سید علی، ترجمه و توضیح تهذیب البالغه، دارالعلم، قم،1
  2 14بخش اول، ص 2، جش 8 1امیر کبیر، بی جا دایرة المعارف فارسی، به سرپرستی غالم حسین مصاحب، 8

    2صش  1 1آستان قدس رضوي، مشهد،  ،محمود رمضانی زاده، : و یک مدل جدید، ترجمهپالچیک، روبرت، هیجان ها، حقایق، نظریه ها9

   -1  4  ، ص ش 4 1انتشارات فروغی، بی جا،  دایرة المعارف روان شناسی و روانکاوي، ترجمه عنایت اهلل شکیبا پور، 1
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 رابطه ي عقل واحساس .2-3

که یکی ذهنی که فکر می کند و دیگري آن. به یک معناي کامالً حقیقی، ما دو نوع ذهن داریم: روان شناسان بر این باورند که

یکی ذهن . ت دارند، با اعمال متقابلشان زندگی ذهنی ما را می سازداین دو طریقه ي دانستن که از نظر بنیادین با هم تفاو. احساس می کند

عقالنی که نوع آن درکی است که ما معموالً از آن آگاهیم؛ یعنی در ذهن آگاهمان بر جسته تر است، متفکرانه است و می توانیم روي آن 

ه اجباري و پر قدرت است  وگاهی غیر منتظره که به آن اما در طول آن، سیستم دیگري از دانستن پیش می رود ک. توجه کرده  وتفکر کنیم

در بیشتر لحظات، این دو ذهن به صورتی عالی با هم در یک رتبه و در تعادل کامل هستند، احساسات براي افکار و .ذهن احساسی می گوئیم

ف بر ما آشکار نمی شدند، همانطور که می به عبارت ساده تر، اگر عقل نبود، دل، احساس و عواط.افکار براي احساسات، نقش اساسی دارند

 .توانیم بگوئیم اگر احساس نبود، عواطف نبود، دل نبود و عقل نمی توانست باشد

جا مورد تأکید قرار گیرد این است که عقل، تجریدي عمل می کند، و مفاهیم انتزاعی می موضوع دیگري که می بایست در این

مالمت عقل در . اما احساس وعواطف می خواهد شخصی و خصوصی و درونی بماند. بازي می کندسازد و در این میان، زبان نقش اساسی 

. شعرهاي حافظ، پیش از هر چیز مارا متوجّه حضور پر زور عقل می کند و او تالش دارد تا قدرت مطلقه و سلطه طلب عقل را درهم بشکند 

اما بعداً در موقعیتی، اغلب در شرایط اجتماعی، فرهنگی . اس و عواطف استاگرچه عقل انتزاعی، در عمل، خود پرورش یافته در دامن احس

این است که حافظ رندانه به آن . همراه کند "بگیر وببند"خاص، می تواند خود رأي، خشک، عبوس و خشن عمل کند و امر و نهی را با 

ه در عمق آن عواطف و احساس ناشی از تجربیات فردي خفته سوي قشر مخ پناه می برد تا از ابهام و راز آلودگی اعمال نیمکره ي دیگرش ک

 :است، براي دفع شرّ عقل مطلق گرا کمک بگیرد

 11ما را زمنع عقل مترسان و می بیار               کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست

 :گوید چنین است که می. اما حافظ  می داند که عقل است که احساسات و عواطف را بر می شناساند

 12مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش     ساقیا می ده به قول مستشار  موءتمن 

اگر چه این دو نوع ذهن احساسی وعقالنی، در اکثر مواقع در هماهنگی نزدیک با هم عمل می کنند؛ اما وقتی بر انگیختگی به 

که  -الساّلم علیهم  -اثرتر؛ ولی درباره ي انبیاء و اولیاء و معصومین  تموّج در می آید، ذهن احساسی بیشتر حاکم می شود، و ذهن عقالنی بی

هو االنسان الکامل فی عقله : فیلسوفان اسالمی پیامبران را بدین گونه تعریف می کنند که. عاقل ترین افراد بشر هستند، این گونه نیست

در این مورد می   -السّالم علیه  -حضرت امیر. ن براي خداستها کسانی هستند که غضب یا مهرورزي و اشتیاقشاآن  1.النظري و العملی

"العاقل من یملک نفسه  اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب":فرماید
عاقل کسی است که خود را در حالت غضب وخشم، رغبت و رهبت حفظ  1

دهد؛ یا اگر ترس شدید و عقل ضعیف  عالقه شدید، راه عقل را می بندد و موجب می شود که انسان در تصمیم گیري عجوالنه فتوا. کند

. انسان وقتی راضی و  خوشحال باشد، گاهی حرف هاي غیر عاقالنه و غیر منطقی می گوید. شود، انسا ن در حالت ترس، خود را می بازد

؛ ولی رضا وغضب  وعده هاي بی جا می دهد و مدح و ثناي بی جا می کند و هنگامی هم که خشمگین می شود، وعیدهاي ناروا و بی جا دارد

ردع الشهوة ": در جاي دیگر می فرماید -السّالم علیه  -حضرت علی. حساب شده است، همه ي سخنان او صواب و حق است( ع)معصوم 

"والغضب جهاد النبالء
1  

که د نه اینهارا رام می کنند، بر شهوت و غضب لگام می زننافراد فرزانه و عاقل، کسانی هستند که در جنگ با شهوت و غضب، آن

و خشم  -الساّلم علیه  -به عنوان مثال، جریان آب دهان انداختن دشمنی به صورت حضرت امیر. ها را به دست شهوت و غضب بدهندزمام آن

در جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدود را بر زمین   -السّالم علیه  -حضرت در برخی کتب روایی، تاریخی نقل شده است که امام  وغضب  آن

برخاست  و او را ترک   -السّالم علیه  -امام . فکند و بر سینه اش نشست  تا سرش را جدا کند، آن مرد به صورت حضرت آب دهان انداخت ا

ترسیدم که اگر در چنین حالتی او را بکشم، خشم : کرد و بعد از گردشی در میدان، برگشت و سر او را جدا کرد و در علت آن هم فرمودند

 14.کشتن او دخالت داشته باشد و من نخواستم که او را بکشم مگر تنها براي رضایت پرورگاروغضب من در 

                                                           
 2 - 2لیخص صصت 1ج ش  1 1فرهنگیان، تهران،  قاسم زاده، حبیب اهلل، شناخت و عاطفه،  -11

  1  ص ش 8 1، چ دوم، تهران قاسم غنی و عالمه محمد قزوینی،.حافظ، شمس الدین محمد، دیوان ، نسخه د -12

   ص. ، تهران، بی تاک مجموعه مقاالت  هزاره ي ابن سینا، مقاله موقف ابن سینا تجاه النبوة، آیت اهلل جوادي آملی.ر - 1
  111ص. ش44 1محمد بن حسین آقا جمال خوانساري، دانشگاه تهران، : شارحرر، ، شرح غآمدي، عبدالواحد بن محمد - 1

  89ص  همان، ج - 1
61
  16/05نیز بحاراالنوار  363ص  3ج هـ ق1731انتشارات عالمه، قم  ک ابن شهرآشوب،دمحم، مناقب آل ابی طالب،.ر 
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  -السّالم علیه  -بدین روي نقش عقل حکمرانی و تشخیص نقطه ي تعادل حسب مورد در برابر افراط و تفریط است؛ چنانکه امام 

"الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا ":فرمودند
  «.یزها را در جاي خود می نهدعدالت چ» 11

اشداء  "در قرآن اهل ایمان همان عاقالن   . زیرا گاهی شدّت عین تعادل است و گاهی نرمی، گاهی گریه وگاهی خشونت وخشم 

لنکال اشدالمعاقبین فی موضع ا"خوانده شده اند و خداوند  که خالق عقل و حکیم مطلق است می شود ( 29/فتح )"علی الکفار رحماء بینهم

 18 "و النقمة

العاقل من وضع ": فرمودند  -السّالم علیه  -این همان عقل است که امام علی .پس تعادل یعنی هر رفتاري در جاي واقعی خودش

"األشیاء مواضعها و الجاهل ضدّ ذلک
  .«خردمند کسى است که چیزها را بجاى خود نهد و بیخرد بر خالف این است»  19

جا تحت مدیریت عقل عمل کند تا نقش خود را به درستی از عهده برآید؛ گاهی عقل در می یابد که اینبنابراین  احساس باید 

جاي شدت است، نقطه ي عمل را می دهد به دست احساس و او هم وارد عمل می شود؛ اما اگر عقل تعطیل شود و احساس جاي آن ر ادر 

الجاهل لن یلقى أبدا إلّا  "راهم می آید زیرا خأل عقل با توهم و جهل پر می شودمدیریت رفتار آدمی بگیرد زمینه براي افراط و تفریط ف

"مفرطا أو مفرّطا
لذا تا مادامی که خرد حاکم باشد، احساس در قلمرو وظیفه  «نادان هیچگاه دیدار نگردد جز این که یا تند است یا کند»   2

افراطی و  تفریطی به احساس داده می شود که از این حالت به چیرگی   چه از حاکمیت معزول گردد، نقش هايي خود می ماند  و چنان

به عبارت دیگر انسان خردمند هیچ گاه سخن ناروا نمی گویداگر چه فشار . که در واقع چیرگی توهم استاحساس تعبیر می کنند و حال آن

تبکی العین و یدمع القلب و ": ت شده است که فر مودنددر مورد مرگ فرزندش روای(ص)که از حضرت رسول سنگینی هم براو واردآید؛ چنان

"ال نقول ما یسخط الرب عزوجل
 .دل می سوزد، اشک هم جاري می شود، اما ما چیزي که موجب خشم خدا شود نمی گوئیم21

 عاطفه در حوزه ي ادب وبالغت .2-4

را سامان داده اند، یکی از کسانی که این دانشمندان در باب پیوند مقوله ي عاطفه با حوزه ي ادب و بالغت مباحث مفیدي 

بدین روي این مبحث را با . مباحث را با انسجام و نظم بهتري ارائه کرده جناب دکتر احمد محمد الحوفی از استادان معاصر مصري است

 :جا پی می گیریمعنایت به گفته هاي او در این

است از راستی و استواري و میزان گویایی عاطفه یا عواطفی که نخستین نشانه و ویژگی نصّ ادبی چه شعر و چه نثر عبارت "

درون جان گوینده را به هیجان آورده یا اندیشه و اندیشه هایی که امواج ذهن ادیب را جوشش و جنبش داده است، هر نصّ ادبی که از شعاع 

ها را ها را ازآن سودي نیاید و ذهنانده در نتیجه جانعاطفه اي برنخاسته باشد نصّی ساختگی و ناسره است که از راستی و گرمی بی بهره م

 .نشاطی نیفزاید

عاطفه جلوه اي است از وجدان آدمی یا گونه اي انفعال و اثر پذیري مرکب یا انفعاالتی چند که همگی در پیوندبا یکدیگر شکل 

ه جوشش وجنبش وا داشته باشد که بر اساس آن گرفته و با شخصی یا چیزي معیّن نسبت یافته و جان شاعر یا نویسنده یا خطیب را ب

چه متنی از آن هاي ادبی است و چنانسخنانی بر زبان آورد که وجدان شنونده یا خواننده را بر انگیزد، این ویژگی عنصري اساسی در متن

که ما همواره از هاست، چه آنگی آنبی بهره باشد آن را نتوان متنی ادبی خواند از این روست که وجود عواطف در نصوص ادبی ضامن جاودان

سروده ها و سخنان و نامه هایی که از سده هاي گذشته ي اسالمی به ما رسیده، در عین فاصله ي زمانی زیاد که میان ماست، تأثیر می 

خردها سخن می گویند نه با ها دگرگون می شوند و تنها با پذیریم در  حالی که نظریه هاي علمی، جاودانه نمی مانند زیرا با دگرگونی زمان

دلیل عمده ي حقیقت یاد شده این است که عواطف انسانی امري ثابت است و اگر تغییري در آن پیدا شود تنها در الیه ي رویین . هاوجدان

می راسخ است و شکل و صورت است اما اساس آن همواره پایدار و پا برجاست، زیرا ذاتی است  و شأن چنین ویژگی آن است که در وجود آد

   22".و دگرگونی را بر نمی تابد

گاهی ممکن است در یک مقوله ي ادبی، مقدار دیگر عناصر همچون معنا، خیال، اسلوب و ساختار بیشتر باشد و از عاطفه در آن 

ه، نصّ ادبی به شمار نمی این مسئله بین نقادان مورد اختالف است بعضی از نقادان این مورد را به دلیل غیبت عنصر عاطف. اثري یافت نشود

                                                           
، حکمت  8ص  2ابوالفضل ابراهیم،کتابخانه آیه اهلل مرعضی نجفی، چ اول، قم، ج  محمد: الحدید،شرح نهج البالغه، مصحح أبی ابن ابوحامد، عزالدین، -11

    

 مفاتیح الجنان، دعاي افتتاح: ک . ر -18

  19، ص 2شرح غرر، پیشین، ج  -19
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آورند، و دسته اي آن را گونه ي خاصی از ادب به شمار می آورند، چرا که به جاي عاطفه، از حدّ باالي عناصر دیگر بر خورددار است و 

وآن را بر  استدالل می کنند که وقتی حدّ خیال انگیزي، قوي و اسلوب، نیرومند باشد، بعید است که آن قطعه، بر عاطفه تأثیر نگذارد

 .نیانگیزد

به طور کلی در ادبیات عاطفه عنصر مهمی است ولی نظریات علمی تابع عقل است و عقل یک انسان، از کودکی تا جوانی و تا 

ممکن است انسا ن در برهه اي از زمان به چیزي معتقد باشد و در زمان دیگر به چیزي . زمان پیري، دائماً در حال رشد و دگرگونی است

بنابراین آثار علمی که در دانش زراعت و شیمی و نجوم "اما عواطف تغییر پذیر نیستند مگر به حدّي بسیار کم؛ . ن باور داشته باشدغیر آ

هایی بدان افزوده می ها جدا یا بخشهایی از آنتألیف می شوند اگرچه کتب علمی به شمار می روند امّا به آسانی دگرگون گشته، بخش

  2".ها وسروده ها و نوشته هاي هنري و خطبه هاي بلیغ هیچ گاه دستخوش دگرگونی نمی شوند شود، امّا چکامه

که یکی از مقوالت بسیار مهم در مباحث گوناگون روان شناسی به شمار می رود، یکی از عناصر بدین روي عاطفه در عین آن

 .ت جاودانگی بخشیده استاساسی  نصوص ادبی است، در واقع این عاطفه است که به ادبیات جهانی صف

 سنجه هاي عاطفه.  

اکنون این پرسش بنیادین پیش می آید که عنصر عاطفه را چگونه  می سنجیم؟ حقیقت این است که بر انگیختن عواطف و 

ی کنند، اما ها، عنصر مهمّی در ادبیات است؛ اما باید بگوییم که بسیاري آثار هستند که احساسات عامّه ي مردم را تحریک متحریک  آن

 .این گونه آثار مؤثر و برانگیزاننده ي صرف اند. فاقد ارزش ادبی هستند 

مثل نو بودن موضوع و تازگی  . معموالً عواطف مردم، با چیز هایی که از نظر ادبی در سطح باالیی قرار ندارند نیز تحریک می شود

یا کتابی جلب می کند و باعث تأثر و تکان روحی می شود اما کوتاه و بی داشتن شکل کار و این تازگی است که گاهی نگاه ما را به قطعه  

در بسیاري از زمان ها موضوعی سیاسی یا اقتصادي باعث تحریک شده اما با فروکش کردن این موضوع، تأثیرآن قطعه ي ادبی . دوام است

لبی بپردازد که در حد یک اثر ادبی بسیار ساده و همه فهم رانی ها ممکن است گوینده به بیان مطایا در بسیاري از سخن. نیز فرو نشسته 

جایی که تحریک عاطفه ي عامّه ي مردم مالک صحیحی نیست، باید به دنبال مالک بنا بر این از آن. باشد و از این نظر، بر جمع تأثیر گذارد

دازیم به نظر می رسد که دیگر ریز مالک ها نیز هر جا به بیان مواردي می پردر این. ها و مقیاس هاي صحیحی براي سنجش عاطفه بگردیم

 .کدام به وجهی به یکی از این موارد بر می گردد

  درستی وراستی. 3-1

بدین معنا که اگر نسبت به یک متن یا تصویر یا تماشاي . ها تحریک می شودمنظور صحیح بودن اسبابی است که عاطفه با آن

 . وز دهیم، این عاطفه جمعی نباشد بلکه این احساس نیرومند و در عین حال صحیح باشدیک فیلم؛ بخواهیم عاطفه اي از خود بر

جناب حوفی مالک یادشده را بدین صورت بیان  کرده اند که عاطفه از وجدانی سالم و نه ساختگی و تصنّعی برخیزد تا بتواند به 

گاه که ضرورت اقتضا کند آن: ابو هالل عسکري گفته است. پرده بردارددرستی درون گوینده را روشن ساخته از واقعیت ایده ها و باورهاي او 

مثالً پیروزي حق در جان شخص پیروز . که از داستان و ماجرایی گزارش دهی تو سخت نیازمند به رعایت راستگویی وحق نمایی هستی

بر چیند، جان دیگران را نیز بر انگیخته برآنان  شادي می آفریند حال اگر این شخص ادیب وهنرمند باشد و از این شادي باطنی خود پرده

شمیم نشاط می پراکند، یا مرگ دوست که در جان دوست ایجاد اندوه می کند در صورت ادیب بودن این دوست، با ابراز غم دیگران را هم 

    2به همان میزان دچار اندوه می سازد که خود دچارگشته است

وَ الْهُدَى  وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ کُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَ لَا اسْتَوْحَشْتُ، وَ إِنِّی مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ إِنِّی وَ اللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ

اقٌ، وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَکِنَّنِی آسَى أَنْ وَ إِنِّی إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَ. الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسِی وَ یَقِينٍ مِنْ رَبِّی

الَّذِي  صَّالِحِينَ حَرْباً، وَ الْفَاسِقِينَ حِزْباً، فَإِنَّ مِنْهُمُیَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا، وَ عِبَادَهُ خَوَلًا، وَ ال

فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا  عَلَى الْإِسْلَامِ الرَّضَائِخُقَدْ شَرِبَ فِيکُمُ الْحَرَامَ، وَ جُلِدَ حَدّاً فِی الْإِسْلَامِ، وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ 

  2. أَکْثَرْتُ تَأْلِيبَکُمْ وَ تَأْنِيبَکُم

دهم و  هائى با همه آنان در حالى که روى زمین را پر کرده باشند، رویاروى شوم، نه باکى به خود راه مىسوگند به خدا، اگر به تن

ورند و به هدایتى که خود بر آن حرکت می کنم، بینائى درونى و یقینى از  من به گمراهى آنان که در آن غوطه. نه وحشتى خواهم داشت

برم که زمام امور این امت را  اق و به پاداش نیکویش منتظر و امیدوارم، ولى از آن رنج مىپروردگارم دارم و من به دیدار خداوندى مشت

                                                           
 4 همان، ص - 2
 . 11 بالغة امام علی، پیشین، ص 2
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هاى خود بسازند و با صلحاى این امت به  احمقان و منحرفین مردم به دست بگیرند و مال خداوندى را براى خود دولت و بندگان او را برده

ستى از ایشان کسى هست که در میان شما مسلمانان باده گسارى کرد و در باره او حدّى برا. پیکار بر خیزند و با فساق آنان هم گروه گردند

ود، من را که در اسالم تعیین شده، اجرا کردند، و برخى از آنان تا چیزکى بابت اسالم آوردن به آنان عطا نشد اسالم نیاورند، پس اگر اینها نب

 .کردم شما را زیاد اصرار و سرزنش نمى

به شجاعت و دالوري خود اشاره می کند، در اکثر موارد با سوگند آغاز می کند و این صدق   -الساّلم علیه  -ضرت جاهائیکه ح

من به گمراهی آنان و       بر هدایتی که خود بر آن حرکت می کنم، : و چه زیبا می فرماید. را می رساند  -السّالم علیه  -عاطفه ي امام

ردگارم دارم و به دیدار خداوند مشتاق و به پاداش نیکویش منتظر و در اخالصی که از خود بر زبان جاري می بینایی درونی و یقینی از پرو

خائف است از اینکه اراذل و اوباش و منحرفین از : می فرماید  -السّالم علیه  -حضرت . کند دیگران را ترغیب کرده و به حرکت وا می دارد

و زندگی مردم را بازیچه ي امیال و هوس هاي نفسانی خود قرار دهند با این سخنان، احساسات و  حق زمام امور امت را در دست گیرند

 . روحیه ي دینی افراد را تحریک می کند

 

 نيروي تأثير و حرکتزایی. 3-2

در صورت  "د؟آیا این کتاب حرکتی در  شما ایجاد کر"اگر کتاب یا قطعه اي ادبی به ما بدهند و بعد از مطالعه، از ما بپرسند 

مثبت بودن پاسخ ما، می توان نتیجه گرفت که آن کتاب یا قطعه ي ادبی، از ارزش الزم عاطفی برخوردار است و هر اندازه این تأثیر و 

براي این مورد نمونه هاي فراوانی در ادب فارسی می توان به عنوان شاهد . تحریک درونی واضح ترباشد، ارزش ادبی باالتري خواهد داشت

 .هاي شاهنامه می توانند مسطوره هایی از این حقیقت باشندورد قطعات حماسی فردوسی در داستانآ

كَ الْخَيْرِ اللَّهُ وَ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِلَعَمْرُ أَبِي أَعَاصِيرُكِ فَقَبَّحَكِ إِلَّاأَنْتِ تَهُبُّ مَا هِیَ إِلَّاالْکُوفَةُ أَقْبِضُهَاوَأَبْسُطُهَاإِنْ لَمْ تَکُونِی

 مِنْکُمْ ثُمَّ قَالَ ع أُنْبِئْتُ بُسْراً قَدِ اطَّلَعَ الْيَمَنَ وَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ یَا عَمْرُو إِنَّنِی  عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلِ

طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِی الْبَاطِلِ وَ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى  قِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ وَ بِمَعْصِيَتِکُمْ إِمَامَکُمْ فِی الْحَقِّ وَبِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّ

لَى قَعْبٍ  لَخَشِيتُ أَنْ یَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ  اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِکُمْ وَ بِصَلَاحِهِمْ فِی بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِکُمْ  فَلَوِ ائْتَمَنْتُ أَحَدَکُمْ عَ

ی الْمَاءِ اللَّهُمَّ مِثْ قُلُوبَهُمْ کَمَا یُمَاثُ الْمِلْحُ فِ یمَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِی وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِی  فَأَبْدِلْنِی بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدِلْهُمْ بِی شَرّاً مِنِّ

    24 أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِی بِکُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِی فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ

اگر، گرد بادهاى مخالف تو !از مجموع بالد تحت تصرف من جز کوفه که اختیار آن در دست من است چه باقى مانده؟ اى کوفه

 .بعد گفته ي شاعر را مثل آورد« .وند تو را زشت گرداند و از من بگیردخدا. بوزد و در درون نیز دچار مخالفت شوم

کنایه از باقى ماندن کوفه و )به جان پدر خوبت اى عمرو براى من از رسوبات و باقى مانده ي چربى ظرف، جز اندکى باقى نمانده 

یمن تاخته، به خدا سوگند به گمان من دار و دسته به من خبر رسیده که بسر بن ارطاة، بر : سپس فرمود( از دست رفتن دیگر بالد است

اند و شما، در حقّتان، متفرّق و پراکنده و شما از  شان متحد و یکدل معاویه به همین زودى بر شما چیره خواهند شد،چه این که آنها در باطل

برند و به این که آنها امانت را به صاحب  رمان مىکنید و آنها نسبت به پیشوایشان هر چند باطل است، ف امامتان با آن که حق است تمرّد مى

اندازید و خراب  کنند، و شما فساد راه مى و این که آنها سرزمین و بالدشان را اصالح و آباد مى. کنید گردانند، و شما خیانت مى امانت بر مى

بار . اش قرار گیرد، و آن را ببرد اکم، که مورد عالقهاى امین گردانم هراسن کنید بدگمانى من چنان است، که اگر یکى از شما را بر کاسه مى

و به جاى من، . ن بهتر از اینها را به من عنایت کناند، به جاى اینا اند، و مرا نیز ملول و خسته کرده خدایا اینان از من ملول و خسته شده

رود دلهاى اینان را ذوب کن و از میان ببر آگاه  شود و از بین مى پروردگارا، چنان که نمک در آب ذوب مى! بدتر از من را بر اینان بگمار

وار، از قبیله، بنى فرس بن غنم، داشتم، که در کنم و دوست دارم، به جاى جمعیّت انبوه شما فقط هزار س ، به خدا سوگند، آرزو مى!باشید

وصفشان گفته شده است آنها شجاعان هستند که اگر آنان را فراخوانى سوارانى چابک، مانند ابرهاى تابستانى، سریع بر اطرافت جمع 

 .پس از ایراد این خطبه تأثّر انگیز از منبر فرود آمد. شوند مى

امام علیه . از خیانت و بی وفایی یارانش می باشد  -السّالم علیه  -در دلگیري و خستگی حضرت   -السّالم علیه  -این کالم امام    

ج السّالم ابتدا واقعیت را براي آنها بیان می کند که  بسره بن ابی ارطاة به قلمرو و حکومت عراق هجوم آورده و یمن را از دست آنها خار

بزودي دشمن پیروز خواهد شد و علت پیروزي آنها را وحدت و : تحریک می کند و می فرمایدساخته سپس با استفاده از عنصر ترس آنها را 

از اندوهی که   -الساّلم علیه  -در ادامه امام علی . حمایت از یکدیگر، فرمانبرداري از امام و پیشوایشان و وفاداري به پیمانشان معرفی می کند
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ار آنها اظهار خستگی می کند و براي رهایی از دست آنها دعا می کند که خداوند بهتر از مردم بر دل دارد ، به بارگاه الهی شکایت و از رفت

این دعا و نفرین نهایت غم و اندوه . کوفه را در اختیارش قرار دهند و ازطرفی هم نفرین می کند که بدتر از آن حضرت را بر سر آنها قرار دهد

حاکی از بی وفایی آنهاست هدف امام علیه السّالم از این جمالت بیدار کردن ضمیر آنها و پی را نشان می دهد و   -الساّلم علیه  -حضرت 

 .است  -السّالم علیه  -بردن به فضیلت و خیر خواهی حضرت 

ا مَأْخُوذاً بِأَسْوَإِ عَمَلِی وَ لَا مَقْطُوعاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یُصْبِحْ بِی مَيِّتاً وَ لَا سَقِيماً  وَ لَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِی بِسُوءٍ  وَ لَ

لِی  وَ لَا مُعَذَّباً بِعَذَابِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِی  دَابِرِي  وَ لَا مُرْتَدّاً عَنْ دِینِی وَ لَا مُنْکِراً لِرَبِّی  وَ لَا مُسْتَوْحِشاً مِنْ إِیمَانِی وَ لَا مُلْتَبِساً عَقْ

وَ لَا أَتَّقِیَ إِلَّا مَا وَقَيْتَنِی    لُوکاً ظَالِماً لِنَفْسِی  لَكَ الْحُجَّةُ عَلَیَّ وَ لَا حُجَّةَ لِی  وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِیأَصْبَحْتُ عَبْداً مَمْ

أُضَامَ فِی سُلْطَانِكَ  أَوْ أُضْطَهَدَ وَ الْأَمْرُ لَكَ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِی أَوَّلَ  اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِی غِنَاكَ  أَوْ أَضِلَّ فِی هُدَاكَ أَوْ

قَوْلِكَ  أَوْ نُفْتَنَ عَنْ ا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ کَرِیمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ کَرَائِمِی  وَ أَوَّلَ وَدِیعَةٍ تَرْتَجِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نِعَمِكَ عِنْدِي  اللَّهُمَّ إِنَّ

  2 دِینِكَ  أَوْ تَتَایَعَ بِنَا أَهْوَاؤُنَا دُونَ الْهُدَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِك

ستایش ویژه خداوندى است که مرا بیمار نساخته، و مرگم را فرا نرسانده است، به بیماري هاى بد منظر و برص دچار نگردانده، و 

سانده، و مرا بال عقب قرار نداده است، مرتد از دین و منکر پروردگارم ننموده، چنانم نساخته که از ایمانم وحشت به کیفر بدترین اعمالم نر

  .ام نکرده، و به کیفر و عذاب ملتهاى پیشین گرفتارم ننموده است داشته باشم و نیز دیوانه

  .ام خود ستم نمودهاى مملوکم، و در حالى که به نفس  شب را به روز آوردم در حالى که بنده

توانم چیزى تهیه کنم و جز این  بخشى نمى جز آنچه تو مى. حجت تو بر من تمام و من حجت و دلیلى در برابر تو ندارم! خداوندا

  .که تو مرا نگه می دارى من قدرت ندارم خویش را از چیزى حفظ کنم

اى سلب گردد و نیازمند گردم، و در هدایتت گمراه شوم، در سایه  برم، نکند بى نیازئى که به من بخشیده پروردگارا به تو پناه مى

ي حکومتت بر من ستم شود و با وجود این که همه چیز در دست تو است مقهور و مغلوب گردم خداوندا نخستین نعمت گرانبها از نعمتهاى 

و تا آخر عمر )نعمت جانم از میان همه نعمتها، گردان  ستانى اى که از من باز مى گیرى جانم قرار ده و نخستین ودیعه خویش را که از من مى

بریم که از گفتارت روى گردانیم، یا به کناره گیرى از آئینت فریفته شویم و یا این  بار الها از این به تو پناه مى(سایر نعمتها را بر من ارزانى دار

 .بر ما چیره گردد  -نه هدایت تو  -که هوا و هوسهاى سرکش دل

در آغاز خطبه، اظهار فرح  سرور می کند و خداوند را به خاطر سالمتی جسم و ایمان و عدم   -السّالم علیه  -ومنین امیر الم

در ادامه اظهار کوچکی و تواضع به جمالتش روح عاطفی باالیی داده چون به تقصیرات و . سپاس می گوید... مجازات و سالمتی عقلش و 

احساس نیاز و عدم بی نیازي به خداوند در تمام مراحل زندگی اش اقرار می کند تا مخاطبین را سر کوتاهی هایش اعتراف می نماید به 

 . شوق آورد

چه زیبا خوف خود را از بیرون رفتن ایمان از قلبش و خارج شدن از دین و خارج شدن عقل از جسمش   -السّالم علیه  -حضرت 

 .تا احساسات انسانها را به حرکت در آورد و به اطاعت از پروردگار ترغیب نماید و ترس از عذاب پروردگار را، بر زبان جاري نموده

 

 استمرار و ثبات عاطفه.3- 

همچون قطعه اي . که عاطفه، در مخاطب  اثر خود را براي مدت زمانی طوالنی، باقی بگذارداوّل این. و این ناظر بر دو معنا است

ادبیات هم همین . دتی، طنین بعضی از نغمه هاي آن در جانش باقی می ماند و تکرار می شودموسیقی، که شنونده پس از شنیدن ، براي م

. حالت را دارد؛ بعضی از قطعه هاي ادبی، تأثیري آنی و زود گذر از خود به جاي می گذارند و بعضی در حافظه، زمانی دراز باقی می مانند

 : مانند این سروده ي ناصر خسرو

 تا کشته شدي باز      اي کشته که را کشتی 

 که تو را کشت تا باز که او را بکشد آن

به عبارت دیگر، در این تأثیرگذاري، . که قطعه ادبی بر احساسات خواننده یا شنونده تأثیري یکدست و مداوم بگذارددوم این

منظور ما این نیست . گر، نقل مکان نکندوحدت و یکپارچگی وجود داشته باشد؛ و ادیب بدون ربط، از شاخه اي از احساس به شاخه اي دی
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یم که شاعر یا ادیب مطلقاً حق ندارد از عاطفه اي به عاطفه ي دیگر  وارد شود، بلکه منظوراین است که این عمل با ربط و پیوند معقول و مال

 .صورت گیرد تا وقتی بر روي اثر اعمال دقت می شود، با یک پریشانی و از هم گسیختگی روبرو نباشیم
 

أَیْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَیْنَ نُظَرَاؤُهُمْ أَیْنَ إِخْوَانِیَ الَّذِینَ رَکِبُوا الطَّرِیقَ  وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ أَیْنَ عَمَّارٌ وَ أَیْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ وَ 

وسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِیفَةِ الْکَرِیمَةِ فَأَطَالَ الْبُکَاءَ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ وَ أُبْرِدَ بِرُءُ

نَّةَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا يَوُا السُّثُمَّ قَالَ ع أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِیَ الَّذِینَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَأَحْکَمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ أَحْ

  2 وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوه

برداشتند و در آن راه جان سپردند؟ کجاست عمّار؟ کجاست ابن تیّهان؟ و کجاست ذو   کجایند برادران من که در راه حقّ گام

برادرانى که بر سر مرگ با یکدیگر پیمان بستند و سرهایشان به سوى بدکاران و ستمگران الشّهادتین؟، و کجا هستند امثال آنان، همان 

دریغا بر : پس از این سخنان، دست بر محاسن شریف خود زد و مدّتى گریست و سپس فرمود  -السّالم علیه  - امام: فرستاده شد؟ نوف گفت

داشتند، سنّتها را زنده کرده و بدعتها  اندیشیدند و آنها را به پا مى ، در باره واجبات مىبستند خواندند و به کار مى برادرانم آنانى که قرآن را مى

  .کردند پذیرفتند، و به پیشواى خود اطمینان داشتند و از او پیروى مى شدند مى بردند، به جهاد خوانده مى را از میان مى

( ص)ا محبت و دلبستگی خود را به یاران گرامی و با وفاي پیامبر در این بخش از خطبه بسیار زیبا و رس  -السّالم علیه  -حضرت 

در اینجا براي جذب دلهاي یارانش و  -الساّلم علیه  -امام . در قالب جمالتی بلیغ بیان می فرماید و از فقدان آنان اظهار حزن و اندوه می کند

را بیان می کند از جمله اینکه آنها بر سر جنگ با ( ص)اران پیامبر آگاه کردن آنان و تصویر الگوهاي رفتاري مناسب، برخی از ویژگی هاي ی

دشمن و شهادت در راه خدا با یکدیگر هم پیمان می شدند، قرآن تالوت می کردند و واجبات الهی را به جاي آوردند، دعوت امام خود را 

 . اجابت کردند چون به پیشواي خود کامالً اطمینان داشتند

از بیان این عبارات تحریک کننده این است که دلهاي یاران خود را به سوي هدف متعالی متوجه   -الساّلم علیه  -منظور امام 

 . سازد و شوق آنان را براي انجام رسالت الهی شان مضاعف گرداند
 

 گونه گونی و گستردگی عاطفه. 3-4

بتواند زمانی که از حسی به حس دیگرواردمی شود، منظور ما این است که ادیب یا شاعر از تجربه ي فراوان برخوردار باشد تا 

بسیاري از متن هاي ادبی هستند که عواطف مختلفی چون عاطفه ي اخوت و حلم . همین استعداد را در زمینه دیگر عواطف نیز اعمال کند

یب یا شاعر ناگزیر است از احساسات و بنابر این اد. ها مشاهده کنیمرا می توانیم در آن... و بردباري، رفق ومدارا، شجاعت، خشم وغضب و

 .عواطف مختلف، ذخیره اي گسترده و فراوان داشته باشد

هر گاه . ظهور و تأثیر قدرت عاطفه در سخن، افزون بر میزان آشنایی گوینده با آن، بستگی به اسلوب و میزان بالغت وي دارد

بی گمان . عاطفه و تأثیر سخنانش بر مخاطب بیشتر خواهد بود گوینده درک بیشتري از گونه هاي عاطفه داشته باشد، قوّت وتنوع

بلیغ ترین خطیب در زبان عربی است، فصاحت وبالغت ایشان زبانزد خاص وعام بوده و به وقت خطابه و سخن  -السّالم علیه  -امیرالمؤمنین 

ک فحواي سخن تحریک می کردند،خود آن بزرگوار هم رانی با مدیریت عاطفه  در دل هاي مخاطبین نفوذ کرده و روح هاي آماده را براي در

هاى آن به  ما خود فرمانروایان سخنیم که رشته»  29" َ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْکَلَامِ، وَ فِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ ، وَ عَلَیْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ ": در جایی فرموده اند

کلمات ":گفته است-السّالم علیه  -استاد شهید مطهري در باب بالغت حضرت  «. تهایش بر ما سایه افکنده اس دست ما و شاخه

یکى فصاحت و بالغت، : شده است از قدیم ترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است و با این دو امتیاز شناخته مى -السّالم علیه  -امیرالمؤمنین 

  -هر یک از این دو امتیاز به تنهایى کافى است که به کلمات على . دنو دیگر چند جانبه بودن و به اصطالح امروز چند بعدى بو

ارزش فراوان بدهد ولى توأم شدن این دو با یکدیگر، بدان معناست که سخن در مسیرها و میدانهاى مختلف و احیاناً متضاد  -السّالم علیه

نشستند، سخت تحت تأثیر قرار  آنان که پاى منبر او مى. شدرفته و در عین حال کمال فصاحت و بالغت خود را در همه آنها حفظ کرده با

را  -السّالم علیه  -اى على هاى موعظه هنوز هم کدام دل است که خطبه. ساخت لرزانید و اشکها را جارى مى مواعظ وى دلها را مى. گرفتند مى

این خطابه را  -السّالم علیه  -وقتى که على: گوید مى   «ءالغرا»سید رضى پس از نقل خطبه معروف . بخواند و یا گوش کند و به لرزه درنیاید

معنى   دلى از عشق خدا سرشار و روحى از آتش. همام بن شریح از یاران وى است!. القا کرد بدنها لرزید، اشکها جارى شد، دلها به تپش افتاد

خواهد جواب یأس بدهد و  على از طرفى نمى. سایان ترسیم کندخواهد سیماى کاملى از پار مى -السّالم علیه  -با اصرار از على . ور داشت شعله

                                                           
 -
  

 486ى  ، صفحه11البالغة، ج  نهج شرح الصباغةفي بهج 181خطبه 
 3
  33 نهج البالغه، صبحی صالح، مؤسسه دارالهجرة، قم، بی تا،خطبه، (ع)امام علی -
35
    خطبه ، همان -
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شود بلکه آتش  اما همام راضى نمى. کند ترسد همام تاب شنیدن نداشته باشد، لذا با چند جمله مختصر سخن را کوتاه مى از طرفى مى

در این ترسیم گنجانید و   صفت  1در حدود .  على شروع به سخن کرد. دهد کند و او را سوگند مى گردد؛ بیشتر اصرار مى شوقش تیزتر مى

گشت  تر مى شد و روح متالطمش متالطم گرفت، ضربان قلب همام بیشتر مى یافت و اوج مى اما هرچه سخن على ادامه مى. هنوز ادامه داشت

فریادکننده کسى جز همام  .ناگهان فریاد هولناکى جمع شنوندگان را متوجه خود کرد. خواست قفس تن را بشکند و مانند مرغ محبوسى مى

 .وقتى که بر بالینش رسیدند قالب تهى کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. نبود

 .«!کند؟ مواعظ بلیغ با دلهاى مستعد چنین مى! عجب. ترسیدم من از همین مى»: على فرمود

  اوج. -3

عبارتند از نصوصی که شنونده یا خواننده را از عوالم  غرض از لزوم اوج و ارجمندي عاطفه این است که نصوص ادبی عاطفه مند

گاهی متنی ادبی خواننده را بر زمین فرو می کوبد و در لجنزار شهوت و حیوانیت . سیاه خاکی برکنند واو را به فضاهاي متعالی پرواز دهند 

 :فرو می غلتاند، این همان است که اقبال الهوري گفته است

 1 نر                       رهزن قلب است وابلیس نظراي بسا شاعر که از سحر ه 

قرآن از . مصداق این بیت اقبال سوگمندانه در ادبیات جهانی کم نیست و در هر عصر و نسلی نمونه هایی از آن را می توان یافت

ر حال نصّ ادبی باید از عاطفه اي به ه( 4لقمان)ادبیات فرودین اوج ستیز به لهوالحدیث یاد کرده و سخت به نکوهش از آن پرداخته است 

 .فرازین و عرشی بر خوردار باشد تا شنونده و خواننده را به فضاي الهی سوق دهد

که دستیابی به یک مقیا س عمومی براي سنجش عواطف گوناگون، امري دشوار و نزدیک به ناممکن است و درست نتیجه این

این عاطفه قوي تر از : که فی المثل برخی داراي نصاب قوت و قبول هستند یا بگوییمنیست که از میان عواطف مختلف، چنین داوري کنیم 

ها به واسطه ي اختالف طبع و مزاج در نوع عاطفه آن یکی است؛ چرا که هر کدام فایده و خاصیتی  داردو و الزم است توجه شود که انسان

را حزن بر می انگیزد، دیگري را عاطفه ي شادي، وآن دیگري راعاطفه یکی . اي که باعث تحریکشان می شود، تفاوت هاي چشمگیري دارند

می . که کدامیک از عواطف قوي ترند، چه بسا نا ممکن باشدبه همین دلیل یافتن یک مقیاس واحد فراگیر براي دانستن این... ي جمال و

در آن وجود دارد و قدرت عاطفه و احساس اوالً  توان گفت؛ مقیاس ارزیابی یک قطعه  ي ادبی، قوي بودن احساس و عاطفه اي است که

بستگی به طبیعت نویسنده یا شاعر دارد؛ نویسنده یا شاعر، باید از آن چیزي که در موردش می نویسد یا می سراید، درک و حسی نیرومند 

در یک اثر ادبی، بستگی به اسلوب که قدرت عاطفه دیگر آن. داشته باشد وگرنه نمی تواند بر احساس خواننده یا شنونده تأثیر بگذارد

إِنَّ الْقَوْمَ  ": می دانیم شاعران و نویسندگان و ادیبان در وادي واحد گام نزده اند و به تعبیر امیر المؤمنین علیه السّالم. نویسنده یا شاعر دارد

  «اند آن گروه در یک ردیف اسب تازى نکرده» 2 " لَمْ یَجْرُوا فِی حَلْبَةٍ

همه یک روش نداشته انداز نظر ساختاري یکی را قالب قصیده خوش آمده و بدان گرائیده است و به شاعر قصیده یعنی شاعران 

در .. یکی قالب هاي کهن را پذیرفته دیگري به ساخت ها ي آزاد روي آورده است و..سرا شهره گشته است دیگري غزل و سومی مثنوي و

ت روي آورده دیگر ي به سوي آفرینش تصویرهاي ساخته ي  خیال پرداخته به همین ساحت محتوا یکی به مضامین بر خاسته از طبیع

چه که امّا آن -منوال ظرفیت و میزان تحریک پذیري مخاطبان نیز چنان متفاوت است که نمی توان به آسانی حدّي و مرزي بر آنان نهاد

ت که توان توجه دادن مخاطب را به فضایی فراتر از خور و خواب و جملگی بر آنند این است که اثري در سنجه  ي خرد داراي ارج وارزش اس

"ان تحت العرش کنوزاً مفاتیحها السنة الشعراء"که در روایات اسالمی به نقل آمده است که این. خشم و شهوت ببرد
و در زبانها مشهور    

"الشعراء تالمیذ الرحمن ":است که
 :و نظامی گفته است  

 ا پیش و پسی بست صفت کبری

 پس شعراءآمده پیش انبیاء

 این دو نظر محرم یک دوستند 

 آن دو چو مغز این همه چون پوستند

 شعر تو از شرع بدانجا رسد 

 کز کمرت سایه به جوزا رسد

                                                           
  ، 29ش، ص 81 1ر فارسی، چ هشتم، تهران، اقبال الهوري، محمد، کلیات اشعا-1 
   4 ابن ابی الحدید، پیشین، حکمت -2 
  228ش، ص 8 1، جامعه مدرسین، قم (جلدي8)فیض کاشانی، محسن، المحجة البیضاء، چ اول-  
   29اقبال الهوري، پیشین، ص -  
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 شعر بر آر و به امیریت نام 

   کالشعراء امراء الکالم 

 ...و

یاهخانه هاي خاکی به ساحت هاي عرشی اهورایی باشد ناظر به همان تولیدات ادبی است که دارا ي ویژگی برکندن مخاطب از س

 :و به قول اقبال . چیزي در مایه ي سخنان پیامبران

 شعر را مقصود اگر آدمگري است 

 شاعري هم وارث پیغمبري است 

 شاعر اندر سینه ي ملت چو دل 

  4 ملتی بی شاعري انبار گل

الرئیس ابن سینا و مالي رومی از عاطفه ي شاعر با عنوان سوز دل یاد  و اقبال، خود در مقایسه اي از سر ذوق شاعرانه میان شیخ

 :کرده و گفته است

 بو علی اندر غبار ناقه گم

 دست رومی پرده ي محمل گرفت

 این فرو تر رفت تا گوهر رسید 

 وآن به گردابی چو خس منزل گرفت 

 حق اگر سوزي ندارد حکمت است

 شعر می گردد چو سوز از دل برفت

وَ کَيْفَ غَفْلَتُکُمْ عَمَّا لَيْسَ یُغْفِلُکُمْ، وَ طَمَعُکُمْ فِيمَنْ لَيْسَ یُمْهِلُکُمْ فَکَفَى وَاعِظاً . کُمْ بِذِکْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُأُوصِي

يهَا غَيْرَ نَازِلِينَ، فَکَأَنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً، وَ کَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ بِمَوْتَى عَایَنْتُمُوهُمْ، حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاکِبينَ، وَ أُنْزِلُوا فِ

لَا عَنْ قَبِيحٍ . انْتَقَلُوايْهِ أَوْحَشُوا مَا کَانُوا یُوطِنُونَ، وَ أَوْطَنُوا مَا کَانُوا یُوحِشُونَ، وَ اشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا، وَ أَضَاعُوا مَا إِلَ. لَهُمْ دَاراً

 3أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتْهُمْ، وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ. یَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالًا، وَ لَا فِی حَسَنٍ یَسْتَطِيعُونَ ازْدِیَاداً
  
که از شما غافل نیست غافلید؟، و  مردم شما را بیاد مرگ بودن و از آن کم تغافل ورزیدن سفارش می کنم، چسان شما از مرگى

مهلت را منتظرید؟، پس کافى است شما را از جهت پند دادن مردگانى که شما دیدید، بدون ( از ملک الموت)از آنکه مهلتتان نمیگذارد 

( بناهاى)بنا کنندگان اینکه سوار باشند بسوى قبورشان بردند، و بدون اینکه فرود آینده باشند در آن قبرها فرودشان آوردند گوئى آنان 

جهان نبوده، و مثل اینکه سراى همیشگی اشان آخرت است، از جهانی که آنرا جایگاه گرفته بودند رمیدند، و به قبري که از آن میرمیدند، 

نند از کار زشت وطن گزیدند، به جهانی که از آن جدا شونده بودند سرگرم گردیده، و آخرتى را که بدان رونده بودند تباه ساختند، نمی توا

نه افزایش در نیکى را توانائى دارند به جهان انس گرفتند، و او آنان را بفریفت، آنرا پشتبان پنداشتند، به ( از گناه توبه کنند)باز گردند 

 .خاکشان مالید

ز مرگ در مقام سرزنش همراه با در اینجا با سفارش به تقوا، انسانها را به یاد مرگ  می اندازد و غفلت آنان ا  -الساّلم علیه  -امام 

در این بخش از خطبه عالوه بر یادآوري مرگ، خصوصیات فردي که   -السّالم علیه  -حضرت امیر . تعجب به صورت سوالی بیان می کند

تصویرهایی -شدمرگش فرا رسیده و به سرنوشتی دچار گشته و هیچ اختیاري در تغییر آن ندارد، براي توجه دادن بیشتر آنها به تصویر می ک

تا آنها را نسبت به لذتهاي زودگذر دنیا  -که واقعیت را آنچنان پیشاروي    دیده ي آدمیان مجسّم می سازد که به راستی تکان دهنده است

 .بی میل کرده،به تالش در راه تحصیل توشه ي راه در مسیري که در پیش دارد مهیّا سازد

 

 

 

 

                                                           
  1 2ش، ص88 1ه تهران، زنجانی، برات، احوال و آثار و شرح مخزن االسرار نظامی گنجوي، دانشگا -  
   29اقبال الهوري، پیشین، ص -4 

 99ى  ، صفحه    1، ج (الحدید أبی ابن)البالغة نهج شرح   2خطبه 1 -
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 نتيجه
روش -السّالم علیه  -حکمت هاي نهج البالغه نگاه می کنیم، می بینیم که روش کالمی امام علی وقتی به خطبه ها، نامه ها و 

در سراسر این اثر تابناک موج می زند، عاطفه اي که تحت سیطره ي  -السّالم علیه -ویژه اي بوده است؛ چرا که عاطفه ي جوشان حضرت 

 .طب تأثیر می گذاردعقل کنترل می شود و در قالب جمالت رسا و شیوا بر مخا

به این نکته پی خواهیم برد که ریشه و اساس اسالم بر پایه ي عقل و   -السّالم علیه  -با بررسی خطبه ها و نوشته هاي آن حضرت

 -السّالم علیه -وحی بوده و عواطف و احساسات همراه و همدوش عقالنیت مطرح است؛ بدین روي عنصر عاطفه و احساسات در سیره ي موال

 .یز تحت سیطره و مدیریت عقل کنترل می شودن

که با اهداف ویژه القاء شده اند، قدرت و گونه گونی  -الساّلم علیه -در خطبه ها و بیانات حضرت امیر: پیام کلی پژوهش حاضر، این است که

ئی که دارد به راستی از گرانقدرترین با بار عاطفی باال -الساّلم علیه  -عاطفه بی نظیر و چشمگیر است و بیانات بلیغ و شیواي آن حضرت

میراثهاي بزرگ معنوي و اخالقی و فرهنگی است و می تواند به عنوان بهترین الگو در تربیت و هدایت صحیح جامعه ي اسالمی از آن بهره 

 .  برد
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