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چکیده
امروزه عقالنی شدن ساختار جوامع نوین موجب تقلیل کارایی اشکال مستقیم قدرت

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

ش��ده است .در این راستا اتخاذ راهبردهای غیر مستقیم اقناعی و از آن جمله «نفوذ
اجتماعی» ،به عنوان یکی از اثربخشترین ابزارها به ش��مار میآید .این راهبردها  با
برخورداری از وصف پویندگی ،متناس��ب با مقتضی��ات هر برهه تنوع مییابد .انتزاع
مفهوم نفوذ اجتماعی از رهگذر بازخوانی روشهای زمامداری امام علی ،تجلیگر
الگ��وی تأثیرگذاری در حوزه ارزشهای انس��انی و اجتماعی میباش��د .مقاله حاضر
پژوهش��ی میان رشتهای با هدف واکاوی راهبردهای نفوذ اجتماعی در جهت ترویج
روابط اجتماعی هم س��طح و پرهیز از برتریجویی ،بر اس��اس  خطبه قاصعهاس��ت.
یافتههای این تحقیق نش��ان داد که در این خطبه از رهگذر  ارائه ش��واهد تاریخی،
معرفی گروههای مرجع مثبت و منفی در جهت تغییر ،تصویرپردازی هنری ،بصیرت
افزای��ی ،تولید تعهد اجتماعی و  اثرگذاری آوایی به مثابه راهبردهایی در جهت نفوذ
اجتماعی  استفاده شده است.

واژگان کلیدی:

نفوذ اجتماعی ،نهجالبالغه ،خطبه قاصعه ،تکبر ،برتری جویی.
 .1عضو هیأت علمیدانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده الهیات و ادیان M_Mohases@sbu.ac.ir
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مقدمه
رصد گونههای مختلف نفوذ اجتماعی به عنوان یکی از حوزههای حائز اهمیت در روانشناسی
اجتماعی به ش��مار میآید .روان شناس��ی اجتماعی به معنای عل��م درک و تبیین چگونگی
نفوذپذی��ری اف��کار ،احساس��ات و رفتارهای افراد(ی��وکل ،)2002 ،همچنین دانش��ی که به
جهتدهی نگرشها و عقاید مخاطبان در حوزه مدیریت گروههای انسانی اهتمام دارد ،تعریف
شده است .از آنجا که امروزه روانشناسی اجتماعی راهحلهایی عملی برای درمان آسیبهای
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اجتماعی پیش��نهاد نموده ،معاصران بر رابطه این دانش با علوم دیگر اذعان داشتهاند( .مهرآرا،

 )38 ،1373نفوذ اجتماعی یکی از گرایشهای روانشناسی اجتماعی  است و گویای راهبردهای
مختل��ف در ایج��اد همرنگی و همنوایی ،در جهت نیل به اهداف متعالی اس��ت .اطالع از این
مؤلفهها برای تمامی متولیان امور اجتماعی و  حوزه تعلیم و تربیت ،در جهت ایجاد ارتباطات
مناسب و اثربخش ،بایسته اهتمام است .از منظر روانشناسان ،ارسطو برای نخستین بار ،برخی
از اصول اساس��ی نفوذ اجتماع��ی را صورتبندی نمود( .ارونس��ون )29 :1389 ،تطابق حداقلی
دیدگاههای اندیشمندان علوم رفتاری با ساختارهای اجتماعی جوامع دینی ،مستلزم باز تعریف
شاخصههای اثربخشی  و نفوذ  اجتماعی از رهگذر تحلیل آموزههای شیعی میباشد .تحقیقات
پیشین در خصوص نفوذ اجتماعی منحصر به دو مورد ذیل است« :نفوذ اجتماعی در تفاسیر
قرآن» ،محمدباقر آخوندی ،دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی ،ش 8،1391و «تأثیر سرمایه
اجتماع��ی بر نفوذ اجتماعی دین در آموزههای قرآنی» ،س��عید معیدفر ،محمدباقر آخوندی،
فصلنامه آموزههای قرآنی ،ش  .1392 ،17این آثار به طور کلی با پژوهش حاضر دارای افتراق
هستند .شهید مطهری در کتاب سیری در نهجالبالغه ،سخنان امیرالمؤمنین را به سبب
برخورداری از دو امتیاز«فصاحت  و بالغت» و «تأثیر و نفوذ در جانهای مستعد» ستوده است
(به نقل از ش��فیعی .)1379،6،بنابراین ضرورت ارائ��ه  الگویی  بر مبنای آموزههای نهجالبالغه در
ادبیات موضوع ضروری به نظر میرسد.
خطبه س��خنی برای تش��ویق مردم به انجام یا ترک عملی از راه تحریک عواطف و اقناع
آنها میباش��د و در خطابه بیش از آنکه اندیش��ه و فکر افراد مورد خطاب باش��د ،احساسات و
عواط��ف آنها مخاطب قرار داده میش��ود(.عالمی )85 :1389 ،از آنجاکه  خطبههای نهجالبالغه

گویای س��نخهای مختلف تعاملی امیرالمؤمنین علی  با طیف وسیعی از مخاطبان است،
هدف اصلی این تحقیق ارائه الگویی از نفوذ اجتماعی به منظور شناس��ایی انواع راهبردها ،به
طور خاص در خطبه قاصعه میباشد .مقالهی حاضر با رویکردی نوین به بررسی این فرآیند در
خطبه قاصعه پرداخته و در جستجوی پاسخ به این پرسش اساسی است که امام علی در

غیر مداخلهای است که مهمترین نقش آن مقولهبندی مفاهیم است( .صدیق سروستانی:1385،

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

خطبه قاصعه از چه راهبردهایی در جهت نفوذ اجتماعی بهره جستهاند؟

دادههای متنی به شمار میآیند(.فلیک )349 : 1387،تحلیل محتوا در سه مرحله آمادهسازی،
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روش تحقیق:
ب��رای انجام پژوهش مذکور ابت��دا مفاهیم مرتبط با نفوذ اجتماعی در قالب روش کتابخانهای
بررسی شده ،سپس در قالب روش تحلیل محتوا ،این نظریه بر مبنای خطبه قاصعه بازخوانی
میگردد .تحلیل محتوا شامل «هر فنی است که به کمک آن ،ویژگیهای خاص پیام را به طور
نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار میدهد(».چاوا )1381:469،این روش از جمله روشهای
 )47تلخیص ،تحلیل تفس��یری و تحلیل س��اختار بخش��ی از مهمتری��ن تکنیکهای تحلیل
سازماندهی و گزارشدهی(ر.ک :الو ،کینگاس )2007 ،انجام شده است ،به نحوی که ابتدا نظریه
نفوذ اجتماعی در متون علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به عنوان واحد تحلیل انتخاب
شده ،سپس در قالب کدگذاری محتوایی خطبه قاصعه ،مفاهیم اصلی گروهبندی گردیده و در
نهایت مدل مفهومی در قالب الگوی پیشنهادی ارائه شده است.
 -1مفهوم شناسی «نفوذ اجتماعی»
واژه «نفوذ» در زبان عربی به معنای سلطه ،برتری و جریان یافتن میباشد( .معلوف)1986:824 ،

این واژه در فارس��ی نیز به معنای اثر کردن در چیزی (دهخدا )1365،اس��ت و به نظر میآید
مفه��وم توانمندی تحت تأثیر قرار دادن دیگران با گفتار و رفتار خود و به تعبیر دیگر توانایی
ترغیب دیگران  به سمت یک رفتار یا تغییر ویژگیهای شخصیتی را افاده مینماید.
نف��وذ اجتماعی یکی از اصطالحات مهم در حوزه روانشناس��ی اجتماعی بوده و به حوزه
مدیریت جامعه مرتبط اس��ت و از ویژگیهای اصلی رهبران به ش��مار میآید .در تعریف این

اصطالح چنین نوشته شده است« :علم درک و تبیین چگونگی نفوذپذیری افکار ،احساسات
و رفتارهای افراد از حضور واقعی ،خیالی یا ضمنی دیگران» (آلپورت )2006 ،در تعریفی دیگر
میخوانیم« :تغییر در تفکرات ،احساسات ،نگرشها و رفتارهای افراد که نتیجه تعامل با دیگر
افراد و گروهها میباشد( ».راشت )2006 ،نفوذ اجتماعی به برخورداری از منابع تحت کنترل باال
نیز اطالق شده که  به بهگشت رفتار سازمانی میانجامد (کریشنا2003 ،؛ استافن .)2002 ،فرآیند
در بردارنده رفتارهای کالمی ،غیر کالمی ،رفتارهای جهت یافته محیطی و مستدل به همراه
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جذب هیجانی نیز با عنوان نفوذ اجتماعی یاد شده است .از این منظر متابعت ،همانندسازی،
درونی کردن نیز از مهمترین پاس��خهای نفوذ اجتماعی برشمرده ش��ده است( .التمن)2001 ،

فرآیندهای نفوذ اجتماعی  در آثار غربی عبارت از  متقاعدسازی ،تبادل ،جاذبههای الهامبخش،
روشهای قانونی ،فشار ،همکاری ،آگاهی دادن ،مورد لطف قرار دادن ،مشورت ،جاذبه شخصی
و ائتالف میباشد(.یوکل)2000،

از منظر یکی از محققان «نفوذ توان  تأثیرگذاری خواسته یا ناخواستهای است که به دلیل
ابتنای کامل بر اقناع و جذبه و اتکاء بر تبادل ارزشهای حقیقتشناس��انه ،نیکوییشناسانه و
زیباییشناسانه ،عمدتاً در ساحتهای اجتماعی و فرهنگی موضوعیت مییابدد» از این منظر
روابط مبتنی بر نفوذ ،نه پیوندی ناشی از عواطف است و نه تعاملی سوداگرانه که بر مالحظات
داده -ستانده استوار باشد؛ بلکه از جنس مناسبات وجودی است که تمامی ابعاد وجود انسانی
به نحوی در آن دخیل بوده است (شجاعی زند.)106-75 :1391،
از نظ��ر نگارنده ،نفوذ اجتماعی به طورکلی بهرهب��رداری خردمندانه از روشهای مختلف
تبعیت
و هدفدار یا اتخاذ س��ازوکارهای راهبردی توس��ط نفوذگر در جهت ارتقای همنوایی و ّ

در گروه مخاطب به دور از روشهای تحمیلی و زورمدارانه اس��ت .ازاینرو یکی از صفات مهم
اثربخش��ی در محیط پیرامونی به ش��مار میآید و آش��نایی با مؤلفههای آن سبب تسریع در
پیشبرد اهداف میگردد.
 -2دورنمایی از خطبه قاصعه
تحوالت سیاس��ی در عصر امیرالمؤمنین منش��اء دگرگونیهای بزرگی در نظام اجتماعی
مس��لمانان شد و انحرافهای بس��یاری پدید آورد .روابط ناس��الم بر جامعه حاکم شد ،نظام

طبقاتی ش��کل گرفت و برتریجوییهای جاهالنه و گروهگرایی متعصبانه ترویج یافت .شیخ
عبداهلل عالیلی ،تاریخ نگار اهل سنت در اینباره مینویسد :آنان به همان سنت بدوی حکومت
میکردند و روح حاکم بر حکومت تا روزگار امام علی همچنان روحیه نظام قبیلگی بود.
نظام کش��وری ملی و صحیح وجود نداش��ت که مردم در اطراف آن گرد آمده ،احساس کنند
به قبیله خویش،گرایش��ی نداش��تند(.عالیلی )45 :1371،در این فضای اجتماعی ،مبسوطترین
خطبه نهجالبالغه با نام «قاصعه» از جانب پیش��وای سخنوران امام علی ایراد شده است.
در کتابهای لغت(قصع) داللت بر حالت شتر به هنگام نشخوار(الجوهری :1398 ،ج )1266 ،3دارد
و مفه��وم کوبنده بودن ،زائل نمودن (الفراهی��دی )138 :1409 ،و تحقیر (الطریحی )379 :1985،را
تداعی مینماید .خطبه قاصعه در اواخر حکومت امام در ش��هر کوفه ایراد شد .اهالی این
شهر در اواخر خالفت امیرالمؤمنین علی بر اثر انتقال فرهنگ فاسد بعضی از همسایگان به
کشور اسالمی و مشکالتی که در عصر خلفا در جامعه پدید آمد ،گرفتار مفاسد بسیاری شده
بودند .در این برهه غلبه روحیه قبیلهگرایی و برتریجویی ،سبب نزاعهای گردید.
این خطبه تاکنون صرفاً از این منظر نگریسته شده که خطبهای در نکوهش فخرفروشی،
تکبر ،استکبار و پیامدهای شوم آن اس��ت(.ر.ک :مصباح یزدی1386:30،؛ مكارم شیرازی:1375،ج

 )2،573راغب اصفهانی کبر را حالتی ناش��ی از عجب و احس��اس خودبرتربینی میداند(راغب
اصفهانی .)1412:697،کبر و اس��تکبار به اظهار بزرگی(قرشی :1371،ج )72 ،6و نپذیرفتن حق
از روی عناد(ابن منظور :1414،ج )126 ،5تعریف ش��ده اس��ت .مفسران استکبار را اصرار بر عدم
پذیرش دعوت الهی و تکیه انس��ان بر اینکه خود را برتر از دیگران میداند ،تفس��یر نمودهاند.
(طباطبایی:1417 ،ج 20،30؛ شبر )275 :1384 ،از منظر امام علی تفاخرها و برتری جوییها،
زمینه ساز  کشمکشها  در جوامع بشری بوده است .البته این موضوع مخصوص خطبه قاصعه
نیست و این خلق نکوهیده در فرازهای بسیاری از نهجالبالغه ،به عنوان آفتی که سبب انحراف
در اخالق انسانی و نظام سیاسی اسالم شده ،مورد توجه قرار گرفته است(.خامنهای)44 ،:1372،

خصوصی��ت برانگیزانندگی این خطبه ،ش��ارحان نهجالبالغه را مبهوت نموده اس��ت .در
خطبه قاصعه جمالت آتشين امير المؤمنين در باره لزوم مبارزه با مطلق سازىهاى پوچ زبانه
مىكش��د(.جعفری :1376،ج« )16،240امیرالمؤمنین چقدر زیبا ،پر مغز ،برانگیزاننده و هش��دار

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

دولتی بر آنان حکم میراند ،بلکه به همان س��نت بدوی صحرانش��ینی خود باقی مانده ،جز
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دهنده س��خن گفته است(».خامنه ای )1372:45،از منظر شارحان در این خطبه ،حق سخن به
عالیترین وجهی بیان شده است(.مکارم شیرازی :1375،ج )352 ،7

در وجه تس��ميه اين خطبه به نام «قاصعه» چند وجه ذكر كردهاند  -1 :حضرت هنگامى 
كه اين سخنان را بيان مىفرمود سوار بر ناقهاى بود كه در حال نشخوار كردن بود -2 .چون
نصايح و امر و نهىها در اين خطبه پشت سر هم و ّ
منظم به كار رفته و شباهت دارد به حالتى 
كه شتر مرتب غذايى كه خورده نشخوار مىكند  -3 .به دليل اين كه در اين خطبه ،شيطان
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متكبر و هر س��تمكارى درهم كوبيده ش��ده است  -4 .وجه چهارم براى نامگذارى اين خطبه
ّ
غرورآمیزمتكبران را فرو مىنشاند و از اين بابت مانند آب است كه
آن اس��ت كه اين س��خنان
ّ
تش��نگى و عطش را فرو مىنشاند ،چنان كه عرب مىگويد :قصع الماء عطشه ،آب تشنگى او

را از بين مىبرد(.بحرانی :1362،ج  )235 ،4همان گونه که مالحظه میشود وجه تسمیه چهارم،
دارای پیوند وثیقی با موضوع نفوذ اجتماعی دارد.
 -3راهبردهای نفوذ اجتماعی از رهگذر خطبه قاصعه
در دنی��ای اجتماعی ام��روز ،تمامیافراد چه در موضع فاعلی به عنوان آغازگر ارتباط و چه در
موض��ع مفعولی به عنوان مخاطب ،همواره در جس��تجوی روشهای برقراری روابط اثربخش
هستیم .این مهم بدون دانشافزایی در حوزه فرآیندهای نفوذ و توسل به راههای تغییر رفتار،
تحق��ق نمییابد .با توجه به آنکه خطبهه��ای نهجالبالغه ،مصداق تمامنمای ارتباط تأثیرگذار
چهره به چهره محسوب میشود ،به شناسایی راهبردهای پراهمیت در این راستا میپردازیم.
 - 1-3ارائه شواهد تاریخی
تاریخ وظیفه ایجاد ش��وق نس��بت به وقایع گذش��ته را به عهده دارد و زوال آمیزی انسان را
ی��ادآوری مینماید(.زرین کوب )1362:13 ،بدون تردید بهرهگیری از ش��واهد تاریخی به مثابه
یکی از حوزههای معرفتی در قلمروی انسانی ،سازوکاری در رفع ابهامهای پیرامونی به شمار
میآید .حضرت علی ش��واهد تاریخی را همچون راهبردی در جهت نفوذ اجتماعی بهکار
میگیرند .ایشان به آیات قرآنی پیرامون  تاریخ آفرینش نخستین انسان و در بوته آزمایش قرار
گرفتن فرشتگان مقرب با هدف آشکارسازی درونیات آنان استناد مینمایند و خودبرتربینی،

را سرچشمه بسیاری از نابسامانیها  و ستمگریها در طول تاریخ آفرینش بر شمردهاند .امام
میفرماید« :ش��يطان بر آدم به جهت خلقت او از خاك ،فخر فروخت ،و با تكيه به اصل
پيشواى متعصبان
تعصب و غرور شد .پس شيطان دشمن خدا و
ّ
خود كه از آتش است دچار ّ
عصبيت را بنا نهاد ،و بر لباس كبريايى و عظمت با
متكبران است ،كه اس��اس
و س��ر سلسله
ّ
ّ

نمىنگريد كه خدا به خاطر خود بزرگ بينى ،او را كوچك س��اخت و به جهت بلند پروازى او
مهيا
را پست و خوار گردانيد .پس او را در دنيا طرد شده ،و آتش جه ّنم را در قيامت براى او ّ
فرمود» در این فرازها سبب اصلی مخالفت آشکار ابلیس با فرمان خداوند ،محاسبهای نادرست

و خودبرتربینانه بوده اس��ت که به موجب آن نخس��تین ظهور رذیلت اخالقی غرور مش��اهده
گردید .امام ضمن بیان این ش��اهد تاریخی ،مخاطبان را از سرنوش��ت هالکت بار ابلیس،
برحذر میدارند.
در فرازی دیگر نیز ارجاع حضرت علی به این ش��اهد تاریخی دیده میش��ود .ایشان
هش��دار میدهد که راه ابلیس را نپویید تا به سرنوش��ت او گرفتار نشوید ،میفرماید«:از آنچه
خداوند نسبت به ابليس انجام داد عبرت گيريد ،زيرا اعمال فراوان و كوششهاى مداوم او را با
تكبر از بين برد.او شش هزار سال عبادت كرد كه ّ
مشخص مىباشد از سالهاى دنيا يا آخرت
ّ

س��اعتى تكبر همه را نابود كرد ،چگونه ممكن اس��ت پس از ابليس ،فرد ديگرى 
اس��ت ،ا ّما با
ّ

همان اشتباه را تكرار كند و سالم بماند نه ،هرگز خداوند هيچ گاه انسانى را براى عملى وارد
بهشت نمىكند كه براى همان عمل فرشتهاى را محروم سازد .فرمان خدا در آسمان و زمين
دوستى خاصى وجود ندارد كه به خاطر آن ،حرامى را كه بر
يكسان است و بين خدا و خلق،
ّ

جهانيان ابالغ فرموده حالل بدارد(».دشتی )1379 ،بر این مبنا ،تکبر در زمره گناهانی برشمرده
ش��ده که س��بب نابودی اعمال نیک گذشته میشود و این سنت الهی ،تمامیاقوام نافرمان را
شامل میگردد.
حضرت عل��ی از وقایع معاصر خویش نیز در جهت نی��ل بدین مقصود یاد میکنند.
ایش��ان ضمن یادآوری مواجهه  با گروههای پیمان شکن(ناکثین ،مارقین و قاسطین) ،تأکید
مینمایند که هر سه گروه مغلوب شدند و در این میان رئیس خوارج(حرقوص بن زهیر سعدی
تمیمی) به طرز فجیعی در میدان جنگ نهروان جان داد .برخی شارحان نهجالبالغه مرگ وی
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خدا در افتاد ،لباس بزرگى را بر تن پوش��يد و پوش��ش تواضع و فروتنى را از تن در آورد .آيا
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را به سبب صاعقهای آسمانی و بعضی فریاد شجاعانه و رعبآفرین حضرت امیر دانستهاند
(ر.ک :بحران��ی :1362،ج4،311؛ ابن ابی الحدی��د:1965،ج .)183-13،184آنگاه بعضی از بازماندگان
مخالفی��ن را مورد تهدید قرار میدهند و میفرمایند« :اگر خداوند به من اجازه حمله دیگری
به آنها دهد ،آنها را از میان برداشته و دولت حق را به جای آنها قرار میدهم ،جز افراد قلیلی
ممکن اس��ت بگریزند و در اطراف بالد پراکنده شوند(».دش��تی )1379 ،بدین سان حضرت
آمادگی همیشگی خویش را برای رویارویی با مخالفان اعالم میدارند.
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از آنجایی که کارآمدی ش��واهد تاریخی و حفظ جنبه تأثیرگذاری این معرفت ،منوط به
کیفیت خوانش رویدادها و ارزیابی  نقادانه دادههای تاریخی اس��ت ،چنین به نظر میآید که
حضرت علی به هنگام  یادآوری شواهد تاریخی در جهت نیل با هدف ایجاد تغییر رفتار
مخاطبان ،تنها به توصیف وقایع بسنده ننموده ،بلکه به تحلیل و سنجش برآیندهای رویدادها
نیز اهتمام ورزیدهاند و بدین س��ان بر اثربخش��ی ادله در اذهان مخاطبان افزودهاند .ایش��ان
آزمونهای س��همگین امتهای پیشین از جمله شکنجهها ،بردگیها و سلطه یابی ظالمان را
یادآوری میکنند و میفرمایند:
الص ْب ِر ِم ْن ُه ْم َع َل��ى الأْ َ َذى ِفي َم َح َّب ِت ِه َو الاِ ْح ِت َم ِ
ال
«ح َّت��ى ِإ َذا َر َأى ا 
��ب َحان َُه ِج َّد َّ
َ
هلل ُ ُس ْ
َ
ان ُّ
الذ ِّل َو
��ن َم َضا ِي ِق الْ َبلاَ ِء َف َرج ًا َفأ ْب َدلَ ُه ُم الْ ِع َّز َم َك َ
��رو ِه ِم ْن خَ ْو ِف ِه َج َع َل لَ ُه ْم ِم ْ
لِ ْل َم ْك ُ
ان الْخَ ْو ِف» «پس اس��تقامت در مس��یر خشیت و محبت الهی موجب
الأْ َ ْم َن َم َك َ
گردید آفتاب درخش��ان پیروزی نمایان شود و ناباورانه ،ذلت و ناامنی مبدل به

عزت و امنیت گشت».

حضرت در فرازی دیگر نیز به این موضوع میپردازند:
ون َأ ْص َل ُه َت ْم ِييزاً بِالاِ خْ ِت َب ِ
هلل َ ُس ْب َحان َُه ا ْب َت َلى خَ ْلق َُه بِ َب ْع ِ
ار لَ ُه ْم َو نَ ْفي ًا
«و لَ ِك َّن ا 
ض َما َي ْج َه ُل َ
َ
لِلاِ ْس�� ِت ْك َب ِ
ار َع ْن ُه ْم َو ِإ ْب َعاداً لِ ْلخُ َيلاَ ِء ِم ْن ُه ْم» «اما خداوند مخلوق خويش با امورى
كه از فلس��فه و ريش��ه آن آگاهى ندارند مىآزمايد تا از هم ممتاز گردند و تكبر
را از آنها بزدايد و آنان را از كبر و نخوت دور سازد(».خویی :1358،ج)11،274

بنابراین میتوان اذعان داش��ت ،ذکر شواهد تاریخی مرتبط با موضوع و تحلیل استداللی

شواهد ،به مثابه یک راهبرد بر کیفیت نفوذ اجتماعی میافزاید.
 -2-1معرفی گروههای مرجع در جهت تغییر

انسانها به دالیل مختلف همواره به مقایسه و سپس ارزیابی میپردازند .به عبارت دیگر غالباً

(رفی عپور )1377:133 ،در ادبیات جامعهشناس��ی از الگوهای مؤثر در نگرش و رفتار انس��انی با
عنوان گروه مرجع یاد میش��ود .از منظر جامعهشناس��ان منظور از گروههای مرجع کس��انی
هس��تند که فرد در ش��کلدهی و ارزیابی رفتار خود ،معیارهای ارائه شده توسط آنها را مالک
ق��رار میدهد(.کوئن )1372:199 ،گ��روه مرجع میتواند هماهنگ ی��ا ناهماهنگ با ارزشها و
هنجارها باشد.
میتوان گفت حضرت امیر ،از رهگذر  معرفی گروههای مرجع مثبت و منفی ،اصالح
نظام ارزشی جامعه را مد نظر داشتهاند .در تعابیر حضرت ،ذکر گروههای مرجع مثبت و
منفی غالباً ضمن تصریح به پیامدهای ارزشهای اتخاذ شده توسط آنان دیده میشود.
-1-2-3گروه مرجع مثبت
اس��وهها و الگوها ،تجس��م عینی ارزشها هستند و همواره از طریق مداقه در ویژگیهای آنان
میتوان ارزشهای اجتماعی یک جامعه را کشف کرد .وجود شخصیتهای ممتاز از یک سو
رغبت و میل اجتماعی را در پایبندی به ارزشها باال میبرد و از سوی دیگر دامنه پیشگیری
از انحرافات فکری و رفتاری را تقلیل میدهد.
پیامبران الهی یکی از مهمترین گروههای مرجع در انگاره علوی به شمار میآیند .حضرت
علی  به چگونگی دعوت متواضعانه موسی وهارون و واکنش تحقیرآمیز فرعون اشاره
مینماید«:آي��ا از اين دو تعجب نمىكنيد كه با من ش��رط ميكنن��د بقای ملك و دوام عزتم
بس��تگى به خواسته آنها داشته باش��د ،در حالى كه خودشان فقر و بيچارگى از سر وضعشان
مىبارد(اگر راست مىگويند) چرا دستبندهائى از طال به آنها داده نشده است؟» حضرت در
قالب این عبارات ،نظام ارزشی دنیامحور و افزونطلب را نکوهش میکنند .زیرا در این شاکله،
تنه��ا ارزشهای اعتباری ،پنداری و برون ذاتی ،نمایانگر منزلت افراد به ش��مار میآید(مکارم
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ارزشه��ا و اس��تانداردهای گروههای دیگر به عنوان قالب مقایس��های و مرجع قرار میگیرد.
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ش��یرازی .)411-412 ،7 :1375،ایش��ان تأکید مینمایند پروردگار عالمیان میتوانس��ت تمامی
نیروه��ای مادی را در اختیار پیامبرانش قرار دهد ،ام��ا در این صورت ارزشها تبدیل به ضد
ارزشها میش��د و ایمان ،اخالق و تربیت به تباهی میگرایید(همان ،ج .)413 ،7جانمایه کالم
آنکه پیامبران با بیاعتنایی به مظاهر مادی ،آراس��ته به قناعتی بودند که قلبها و چشمها را
سرش��ار میکرد .از منظر حضرت خلوص نیت در برنامههای دینی اهمیتی بسیار دارد و
چنانچه پیش��وایان دینی ،شکوه سالطین را داشته باشند ،موجب میشود مردم با انگیزههای
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دوگانه بدانها روی آورند:
وع لِ َو ْج ِه ِه َو
«...و لَ ِك َّن ا 
هلل َ ُس ْ��ب َحان َُه َأ َرا َد َأ ْن َي ُك َ
اع لِ ُر ُس ِ��ل ِه َو ال َّت ْص ِد ُ
يق بِ ُك ُت ِب ِه َو الْخُ شُ ُ
ون الاِ ت َِّب ُ
َ
ُ
َ
اص ًة لاَ تَشُ وبُ َها ِم ْن َغ ْي ِر َها شَ ائِ َبةٌ َو ُك َّل َما َكان َِت
الاِ ْس�� ِت َكانَةُ لأِ ْم ِر ِه َو الاِ ْس ِت ْس َل�اَ� ُم لِ َطا َع ِت ِه أ ُموراً لَ ُه خَ َّ
الْ َب ْل َوى َو الاِ خْ ِت َبا ُر َأ ْع َظ َم َكان َِت الْ َم ُثوبَةُ َو الْ َج َزا ُء َأ ْج َز َل» (دش��تی )1379،به عبارت دیگر بس��اطت
زندگی پیامبران ،اهل ایمان را در برابر آزمون دشواری قرار میدهد و بدیهی است که آزمون
سختتر ،پاداش بلندمرتبهتری به دنبال خواهد داشت.
حض��رت علی از رهگذر تحلیل تاریخی گروههای مرجع مثبت ،پرده از منزلت واالی
خود برداش��ته ،متابعت همیشگی خویشتن از پیامبر(ص) را به تحریر درآورده و جایگاه بلند
خویش نزد پیامبر اکرم(ص) را بازگو مینمایند و مخاطبان را به وجود عصمت فراگیر در روح
پاکیزه خویش از اوان کودکی توجه میدهند .امام از عنایت ویژه پیامبر خاتم(ص) به خود
و همراهی با ایش��ان در استش��مام عطر نبوت و آغازین نماز جماعت در اسالم  یاد میکنند.
هلل ِ لَ ْو َمةُ لاَ ئِمٍ
ایش��ان در قالب تعابیر برانگیزاننده میفرمایدَ ...«:و ِإنِّي لَ ِم ْن ق َْو ٍم لاَ َت ْأخُ ُذ ُه ْم ِفي ا 
ون بِ َح ْبلِ الْق ُْر ِ
ين َو كَلاَ ُم ُه ْم كَلاَ ُم الأْ َ ْب َر ِار ُع َّما ُر ال َّل ْيلِ َو َم َنا ُر ال َّن َه ِ
آن
ار ُم َت َم ِّس ُك َ
يما ِّ
الص ِّدي ِق َ
يما ُه ْم ِس َ
ِس َ
ون ُق ُلوبُ ُه ْم ِفي
يُ ْح َي ْو َن ُس�� َن َن ا 
ون َو لاَ يُ ْف ِس ُد َ
ون َو لاَ َي ُغ ُّل َ
ون َو لاَ َي ْع ُل َ
هلل ِ َو ُس�� َن َن َر ُسولِ ِه لاَ َي ْس�� َت ْك ِب ُر َ
الْ ِج َن ِ
ان َو َأ ْج َس��ا ُد ُه ْم ِفي الْ َع َملِ » ایش��ان خود را برخاسته از گروه خدا دوستان محبوب خدا ،با
ویژگیهای؛ بیپروایی از آماج سرزنش مالمت گران و بداندیشی غوغاساالران در مسیر بندگی

الهی ،بهره مندی از س��یمای راستگویان ،آبادگران شب و روشنگران روز ،تمسک به ریسمان
قرآن ،احیاگران سنن الهی ،پرهیز از خودبزرگ پنداری و برتری جویی ،برائت از خیانت و فساد
و در نهایت  تالش گری بیوقفه در کسب درجات اخروی ،توصیف مینمایند.
مطابق آرای روانشناس��ان اجتماعی ،تصریح به مقبولیت نفوذگر ،موجب جلب اطمینان

و اعتمادس��ازی در مخاطبان پیام میگردد و چنانچه نفوذگر ،مورد اعتماد گردد ،عقاید مورد
جانبداری وی ،بیش��تر مورد اقبال ق��رار خواهد گرفت(ارونس��ون .)1389:62،چنانکه از بیانات
حضرت مبرهن اس��ت ،ایش��ان وجود مبارک معصومین را به عنوان آیینه تمامنمای
هدایت بسوی شاهراه تعالی و برائت از بیراهه تباهی معرفی نمودهاند .به موجب این تحلیل از

-2-2-3گروه مرجع منفی
هر جامعهای افزون بر الگوهای نظری و رفتاری مثبت ،دربردارنده گروههایی نیز میباشد که
تأثیر چش��مگیری در کم رغبتی به ارزشها و کجرویهای افراد دارند .اثرات این گروهها در
فرآیند درونی کردن ناهنجاریها ،باید از طریق مکانیزمهای نظارتی جبران شود.
حضرت ضم��ن یادکرد از(قابیل) به عنوان یک��ی از مصادیق گروههای مرجع منفی،
تكبر را گوشزد نموده اس��ت .به اعتقاد شارحان نهجالبالغه ،امام به اين
ناپس��ندی صفت ّ

مطلب اشاره دارند كه هيچ كدام از دو برادر بر ديگرى رجحانى ندارند؛ تا در این میان ،فضای
خود بزرگبينى وجود داش��ته باش��د .امام علت تكبر را صفت ناپسند حسد برمیشمرند.
زیرا شخص متكبر ،خود را در نهايت كمال مىداند و معتقد است كه از دیگران به هر كمالى 
شايس��تهتر است و هيچكس اليق نيست كه در اين امر شريك او باشد و اين امر سبب حسد
سن بیشتر ،خود را شایستهتر میپنداشت.
ورزيدن بر غير خود مىشود؛ چنان كه قابيل ،به دليل ّ
ازاین رو ضمن توصیه این رویه به جوامع انسانى ،تأکید نموده است كه چون همه از يك نسل
هستند ،شايسته نيست كه بر یکديگر فخر و مباهات داشته باشند(بحرانی :1362،ج .)257 ،4در
فرازی دیگر مشاهده میشود که امام مخاطبان را نسبت به پيروى ناآگاهانه از سردمداران
خود بر حذر داشته و دليل عدم شايستگى بزرگان براى تبعیت را ،رسوخ اندیشههای متکبرانه
و ریاس��تمآبانه دانس��تهاند .حال آنکه چنانچه توجه به اصل وجودى خود مىداشتند ،كمال
تواضع را در پیش میگرفتند .خصوصيات ناپس��ند ديگر آنان انتس��اب ويژگيهای ناپسند به
خدا؛ انكار نعمتهاى الهى و ناسپاسى  معاندانه  با احكام الهي بوده است(همان :ج.)263-4،261
ام��ام به این منظور كه جامعه را از پيروى كوركورانه باز دارد ،به برخى از اس��باب و علل
آن تصریح نموده و میفرماید« :آنها پايههاى بناى عصبيت و استوانههاى اركان فتنهجويى و
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جایگاه منیع ایشان ،مقبولیت کالم ایشان در مخاطبان مضاعف میگردد.
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آشوبگرى و شمشيرهاى وابستگى و انتساب به جاهليت مىباشند»(دشتی.)1379،
ام��ام در بخشهایی از خطبه قاصعه ،مخاطب��ان را به مطالعه در احوال امتهای منحرف
پیشین فرا میخواند تا از این طریق با موجبات پیروزیها و شکستها آشنا شده و راه صحیح
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زندگ��ی را بیابند .امام پرهیز از تفرقه و پراکندگی ،اتحاد و تش��ویق یکدیگر به یکدلی را
سبب عزت ،شکست دشمن ،عافیت ،نعمت و کرامت میشود را برشمرده و میفرمایدِ ...« :م َن
اب لِ ْل ُف ْرق َِة َو ال ُّل ُزو ِم لِ أْ ُ
اض َع َل ْي َها َو ال َّت َو ِ
الاِ ْج ِت َن ِ
اصي بِ َها َو ْاج َت ِن ُبوا ُك َّل َأ ْم ٍر َك َس َ��ر ِفق َْر َت ُه ْم
للْ َف ِة َو ال َّت َح ِّ
��د ِ
َو َأ ْو َه َن ُم َّن َت ُه ْم ِم ْن َت َضاغُنِ الْ ُق ُل ِ
ور َو َت َدابُ ِر ال ُّن ُف ِ
وس َو َتخَ ا ُذ ِل الأْ َ ْي ِدي ».امام
الص ُ
��احنِ ُّ
وب َو تَشَ ُ
مؤکدا ً همگان را از عوامل تفرقه آفرین برحذر داشته و میفرماید از هر امری که ستون فقرات
شما را در هم شکند و قدرت  شما را سست کند اجتناب نمایید .کینههای درونی ،بدخواهی
و عدم یاری یکدیگر از مهمترین این امور یاد شدهاند(مکارم شیرازی:1375،ج  .)456-455 ،7در
بخش دیگری از خطبه امام مخاطبان را به عبرتآموزی از کیفرهای امتهای مس��تکبر
هلل ِ َو َص ْولاَ ِت ِه
ين ِم ْن ق َْب ِل ُك ْم ِم ْن بَ ْأ ِس ا 
پیشین دعوت میکندَ « :ف ْ
اع َت ِب ُروا بِ َما َأ َص َ
اب الأْ ُ َم َم الْ ُم ْس َت ْك ِب ِر َ
َو َوقَائِ ِع ِه َو َم ُثلاَ ِت ِه َو ا َّت ِع ُظوا بِ َم َث ِ
اوي خُ ُدو ِد ِه ْم َو َم َص ِ
هلل من لواقح الكبر
ار ِع ُج ُنوبِ ِه ْم واستعيذوا با 
الدهر» ایشان تأکید مینماید که حال خود را با سرگذشت دردناک
كما تستعيذونه من طوارق ّ

«و
متمردان تاریخ بس��نجید و تهدیدهای الهی را به جهت فاصلههای زمانی ،بعید نپنداریدَ :
إ َِّن ِع ْن َد ُك ُم الأْ َ ْم َث َ
يد ُه َج ْهلاً بِ َأخْ ِذ ِه َو
ال ِم ْن بَ ْأ ِس ا 
هلل ِ َو ق ََو ِار ِع ِه َو َأيَّا ِم ِه َو َوقَائِ ِع ِه َفلاَ َت ْس َ��ت ْب ِطئُوا َو ِع َ
��ه َو َي ْأس ًا ِم ْن بَ ْأ ِس ِ
اون ًا بِ َب ْط ِش ِ
��ه» امام در تفصیل این موضوع به مصداقی عینی پرداخته
َت َه ُ
و از فرزندان اس��ماعیل و اس��حاق ،که به سبب تشتت آراء و تفرقه ،به نحو ذلت باری بهسوی
بیحاصلترین زمینها رانده شدند و در جهلی عمیق فرورفتند ،همچون تجربهای عبرتآموز،
یاد میکنند.
بدینس��ان حضرت علی با پردازش رویه گروههای مرجع منفی ،حمایت جانبدارانه از
باورهای نابخردانهای همچون خودبرتربینی را نادرست تلقی نموده و نوعی از بازدارندگی را در
اذهان مخاطبان پیام پدید میآورند.
 -3-1تصویرپردازی هنری
تصویر کالمی متشکل از عناصری محسوس است و بر چیزی بیشتر از معنای ظاهری کالم داللت

دارد .ای��ن مفهوم در تعریفی دیگر دربردارنده هر نوع آرایه کالمی به منظور ایجاد صورتهای
ذهنی و انگیزش عاطفه میباش��د(انوری:1382،ج .)3،1766تصویرپردازی در اصطالح بر تجسم
معانی و مفاهیم به روش��ی جدید و ابتکاری اطالق میش��ود که س��خن را از قالب تنگ خود
خارج کرده و به عالمیزنده و پویا پیوند میزند(به نقل از یاس��وف .)2006 ،اهمیت تصویرپردازی
تأثیرگذاری آن افزوده میشود .به عقیده ادیبان ،بهرهإگیری از صنعتهای ادبی سبب باال رفتن
ارزش س��خن و قدرت تحریک و تأثیر در روح آدمی میش��ود ،به نحوی که مدح را کارآمدتر و
ذم را گزندهتر و برهان را روشنتر مینماید و ذهن را به تکاپو وامیدارد(هاشمی.)1413:267 ،
بیانات حضرت علی پس از قرآن و تعابیر نبوی ،سرچش��مه فصاحت و بالغت قلمداد
ش��ده اس��ت .تصویرپردازی هنری در تعابیر نهجالبالغه ،ابزاری در جهت ارتقای فرآیند فهم،
آفرینش پندارین و تحقق عینی مطالب در ساحت ذهنی مخاطبان است .تشبیهها ،استعارهها،
اس��نادهای مج��ازی و دیگر مباحث بالغ��ی موجود در خطبهها ،عرصهای ب��ارور برای تجلی
اندیش��ه هدایتمدارانه و روشنگرانه حضرت امیر به ش��مار میآید .جرج جرداق از ادبای
معاصر جهان عرب ،درباره افق اندیشه علوی میگوید :اصوالً به علت وسعت افق فکری امام ،او
واژهای به کار نمیبرد ،مگر آنکه در آن واژه رازی باشد که خواننده را به ژرفاندیشی و ظرافت
وادارد(جرداق .)1417:10 ،اندیشهوران سخنان امام را ،سرآمد در شیوایی و جذابیت دانسته به
نحوی که سخنوران هنرور در برابر آن ناتوان شدهاند (ابن ابی الحدید:1965 ،ج.)279 ،6
امام با هدف آمادهس��ازی مخاطب برای پذیرش ناپسندی خودبزرگبینی از استعارههایی
ون خَ ْل ِق ِه َو
ار ُه َما لِ َن ْف ِس ِ��ه ُد َ
س الْ ِع َّز َو الْ ِك ْب ِر َيا َء َو اخْ َت َ
ادیبانه اس��تفاده مینماید(:الْ َح ْم ُد لهلِ ِ الَّ ِذي لَ ِب َ
اص َط َفا ُه َما لِ َجلاَ لِ ِه َو َج َع َل ال َّل ْع َن َة َع َلى َم ْن نَازَ َع ُه ِفي ِه َما ِم ْن ِع َبا ِد ِه)
َج َع َل ُه َما ِح ًمى َو َح َرم ًا َع َلى َغ ْي ِر ِه َو ْ
«ستايش خداوندى را سزاست كه لباس ع ّزت و بزرگى پوشيد ،و آن دو را براى خود انتخاب،

و از ديگ��ر پديدهه��ا باز داش��ت .آن دو را مرز ميان خود و ديگران ق��رار داد ،و آن دو را براى 
بزرگ��ى و عظمت خويش برگزيد ،و لعنت كرد آن كس را كه در آرزوى ع ّزت و بزرگى با خدا
به س��تيزه برخيزد»(دش��تی )1379،مطابق این تعبیر ،عظمت و جاللت شأن حقیقی ،همچون
لباسی ،ذات اقدس الهی را فراگرفته و نه تنها برازنده غیرخداوند نیست ،بلکه دیگران حق ورود
بدین محدوده را ندارند؛ لذا چنانچه بندهای در ستیز با خداوند ،ادعای عظمت و بزرگی نماید،
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ت��ا بدانجاس��ت که انتقال حاالت درونی گوینده به مخاط��ب از آن طریق محقق میگردد و بر
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از رحم��ت خدا دور میش��ود(خویی :1358،ج  .)270-268 ،11امام در نهی مخاطبان از پیروی
فرومایگان و منافقان چنین تصویرپردازی مینماید:
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بصحتكم مرضهم و
«ال تطيعوا األدعياء الّذين ش��ربتم بصفوكم كدرهم و خلطتم ّ
أدخلتم في حقّكم باطلهم و ُهم َأس��اس الْ ُفس ِ َ
س الْ ُعق ِ
يس
وق َو أ ْحلاَ ُ
ُوق اتَّخَ َذ ُه ْم ِإ ْب ِل ُ
ْ َ ُ ُ
َ
َم َطا َيا َضلاَ ٍل َو ُج ْنداً بِ ِه ْم َي ُص ُ
ول َع َلى الن ِ
َّاس َو َت َر ِاج َم ًة َي ْن ِط ُق َع َلى ألْ ِس َن ِت ِه ْم ْاس ِت َراق ًا
َ
��م ِ
اع ُك ْم َف َج َع َل ُك ْم َم ْر َمى ن َْب ِل ِه َو َم ْو ِط َئ
لِ ُعقُولِ ُك ْم َو ُدخُ ولاً ِفي ُع ُيو ِن ُك ْم َو نَ ْفث ًا ِفي أ ْس َ
ق ََد ِم ِه َو َم ْأخَ َذ َي ِد ِه؛ و از فرومايگان اطاعت نكنيد ،آنان كه تيرگىشان را با صفاى

از آنان لشكرى براى هجوم به مردم ساخت ،و براى دزديدن عقلهاى شما آنان
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خود ،و دستاويز وسوسههاى خود گردانيد(».دشتی)1379،

خود نوش��يديد ،و بيمارىشان را با سالمت خود درهم آميختهايد ،و باطل آنان

را با حق خويش مخلوط كردهايد ،آنان ريشه همه فسقها و انحرافات و همراه
انواع گناهانند شيطان آنها را براى گمراه كردن مردم ،مركبهاى رام قرار داد ،و

را س��خنگوى خود برگزيد،كه شما را هدف تيرهاى خويش ،و پايمال قدمهاى

در اين عبارات(صفو) (آش��اميدنى خالص) اس��تعاره از عقيده پاك آنها و(كدر) ،استعاره از
نفاق و ساير صفتهاى ناپسند نفسانى است كه سبب ناخالصى ايمان و ايجاد فساد مىشود.
به تعبیر دیگر پیروی از آنان موجب میش��ود ،كفر و نفاق آنها را با ايمان خود در آميخته و
آن را بیاشامید همچنانكه آب خالص را با شراب حرام مخلوط كنند و بياشامند .امام آنان
را توبیخ مىكند ،كه اين ش��ما هس��تيد كه با قصد و عمد بيمارى صفت نفاق و تكبر و بقيه
رذايل اخالقى آنان را با س�لامت روحی خويش آميختي��د وگرنه آنها چنين قدرت و جرأتى 
نداش��تند(جعفری:1376 ،ج  .)258 ،16واژه(اساس) نیز استعارهای براى سردمداران فاسد است.
زیرا آنان مانند س��تونهايى هس��تند كه بناهاى فس��ق و فجور بر آنها قرار دارد«.احالس» به
معناى پارچه نازكى است كه زير پاالن شتر پهن مىكنند تا بدن وى آزرده و زخم نشود ،آنها
را احالس خواندهاند ،زيرا همان طور كه آن پارچه پيوسته همراه پاالن و شتر است و اطاعت
از آنها همراه با قطع خويش��اوندى و عقوق نسبت به پدر و مادر مىباشد .يكى از نكات بسيار
لطيف كه در اين عبارت به چش��م میخورد اس��تعارهاى است كه آنان را به چهار پاى سوارى 

مانند ساخته است كه راكب خود را به هالكت و ضاللت مىبرد و این تصویرپردازی اشاره به
انحطاط و پستى درجه آنان و عدم صالحیت برای عهدهداری مقام رهبری دارد.
واژة «نبل» اس��تعاره از وسوسههايى است كه همگان را در وادى هولناك ضاللت سرازير
مىسازد ،چنانكه هر كس مورد اصابت تير ،واقع شود مرگ به سراغش مىآيد.
مىشود مثل وجود بىارزشى كه لگدمال شود.
واژة «مأخذ» استعاره از حالت گرفتارى آدميان در ريسمانهاى وسوسههای شيطانى است
(بحرانی :1362،ج .)265-263 ،4
هش��دار امام نس��بت به عدم تبعیت از تردیدآفرینیهای شیطانی در مسیر احکام الهی ،با
تصویری تأثیرگذار همراه است .ایشان میفرماید:
هلل ِ َأ ْن يُ ْع ِد َي ُك ْم بِ َدائِ ِه َو َأ ْن َي ْس َ��ت ِف َّز ُك ْم بِ ِن َدائِ ِه َو َأ ْن يُ ْج ِل َب
هلل ِ َع ُد َّو ا 
اح َذ ُروا ِع َبا َد ا 
« َف ْ
��م بِخَ ْي ِل ِه َو َر ْج ِل ِه َف َل َع ْم ِري لَق َْد َف َّو َق لَ ُك ْم َس�� ْه َم الْ َو ِع ِ
ي��د َو َأ ْغ َر َق لَ ُك ْم بِالن َّْز ِع
َع َل ْي ُك ْ
الشَّ ِد ِ
يد َو َر َما ُك ْم ِم ْن َم َك ٍ
يب َو ق َ
ان ق َِر ٍ
(ر ِّب بِما َأ ْغ َو ْي َت ِني لأَ ُزَ يِّ َن َّن لَ ُه ْم ِفي الأْ َ ْر ِ
ض
َال َ
ين) ق َْذف ًا بِغ َْي ٍب بَ ِع ٍ
��ن َغ ْي ِر ُم ِص ٍ
يب َص َّدق َُه ِب ِه َأ ْب َنا ُء
يد َو َر ْجم ًا بِ َظ ٍّ
َو لأَ ُ ْغ ِو َي َّن ُه ْ��م َأ ْج َم ِع َ
��ان الْ ِك ْب ِر َو الْ َجا ِه ِل َّي ِة؛ اى بندگان خدا از دش��من
الْ َح ِم َّي ِة َو إِخْ َو ُان الْ َع َص ِب َّي ِة َو ُف ْر َس ُ
خدا پرهيز كنيد ،مبادا ش��ما را به بيمارى خود مبتال س��ازد ،و با نداى خود شما
را ب��ه حركت در آورد ،و با لش��كرهاى پياده و س��واره خود بر ش��ما بتازد .به
جانم س��وگند ،شيطان تير خطرناكى براى شكار ش��ما بر چ ّله كمان گذارده ،و
تا حد توان كش��يده ،و از نزديكترين مكان ش��ما را هدف قرار داده اس��ت ،و
خط��اب ب��ه خدا گفته« :پروردگارا به س��بب آن كه مرا دور ك��ردى ،دنيا را در

چشمهايشان جلوه مىدهم ،و همه را گمراه خواهم كرد .ا ّما تيرى در تاريكىها،
و س��نگى بدون نشانه روى رها س��اخت،گرچه فرزندان خودپسندى ،و برادران

تعصب و خود خواهى ،و س��واران مركب جهالت و خود پرستى ،او را تصديق
ّ

كردند(».دشتی)1379،

امام در قالب تصویرپردازی هنرمندانه ،مخاطبان را نس��بت به محاصره لشکریان سواره و

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

واژه «موطىء» كه به معناى لگدگاه اس��ت اس��تعاره از خوارى گناه اس��ت كه بر او ،وارد
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پیاده ابلیس برحذر میدارند و به جان شریف خویش سوگند یاد میکنند که تير اغوا و وسوسه
از كمان  ابليس متكبر از مكان نزديكى بسوى شما روانه شده  و قاطعانه بر گمراه سازی انسان
مصمم گردیده است(.صوفی تبریزی :1378 ،ج  )941 ،2امام با به کارگیری تعابیر زیبای ادبی به
تصویرسازی از رهروان راه باطل میپردازد و عمق عداوت شیطان را ترسیم مینماید:
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«ح َّت��ى ِإ َذا ا ْنقَا َد ْت لَ ُه الْ َجا ِم َحةُ ِم ْن ُك ْم َو ْاس�� َت ْح َك َم ِت َّ
اع َيةُ ِم ْن ُه ِف ُ
الط َم ِ
يك ْم َف َن َج َم ِت
َ
َ
لأْ
الْ َح ُ
��ر الْخَ ِف ِّي ِإلَى ا ْم ِر الْ َج ِل ِّي ْاس َ��ت ْف َح َل ُس ْل َطان ُُه َع َل ْي ُك ْم َو َدلَ َف بِ ُج ُنو ِد ِه
ال ِم َن ِّ
الس ِّ
ات ُّ
ال��ذ ِّل َو َأ َح ُّلو ُك ْم َو َر َط ِ
��م َفاق َْح ُمو ُك ْم َولَ َج ِ
ان
ات الْ َق ْت��لِ َو ْاو َطئُو ُك ْم ِإثْخَ َ
ن َْح َو ُك ْ
الْ ِج َر َاح ِة َط ْعن ًا ِفي ُع ُيو ِن ُك ْم َو َح ّزاً ِفي ُح ُلو ِق ُك ْم َو َد ّق ًا لِ َم َن ِ
و
اخ ِر ُك ْم َو ق َْصداً لِ َمقَا ِت ِل ُك ْم َ
��وق ًا بِخَ َزائِ ِم الْ َق ْه ِر ِإلَى الن ِ
َّار الْ ُم َع َّد ِة لَ ُك ْم َف َأ ْص َب َح َأ ْع َظ َم ِفي ِدي ِن ُك ْم َح ْرج ًا َو َأ ْو َرى
َس ْ
ين َأ ْص َب ْح ُت ْم لَ ُه ْم ُم َن ِ
ين؛ افراد سركش
ين َو َع َل ْي ِه ْم ُم َت َألِّ ِب َ
اص ِب َ
ِفي ُدن َْيا ُك ْم ق َْدح ًا ِم َن الَّ ِذ َ
شما تسليم شيطان شدند ،و طمع ورزى او را در شما كارگر افتاد ،و اين حقيقت
بر همه آش��كار گرديد و حكومت شيطان بر شما استوار شد ،و با لشكر خويش
به ش��ما يورش برد ،و شما را به ذلّت سقوط كشانيد ،و شما را به مرز كشتار و

خونريزى كش��اند و شما را با فروكردن نيزه در چشمها ،بريدن گلوها ،كوبيدن
مغزها پايمال كرد ،تا شما را به سوى آتشى بكشاند كه از پيش مهيّا گرديد .پس
شيطان بزرگترين مانع براى ديندارى ،و زيانبارترين و آتش افروزترين فرد براى

دنياى شماست شيطان از كسانى كه دشمن سر سخت شما هستند و براى در هم
شكستنشان كمر بستهايد خطرناكتر است .پس به حيات من سوگند كه هر آينه

بدرستى كه ابليس فوق تير وعيد در زه كمان نهاده از براى شما ،و كمان پركش

كرده از براى ش��ما به كشيدن سخت ،و انداخته است ».در این تصویر ،ضربات
مهلک شیطان موجب کوری ،بریده شدن گلو و به خاک مالیده شدن بینی انسان
شده و از مخاطبان خواسته میشود در مواجهه با فریبهای اغواگرانه شیطان در
جهت سوق دهی آنان به خودبرتربینی اندیشه نمایند( ».خویی :1358 ،ج)11،289

حضرت به س��بب توهین آمیز بودن تعابیر ش��یطان درباره انسان ،نهایت تندی را ترجیح
میدهند و تصویری گویا از به کارگیری تمام امکانات و ترفندها در جهت تنگ کردن عرصه

بر انسان توسط شیطان ارائه میدهند .ایشان میفرمایند  :

َح ْو َم ِ
��ة ُذ ٍّل َو َح ْلق َِة ِض ٍ
يق َو َع ْر َص ِة َم ْو ٍت َو َج ْولَ ِة بَلاَ ٍء؛ مردم آتش خش��م خود را

بر ضد ش��يطان به كار گيريد ،و ارتباط خود را با او قطع كنيد .به خدا س��وگند،
شيطان بر اصل و ريشه شما فخر فروخت ،و بر حسب و نسب شما طعنه زد و
عيب گرفت ،و با س��پاهيان سواره خود به شما هجوم آورد ،و با لشكر پياده راه
شما را بست ،كه هر كجا شما را بيابند شكار مىكنند ،و دست و پاى شما را قطع

مىكنند ،نه مىتوانيد با حيله و نقشه آنها را بپراكنيد ،و نه با سوگندها قادريد از
سر راهتان دور كنيد .زيرا كمينگاه شيطان ذلّت آور ،تنگ و تاريك ،مرگ آور
و جوالنگاه بال و سختىهاست( ».دشتی)1379،

امام با عباراتی بس��یار بلیغ و تصویرپردازانه ،ش��یوه مقابله با خطرات ش��یطان را تبیین
مینمایند و در جهت ترغیب مخاطبان به فروتنی و اجتناب از خودبزرگ بینی ،آن را در قالب
چنین تصویر بدیعی به نمایش میگذارد:
ير ِان الْ َع َص ِب َّي ِة َو َأ ْحقَ��ا ِد الْ َجا ِه ِل َّي ِة َف ِإن ََّما ِت ْل َ
ك
« َف َأ ْط ِفئُ��وا َما َك َم َ
��ن ِفي ُق ُلوبِ ُك ْم ِم ْن ِن َ
ون ِفي الْ ُم ْس�� ِل ِم ِم ْن خَ َط َر ِ
��ي َط ِ
ان َو نَخَ َوا ِت ِه َو ن ََز َغا ِت ِه َو نَ َف َثا ِت ِه َو
الْ َح ِم َّيةُ َت ُك ُ
ات الشَّ ْ
ْاع َت ِم ُدوا َو ْض َع ال َّت َذلُّلِ َع َلى ُر ُء ِ
وس ُ��ك ْم َو ِإلْقَا َء ال َّت َع ُّز ِز َت ْح َت َأق َْدا ِم ُك ْم َو خَ ْل َع ال َّت َك ُّب ِر
يس َو ُج ُنو ِد ِه
��ن َأ ْع َنا ِق ُك ْم َو ات َِّخ ُذوا ال َّت َو ُ
اض َع َم ْس�� َل َح ًة بَ ْي َن ُك ْم َو بَ ْي َ
ِم ْ
��ن َع ُد ِّو ُك ْم ِإ ْب ِل َ
تعصب و
َفإ َِّن لَ ُه ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة ُج ُنوداً َو َأ ْع َوان ًا َو َر ْجلاً َو ُف ْر َس��ان ًا؛ پس ش��رارههاى ّ
كينههاى جاهلى را در قلب خود خاموش س��ازيد ،كه تكبّر و خود پرس��تى در
دل مسلمان از آفتهاى شيطان ،غرورها ،و كششها و وسوسههاى اوست .تاج
تواضع و فروتنى را بر س��ر نهيد ،و تكبر و خود پس��ندى را زير پا بگذاريد ،و

حلقهه��اى زنجير خود بزرگ بينى را از گ��ردن باز كنيد ،و تواضع و فروتنى را
س��نگر ميان خود و شيطان و لش��كريانش قرار دهيد ،زيرا شيطان از هر گروهى

راهبردهای «نفوذ اجتماعی» از رهگذر خطبه قاصعه

هلل ِ لَق َْد َفخَ َر َع َل��ى َأ ْص ِل ُك ْم َو َوق ََع ِفي
��ه ِج َّد ُك ْم َف َل َع ْم ُر ا 
اج َع ُل��وا َع َل ْي ِه َح َّد ُك ْم َو لَ ُ
« َف ْ
َح َس ِب ُك ْم َو َد َف َع ِفي ن ََس ِب ُك ْم َو َأ ْج َل َب بِخَ ْي ِل ِه َع َل ْي ُك ْم َو ق ََص َد بِ َر ْج ِل ِه َس ِبي َل ُك ْم َي ْق َت ِن ُصون َُك ْم
بِ ُ
ون ِم ْن ُك ْم ُك َّل بَ َن ٍ
��ك ِّل َم َك ٍ
ون بِ َع ِز َيم ٍة ِفي
ون بِ ِحي َل ٍة َو لاَ َت ْد َف ُع َ
ان لاَ َت ْم َت ِن ُع َ
ان َو َي ْض ِربُ َ
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لشكريان و يارانى سواره و پياده دارد( ».دشتی.)1379،

ایشان فروتنی را به تاج افتخاری و سنگر صیانت بخش انسانی و در مقابل تکبر را به شیئی
بیارزش و زنجیر اسارت تشبیه میکند (مکارم شیرازی:1375،ج ،)384 ،7زیرا انسان را همچون
بردهای بیاراده و بیهویت ،اسیر دست هواهای نفسانی قرار میدهد و آدمیرا از جرگه احرار
و ابرار خارج میسازد (قاسمی .)140 :1390،بدینسان از رهگذر این تصویر ،رهنمودی رهگشا
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برای مقابله با این دشمن دیرینه ارائه میکنند:
َ
ين َت َك َّب ُروا َع ْن َح َس�� ِب ِه ْم َو َت َر َّف ُعوا َف ْو َق
«ألاَ َفالْ َح َذ َر الْ َح َذ َر ِم ْن َطا َع ِة َس��ا َدا ِت ُك ْم َو ُك َب َرائِ ُك ْم الَّ ِذ َ
هلل َ َع َلى َما َص َن َع بِ ِه ْم ُم َكابَ َر ًة لِق ََضائِ ِه َو ُمغَالَ َب ًة لآِلاَ ئِ ِه
اح ُدوا ا 
ن ََس�� ِب ِه ْم َو َألْق َُوا الْ َه ِجي َن َة َع َلى َربِّ ِه ْم َو َج َ
اس الْ َع َص ِب َّي ِة َو َد َعائِ ُم َأ ْر َك ِ
ان الْ ِف ْت َن ِة َو ُس ُي ُ
َف ِإنَّ ُه ْم ق ََو ِاع ُد َأ َس ِ
وف ْاع ِت َزا ِء الْ َجا ِه ِل َّي ِة» بدین سان در هر يك 
از اين فرازها نوعى تصویرپردازی مدقانه به كار رفته است؛ ازآنجایی که مبدأ و ريشه خودخواهى 

و انحصار طلبى ،كبر و نخوت است لذا واژه اساس را براى آن استعاره آورده و چون صفت تكبر
به وجود اين اكابر قائم اس��ت آنها را پايههاى آن گفته اس��ت همچنان كه هر ساختمانى روى 
پايهها قرار مىگيرد و لفظ اركان كنايه از اجزاء و قس��متهاى فتنه و آش��وب است و نيز آنها را
دعائم و ستونهاى فتنه و آشوب و لفظ سيوف را براى آنها استعاره آورده است به اعتبار اين كه
آنان در امور منس��وب به جاهليت داراى موقعيت و تصميمهاى قاطع و نافذ بودهاند چنان كه
شمشير بر هر جا كه وارد شود قاطع و برنده مىباشند(.بحرانی :1362،ج )4،447
 -4-1بصیرت افزایی
بصیرت در اصطالح به روش��ن بینی و فهم عمیق واقعیات و حوادث  در جهت تشخیص حق
از باطل گفته میشود(ابن منظور:1414 ،ج65 ،4؛ قرشی :1371 ،ج .)195 ،1این مفهوم با مصداق
دانایی همراه با باور و ایمان از آگاهیهای س��طحی متمایز گش��ته اس��ت .از منظر محققان،
بصیرت همان درک عمیق و به هنگام از حقایق است که موجب تحلیل و تشخیص و حرکت
آگاهانه میگردد و مراتب باالی آن با افاضه الهی حاصل میشود(حاجی صادقی.)1393:14 ،

در نگره اسالمی تصمیمگیری هوشمندانه  بر مبنای بصیرت و درایت ،از جمله خصیصههای
مؤمنان به ش��مار میآید .حضرت امیر در خطبه  153انس��ان بصی��ر را فردی میداند که به
درس��تی بش��نود ،اندیش��ه کند ،س��پس با بینش در آن درنگ کند و از رخدادها پند گیرد و

بهرهمند شود  خود را از پرتگاه صیانت نماید.
توصیه حضرت علی به یاران خویش دربارة حرکت برمبنای بصیرت آنجا که میفرماید:

«فانفذوا علی بصائرکم؛ ابن ابی الحدید/1965 ،ج178 /10:؛ پس بر پایه بینشهای خود به راه

افتید» ،گویای اهمیت اتخاذ این رویه در ساحت فکری ایشان است .امام در خطبه قاصعه
ناب و بصیرت آفرین پرداخته و میفرماید« :پس اى مردم! از كيفر الهى و عقوبت او ،كه دامنگير
زورمندان و مس��تكبران پيش از ش��ما ش��د عبرت بگيريد و بيانديشيد كه چگونه صورتهاى 
ناز پرورده و پهلوهاى نرم و نازكش��ان بر روى خاكهاى قبر نهاده ش��ده ،به خدا پناه بريد از
پىآمده��اى خودخواهى و تكبر ،چنان ك��ه از گرفتاريهاى روزگار به او پناه مىبريد .اگر حق
تعالى به يكى از بندگانش اجازه كبر ورزيدن و خودبينى مىداد ،رخصت اين كار را به پيامبران
و فرشتگان خاص خود مىداد ،اما خداوند خود بينى و كبر ورزى را براى آنان ناپسند داشت و
تواضع و فروتنى را شايسته ايشان دانست بدين سبب آنان نيز رخسارهاى خود بر زمين نهاده و
چهرهها بر خاك ساييدند و در برابر مؤمنان و خدا پرستان بالهاى تواضع گشودند و آنها مردمى 
مستضعف بودند ،خداوند آنان را به گرسنگى آزموده و به انواع مشقت مبتال و به امور ترسآور
امتحانشان فرمود و از ناشايستهها آنان را خالص و پاك ساخت .پس از روى نادانى و عدم آگاهى 
به موارد آزمايش و امتحان ،خشنودى و خشم خدا را به دارايى و داشتن فرزند ندانيد و آنها را
مالك كار مپنداريد به دليل اين كه خداوند در قرآن كريم مىفرمايد َ
ون َأنَّما نُ ِم ُّد ُه ْم ِب ِه
«أ َي ْح َس ُب َ
ُسار ُع لَ ُه ْم ِفي الْخَ ْي ِ
ِم ْن ٍ
ين ن ِ
ون» و گاهى خداوند برخى بندگانش را كه
رات بَ ْل ال َيشْ ُع ُر َ
مال َو بَ ِن َ

استكبار مىورزند و خويشتن را بزرگ مىشمرند به وسيله دوستانش كه در نظر آنان ضعيف و
بىمقدار مىآيند مورد آزمايش قرار مىدهد( ».بحرانی :1362ج )278-271 ،4

ایشان مخاطبان را از تن آسایی فکری و انفعال عقالنی نسبت به رسوبات فکری پیشینیان
باز میدارد .حضرت ،مخاطبان را به اندیشه پیرامون کنه حقیقت و تحلیل منطقی وامیدارد و
ضمن فعال سازی ذهن مخاطب ،وی را ملزم به سنجش نظرات و باورها و  اعمال خویش نموده
و از این رهگذر وی را به نادرستی عقاید و عملکردها آگاه میسازد و به تصحیح رفتارها متمایل
میس��ازد .از آنجا که عبادت  همان تس��لیم در برابر ذات احدیت و اظهار فروتنی در پیش��گاه
معبود است ،نقش تربیتی بسزایی در پرورش روح تواضع و درهم شکستن خودبزرگ بینی ایفا
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در مواجهه با باورهای متعصبانه انحرافی به ذکر اسرار رفتارها ،ایجاد نگرش ژرف و ارائه حقیقت
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مینماید و پاالیش روح واالی انس��انی را از آلودگیها س��بب میشود .حضرت علی بر آثار
انس��ان ساز عبادت تأکید مینمایند ،در ادامه سخن در تعبیری نغز میفرمایند به آثار عبادت
بنگرید که چگونه ش��اخههای درخت تکبر را در هم میش��کند و از روییدن نهال خودپرستی
جلوگیری میکند(.ان ُْظ ُروا ِإلَى َما ِفي َه ِذ ِه الأْ َ ْف َع ِ
ال ِم ْن ق َْم ِع ن ََو ِاج ِم الْ َفخْ ِر َو ق َْد ِع َط َوالِ ِع الْ ِك ْب ِر).
ام��ام پس از توجه دادن مردم به افكار واهى و افتخاراتباطل ،امور پس��ندیدهای كه

س��زاوار اس��ت مورد مباهات و تعصب واقع ش��ود را بيان نمودهاند ،نکته شایان توجه آنکه با
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عنایت به س��بب صدور این خطبه ،فضیلتهای مورد نظر حضرت در مورد آن مخاطبان
که مس��ببان نزاعهای محلی بودند ،بس��یار اصالحگرایانه بوده اس��ت .ایشان بدین فضیلتها
اشاره مینمایند :رعايت همسايهدارى ،وفاى به عهد ،پيروى كردن از نيكىها ،مخالفت با تكبر
كه كنايه از فروتنى و تواضع مىباش��د ،اهتمام به ش��رافت و فضيلت و مداومت در این مسیر،
بخش��ش و احسان نس��بت به ديگران ،خوددارى از ظلم ،پرهیز از آدمکشی ،انصاف با مردم و
رعایت عدالت در داد و ستد ،فرو بردن خشم و اجتناب از فساد در زمین.
پس از آن كه امام ياران خود را به خويهاى پس��نديده و انجام كارهاى نيك سفارش
مینمایند ،آنان را از اتصاف به رذايل اخالقى و دارا بودن ويژگيهاى ناپسند برحذر میدارند و
میفرمایند« :از كيفرهايى كه در اثر كردار بد و كارهاى ناپسند بر امتهاى پيشين واقع شده بر
حذر باشيد و حاالت آنها را در خوبيها و سختيها همواره به ياد آوريد ،نكند شما هم مانند آنان
شر
باشيد ،پس آن گاه كه در تفاوت حال آنان به هنگامى كه در خوبى بودند و هنگامى كه در ّ
و بدى قرار داشتند انديشه كرديد .به سراغ كارهايى برويد كه موجب عزت و اقتدار آنان شد،
دشمنان را از ايشان دور كرده عافيت و سالمت بر آنها روى آورد ،نعمت را در اختيارشان قرار
داد و كرامت و شخصيت باعث پيوند اجتماعى ايشان شد ،يعنى از تفرقه و پراكندگى اجتناب
ورزيدند ،در الفت وهمكارى همت گماش��تند و يكديگر را به آن توصيه و تحريص كردند و از
هر كارى كه ستون فقرات آنها را درهم شكست و قدرتشان را سست كرد اجتناب ورزيد ،يعنى 
از كينههاى درونى ،بخل و حسد و پشت كردن به هم و پراكنده شدن قدرتها(بحرانی  :1362ج
4،295؛ جعفرى :1376،ج )16،242

بدین س��ان حضرت امیر ضمن وضوح بخش��ی به محدودیتهای ش��ناختی انسانها،
آنان را به لزوم برقراری روابط اجتماعی همس��طح فرا میخواند .در این خطبه کیفیت روابط

اجتماعی بر اس��اس ارزش��ها و هنجارهای اخالقی و دینی س��نجش میگردد .در این راس��تا
مجموعه رفتارهای اجتماعی از جمله؛ بخل ،فخرفروش��ی ،غ��رور و کبرکه روابط اجتماعی را
به صورت عمودی جهت دهی مینمایند ،نکوهش میش��ود و ضمن بسترس��ازی ،الگودهی و
سفارشهایی ،تغییر روابط اجتماعی عمودی توصیه میگردد.

تعه��د اجتماعی در ن��گاه روانشناس��ان اجتماعی ،عاملی اس��ت که باعث میش��ود افراد در
موقعیته��ای مختلف به گونهای رفتار نمایند ک��ه انتظارات دیگران آن رفتار را صحیح تلقی
نماید .این امر با تنظیم روابط اجزای جامعه موجب افزایش اعتماد اجتماعی و احساس امنیت
همگانی و کاهش ناهماهنگی شناختی و در نهایت ثبات رفتار اعضای جامعه میشود .در مقابل
عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی باعث فردگرایی خودخواهانه خواهد شد(.چلبی)133 :1384 ،

توجه به تعهدات اجتماعی در میان کنش��گران یک جامعه ،یکی از ویژگیهای اصلی جامعه
بهنجار میباشد و  بهزیستی روانشناختی افراد را موجب خواهد شد .نظم اجتماعی که مبتنی
بر هماهنگی تمام اجزای جامعه اس��ت زمانی محقق خواهد ش��د که اف��راد به عنوان اجزای
جامعه وظایف و مس��ئولیتهای خود را ش��ناخته و انجام دهند و ناهماهنگیهای ش��ناختی
خود را کاهش دهند .در غیر این صورت نظام اجتماعی با مشکالت عدیدهای روبرو میگردد
و مسبب آشفتگیها و از هم گسیختگیهای اجتماعی خواهد شد .در این راستا ایجاد روحیه
مس��ئولیت پذیری و تعهد اجتماعی ،دغدغه متولیان امور کالن در اجتماع به ش��مار میآید.
حض��رت علی اص�لاح جامعه را منوط به اص�لاح وضعیت روانی و اخالق��ی افراد جامعه
میداند و طبعا رسالت یک مصلح را در معماری ملکات و عادات انسانها جستجو میکند( .بنیاد
نهجالبالغه)359 :1373،

امام رمز سیادت و سربلندی گروهها را  در همدلی و وحدت دانسته و خواری و انهدام
را نتیجه تفرقه و تشتت معرفی نموده است« :پس بنگريد كه آنها در چه حالى بودند ،هنگامى 
كه جمعيتشان متحد ،خواستههايشان متفق ،قلبها و انديشههايشان معتدل ،دستها پشتيبان
هم ،شمش��يرها يارى كننده يكديگر ،ديدها نافذ و عزمها و مقصودهاش��ان همه يكى بود .آيا
آنان مالك و سرپرس��ت اقطار زمين نش��دند ،و آيا زمامدار و رئيس همه جهانيان نگرديدند و
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 -5-1تولید تعهد اجتماعی
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به پايان كار ايش��ان نيز نگاه كنيد ،آن گاه كه پراكندگى در ميانش��ان واقع ش��د ،الفتشان به
تش�� ّتت گراييد ،هدفها و دلها اختالف يافت ،به گروههاى بىش��مار تقس��يم شدند و در عين
پراكندگ��ى با هم به نب��رد پرداختند ،در اين هنگام بود كه خداوند لب��اس كرامت و عزت از
تنشان بيرون كرد و فراخى نعمت را از آنان سلب كرد تنها آنچه از آنها باقى ماند ،سرگذشت
آنان مىباشد كه در ميان شما به گونه درس عبرتىاست براى كسانى كه بخواهند پند و اندرز
بگيرند(».بحرانی:1362،ج )295 ،4
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امام در قالب عباراتی بسیار شیوا ،برکات آیین اسالم در حوزه برقراری امنیت اجتماعی
را یادآور میش��وند .ایشان نعمتها الهی را به پرندهای تشبیه میکنند که جوجههای خود را
زیر بال و پر گرفته و آرامش میبخش��د ،س��پس آن را به نهرهای زاللی که موجب شادابی و
آسودگی باغها توصیف مینمایند .در ادامه این سخن به نعمت مهم حکومت سرافراز و مقتدر
اسالمیاش��اره کرده ،میفرمایند« :امورشان در سايه قدرت كامل استوار شد و در پرتو ع ّزتى،
پيروز قرار گرفتند ،و حكومتى ثابت و پايدار نصيب آنان شد ،پس زمامدار و حاكم جهانيان و
سالطين روى زمين شدند ،و مالك و فرمانرواى كسانى شدند كه قبال بر آنها حكومت داشتند
و قوانين و احكام را در باره كسانى جارى كردند كه در زمانهاى گذشته در باره خودشان اجرا  
مىكردند كسى قدرت درهم شكستن نيروى آنها را نداشت و هيچ كس خيال مبارزه با آنان
را در سر نمىپروراند».
امام در ترغیب مخاطبان به برقراری روابط همدالنه اجتماعی تأکید مینمایند ،عالرغم
گ��ذار از دوران جهالت و توحش و بهرهمندی از نس��یم حیات بخش معارف الهی ،بار دیگر به
س��بب خودستایی در دامان تباهیهای گذش��ته غلطیدید و برای شناخت حقایق واالی دین
تالش ننمودید .ایش��ان ضمن تخطئه ش��عار (النار و ال العار)(آتش ،آرى ،و ننگ و عار ،نه)که
دستاویز اشخاص خودخواه و متكبر ،به منظور مبادرت به فتنه و آشوب و اعمال ضد انسانى و

فرار از قوانین اخالقى و دينى بوده ،تصریح مینمایند ،اتخاذ این رویه موجب وارونه جلوه دادن
وجهه اسالم میگردد .س��پس امام در مورد شکستن پیمانهای الهی یا هشدار میدهند
خدا به سبب پایبندی شما به تعهدات دینی ،در بین دیگر گروهها ،حریم امنی برای شما قرار
داد ،حال چنانچه به ارزشهای غیر اسالمیرجوع کنید ،در مقابل دشمنان مصون نخواهید ماند.
حض��رت علی با نگاهی به رخدادهای دوران پیش��ین ،مخاطبان را به تأمل در وقایع

اض َي بَ ْي َن َأ ْي ِد ُ
هلل َ ُس ْب َحان َُه لَ ْم َي ْل َعنِ الْق َْر َن الْ َم ِ
يك ْمِ -إلاَّ لِ َت ْر ِك ِه ُم
عصر خود دعوت میفرمایند« :إ َِّن ا 
وب الْ َم َع ِ
الأْ َ ْم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
الس َف َها َء لِ ُر ُك ِ
اصي َو الْ ُح َل َما َء لِ َت ْر ِك ال َّت َنا ِهي
وف َو ال َّن ْه َي َعنِ الْ ُم ْن َك ِرَ -ف َل َع َن ا 
هلل ُ ُّ
َألاَ َو ق َْد ق ََط ْع ُت ْم ق َْي َد الإْ ِْسلاَ ِمَ -و َع َّط ْل ُت ْم ُح ُدو َد ُه َو َأ َم ُّت ْم َأ ْح َكا َم ُه» از منظر مفسران در این تعابیر

ش��گفت ،هش��دارى است به مردم كه لعنت خدا بر ملتهاى پيش از اسالم به سبب گناه ترك 
كه از ديگران مشاهده مىكردند زشت نشمرده و مانع نمىشدند .در اين قسمت جامعه زمان
خود را آگاه مىكند بر اين كه آنان نيز متصف به صفات پيشينيان هستند كه امر به معروف و
نهى از منكر را ترك كرده بودند( .بحرانی :1362ج  )4،306تصریح به همسانی مخاطبان حضرت
علی و امتهای بدوی در تس��اهل نس��بت به کجرویهای اجتماع��ی ،آنان را به عاقبت
اندیشی سوق میدهد و توجه به فرصتهای کنونی را یادآور میگردد.
 -6-1اثرگذاری آوایی
از جمله مس��ائلی که بر تأثیرگذاری تعابیر میافزاید ،س��طح آوایی آن است .این امر محصول
سجع ،جناس ،آهنگ الفاظ ،انواع تکرارها ،موسیقی مصوتها و درآمیختگی آن با صامتهاست.
دقت در واژه آرایی یا موازنه و سجع بین واژگان ،به کالم صالبت و زیبایی میبخشد و استفاده
از  این مولفهها در القاء و جلب توجه مخاطب  بس��یار موثر اس��ت .ساختارهای آوایی سخن،
نقش موثری در برانگیختن عواطف مخاطب دارند .وجود  قرینههای مس��جع فراوان در کالم
علوی ،قدرت نفوذ اندیشه را دوچندان میسازد.
از منظر ادیبان س��جع ظرافتی زبانی اس��ت که پیوند و هماهنگی خاصی در بافت آوایی
کالم ایجاد مینماید(.ر.ک :العس��کری202 :1319 :؛ ابن االثیر :1363ج ).212 ،1س��جع یکی از
مولفههای بیانی امیر ادب به شمار میآید ،که به همراهی هماهنگی نغمهها و آواها ،عنصری
است که امتیاز خاص تأثیرگذاری آوایی در ذهن مخاطب را عهده دار شده است.امام در
العصبية ،و نازع
نکوهش پیروی از منش متعصبانه ش��یطان میفرمایند«:الّذى وضع أساس
ّ
عزز ،و خلع قناع ال ّتذلل» در موارد متعددی از خطبه قاصعه،
اهلل رداء الجبريّة ،و ا ّدرع لباس ال ّت ّ
کاربرد این صفت هویداست:س��هم الوعید،النزع الش��دید/طعنا فی عیونکم ،حزافی حلوقکم/

بالمناصبه،بالمحاربه /اضدادا ،حس��ادا /حجرا،مدرا /س��مراء،خضراء/محدقه ،معدقه /سقط
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امر به معروف و نهى از منكر توس��ط خردمندان و دانش��مندان بود ،زیرا که آنان مفاسدى را
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البالء ،بطل الجزاء..../

در خطبه قاصعه ،هماهنگی صوتی و انسجام شکلی سبب استحکام و قدرت کالم شده و

رس��الت انتقال مفاهیم روش��نگر انسانی و اخالقی را به انجام رسانیده است .طنین هماهنگی
صوتی با انسجام معنایی ،طیف معانی عمیقی را منتقل میسازد .تنوع پذیری قالبهای آوایی
س��جع در مقاطع مختلف سخن قابل توجه است .بدین سان تنوع آوایی ،ترکیبی متناسب را
حاصل شده است .کاربرد ساختار آوایی منسجم در عبارتهای هم پایه و هم طراز به اقتضای
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موضوع ،انعکاس معنا را در ذهن س��هلتر س��اخته است و تقویت و تثبیت مفهوم را در ذهن
مخاطب موجب شده است .از رهگذر پیوند آوایی و معنایی ارکان سجع ،فضای سخن مملو از
حرکت گردیده و انرژی فکری مخاطب را به حرکت در میآورد تا به حقیقت مکتوم در الفاظ
دست یابد.کاربرد هنرمندانه سجع در دو حوزه صوتی و معنایی ،اندیشه مخاطب را در امتداد
مس��جع  
تناوبی نظام مند هدایت میکند .واژه گزینی متبحرانه حضرت علی در توصیف
ّ

برگزاری اعمال حج به نحو فروتنانه ،هر ادیبی را به تحسین وا میدارد .ایشان میفرمایند:
«و لو أراد -س��بحانه -أن يضع بيته الحرام ،و مش��اعره العظام ،بين ج ّنات و

ّ
ملت��ف البنى ،م ّتصل القوى،
جم األش��جار ،دانى ال ّثمار،
أنهار ،و س��هل و قرارّ ،

بين ّبرة س��مراء ،و روضة خضراء ،و أرياف محدقة ،و عراص مغدقة ،و رياض
ناض��رة ،و ط��رق عامرة ،لكان قد صغر قدر الجزاء على حس��ب ضعف البالء ،و

زمردة خضراء ،و
لو كان اإلس��اس المحمول عليها ،و األحجار المرف��وع بها بين ّ
ياقوته حمراء ،و نور و ضياء ،لخ ّفف ذلك مسارعة الشّ ّ
الصدور ،و لوضع
ك فى ّ
هلل يختبر عباده
لكن ا 
الريب من ال ّناس و ّ
مجاهدة إبليس عن القلوب ،و لنفى معتلج ّ

يتعبدهم بأن��واع المجاهد ،و يبتليهم بضروب المكاره ،إخراجا
بأنواع الشّ ��دائد و ّ
كبر من قلوبهم ،و إس��كانا لل ّتذلّل فى نفوسهم ،و ليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى
لل ّت ّ

فضله ،و أسبابا ذلال لعفوه؛ اگر خداوند خانه محترمش ،و مكانهاى انجام مراسم
حج را ،در ميان باغها و نهرها ،و سرزمينهاى سبز و هموار ،و پردرخت و ميوه،
مناطقى آباد و داراى خانهها و كاخهاى بس��يار ،و آبادىهاى به هم پيوسته ،در

خرم و پر از گل و گياه ،داراى مناظرى زيبا و پر آب،
ميان گندمزارها و باغات ّ

در وس��ط باغستانى ش��ادى آفرين ،و جا ّدههاى آباد قرار مىداد ،به همان اندازه

كه آزمايش س��اده بود ،پاداش نيز س��بكتر مىش��د .اگر پايهها و بنيان كعبه ،و
زمرد س��بز ،و ياقوت سرخ ،و
س��نگهايى كه در س��اختمان آن به كار رفته از ّ
داراى نور و روش��نايى بود ،دلها ديرتر به ش��ك و ترديد مىرسيدند ،و تالش

نبود .در صورتى كه خداوند بندگان خود را با انواع س��ختىها مىآزمايد ،و با
مشكالت زياد به عبادت مىخواند ،و به اقسام گرفتارىها مبتال مىسازد ،تا كبر
و خود پسندى را از دلهايشان خارج كند ،و به جاى آن فروتنى آورد ،و درهاى
فضل و رحمتش را به روىش��ان بگشايد ،و وسائل عفو و بخشش را به آسانى

در اختيارشان گذارد».
نتایج:

نف��وذ اجتماعی به مثابه یکی از گرایشهای روانشناس��ی اجتماعی،گویای راهبردهای مختلف
در ایج��اد همرنگ��ی و ارتباطات اثر بخش ،در جهت نیل به اهداف متعالی اس��ت .این اصطالح
بر  بهرهبرداری خردمندانه از روشهای مختلف و هدفدار یا اتخاذ سازوکارهای راهبردی توسط
نفوذگ��ر در جه��ت ارتقای همنوایی و تبعیت در گروه مخاطب ب��ه دور از روشهای تحمیلی و
زورمدارانه داللت دارد .مداقه در استراتژیهای برانگیزاننده موجود در خطبه قاصعه ،گویای آن
است که مؤلفههای ذیل از  مهمترین راهبردهای نفوذ اجتماعی در این خطبه به شمار میآیند:
  حضرت امیر  از ذکر شواهد تاریخی همچون  سازوکاری کارآمد در رفع ابهامهای فکریمخاطبان استفاده مینمایند .از آنجا که کارآمدی شواهد تاریخی و حفظ جنبه تأثیرگذاری
این معرفت ،منوط به کیفیت خوانش رویدادها و ارزیابی  نقادانه دادههای تاریخی اس��ت،
چنین به نظر میآید که ایش��ان  به هنگام  یادآوری شواهد تاریخی در جهت ایجاد تغییر
رفتار مخاطبان ،تنها به توصیف وقایع بسنده ننموده ،بلکه به تحلیل و سنجش برآیندهای
رویدادها نیز اهتمام ورزیدهاند و بدین سان بر اثربخشی ا ّدله در اذهان مخاطبان افزودهاند.
  حض��رت امی��ر ،از رهگذر  معرفی گروههای مرجع مثبت و منفی که مالک عمل افراددر ش��کلدهی و ارزیابی رفتار محس��وب میش��وند  ،اصالح نظام ارزشی جامعه را مد نظر
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ق��رار دادهاند .در تعابیر ایش��ان ذک��ر گروههای مرجع مثبت و منف��ی غالباً ضمن تصریح
به پیامدهای ارزشهای اتخاذ ش��ده توس��ط آنان دیده میشود .ایش��ان از یک سو وجود
معصومین علیهمالسالم را به عنوان آیینه تمامنمای هدایت بهسوی شاهراه تعالی و برائت
از بیراهه تباهی معرفی نمودهاند و از سوی دیگر با پردازش رویه گروههای مرجع منفی ،به
تکذیب حمایت جانبدارانه از باورهای نابخردانهای همچون خودبرتربینی میپردازند.
  تصویرپردازی هنری در تعابیر نهجالبالغه  نیز ابزاری در جهت ارتقای فرآیند فهم ،آفرینشفصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
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پندارین و تحقق عینی مطالب در س��احت ذهنی مخاطبان اس��ت .تش��بیهها ،استعارهها،
اس��نادهای مجازی و دیگر مباحث بالغی موج��ود در خطبهها ،عرصهای بارور برای تجلی
اندیشه هدایتمدارانه و روشنگرانه حضرت امیر به شمار میآید.
  امام مخاطبان را از تنآسایی فکری و انفعال عقالنی نسبت به رسوبات فکری پیشینیان بازداشته و آنان را به اندیشه پیرامون کنه حقیقت و تحلیل منطقی موضوعات سوق میدهد.
ایش��ان ضمن فعالس��ازی ذهن مخاطب ،وی را ملزم به س��نجش نظرات ،باورها و اعمال
خویش نموده و  ضمن بصیرتافزایی و  وضوحبخشی به محدودیتهای شناختی انسانها،
آنان را به لزوم برقراری روابط اجتماعی همسطح فرا میخواند .در این خطبه کیفیت روابط
اجتماعی بر اساس ارزشها و هنجارهای اخالقی و دینی سنجش میگردد.
  از آنجا که توجه به تعهدات اجتماعی در میان کنش��گران یک جامعه ،یکی از ویژگیهایاصلی جامعه بههنجار است و  بهزیستی روانشناختی افراد و نظم اجتماعی  را موجب خواهد
ش��د ،امام در ترغیب مخاطبان به برقراری روابط همدالنه اجتماعی تأکید مینماید و
ضمن آگاهس��ازی آنان نس��بت به اثرات مهلک ترک امر به مع��روف و نهی از منکر  ،لزوم
پایبندی به تعهدات اجتماعی را یاد آور میشود.
  وجود  قرینههای مس��جع فراوان در کالم علوی ،قدرت نفوذ اندیشه را دوچندان میسازد،همچنین دقت در واژهآرایی یا موازنه و سجع بین واژگان ،به کالم ایشان صالبت و زیبایی
میبخشد و استفاده از  این مؤلفهها در القا و جلب توجه مخاطب بسیار مؤثر است.
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