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دریافت: آبان 94
پذیرش: فروردین 95

راهبردهای »نفوذ اجتماعی« از رهگذر خطبه قاصعه
مرضیه محصص1

چکیده
امروزهعقالنیشدنساختارجوامعنوینموجبتقلیلکاراییاشکالمستقیمقدرت
ش��دهاست.دراینراستااتخاذراهبردهایغیرمستقیماقناعیوازآنجمله»نفوذ
اجتماعی«،بهعنوانیکیازاثربخشترینابزارهابهش��مارمیآید.اینراهبردهابا
برخورداریازوصفپویندگی،متناس��ببامقتضی��اتهربرههتنوعمییابد.انتزاع
مفهومنفوذاجتماعیازرهگذربازخوانیروشهایزمامداریامامعلی،تجلیگر
الگ��ویتأثیرگذاریدرحوزهارزشهایانس��انیواجتماعیمیباش��د.مقالهحاضر
پژوهش��یمیانرشتهایباهدفواکاویراهبردهاینفوذاجتماعیدرجهتترویج
روابطاجتماعیهمس��طحوپرهیزازبرتریجویی،براس��اسخطبهقاصعهاس��ت.
یافتههایاینتحقیقنش��اندادکهدراینخطبهازرهگذرارائهش��واهدتاریخی،
معرفیگروههایمرجعمثبتومنفیدرجهتتغییر،تصویرپردازیهنری،بصیرت
افزای��ی،تولیدتعهداجتماعیواثرگذاریآواییبهمثابهراهبردهاییدرجهتنفوذ

اجتماعیاستفادهشدهاست.

واژگان کلیدی: 
نفوذ اجتماعی، نهج البالغه، خطبه قاصعه، تکبر، برتری جویی.

M_Mohases@sbu.ac.ir  1. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
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مقدمه

رصدگونههایمختلفنفوذاجتماعیبهعنوانیکیازحوزههایحائزاهمیتدرروانشناسی
اجتماعیبهش��مارمیآید.روانشناس��یاجتماعیبهمعنایعل��مدرکوتبیینچگونگی
نفوذپذی��ریاف��کار،احساس��اتورفتارهایافراد)ی��وکل،2002(،همچنیندانش��یکهبه
جهتدهینگرشهاوعقایدمخاطباندرحوزهمدیریتگروههایانسانیاهتمامدارد،تعریف
شدهاست.ازآنجاکهامروزهروانشناسیاجتماعیراهحلهاییعملیبرایدرمانآسیبهای
اجتماعیپیش��نهادنموده،معاصرانبررابطهایندانشباعلومدیگراذعانداشتهاند.)مهرآرا، 
1373، 38(نفوذاجتماعییکیازگرایشهایروانشناسیاجتماعیاستوگویایراهبردهای
مختل��فدرایج��ادهمرنگیوهمنوایی،درجهتنیلبهاهدافمتعالیاس��ت.اطالعازاین
مؤلفههابرایتمامیمتولیاناموراجتماعیوحوزهتعلیموتربیت،درجهتایجادارتباطات
مناسبواثربخش،بایستهاهتماماست.ازمنظرروانشناسان،ارسطوبراینخستینبار،برخی
ازاصولاساس��ینفوذاجتماع��یراصورتبندینمود.)ارونس��ون، 1389: 29(تطابقحداقلی
دیدگاههایاندیشمندانعلومرفتاریباساختارهایاجتماعیجوامعدینی،مستلزمبازتعریف
شاخصههایاثربخشیونفوذاجتماعیازرهگذرتحلیلآموزههایشیعیمیباشد.تحقیقات
پیشیندرخصوصنفوذاجتماعیمنحصربهدوموردذیلاست:»نفوذاجتماعیدرتفاسیر
قرآن«،محمدباقرآخوندی،دوفصلنامهاسالموعلوماجتماعی،ش8،1391و»تأثیرسرمایه
اجتماع��یبرنفوذاجتماعیدیندرآموزههایقرآنی«،س��عیدمعیدفر،محمدباقرآخوندی،
فصلنامهآموزههایقرآنی،ش1392،17.اینآثاربهطورکلیباپژوهشحاضردارایافتراق
هستند.شهیدمطهریدرکتابسیریدرنهجالبالغه،سخنانامیرالمؤمنینرابهسبب
برخورداریازدوامتیاز»فصاحتوبالغت«و»تأثیرونفوذدرجانهایمستعد«ستودهاست
)به نقل از ش��فیعی،1379،6(.بنابراینضرورتارائ��هالگوییبرمبنایآموزههاینهجالبالغهدر

ادبیاتموضوعضروریبهنظرمیرسد.
خطبهس��خنیبرایتش��ویقمردمبهانجامیاترکعملیازراهتحریکعواطفواقناع
آنهامیباش��دودرخطابهبیشازآنکهاندیش��هوفکرافرادموردخطابباش��د،احساساتو
عواط��فآنهامخاطبقراردادهمیش��ود.)عالمی، 1389: 85(ازآنجاکهخطبههاینهجالبالغه
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گویایس��نخهایمختلفتعاملیامیرالمؤمنینعلیباطیفوسیعیازمخاطباناست،
هدفاصلیاینتحقیقارائهالگوییازنفوذاجتماعیبهمنظورشناس��اییانواعراهبردها،به
طورخاصدرخطبهقاصعهمیباشد.مقالهیحاضربارویکردینوینبهبررسیاینفرآینددر
خطبهقاصعهپرداختهودرجستجویپاسخبهاینپرسشاساسیاستکهامامعلیدر

خطبهقاصعهازچهراهبردهاییدرجهتنفوذاجتماعیبهرهجستهاند؟

روش تحقیق:
ب��رایانجامپژوهشمذکورابت��دامفاهیممرتبطبانفوذاجتماعیدرقالبروشکتابخانهای
بررسیشده،سپسدرقالبروشتحلیلمحتوا،ایننظریهبرمبنایخطبهقاصعهبازخوانی
میگردد.تحلیلمحتواشامل»هرفنیاستکهبهکمکآن،ویژگیهایخاصپیامرابهطور
نظامیافتهوعینیموردشناساییقرارمیدهد.«)چاوا،1381:469(اینروشازجملهروشهای
غیرمداخلهایاستکهمهمتریننقشآنمقولهبندیمفاهیماست.)صدیق سروستانی،1385: 
47(تلخیص،تحلیلتفس��یریوتحلیلس��اختاربخش��یازمهمتری��نتکنیکهایتحلیل
دادههایمتنیبهشمارمیآیند.)فلیک،1387 : 349(تحلیلمحتوادرسهمرحلهآمادهسازی،
سازماندهیوگزارشدهی)ر.ک: الو، کینگاس، 2007(انجامشدهاست،بهنحویکهابتدانظریه
نفوذاجتماعیدرمتونعلمیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهوبهعنوانواحدتحلیلانتخاب
شده،سپسدرقالبکدگذاریمحتواییخطبهقاصعه،مفاهیماصلیگروهبندیگردیدهودر

نهایتمدلمفهومیدرقالبالگویپیشنهادیارائهشدهاست.

1- مفهوم شناسی »نفوذ اجتماعی«
واژه»نفوذ«درزبانعربیبهمعنایسلطه،برتریوجریانیافتنمیباشد.)معلوف، 1986:824(
اینواژهدرفارس��ینیزبهمعنایاثرکردندرچیزی)دهخدا،1365(اس��توبهنظرمیآید
مفه��ومتوانمندیتحتتأثیرقراردادندیگرانباگفتارورفتارخودوبهتعبیردیگرتوانایی

ترغیبدیگرانبهسمتیکرفتاریاتغییرویژگیهایشخصیتیراافادهمینماید.
نف��وذاجتماعییکیازاصطالحاتمهمدرحوزهروانشناس��یاجتماعیبودهوبهحوزه
مدیریتجامعهمرتبطاس��توازویژگیهایاصلیرهبرانبهش��مارمیآید.درتعریفاین
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اصطالحچنیننوشتهشدهاست:»علمدرکوتبیینچگونگینفوذپذیریافکار،احساسات
ورفتارهایافرادازحضورواقعی،خیالییاضمنیدیگران«)آلپورت، 2006(درتعریفیدیگر
میخوانیم:»تغییردرتفکرات،احساسات،نگرشهاورفتارهایافرادکهنتیجهتعاملبادیگر
افرادوگروههامیباشد.«)راشت، 2006(نفوذاجتماعیبهبرخورداریازمنابعتحتکنترلباال
نیزاطالقشدهکهبهبهگشترفتارسازمانیمیانجامد)کریشنا، 2003؛ استافن، 2002(.فرآیند
دربردارندهرفتارهایکالمی،غیرکالمی،رفتارهایجهتیافتهمحیطیومستدلبههمراه
جذبهیجانینیزباعنواننفوذاجتماعییادشدهاست.ازاینمنظرمتابعت،همانندسازی،
درونیکردننیزازمهمترینپاس��خهاینفوذاجتماعیبرشمردهش��دهاست.)التمن، 2001( 
فرآیندهاینفوذاجتماعیدرآثارغربیعبارتازمتقاعدسازی،تبادل،جاذبههایالهامبخش،
روشهایقانونی،فشار،همکاری،آگاهیدادن،موردلطفقراردادن،مشورت،جاذبهشخصی

وائتالفمیباشد.)یوکل،2000(
ازمنظریکیازمحققان»نفوذتوانتأثیرگذاریخواستهیاناخواستهایاستکهبهدلیل
ابتنایکاملبراقناعوجذبهواتکاءبرتبادلارزشهایحقیقتشناس��انه،نیکوییشناسانهو
زیباییشناسانه،عمدتاًدرساحتهایاجتماعیوفرهنگیموضوعیتمییابدد«ازاینمنظر
روابطمبتنیبرنفوذ،نهپیوندیناشیازعواطفاستونهتعاملیسوداگرانهکهبرمالحظات
داده-ستاندهاستوارباشد؛بلکهازجنسمناسباتوجودیاستکهتمامیابعادوجودانسانی

بهنحویدرآندخیلبودهاست)شجاعی زند،1391: 106-75(.
ازنظ��رنگارنده،نفوذاجتماعیبهطورکلیبهرهب��رداریخردمندانهازروشهایمختلف
وهدفداریااتخاذس��ازوکارهایراهبردیتوس��طنفوذگردرجهتارتقایهمنواییوتبعّیت
درگروهمخاطببهدورازروشهایتحمیلیوزورمدارانهاس��ت.ازاینرویکیازصفاتمهم
اثربخش��یدرمحیطپیرامونیبهش��مارمیآیدوآش��ناییبامؤلفههایآنسببتسریعدر

پیشبرداهدافمیگردد.

2- دورنمایی از خطبه قاصعه

تحوالتسیاس��یدرعصرامیرالمؤمنینمنش��اءدگرگونیهایبزرگیدرنظاماجتماعی
مس��لمانانشدوانحرافهایبس��یاریپدیدآورد.روابطناس��المبرجامعهحاکمشد،نظام
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طبقاتیش��کلگرفتوبرتریجوییهایجاهالنهوگروهگراییمتعصبانهترویجیافت.شیخ
عبداهللعالیلی،تاریخنگاراهلسنتدراینبارهمینویسد:آنانبههمانسنتبدویحکومت
میکردندوروححاکمبرحکومتتاروزگارامامعلیهمچنانروحیهنظامقبیلگیبود.
نظامکش��وریملیوصحیحوجودنداش��تکهمردمدراطرافآنگردآمده،احساسکنند
دولتیبرآنانحکممیراند،بلکهبههمانس��نتبدویصحرانش��ینیخودباقیمانده،جز
بهقبیلهخویش،گرایش��ینداش��تند.)عالیلی،1371: 45(دراینفضایاجتماعی،مبسوطترین
خطبهنهجالبالغهبانام»قاصعه«ازجانبپیش��وایسخنورانامامعلیایرادشدهاست.
درکتابهایلغت)قصع(داللتبرحالتشتربههنگامنشخوار)الجوهری، 1398: ج3، 1266( دارد
ومفه��ومکوبندهبودن،زائلنمودن)الفراهی��دی، 1409: 138(وتحقیر)الطریحی،1985: 379( را
تداعیمینماید.خطبهقاصعهدراواخرحکومتامامدرش��هرکوفهایرادشد.اهالیاین
شهردراواخرخالفتامیرالمؤمنینعلیبراثرانتقالفرهنگفاسدبعضیازهمسایگانبه
کشوراسالمیومشکالتیکهدرعصرخلفادرجامعهپدیدآمد،گرفتارمفاسدبسیاریشده

بودند.دراینبرههغلبهروحیهقبیلهگراییوبرتریجویی،سببنزاعهایگردید.
اینخطبهتاکنونصرفاًازاینمنظرنگریستهشدهکهخطبهایدرنکوهشفخرفروشی،
تکبر،استکباروپیامدهایشومآناس��ت.)ر.ک: مصباح یزدی،1386:30؛ مکارم شیرازی،1375:ج 
2،573(راغباصفهانیکبرراحالتیناش��یازعجبواحس��اسخودبرتربینیمیداند)راغب
اصفهانی،1412:697(.کبرواس��تکباربهاظهاربزرگی)قرشی،1371: ج6، 72(ونپذیرفتنحق
ازرویعناد)ابن منظور،1414: ج5، 126(تعریفش��دهاس��ت.مفسراناستکباررااصراربرعدم
پذیرشدعوتالهیوتکیهانس��انبراینکهخودرابرترازدیگرانمیداند،تفس��یرنمودهاند.
)طباطبایی، 1417:ج 20،30؛ شبر، 1384: 275(ازمنظرامامعلیتفاخرهاوبرتریجوییها،
زمینهسازکشمکشهادرجوامعبشریبودهاست.البتهاینموضوعمخصوصخطبهقاصعه
نیستواینخلقنکوهیدهدرفرازهایبسیاریازنهجالبالغه،بهعنوانآفتیکهسببانحراف
دراخالقانسانیونظامسیاسیاسالمشده،موردتوجهقرارگرفتهاست.)خامنه ای،1372:، 44(
خصوصی��تبرانگیزانندگیاینخطبه،ش��ارحاننهجالبالغهرامبهوتنمودهاس��ت.در
خطبهقاصعهجمالتآتشینامیرالمؤمنیندربارهلزوممبارزهبامطلقسازیهایپوچزبانه
میکش��د.)جعفری،1376: ج16،240(»امیرالمؤمنینچقدرزیبا،پرمغز،برانگیزانندهوهش��دار
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دهندهس��خنگفتهاست.«)خامنه ای،1372:45(ازمنظرشارحاندراینخطبه،حقسخنبه
عالیترینوجهیبیانشدهاست.)مکارم شیرازی،1375: ج 7، 352(

دروجهتس��میهاینخطبهبهنام»قاصعه«چندوجهذکرکردهاند:1-حضرتهنگامی
کهاینسخنانرابیانمیفرمودسواربرناقهایبودکهدرحالنشخوارکردنبود.2-چون
نصایحوامرونهیهادراینخطبهپشتسرهمومنّظمبهکاررفتهوشباهتداردبهحالتی
کهشترمرتبغذاییکهخوردهنشخوارمیکند.3-بهدلیلاینکهدراینخطبه،شیطان
متکّبروهرس��تمکاریدرهمکوبیدهش��دهاست.4-وجهچهارمبراینامگذاریاینخطبه
آناس��تکهاینس��خنانغرورآمیزمتکّبرانرافرومینشاندوازاینبابتمانندآباستکه
تش��نگیوعطشرافرومینشاند،چنانکهعربمیگوید:قصعالماءعطشه،آبتشنگیاو
راازبینمیبرد.)بحرانی،1362: ج 4، 235(همانگونهکهمالحظهمیشودوجهتسمیهچهارم،

دارایپیوندوثیقیباموضوعنفوذاجتماعیدارد.

3- راهبردهای نفوذ اجتماعی از رهگذر خطبه قاصعه
دردنی��ایاجتماعیام��روز،تمامیافرادچهدرموضعفاعلیبهعنوانآغازگرارتباطوچهدر
موض��عمفعولیبهعنوانمخاطب،هموارهدرجس��تجویروشهایبرقراریروابطاثربخش
هستیم.اینمهمبدوندانشافزاییدرحوزهفرآیندهاینفوذوتوسلبهراههایتغییررفتار،
تحق��قنمییابد.باتوجهبهآنکهخطبهه��اینهجالبالغه،مصداقتمامنمایارتباطتأثیرگذار
چهرهبهچهرهمحسوبمیشود،بهشناساییراهبردهایپراهمیتدراینراستامیپردازیم.

3-1 - ارائه شواهد تاریخی
تاریخوظیفهایجادش��وقنس��بتبهوقایعگذش��تهرابهعهدهداردوزوالآمیزیانسانرا
ی��ادآوریمینماید.)زرین کوب، 1362:13(بدونتردیدبهرهگیریازش��واهدتاریخیبهمثابه
یکیازحوزههایمعرفتیدرقلمرویانسانی،سازوکاریدررفعابهامهایپیرامونیبهشمار
میآید.حضرتعلیش��واهدتاریخیراهمچونراهبردیدرجهتنفوذاجتماعیبهکار
میگیرند.ایشانبهآیاتقرآنیپیرامونتاریخآفرینشنخستینانسانودربوتهآزمایشقرار
گرفتنفرشتگانمقربباهدفآشکارسازیدرونیاتآناناستنادمینمایندوخودبرتربینی،
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راسرچشمهبسیاریازنابسامانیهاوستمگریهادرطولتاریخآفرینشبرشمردهاند.امام
میفرماید:»ش��یطانبرآدمبهجهتخلقتاوازخاک،فخرفروخت،وباتکیهبهاصل
خودکهازآتشاستدچارتعّصبوغرورشد.پسشیطاندشمنخداوپیشوایمتعّصبان
وس��رسلسلهمتکّبراناست،کهاس��اسعصبّیترابنانهاد،وبرلباسکبریاییوعظمتبا
خدادرافتاد،لباسبزرگیرابرتنپوش��یدوپوش��شتواضعوفروتنیراازتندرآورد.آیا
نمینگریدکهخدابهخاطرخودبزرگبینی،اوراکوچکس��اختوبهجهتبلندپروازیاو
راپستوخوارگردانید.پساورادردنیاطردشده،وآتشجهّنمرادرقیامتبرایاومهّیا
فرمود«دراینفرازهاسبباصلیمخالفتآشکارابلیسبافرمانخداوند،محاسبهاینادرست
وخودبرتربینانهبودهاس��تکهبهموجبآننخس��تینظهوررذیلتاخالقیغرورمش��اهده
گردید.امامضمنبیاناینش��اهدتاریخی،مخاطبانراازسرنوش��تهالکتبارابلیس،

برحذرمیدارند.
درفرازیدیگرنیزارجاعحضرتعلیبهاینش��اهدتاریخیدیدهمیش��ود.ایشان
هش��دارمیدهدکهراهابلیسرانپوییدتابهسرنوش��تاوگرفتارنشوید،میفرماید:»ازآنچه
خداوندنسبتبهابلیسانجامدادعبرتگیرید،زیرااعمالفراوانوکوششهایمداوماورابا
تکّبرازبینبرد.اوششهزارسالعبادتکردکهمشّخصمیباشدازسالهایدنیایاآخرت
اس��ت،اّماباس��اعتیتکّبرهمهرانابودکرد،چگونهممکناس��تپسازابلیس،فرددیگری
هماناشتباهراتکرارکندوسالمبماندنه،هرگزخداوندهیچگاهانسانیرابرایعملیوارد
بهشتنمیکندکهبرایهمانعملفرشتهایرامحرومسازد.فرمانخدادرآسمانوزمین
یکساناستوبینخداوخلق،دوستیخاّصیوجودنداردکهبهخاطرآن،حرامیراکهبر
جهانیانابالغفرمودهحاللبدارد.«)دشتی، 1379(براینمبنا،تکبردرزمرهگناهانیبرشمرده
ش��دهکهس��ببنابودیاعمالنیکگذشتهمیشودواینسنتالهی،تمامیاقوامنافرمانرا

شاملمیگردد.
حضرتعل��یازوقایعمعاصرخویشنیزدرجهتنی��لبدینمقصودیادمیکنند.
ایش��انضمنیادآوریمواجههباگروههایپیمانشکن)ناکثین،مارقینوقاسطین(،تأکید
مینمایندکههرسهگروهمغلوبشدندودراینمیانرئیسخوارج)حرقوصبنزهیرسعدی
تمیمی(بهطرزفجیعیدرمیدانجنگنهروانجانداد.برخیشارحاننهجالبالغهمرگوی
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رابهسببصاعقهایآسمانیوبعضیفریادشجاعانهورعبآفرینحضرتامیردانستهاند
)ر.ک: بحران��ی،1362: ج4،311؛ ابن ابی الحدی��د،1965:ج13،184-183(.آنگاهبعضیازبازماندگان
مخالفی��نراموردتهدیدقرارمیدهندومیفرمایند:»اگرخداوندبهمناجازهحملهدیگری
بهآنهادهد،آنهاراازمیانبرداشتهودولتحقرابهجایآنهاقرارمیدهم،جزافرادقلیلی
ممکناس��تبگریزندودراطرافبالدپراکندهشوند.«)دش��تی، 1379(بدینسانحضرت

آمادگیهمیشگیخویشرابرایرویاروییبامخالفاناعالممیدارند.
ازآنجاییکهکارآمدیش��واهدتاریخیوحفظجنبهتأثیرگذاریاینمعرفت،منوطبه
کیفیتخوانشرویدادهاوارزیابینقادانهدادههایتاریخیاس��ت،چنینبهنظرمیآیدکه
حضرتعلیبههنگامیادآوریشواهدتاریخیدرجهتنیلباهدفایجادتغییررفتار
مخاطبان،تنهابهتوصیفوقایعبسندهننموده،بلکهبهتحلیلوسنجشبرآیندهایرویدادها
نیزاهتمامورزیدهاندوبدینس��انبراثربخش��یادلهدراذهانمخاطبانافزودهاند.ایش��ان
آزمونهایس��همگینامتهایپیشینازجملهشکنجهها،بردگیهاوسلطهیابیظالمانرا

یادآوریمیکنندومیفرمایند:

ْبِر ِمْنُهْم َعَل��ی اأْلََذی ِفي َمَحبَِّتِه َو ااِلْحِتَماِل  »َحتَّ��ی ِإَذا َرَأی اهلل ُ ُس��ْبَحانَُه ِجدَّ الصَّ
لِّ َو  لِْلَمْک��ُروِه ِمْن َخْوِفِه َجَعَل لَُهْم ِم��ْن َمَضاِیِق الَْباَلِء َفَرجًا َفَأْبَدلَُهُم الِْعزَّ َمَکاَن الذُّ
اأْلَْمَن َمَکاَن الَْخْوِف« »پس اس��تقامت در مس��یر خشیت و محبت الهی موجب 
گردید آفتاب درخش��ان پیروزی نمایان شود و ناباورانه، ذلت و ناامنی مبدل به 

عزت و امنیت گشت.« 

حضرتدرفرازیدیگرنیزبهاینموضوعمیپردازند:

»َو لَِکنَّ اهلل َ ُسْبَحانَُه اْبَتَلی َخْلَقُه بَِبْعِض َما َیْجَهُلوَن َأْصَلُه َتْمِییزاً بِااِلْخِتَباِر لَُهْم َو نَْفیًا 
لاِِلْس��ِتْکَباِر َعْنُهْم َو ِإْبَعاداً لِْلُخَیاَلِء ِمْنُهْم« »اما خداوند مخلوق خویش با اموری 
که از فلس��فه و ریش��ه آن آگاهی ندارند می آزماید تا از هم ممتاز گردند و تکبر 

را از آنها بزداید و آنان را از کبر و نخوت دور سازد.«)خویی،1358: ج11،274(

بنابراینمیتواناذعانداش��ت،ذکرشواهدتاریخیمرتبطباموضوعوتحلیلاستداللی
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شواهد،بهمثابهیکراهبردبرکیفیتنفوذاجتماعیمیافزاید.

1-2- معرفی گروه های مرجع در جهت تغییر
انسانهابهدالیلمختلفهموارهبهمقایسهوسپسارزیابیمیپردازند.بهعبارتدیگرغالباً
ارزشه��اواس��تانداردهایگروههایدیگربهعنوانقالبمقایس��هایومرجعقرارمیگیرد.
)رفیعپور، 1377:133(درادبیاتجامعهشناس��یازالگوهایمؤثردرنگرشورفتارانس��انیبا
عنوانگروهمرجعیادمیش��ود.ازمنظرجامعهشناس��انمنظورازگروههایمرجعکس��انی
هس��تندکهفرددرش��کلدهیوارزیابیرفتارخود،معیارهایارائهشدهتوسطآنهارامالک
ق��رارمیدهد.)کوئن، 1372:199(گ��روهمرجعمیتواندهماهنگی��اناهماهنگباارزشهاو

هنجارهاباشد.
میتوانگفتحضرتامیر،ازرهگذرمعرفیگروههایمرجعمثبتومنفی،اصالح
نظامارزشیجامعهرامدنظرداشتهاند.درتعابیرحضرت،ذکرگروههایمرجعمثبتو

منفیغالباًضمنتصریحبهپیامدهایارزشهایاتخاذشدهتوسطآناندیدهمیشود.

3-2-1-گروه مرجع مثبت
اس��وههاوالگوها،تجس��معینیارزشهاهستندوهموارهازطریقمداقهدرویژگیهایآنان
میتوانارزشهایاجتماعییکجامعهراکشفکرد.وجودشخصیتهایممتازازیکسو
رغبتومیلاجتماعیرادرپایبندیبهارزشهاباالمیبردوازسویدیگردامنهپیشگیری

ازانحرافاتفکریورفتاریراتقلیلمیدهد.
پیامبرانالهییکیازمهمترینگروههایمرجعدرانگارهعلویبهشمارمیآیند.حضرت
علیبهچگونگیدعوتمتواضعانهموسیوهارونوواکنشتحقیرآمیزفرعوناشاره
مینماید:»آی��اازایندوتعجبنمیکنیدکهبامنش��رطميکنن��دبقایملکودوامعزتم
بس��تگیبهخواستهآنهاداشتهباش��د،درحالیکهخودشانفقروبیچارگیازسروضعشان
میبارد)اگرراستمیگویند(چرادستبندهائیازطالبهآنهادادهنشدهاست؟«حضرتدر
قالباینعبارات،نظامارزشیدنیامحوروافزونطلبرانکوهشمیکنند.زیرادراینشاکله،
تنه��اارزشهایاعتباری،پنداریوبرونذاتی،نمایانگرمنزلتافرادبهش��مارمیآید)مکارم 
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ش��یرازی،1375: 7، 412-411(.ایش��انتأکیدمینمایندپروردگارعالمیانمیتوانس��تتمامی
نیروه��ایمادیرادراختیارپیامبرانشقراردهد،ام��ادراینصورتارزشهاتبدیلبهضد
ارزشهامیش��دوایمان،اخالقوتربیتبهتباهیمیگرایید)همان، ج7، 413(.جانمایهکالم
آنکهپیامبرانبابیاعتناییبهمظاهرمادی،آراس��تهبهقناعتیبودندکهقلبهاوچشمهارا
سرش��ارمیکرد.ازمنظرحضرتخلوصنیتدربرنامههایدینیاهمیتیبسیارداردو
چنانچهپیش��وایاندینی،شکوهسالطینراداشتهباشند،موجبمیشودمردمباانگیزههای

دوگانهبدانهارویآورند:
ِه َو التَّْصِدیُق بُِکُتِبِه َو الُْخُشوُع لَِوْجِهِه َو  َحانَُه َأَراَد َأْن َیُکوَن ااِلتَِّباُع لُِرُس��لِ »...َو لَِکنَّ اهلل َ ُس��بْ
ًة اَل َتُشوبَُها ِمْن َغْیِرَها َشائَِبٌة َو ُکلََّما َکانَِت  ُم لَِطاَعِتِه ُأُموراً لَُه َخاصَّ ااِلْس��ِتَکانَُة أِلَْمِرِه َو ااِلْسِتْس��الَ
الَْبْلَوی َو ااِلْخِتَباُر َأْعَظَم َکانَِت الَْمُثوبَُة َو الَْجَزاُء َأْجَزَل« )دش��تی،1379(بهعبارتدیگربس��اطت
زندگیپیامبران،اهلایمانرادربرابرآزموندشواریقرارمیدهدوبدیهیاستکهآزمون

سختتر،پاداشبلندمرتبهتریبهدنبالخواهدداشت.
حض��رتعلیازرهگذرتحلیلتاریخیگروههایمرجعمثبت،پردهازمنزلتواالی
خودبرداش��ته،متابعتهمیشگیخویشتنازپیامبر)ص(رابهتحریردرآوردهوجایگاهبلند
خویشنزدپیامبراکرم)ص(رابازگومینمایندومخاطبانرابهوجودعصمتفراگیردرروح
پاکیزهخویشازاوانکودکیتوجهمیدهند.امامازعنایتویژهپیامبرخاتم)ص(بهخود
وهمراهیباایش��اندراستش��مامعطرنبوتوآغازیننمازجماعتدراسالمیادمیکنند.
ایش��اندرقالبتعابیربرانگیزانندهمیفرماید:»... َو ِإنِّي لَِمْن َقْوٍم اَل َتْأُخُذُهْم ِفي اهلل ِ لَْوَمُة اَلئٍِم 
ُکوَن بَِحْبِل الُْقْرآِن  اُر اللَّْیِل َو َمَناُر النََّهاِر ُمَتَمسِّ یِقیَن َو َکاَلُمُهْم َکاَلُم اأْلَْبَراِر ُعمَّ دِّ ِسیَماُهْم ِسیَما الصِّ
یُْحَیْوَن ُس��َنَن اهلل ِ َو ُس��َنَن َرُسولِِه اَل َیْس��َتْکِبُروَن َو اَل َیْعُلوَن َو اَل َیُغلُّوَن َو اَل یُْفِسُدوَن ُقُلوبُُهْم ِفي 
الِْجَناِن َو َأْجَس��اُدُهْم ِفي الَْعَمِل«ایش��انخودرابرخاستهازگروهخدادوستانمحبوبخدا،با
ویژگیهای؛بیپرواییازآماجسرزنشمالمتگرانوبداندیشیغوغاساالراندرمسیربندگی
الهی،بهرهمندیازس��یمایراستگویان،آبادگرانشبوروشنگرانروز،تمسکبهریسمان
قرآن،احیاگرانسننالهی،پرهیزازخودبزرگپنداریوبرتریجویی،برائتازخیانتوفساد

ودرنهایتتالشگریبیوقفهدرکسبدرجاتاخروی،توصیفمینمایند.
مطابقآرایروانشناس��اناجتماعی،تصریحبهمقبولیتنفوذگر،موجبجلباطمینان
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واعتمادس��ازیدرمخاطبانپیاممیگرددوچنانچهنفوذگر،مورداعتمادگردد،عقایدمورد
جانبداریوی،بیش��ترمورداقبالق��رارخواهدگرفت)ارونس��ون،1389:62(.چنانکهازبیانات
حضرتمبرهناس��ت،ایش��انوجودمبارکمعصومینرابهعنوانآیینهتمامنمای
هدایتبسویشاهراهتعالیوبرائتازبیراههتباهیمعرفینمودهاند.بهموجباینتحلیلاز

جایگاهمنیعایشان،مقبولیتکالمایشاندرمخاطبانمضاعفمیگردد.

3-2-2-گروه مرجع منفی
هرجامعهایافزونبرالگوهاینظریورفتاریمثبت،دربردارندهگروههایینیزمیباشدکه
تأثیرچش��مگیریدرکمرغبتیبهارزشهاوکجرویهایافراددارند.اثراتاینگروههادر

فرآینددرونیکردنناهنجاریها،بایدازطریقمکانیزمهاینظارتیجبرانشود.
حضرتضم��نیادکرداز)قابیل(بهعنوانیک��یازمصادیقگروههایمرجعمنفی،
ناپس��ندیصفتتکّبرراگوشزدنمودهاس��ت.بهاعتقادشارحاننهجالبالغه،امامبهاین
مطلباشارهدارندکههیچکدامازدوبرادربردیگریرجحانیندارند؛تادراینمیان،فضای
خودبزرگبینیوجودداش��تهباش��د.امامعلتتکبرراصفتناپسندحسدبرمیشمرند.
زیراشخصمتکبر،خودرادرنهایتکمالمیداندومعتقداستکهازدیگرانبههرکمالی
شایس��تهتراستوهیچکسالیقنیستکهدراینامرشریکاوباشدواینامرسببحسد
ورزیدنبرغیرخودمیشود؛چنانکهقابیل،بهدلیلسّنبیشتر،خودراشایستهترمیپنداشت.
ازاینروضمنتوصیهاینرویهبهجوامعانسانی،تأکیدنمودهاستکهچونهمهازیکنسل
هستند،شایستهنیستکهبریکدیگرفخرومباهاتداشتهباشند)بحرانی،1362: ج4، 257(.در
فرازیدیگرمشاهدهمیشودکهاماممخاطبانرانسبتبهپیرویناآگاهانهازسردمداران
خودبرحذرداشتهودلیلعدمشایستگیبزرگانبرایتبعیترا،رسوخاندیشههایمتکبرانه
وریاس��تمآبانهدانس��تهاند.حالآنکهچنانچهتوجهبهاصلوجودیخودمیداشتند،کمال
تواضعرادرپیشمیگرفتند.خصوصیاتناپس��نددیگرآنانانتس��ابویژگيهایناپسندبه
خدا؛انکارنعمتهایالهیوناسپاسیمعاندانهبااحکامالهيبودهاست)همان: ج263-4،261(.
ام��امبهاینمنظورکهجامعهراازپیرویکورکورانهبازدارد،بهبرخیازاس��بابوعلل
آنتصریحنمودهومیفرماید:»آنهاپایههایبنایعصبیتواستوانههایارکانفتنهجوییو
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آشوبگریوشمشیرهایوابستگیوانتساببهجاهلیتمیباشند«)دشتی،1379(.
ام��امدربخشهاییازخطبهقاصعه،مخاطب��انرابهمطالعهدراحوالامتهایمنحرف
پیشینفرامیخواندتاازاینطریقباموجباتپیروزیهاوشکستهاآشناشدهوراهصحیح
زندگ��یرابیابند.امامپرهیزازتفرقهوپراکندگی،اتحادوتش��ویقیکدیگربهیکدلیرا
سببعزت،شکستدشمن،عافیت،نعمتوکرامتمیشودرابرشمردهومیفرماید:»...ِمَن 
لَْفِة َو التََّحاضِّ َعَلْیَها َو التََّواِصي بَِها َو اْجَتِنُبوا ُکلَّ َأْمٍر َکَس��رَ ِفْقَرَتُهْم  ااِلْجِتَناِب لِْلُفْرَقِةَو اللُُّزوِم لِْلُ
��ُدوِر َو َتَدابُِر النُُّفوِس َو َتَخاُذِل اأْلَْیِدي.«امام َو َأْوَهَن ُمنََّتُهْم ِمْن َتَضاُغِن الُْقُلوِب َو َتَش��اُحِن الصُّ
مؤکداًهمگانراازعواملتفرقهآفرینبرحذرداشتهومیفرمایدازهرامریکهستونفقرات
شمارادرهمشکندوقدرتشماراسستکنداجتنابنمایید.کینههایدرونی،بدخواهی
وعدمیارییکدیگرازمهمترینایناموریادشدهاند)مکارم شیرازی،1375:ج 7، 455-456(.در
بخشدیگریازخطبهاماممخاطبانرابهعبرتآموزیازکیفرهایامتهایمس��تکبر
پیشیندعوتمیکند:»َفاْعَتِبُروا بَِما َأَصاَب اأْلَُمَم الُْمْسَتْکِبِریَن ِمْن َقْبِلُکْم ِمْن بَْأِس اهلل ِ َو َصْواَلِتِه 
َو َوَقائِِعِه َو َمُثاَلِتِه َو اتَِّعُظوا بَِمَثاِوي ُخُدوِدِهْم َو َمَصاِرِع ُجُنوبِِهْم واستعیذوا باهلل  من لواقح الکبر 
کما تستعیذونه من طوارق الّدهر«ایشانتأکیدمینمایدکهحالخودراباسرگذشتدردناک
متمردانتاریخبس��نجیدوتهدیدهایالهیرابهجهتفاصلههایزمانی،بعیدنپندارید:»َو 
ْبِطُئوا َوِعیَدُه َجْهاًل بَِأْخِذِه َو  ِإنَّ ِعْنَدُکُم اأْلَْمَثاَل ِمْن بَْأِس اهلل ِ َو َقَواِرِعِه َو َأیَّاِمِه َو َوَقائِِعِه َفاَل َتْس��تَ
َتَهاُونًا بَِبْطِش��ِه َو َیْأسًا ِمْن بَْأِس��ِه«امامدرتفصیلاینموضوعبهمصداقیعینیپرداخته
وازفرزنداناس��ماعیلواس��حاق،کهبهسببتشتتآراءوتفرقه،بهنحوذلتباریبهسوی
بیحاصلترینزمینهاراندهشدندودرجهلیعمیقفرورفتند،همچونتجربهایعبرتآموز،

یادمیکنند.
بدینس��انحضرتعلیباپردازشرویهگروههایمرجعمنفی،حمایتجانبدارانهاز
باورهاینابخردانهایهمچونخودبرتربینیرانادرستتلقینمودهونوعیازبازدارندگیرادر

اذهانمخاطبانپیامپدیدمیآورند.

1-3- تصویرپردازی هنری
تصویرکالمیمتشکلازعناصریمحسوساستوبرچیزیبیشترازمعنایظاهریکالمداللت
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دارد.ای��نمفهومدرتعریفیدیگردربردارندههرنوعآرایهکالمیبهمنظورایجادصورتهای
ذهنیوانگیزشعاطفهمیباش��د)انوری،1382:ج3،1766(.تصویرپردازیدراصطالحبرتجسم
معانیومفاهیمبهروش��یجدیدوابتکاریاطالقمیش��ودکهس��خنراازقالبتنگخود
خارجکردهوبهعالمیزندهوپویاپیوندمیزند)به نقل از یاس��وف، 2006(.اهمیتتصویرپردازی
ت��ابدانجاس��تکهانتقالحاالتدرونیگویندهبهمخاط��بازآنطریقمحققمیگرددوبر
تأثیرگذاریآنافزودهمیشود.بهعقیدهادیبان،بهرهإگیریازصنعتهایادبیسببباالرفتن
ارزشس��خنوقدرتتحریکوتأثیردرروحآدمیمیش��ود،بهنحویکهمدحراکارآمدترو

ذمراگزندهتروبرهانراروشنترمینمایدوذهنرابهتکاپووامیدارد)هاشمی، 1413:267(.
بیاناتحضرتعلیپسازقرآنوتعابیرنبوی،سرچش��مهفصاحتوبالغتقلمداد
ش��دهاس��ت.تصویرپردازیهنریدرتعابیرنهجالبالغه،ابزاریدرجهتارتقایفرآیندفهم،
آفرینشپندارینوتحققعینیمطالبدرساحتذهنیمخاطباناست.تشبیهها،استعارهها،
اس��نادهایمج��ازیودیگرمباحثبالغ��یموجوددرخطبهها،عرصهایب��اروربرایتجلی
اندیش��ههدایتمدارانهوروشنگرانهحضرتامیربهش��مارمیآید.جرججرداقازادبای
معاصرجهانعرب،دربارهافقاندیشهعلویمیگوید:اصوالًبهعلتوسعتافقفکریامام،او
واژهایبهکارنمیبرد،مگرآنکهدرآنواژهرازیباشدکهخوانندهرابهژرفاندیشیوظرافت
وادارد)جرداق، 1417:10(.اندیشهورانسخنانامامرا،سرآمددرشیواییوجذابیتدانستهبه

نحویکهسخنورانهنروردربرابرآنناتوانشدهاند)ابن ابی الحدید، 1965:ج6، 279(.
امامباهدفآمادهس��ازیمخاطببرایپذیرشناپسندیخودبزرگبینیازاستعارههایی
ادیبانهاس��تفادهمینماید:)الَْحْمُد هلِلِ الَِّذي لَِبَس الِْعزَّ َو الِْکْبِرَیاَء َو اْخَتاَرُهَما لَِنْفِس��هِ ُدوَن َخْلِقِه َو 
َجَعَلُهَما ِحًمی َو َحَرمًا َعَلی َغْیِرِه َو اْصَطَفاُهَما لَِجاَللِِه َو َجَعَل اللَّْعَنَة َعَلی َمْن نَاَزَعُه ِفیِهَما ِمْن ِعَباِدِه(
»ستایشخداوندیراسزاستکهلباسعّزتوبزرگیپوشید،وآندورابرایخودانتخاب،
وازدیگ��رپدیدهه��ابازداش��ت.آندورامرزمیانخودودیگرانق��رارداد،وآندورابرای
بزرگ��یوعظمتخویشبرگزید،ولعنتکردآنکسراکهدرآرزویعّزتوبزرگیباخدا
بهس��تیزهبرخیزد«)دش��تی،1379(مطابقاینتعبیر،عظمتوجاللتشأنحقیقی،همچون
لباسی،ذاتاقدسالهیرافراگرفتهونهتنهابرازندهغیرخداوندنیست،بلکهدیگرانحقورود
بدینمحدودهراندارند؛لذاچنانچهبندهایدرستیزباخداوند،ادعایعظمتوبزرگینماید،
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ازرحم��تخدادورمیش��ود)خویی،1358: ج 11، 268-270(.امامدرنهیمخاطبانازپیروی
فرومایگانومنافقانچنینتصویرپردازیمینماید:

»ال تطیعوا األدعیاء الّذین ش��ربتم بصفوکم کدرهم و خلطتم بصّحتکم مرضهم و 
أدخلتم في حّقکم باطلهم وُهْم َأَس��اُس الُْفُسوِق َو َأْحاَلُس الُْعُقوِق اتََّخَذُهْم ِإْبِلیُس 
َمَطاَیا َضاَلٍل َو ُجْنداً بِِهْم َیُصوُل َعَلی النَّاِس َو َتَراِجَمًة َیْنِطُق َعَلی َألِْسَنِتِهْم اْسِتَراقًا 
لُِعُقولُِکْم َو ُدُخواًل ِفي ُعُیوِنُکْم َو نَْفثًا ِفي َأْس��َماِعُکْم َفَجَعَلُکْم َمْرَمی نَْبِلِه َو َمْوِطَئ 
َقَدِمِه َو َمْأَخَذ َیِدِه؛ و از فرومایگان اطاعت نکنید، آنان که تیرگی شان را با صفای 
خود نوش��یدید، و بیماری شان را با سالمت خود درهم آمیخته اید، و باطل آنان 
را با حق خویش مخلوط کرده اید، آنان ریشه همه فسق ها و انحرافات و همراه 
انواع گناهانند شیطان آنها را برای گمراه کردن مردم، مرکب های رام قرار داد، و 
از آنان لشکری برای هجوم به مردم ساخت، و برای دزدیدن عقل های شما آنان 
را س��خنگوی خود برگزید،که شما را هدف تیرهای خویش، و پایمال قدم های 

خود، و دستاویز وسوسه های خود گردانید.«)دشتی،1379( 

دراینعبارات)صفو()آش��امیدنیخالص(اس��تعارهازعقیدهپاکآنهاو)کدر(،استعارهاز
نفاقوسایرصفتهایناپسندنفسانیاستکهسببناخالصیایمانوایجادفسادمیشود.
بهتعبیردیگرپیرویازآنانموجبمیش��ود،کفرونفاقآنهاراباایمانخوددرآمیختهو
آنرابیاشامیدهمچنانکهآبخالصراباشرابحراممخلوطکنندوبیاشامند.امامآنان
راتوبیخمیکند،کهاینش��ماهس��تیدکهباقصدوعمدبیماریصفتنفاقوتکبروبقیه
رذایلاخالقیآنانراباس��المتروحیخویشآمیختی��دوگرنهآنهاچنینقدرتوجرأتی
نداش��تند)جعفری، 1376:ج 16، 258(.واژه)اساس(نیزاستعارهایبرایسردمدارانفاسداست.
زیراآنانمانندس��تونهاییهس��تندکهبناهایفس��قوفجوربرآنهاقراردارد.»احالس«به
معنایپارچهنازکیاستکهزیرپاالنشترپهنمیکنندتابدنویآزردهوزخمنشود،آنها
رااحالسخواندهاند،زیراهمانطورکهآنپارچهپیوستههمراهپاالنوشتراستواطاعت
ازآنهاهمراهباقطعخویش��اوندیوعقوقنسبتبهپدرومادرمیباشد.یکیازنکاتبسیار
لطیفکهدراینعبارتبهچش��ممیخورداس��تعارهایاستکهآنانرابهچهارپایسواری
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مانندساختهاستکهراکبخودرابههالکتوضاللتمیبردواینتصویرپردازیاشارهبه
انحطاطوپستیدرجهآنانوعدمصالحیتبرایعهدهداریمقامرهبریدارد.

واژة»نبل«اس��تعارهازوسوسههاییاستکههمگانرادروادیهولناکضاللتسرازیر
میسازد،چنانکههرکسمورداصابتتیر،واقعشودمرگبهسراغشمیآید.

واژه»موطیء«کهبهمعنایلگدگاهاس��تاس��تعارهازخواریگناهاس��تکهبراو،وارد
میشودمثلوجودبیارزشیکهلگدمالشود.

واژة»مأخذ«استعارهازحالتگرفتاریآدمیاندرریسمانهایوسوسههایشیطانیاست
)بحرانی،1362: ج 4،  265-263(.

هش��دارامامنس��بتبهعدمتبعیتازتردیدآفرینیهایشیطانیدرمسیراحکامالهی،با
تصویریتأثیرگذارهمراهاست.ایشانمیفرماید:

ُکْم بِِنَدائِِه َو َأْن یُْجِلَب  ِفزَّ »َفاْحَذُروا ِعَباَد اهلل ِ َعُدوَّ اهلل ِ َأْن یُْعِدَیُکْم بَِدائِِه َو َأْن َیْس��تَ
َق لَُکْم َس��ْهَم الَْوِعی��ِد َو َأْغَرَق لَُکْم بِالنَّْزِع  َعَلْیُک��ْم بَِخْیِلِه َو َرْجِلِه َفَلَعْمِري لََقْد َفوَّ
ِدیِد َو َرَماُکْم ِمْن َمَکاٍن َقِریٍب َو َقاَل)َربِّ بِما َأْغَوْیَتِني أَلَُزیَِّننَّ لَُهْم ِفي اأْلَْرِض  الشَّ
َقُه بِِه َأْبَناُء  َو أَلُْغِوَینَُّه��مْ َأْجَمِعیَن( َقْذفًا بَِغْیٍب بَِعیٍد َو َرْجمًا بَِظ��نٍّ َغْیِر ُمِصیٍب َصدَّ
الَْحِمیَِّة َو ِإْخَواُن الَْعَصِبیَِّة َو ُفْرَس��اُن الِْکْبِر َو الَْجاِهِلیَِّة؛ ای بندگان خدا از دش��من 
خدا پرهیز کنید، مبادا ش��ما را به بیماری خود مبتال س��ازد، و با ندای خود شما 
را ب��ه حرکت در آورد، و با لش��کرهای پیاده و س��واره خود بر ش��ما بتازد. به 
جانم س��وگند، شیطان تیر خطرناکی برای شکار ش��ما بر چّله کمان گذارده، و 
تا حد توان کش��یده، و از نزدیک ترین مکان ش��ما را هدف قرار داده اس��ت، و 
خط��اب ب��ه خدا گفته: »پروردگارا به س��بب آن که مرا دور ک��ردی، دنیا را در 
چشمهایشان جلوه می دهم، و همه را گمراه خواهم کرد. اّما تیری در تاریکی ها، 
و س��نگی بدون نشانه روی رها س��اخت،گرچه فرزندان خودپسندی، و برادران 
تعّصب و خود خواهی، و س��واران مرکب جهالت و خود پرستی، او را تصدیق 

کردند.«)دشتی،1379(

امامدرقالبتصویرپردازیهنرمندانه،مخاطبانرانس��بتبهمحاصرهلشکریانسوارهو
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پیادهابلیسبرحذرمیدارندوبهجانشریفخویشسوگندیادمیکنندکهتیراغواووسوسه
ازکمانابلیسمتکبرازمکاننزدیکیبسویشماروانهشدهوقاطعانهبرگمراهسازیانسان
مصممگردیدهاست.)صوفی تبریزی، 1378: ج 2، 941(امامبابهکارگیریتعابیرزیبایادبیبه

تصویرسازیازرهروانراهباطلمیپردازدوعمقعداوتشیطانراترسیممینماید:

َماِعَیُة ِمْنُه ِفیُکْم َفَنَجَمِت  »َحتَّ��ی ِإَذا اْنَقاَدْت لَُه الَْجاِمَحُة ِمْنُکْم َو اْس��َتْحَکَمِت الطَّ
ْفَحَل ُسْلَطانُُه َعَلْیُکْم َو َدلََف بُِجُنوِدِه  ��رِّ الَْخِفيِّ ِإلَی اأْلَْمِر الَْجِليِّ اْس��تَ الَْحاُل ِمَن السِّ
لِّ َو َأَحلُّوُکْم َوَرَطاِت الَْقْت��ِل َو اْوَطُئوُکْم ِإْثَخاَن  نَْحَوُک��ْم َفاْقَحُموُکْم َولََجاِت ال��ذُّ
الِْجَراَحِة َطْعنًا ِفي ُعُیوِنُکْم َو َحّزاً ِفي ُحُلوِقُکْم َو َدّقًا لَِمَناِخِرُکْم َو َقْصداً لَِمَقاِتِلُکمْ َو 
ِة لَُکْم َفَأْصَبَح َأْعَظَم ِفي ِدیِنُکْم َحْرجًا َو َأْوَری  َس��ْوقًا بَِخَزائِِم الَْقْهِر ِإلَی النَّاِر الُْمَعدَّ
ِفي ُدْنَیاُکْم َقْدحًا ِمَن الَِّذیَن َأْصَبْحُتْم لَُهْم ُمَناِصِبیَن َو َعَلْیِهْم ُمَتَألِِّبیَن؛ افراد سرکش 
شما تسلیم شیطان شدند، و طمع ورزی او را در شما کارگر افتاد، و این حقیقت 
بر همه آش��کار گردید و حکومت شیطان بر شما استوار شد، و با لشکر خویش 
به ش��ما یورش برد، و شما را به ذلّت سقوط کشانید، و شما را به مرز کشتار و 
خونریزی کش��اند و شما را با فروکردن نیزه در چشم ها، بریدن گلوها، کوبیدن 
مغزها پایمال کرد، تا شما را به سوی آتشی بکشاند که از پیش مهیّا گردید. پس 
شیطان بزرگ ترین مانع برای دینداری، و زیانبارترین و آتش افروزترین فرد برای 
دنیای شماست شیطان از کسانی که دشمن سر سخت شما هستند و برای در هم 
شکستنشان کمر بسته اید خطرناک تر است. پس به حیات من سوگند که هر آینه 
بدرستی که ابلیس فوق تیر وعید در زه کمان نهاده از برای شما، و کمان پرکش 
کرده از برای ش��ما به کشیدن 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 می شود در مواجهه با فریب های اغواگرانه شیطان در 
جهت سوق دهی آنان به خودبرتربینی اندیشه نمایند.« )خویی، 1358: ج11،289(

حضرتبهس��ببتوهینآمیزبودنتعابیرش��یطاندربارهانسان،نهایتتندیراترجیح
میدهندوتصویریگویاازبهکارگیریتمامامکاناتوترفندهادرجهتتنگکردنعرصه
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برانسانتوسطشیطانارائهمیدهند.ایشانمیفرمایند:

ُکْم َفَلَعْمُر اهلل ِ لََقْد َفَخَر َعَل��ی َأْصِلُکْم َو َوَقَع ِفي  ُکْم َو لَ��ُه ِجدَّ »َفاْجَعُل��وا َعَلْیِه َحدَّ
َحَسِبُکْم َو َدَفَع ِفي نََسِبُکْم َو َأْجَلَب بَِخْیِلِه َعَلْیُکْم َو َقَصَد بَِرْجِلِه َسِبیَلُکْم َیْقَتِنُصونَُکْم 
بِ��ُکلِّ َمَکاٍن َو َیْضِربُوَن ِمْنُکْم ُکلَّ بََناٍن اَل َتْمَتِنُعوَن بِِحیَلٍة َو اَل َتْدَفُعوَن بَِعِزیَمٍة ِفي 
َحْوَم��ِة ُذلٍّ َو َحْلَقِة ِضیٍق َو َعْرَصِة َمْوٍت َو َجْولَِة باََلٍء؛ مردم آتش خش��م خود را 
بر ضد ش��یطان به کار گیرید، و ارتباط خود را با او قطع کنید. به خدا س��وگند، 
شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت، و بر حسب و نسب شما طعنه زد و 
عیب گرفت، و با س��پاهیان سواره خود به شما هجوم آورد، و با لشکر پیاده راه 
شما را بست، که هر کجا شما را بیابند شکار می کنند، و دست و پای شما را قطع 
می کنند، نه می توانید با حیله و نقشه آنها را بپراکنید، و نه با سوگندها قادرید از 
سر راهتان دور کنید. زیرا کمین گاه شیطان ذلّت آور، تنگ و تاریک، مرگ آور 

و جوالنگاه بال و سختی هاست.« )دشتی،1379(

امامباعباراتیبس��یاربلیغوتصویرپردازانه،ش��یوهمقابلهباخطراتش��یطانراتبیین
مینمایندودرجهتترغیبمخاطبانبهفروتنیواجتنابازخودبزرگبینی،آنرادرقالب

چنینتصویربدیعیبهنمایشمیگذارد:

»َفَأْطِفُئ��وا َما َکَم��َن ِفي ُقُلوبُِکْم ِمْن ِنیَراِن الَْعَصِبیَِّة َو َأْحَق��اِد الَْجاِهِلیَِّة َفِإنََّما ِتْلَک 
��ْیَطاِن َو نََخَواِتِه َو نََزَغاِتِه َو نََفَثاِتِه َو  الَْحِمیَُّة َتُکوُن ِفي الُْمْس��ِلِم ِمْن َخَطَراِت الشَّ
ِز َتْحَت َأْقَداِمُکْم َو َخْلَع التََّکبُِّر  ْم َو ِإلَْقاَء التََّعزُّ اْعَتِمُدوا َوْضَع التََّذلُِّل َعَلی ُرُءوِس��کُ
ُکْم ِإْبِلیَس َو ُجُنوِدِه  ِم��ْن َأْعَناِقُکْم َو اتَِّخُذوا التََّواُضَع َمْس��َلَحًة بَْیَنُکْم َو بَْی��َن َعُدوِّ
ٍة ُجُنوداً َو َأْعَوانًا َو َرْجاًل َو ُفْرَس��انًا؛ پس ش��راره های تعّصب و  َفِإنَّ لَُه ِمْن ُکلِّ ُأمَّ
کینه های جاهلی را در قلب خود خاموش س��ازید، که تکبّر و خود پرس��تی در 
دل مسلمان از آفت های شیطان، غرورها، و کشش ها و وسوسه های اوست. تاج 
تواضع و فروتنی را بر س��ر نهید، و تکبر و خود پس��ندی را زیر پا بگذارید، و 
حلقه ه��ای زنجیر خود بزرگ بینی را از گ��ردن باز کنید، و تواضع و فروتنی را 
س��نگر میان خود و شیطان و لش��کریانش قرار دهید، زیرا شیطان از هر گروهی 



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

158

لشکریان و یارانی سواره و پیاده دارد.« )دشتی،1379(.

ایشانفروتنیرابهتاجافتخاریوسنگرصیانتبخشانسانیودرمقابلتکبررابهشیئی
بیارزشوزنجیراسارتتشبیهمیکند)مکارم شیرازی،1375:ج7،  384(،زیراانسانراهمچون
بردهایبیارادهوبیهویت،اسیردستهواهاینفسانیقرارمیدهدوآدمیراازجرگهاحرار
وابرارخارجمیسازد)قاسمی،1390:  140(.بدینسانازرهگذراینتصویر،رهنمودیرهگشا

برایمقابلهباایندشمندیرینهارائهمیکنند:
»َأاَل َفالَْحَذَر الَْحَذَر ِمْن َطاَعِة َس��اَداِتُکْم َو ُکَبَرائُِکْم الَِّذیَن َتَکبَُّرواَعْن َحَس��ِبِهْم َو َتَرفَُّعوا َفْوَق 
نََس��ِبِهْم َو َألَْقُوا الَْهِجیَنَة َعَلی َربِِّهْم َو َجاَحُدوا اهلل َ َعَلی َما َصَنَع بِِهْم ُمَکابََرًة لَِقَضائِِه َو ُمَغالََبًة آِلاَلئِِه 
َفِإنَُّهْم َقَواِعُد َأَساِس الَْعَصِبیَِّة َو َدَعائُِم َأْرَکاِن الِْفْتَنِة َو ُسُیوُف اْعِتَزاِء الَْجاِهِلیَِّة«بدینساندرهریک
ازاینفرازهانوعیتصویرپردازیمدقانهبهکاررفتهاست؛ازآنجاییکهمبدأوریشهخودخواهی
وانحصارطلبی،کبرونخوتاستلذاواژهاساسرابرایآناستعارهآوردهوچونصفتتکبر
بهوجودایناکابرقائماس��تآنهاراپایههایآنگفتهاس��تهمچنانکههرساختمانیروی
پایههاقرارمیگیردولفظارکانکنایهازاجزاءوقس��متهایفتنهوآش��وباستونیزآنهارا
دعائموستونهایفتنهوآشوبولفظسیوفرابرایآنهااستعارهآوردهاستبهاعتباراینکه
آناندرامورمنس��وببهجاهلیتدارایموقعیتوتصمیمهایقاطعونافذبودهاندچنانکه

شمشیربرهرجاکهواردشودقاطعوبرندهمیباشند.)بحرانی،1362:ج4،447(

1-4- بصیرت افزایی
بصیرتدراصطالحبهروش��نبینیوفهمعمیقواقعیاتوحوادثدرجهتتشخیصحق
ازباطلگفتهمیشود)ابن منظور، 1414:ج4،  65؛ قرشی، 1371: ج1،  195(.اینمفهومبامصداق
داناییهمراهباباوروایمانازآگاهیهایس��طحیمتمایزگش��تهاس��ت.ازمنظرمحققان،
بصیرتهماندرکعمیقوبههنگامازحقایقاستکهموجبتحلیلوتشخیصوحرکت

آگاهانهمیگرددومراتبباالیآنباافاضهالهیحاصلمیشود)حاجی صادقی، 1393:14(.
درنگرهاسالمیتصمیمگیریهوشمندانهبرمبنایبصیرتودرایت،ازجملهخصیصههای
مؤمنانبهش��مارمیآید.حضرتامیردرخطبه153انس��انبصی��ررافردیمیداندکهبه
درس��تیبش��نود،اندیش��هکند،س��پسبابینشدرآندرنگکندوازرخدادهاپندگیردو
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بهرهمندشودخودراازپرتگاهصیانتنماید.
توصیهحضرتعلیبهیارانخویشدربارةحرکتبرمبنایبصیرتآنجاکهمیفرماید:
»فانفذوا علی بصائرکم؛ابن ابی الحدید، 1965/ج:10/ 178؛پسبرپایهبینشهایخودبهراه
افتید«،گویایاهمیتاتخاذاینرویهدرساحتفکریایشاناست.امامدرخطبهقاصعه
درمواجههباباورهایمتعصبانهانحرافیبهذکراسراررفتارها،ایجادنگرشژرفوارائهحقیقت
نابوبصیرتآفرینپرداختهومیفرماید:»پسایمردم!ازکیفرالهیوعقوبتاو،کهدامنگیر
زورمندانومس��تکبرانپیشازش��ماش��دعبرتبگیریدوبیاندیشیدکهچگونهصورتهای
نازپروردهوپهلوهاینرمونازکش��انبررویخاکهایقبرنهادهش��ده،بهخداپناهبریداز
پیآمده��ایخودخواهیوتکبر،چنانک��هازگرفتاريهایروزگاربهاوپناهمیبرید.اگرحق
تعالیبهیکیازبندگانشاجازهکبرورزیدنوخودبینیمیداد،رخصتاینکاررابهپیامبران
وفرشتگانخاصخودمیداد،اماخداوندخودبینیوکبرورزیرابرایآنانناپسندداشتو
تواضعوفروتنیراشایستهایشاندانستبدینسببآناننیزرخسارهایخودبرزمیننهادهو
چهرههابرخاکساییدندودربرابرمؤمنانوخداپرستانبالهایتواضعگشودندوآنهامردمی
مستضعفبودند،خداوندآنانرابهگرسنگیآزمودهوبهانواعمشقتمبتالوبهامورترسآور
امتحانشانفرمودوازناشایستههاآنانراخالصوپاکساخت.پسازروینادانیوعدمآگاهی
بهمواردآزمایشوامتحان،خشنودیوخشمخدارابهداراییوداشتنفرزندندانیدوآنهارا
ُهْم بِِه  مالککارمپنداریدبهدلیلاینکهخداونددرقرآنکریممیفرماید»َأ َیْحَسُبوَن َأنَّما نُِمدُّ
ِمْن ماٍل َو بَِنیَن نُساِرُع لَُهْم ِفي الَْخْیراِت بَْل ال َیْشُعُروَن«وگاهیخداوندبرخیبندگانشراکه
استکبارمیورزندوخویشتنرابزرگمیشمرندبهوسیلهدوستانشکهدرنظرآنانضعیفو

بیمقدارمیآیندموردآزمایشقرارمیدهد.«)بحرانی1362: ج 4، 278-271(
ایشانمخاطبانراازتنآساییفکریوانفعالعقالنینسبتبهرسوباتفکریپیشینیان
بازمیدارد.حضرت،مخاطبانرابهاندیشهپیرامونکنهحقیقتوتحلیلمنطقیوامیداردو
ضمنفعالسازیذهنمخاطب،ویراملزمبهسنجشنظراتوباورهاواعمالخویشنموده
وازاینرهگذرویرابهنادرستیعقایدوعملکردهاآگاهمیسازدوبهتصحیحرفتارهامتمایل
میس��ازد.ازآنجاکهعبادتهمانتس��لیمدربرابرذاتاحدیتواظهارفروتنیدرپیش��گاه
معبوداست،نقشتربیتیبسزاییدرپرورشروحتواضعودرهمشکستنخودبزرگبینیایفا
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مینمایدوپاالیشروحواالیانس��انیراازآلودگیهاس��ببمیشود.حضرتعلیبرآثار
انس��انسازعبادتتأکیدمینمایند،درادامهسخندرتعبیرینغزمیفرمایندبهآثارعبادت
بنگریدکهچگونهش��اخههایدرختتکبررادرهممیش��کندوازروییدننهالخودپرستی

جلوگیریمیکند.)اْنُظُروا ِإلَی َما ِفي َهِذِه اأْلَْفَعاِل ِمْن َقْمِع نََواِجِم الَْفْخِر َو َقْدِع َطَوالِِع الِْکْبِر(.
ام��امپسازتوجهدادنمردمبهافکارواهیوافتخاراتباطل،امورپس��ندیدهایکه
س��زاواراس��تموردمباهاتوتعصبواقعش��ودرابیاننمودهاند،نکتهشایانتوجهآنکهبا
عنایتبهس��ببصدوراینخطبه،فضیلتهایموردنظرحضرتدرموردآنمخاطبان
کهمس��بباننزاعهایمحلیبودند،بس��یاراصالحگرایانهبودهاس��ت.ایشانبدینفضیلتها
اشارهمینمایند:رعایتهمسایهداری،وفایبهعهد،پیرویکردنازنیکیها،مخالفتباتکبر
کهکنایهازفروتنیوتواضعمیباش��د،اهتمامبهش��رافتوفضیلتومداومتدراینمسیر،
بخش��شواحساننس��بتبهدیگران،خودداریازظلم،پرهیزازآدمکشی،انصافبامردمو

رعایتعدالتدردادوستد،فروبردنخشمواجتنابازفساددرزمین.
پسازآنکهامامیارانخودرابهخویهایپس��ندیدهوانجامکارهاینیکسفارش
مینمایند،آنانراازاتصافبهرذایلاخالقیودارابودنویژگیهایناپسندبرحذرمیدارندو
میفرمایند:»ازکیفرهاییکهدراثرکرداربدوکارهایناپسندبرامتهایپیشینواقعشدهبر
حذرباشیدوحاالتآنهارادرخوبیهاوسختیهاهموارهبهیادآورید،نکندشماهممانندآنان
باشید،پسآنگاهکهدرتفاوتحالآنانبههنگامیکهدرخوبیبودندوهنگامیکهدرشّر
وبدیقرارداشتنداندیشهکردید.بهسراغکارهاییبرویدکهموجبعزتواقتدارآنانشد،
دشمنانراازایشاندورکردهعافیتوسالمتبرآنهارویآورد،نعمترادراختیارشانقرار
دادوکرامتوشخصیتباعثپیونداجتماعیایشانشد،یعنیازتفرقهوپراکندگیاجتناب
ورزیدند،درالفتوهمکاریهمتگماش��تندویکدیگررابهآنتوصیهوتحریصکردندواز
هرکاریکهستونفقراتآنهارادرهمشکستوقدرتشانراسستکرداجتنابورزید،یعنی
ازکینههایدرونی،بخلوحسدوپشتکردنبههموپراکندهشدنقدرتها)بحرانی 1362: ج 

4،295؛ جعفری،1376: ج 16،242(
بدینس��انحضرتامیرضمنوضوحبخش��یبهمحدودیتهایش��ناختیانسانها،
آنانرابهلزومبرقراریروابطاجتماعیهمس��طحفرامیخواند.دراینخطبهکیفیتروابط
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اجتماعیبراس��اسارزش��هاوهنجارهایاخالقیودینیس��نجشمیگردد.دراینراس��تا
مجموعهرفتارهایاجتماعیازجمله؛بخل،فخرفروش��ی،غ��روروکبرکهروابطاجتماعیرا
بهصورتعمودیجهتدهیمینمایند،نکوهشمیش��ودوضمنبسترس��ازی،الگودهیو

سفارشهایی،تغییرروابطاجتماعیعمودیتوصیهمیگردد.

1-5- تولید تعهد اجتماعی
تعه��داجتماعیدرن��گاهروانشناس��اناجتماعی،عاملیاس��تکهباعثمیش��ودافراددر
موقعیته��ایمختلفبهگونهایرفتارنمایندک��هانتظاراتدیگرانآنرفتارراصحیحتلقی
نماید.اینامرباتنظیمروابطاجزایجامعهموجبافزایشاعتماداجتماعیواحساسامنیت
همگانیوکاهشناهماهنگیشناختیودرنهایتثباترفتاراعضایجامعهمیشود.درمقابل
عدمپایبندیبهتعهداتاجتماعیباعثفردگراییخودخواهانهخواهدشد.)چلبی، 1384: 133(
توجهبهتعهداتاجتماعیدرمیانکنش��گرانیکجامعه،یکیازویژگیهایاصلیجامعه
بهنجارمیباشدوبهزیستیروانشناختیافرادراموجبخواهدشد.نظماجتماعیکهمبتنی
برهماهنگیتماماجزایجامعهاس��تزمانیمحققخواهدش��دکهاف��رادبهعنواناجزای
جامعهوظایفومس��ئولیتهایخودراش��ناختهوانجامدهندوناهماهنگیهایش��ناختی
خودراکاهشدهند.درغیراینصورتنظاماجتماعیبامشکالتعدیدهایروبرومیگردد
ومسببآشفتگیهاوازهمگسیختگیهایاجتماعیخواهدشد.دراینراستاایجادروحیه
مس��ئولیتپذیریوتعهداجتماعی،دغدغهمتولیانامورکالندراجتماعبهش��مارمیآید.
حض��رتعلیاص��الحجامعهرامنوطبهاص��الحوضعیتروانیواخالق��یافرادجامعه
میداندوطبعارسالتیکمصلحرادرمعماریملکاتوعاداتانسانهاجستجومیکند.)بنیاد 

نهج البالغه،1373: 359(
امامرمزسیادتوسربلندیگروههارادرهمدلیووحدتدانستهوخواریوانهدام
رانتیجهتفرقهوتشتتمعرفینمودهاست:»پسبنگریدکهآنهادرچهحالیبودند،هنگامی
کهجمعیتشانمتحد،خواستههایشانمتفق،قلبهاواندیشههایشانمعتدل،دستهاپشتیبان
هم،شمش��یرهایاریکنندهیکدیگر،دیدهانافذوعزمهاومقصودهاش��انهمهیکیبود.آیا
آنانمالکوسرپرس��تاقطارزمیننش��دند،وآیازمامدارورئیسهمهجهانیاننگردیدندو
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بهپایانکارایش��اننیزنگاهکنید،آنگاهکهپراکندگیدرمیانش��انواقعش��د،الفتشانبه
تش��ّتتگرایید،هدفهاودلهااختالفیافت،بهگروههایبیش��مارتقس��یمشدندودرعین
پراکندگ��یباهمبهنب��ردپرداختند،دراینهنگامبودکهخداوندلب��اسکرامتوعزتاز
تنشانبیرونکردوفراخینعمتراازآنانسلبکردتنهاآنچهازآنهاباقیماند،سرگذشت
آنانمیباشدکهدرمیانشمابهگونهدرسعبرتیاستبرایکسانیکهبخواهندپندواندرز

بگیرند.«)بحرانی،1362:ج 4، 295(
امامدرقالبعباراتیبسیارشیوا،برکاتآییناسالمدرحوزهبرقراریامنیتاجتماعی
رایادآورمیش��وند.ایشاننعمتهاالهیرابهپرندهایتشبیهمیکنندکهجوجههایخودرا
زیربالوپرگرفتهوآرامشمیبخش��د،س��پسآنرابهنهرهایزاللیکهموجبشادابیو
آسودگیباغهاتوصیفمینمایند.درادامهاینسخنبهنعمتمهمحکومتسرافرازومقتدر
اسالمیاش��ارهکرده،میفرمایند:»امورشاندرسایهقدرتکاملاستوارشدودرپرتوعّزتی،
پیروزقرارگرفتند،وحکومتیثابتوپایدارنصیبآنانشد،پسزمامداروحاکمجهانیانو
سالطینرویزمینشدند،ومالکوفرمانروایکسانیشدندکهقبالبرآنهاحکومتداشتند
وقوانینواحکامرادربارهکسانیجاریکردندکهدرزمانهایگذشتهدربارهخودشاناجرا
میکردندکسیقدرتدرهمشکستننیرویآنهارانداشتوهیچکسخیالمبارزهباآنان

رادرسرنمیپروراند.«
امامدرترغیبمخاطبانبهبرقراریروابطهمدالنهاجتماعیتأکیدمینمایند،عالرغم
گ��ذارازدورانجهالتوتوحشوبهرهمندیازنس��یمحیاتبخشمعارفالهی،باردیگربه
س��ببخودستاییدردامانتباهیهایگذش��تهغلطیدیدوبرایشناختحقایقواالیدین
تالشننمودید.ایش��انضمنتخطئهش��عار)النار و ال العار()آتش،آری،وننگوعار،نه(که
دستاویزاشخاصخودخواهومتکبر،بهمنظورمبادرتبهفتنهوآشوبواعمالضدانسانیو
فرارازقوانیناخالقیودینیبوده،تصریحمینمایند،اتخاذاینرویهموجبوارونهجلوهدادن
وجههاسالممیگردد.س��پسامامدرموردشکستنپیمانهایالهییاهشدارمیدهند
خدابهسببپایبندیشمابهتعهداتدینی،دربیندیگرگروهها،حریمامنیبرایشماقرار
داد،حالچنانچهبهارزشهایغیراسالمیرجوعکنید،درمقابلدشمنانمصوننخواهیدماند.
حض��رتعلیبانگاهیبهرخدادهایدورانپیش��ین،مخاطبانرابهتأملدروقایع
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عصرخوددعوتمیفرمایند:»ِإنَّ اهلل َ ُسْبَحانَُه لَْم َیْلَعِن الَْقْرَن الَْماِضَي بَْیَن َأْیِدیُکْم-  ِإالَّ لَِتْرِکِهُم 
َفَهاَء لُِرُکوِب الَْمَعاِصي َو الُْحَلَماَء لَِتْرِک التََّناِهي  اأْلَْمَر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن الُْمْنَکِر-  َفَلَعَن اهلل ُ السُّ
ْلُتْم ُحُدوَدُه َو َأَمتُّْم َأْحَکاَمُه«ازمنظرمفسراندراینتعابیر َأاَل َو َقْد َقَطْعُتْم َقْیَد اإْلِْساَلِم-  َو َعطَّ
ش��گفت،هش��داریاستبهمردمکهلعنتخدابرملتهایپیشازاسالمبهسببگناهترک
امربهمعروفونهیازمنکرتوس��طخردمندانودانش��مندانبود،زیراکهآنانمفاسدیرا
کهازدیگرانمشاهدهمیکردندزشتنشمردهومانعنمیشدند.دراینقسمتجامعهزمان
خودراآگاهمیکندبراینکهآناننیزمتصفبهصفاتپیشینیانهستندکهامربهمعروفو
نهیازمنکرراترککردهبودند.)بحرانی 1362:ج 4،306(تصریحبههمسانیمخاطبانحضرت
علیوامتهایبدویدرتس��اهلنس��بتبهکجرویهایاجتماع��ی،آنانرابهعاقبت

اندیشیسوقمیدهدوتوجهبهفرصتهایکنونیرایادآورمیگردد.

1-6- اثرگذاری آوایی
ازجملهمس��ائلیکهبرتأثیرگذاریتعابیرمیافزاید،س��طحآواییآناست.اینامرمحصول
سجع،جناس،آهنگالفاظ،انواعتکرارها،موسیقیمصوتهاودرآمیختگیآنباصامتهاست.
دقتدرواژهآرایییاموازنهوسجعبینواژگان،بهکالمصالبتوزیباییمیبخشدواستفاده
ازاینمولفههادرالقاءوجلبتوجهمخاطببس��یارموثراس��ت.ساختارهایآواییسخن،
نقشموثریدربرانگیختنعواطفمخاطبدارند.وجودقرینههایمس��جعفراواندرکالم

علوی،قدرتنفوذاندیشهرادوچندانمیسازد.
ازمنظرادیبانس��جعظرافتیزبانیاس��تکهپیوندوهماهنگیخاصیدربافتآوایی
کالمایجادمینماید.)ر.ک: العس��کری:  1319: 202؛ ابن االثیر1363: ج1، 212.(س��جعیکیاز
مولفههایبیانیامیرادببهشمارمیآید،کهبههمراهیهماهنگینغمههاوآواها،عنصری
استکهامتیازخاصتأثیرگذاریآواییدرذهنمخاطبراعهدهدارشدهاست.امامدر
نکوهشپیرویازمنشمتعصبانهش��یطانمیفرمایند:»الّذی وضع أساس العصبّیة، و نازع 
اهلل  رداء الجبریّة، و اّدرع لباس الّتعّزز، و خلع قناع الّتذلل« در موارد متعددی از خطبه قاصعه، 
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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البالء، بطل الجزاء/....
درخطبهقاصعه،هماهنگیصوتیوانسجامشکلیسبباستحکاموقدرتکالمشدهو
رس��التانتقالمفاهیمروش��نگرانسانیواخالقیرابهانجامرسانیدهاست.طنینهماهنگی
صوتیباانسجاممعنایی،طیفمعانیعمیقیرامنتقلمیسازد.تنوعپذیریقالبهایآوایی
س��جعدرمقاطعمختلفسخنقابلتوجهاست.بدینسانتنوعآوایی،ترکیبیمتناسبرا
حاصلشدهاست.کاربردساختارآواییمنسجمدرعبارتهایهمپایهوهمطرازبهاقتضای
موضوع،انعکاسمعنارادرذهنس��هلترس��اختهاستوتقویتوتثبیتمفهومرادرذهن
مخاطبموجبشدهاست.ازرهگذرپیوندآواییومعناییارکانسجع،فضایسخنمملواز
حرکتگردیدهوانرژیفکریمخاطبرابهحرکتدرمیآوردتابهحقیقتمکتومدرالفاظ
دستیابد.کاربردهنرمندانهسجعدردوحوزهصوتیومعنایی،اندیشهمخاطبرادرامتداد
تناوبینظاممندهدایتمیکند.واژهگزینیمتبحرانهحضرتعلیدرتوصیفمس��ّجع

برگزاریاعمالحجبهنحوفروتنانه،هرادیبیرابهتحسینوامیدارد.ایشانمیفرمایند:

»و لو أراد-  س��بحانه-  أن یضع بیته الحرام، و مش��اعره العظام، بین جّنات و 
أنهار، و س��هل و قرار، جّم األش��جار، دانی الّثمار، ملت��ّف البنی، مّتصل القوی، 
بین بّرة س��مراء، و روضة خضراء، و أریاف محدقة، و عراص مغدقة، و ریاض 
ناض��رة، و ط��رق عامرة، لکان قد صغر قدر الجزاء علی حس��ب ضعف البالء، و 
لو کان اإلس��اس المحمول علیها، و األحجار المرف��وع بها بین زمّردة خضراء، و 
یاقوته حمراء، و نور و ضیاء، لخّفف ذلک مسارعة الّشّک فی الّصدور، و لوضع 
مجاهدة إبلیس عن القلوب، و لنفی معتلج الّریب من الّناس و لکّن اهلل  یختبر عباده 
بأنواع الّش��دائد و یتعّبدهم بأن��واع المجاهد، و یبتلیهم بضروب المکاره، إخراجا 
للّتکّبر من قلوبهم، و إس��کانا للّتذلّل فی نفوسهم، و لیجعل ذلک أبوابا فتحا إلی 
فضله، و أسبابا ذلال لعفوه؛ اگر خداوند خانه محترمش، و مکان های انجام مراسم 
حج را، در میان باغ ها و نهرها، و سرزمین های سبز و هموار، و پردرخت و میوه، 
مناطقی آباد و دارای خانه ها و کاخ های بس��یار، و آبادی های به هم پیوسته، در 
میان گندمزارها و باغات خّرم و پر از گل و گیاه، دارای مناظری زیبا و پر آب، 
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در وس��ط باغستانی ش��ادی آفرین، و جاّده های آباد قرار می داد، به همان اندازه 
که آزمایش س��اده بود، پاداش نیز س��بک تر می ش��د. اگر پایه ها و بنیان کعبه، و 
س��نگ هایی که در س��اختمان آن به کار رفته از زمّرد س��بز، و یاقوت سرخ، و 
دارای نور و روش��نایی بود، دل ها دیرتر به ش��ک و تردید می رسیدند، و تالش 
شیطان بر قلب ها کمتر اثر می گذاشت، و وسوسه های پنهانی او در مردم کارگر 
نبود. در صورتی که خداوند بندگان خود را با انواع س��ختی ها می آزماید، و با 
مشکالت زیاد به عبادت می خواند، و به اقسام گرفتاری ها مبتال می سازد، تا کبر 
و خود پسندی را از دل هایشان خارج کند، و به جای آن فروتنی آورد، و درهای 
فضل و رحمتش را به روی ش��ان بگشاید، و وسائل عفو و بخشش را به آسانی 

در اختیارشان گذارد.«

نتایج:
نف��وذاجتماعیبهمثابهیکیازگرایشهایروانشناس��یاجتماعی،گویایراهبردهایمختلف
درایج��ادهمرنگ��یوارتباطاتاثربخش،درجهتنیلبهاهدافمتعالیاس��ت.ایناصطالح
بربهرهبرداریخردمندانهازروشهایمختلفوهدفداریااتخاذسازوکارهایراهبردیتوسط
نفوذگ��ردرجه��تارتقایهمنواییوتبعیتدرگروهمخاطبب��هدورازروشهایتحمیلیو
زورمدارانهداللتدارد.مداقهدراستراتژیهایبرانگیزانندهموجوددرخطبهقاصعه،گویایآن
استکهمؤلفههایذیلازمهمترینراهبردهاینفوذاجتماعیدراینخطبهبهشمارمیآیند:
-حضرتامیرازذکرشواهدتاریخیهمچونسازوکاریکارآمددررفعابهامهایفکری
مخاطباناستفادهمینمایند.ازآنجاکهکارآمدیشواهدتاریخیوحفظجنبهتأثیرگذاری
اینمعرفت،منوطبهکیفیتخوانشرویدادهاوارزیابینقادانهدادههایتاریخیاس��ت،
چنینبهنظرمیآیدکهایش��انبههنگامیادآوریشواهدتاریخیدرجهتایجادتغییر
رفتارمخاطبان،تنهابهتوصیفوقایعبسندهننموده،بلکهبهتحلیلوسنجشبرآیندهای
رویدادهانیزاهتمامورزیدهاندوبدینسانبراثربخشیاّدلهدراذهانمخاطبانافزودهاند.
-حض��رتامی��ر،ازرهگذرمعرفیگروههایمرجعمثبتومنفیکهمالکعملافراد
درش��کلدهیوارزیابیرفتارمحس��وبمیش��وند،اصالحنظامارزشیجامعهرامدنظر
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ق��راردادهاند.درتعابیرایش��انذک��رگروههایمرجعمثبتومنف��یغالباًضمنتصریح
بهپیامدهایارزشهایاتخاذش��دهتوس��طآناندیدهمیشود.ایش��انازیکسووجود
معصومینعلیهمالسالمرابهعنوانآیینهتمامنمایهدایتبهسویشاهراهتعالیوبرائت
ازبیراههتباهیمعرفینمودهاندوازسویدیگرباپردازشرویهگروههایمرجعمنفی،به

تکذیبحمایتجانبدارانهازباورهاینابخردانهایهمچونخودبرتربینیمیپردازند.
-تصویرپردازیهنریدرتعابیرنهجالبالغهنیزابزاریدرجهتارتقایفرآیندفهم،آفرینش
پندارینوتحققعینیمطالبدرس��احتذهنیمخاطباناس��ت.تش��بیهها،استعارهها،
اس��نادهایمجازیودیگرمباحثبالغیموج��وددرخطبهها،عرصهایباروربرایتجلی

اندیشههدایتمدارانهوروشنگرانهحضرتامیربهشمارمیآید.
-اماممخاطبانراازتنآساییفکریوانفعالعقالنینسبتبهرسوباتفکریپیشینیانباز
داشتهوآنانرابهاندیشهپیرامونکنهحقیقتوتحلیلمنطقیموضوعاتسوقمیدهد.
ایش��انضمنفعالس��ازیذهنمخاطب،ویراملزمبهس��نجشنظرات،باورهاواعمال
خویشنمودهوضمنبصیرتافزاییووضوحبخشیبهمحدودیتهایشناختیانسانها،
آنانرابهلزومبرقراریروابطاجتماعیهمسطحفرامیخواند.دراینخطبهکیفیتروابط

اجتماعیبراساسارزشهاوهنجارهایاخالقیودینیسنجشمیگردد.
-ازآنجاکهتوجهبهتعهداتاجتماعیدرمیانکنش��گرانیکجامعه،یکیازویژگیهای
اصلیجامعهبههنجاراستوبهزیستیروانشناختیافرادونظماجتماعیراموجبخواهد
ش��د،امامدرترغیبمخاطبانبهبرقراریروابطهمدالنهاجتماعیتأکیدمینمایدو
ضمنآگاهس��ازیآناننس��بتبهاثراتمهلکترکامربهمع��روفونهیازمنکر،لزوم

پایبندیبهتعهداتاجتماعیرایادآورمیشود.
-وجودقرینههایمس��جعفراواندرکالمعلوی،قدرتنفوذاندیشهرادوچندانمیسازد،
همچنیندقتدرواژهآرایییاموازنهوسجعبینواژگان،بهکالمایشانصالبتوزیبایی

میبخشدواستفادهازاینمؤلفههادرالقاوجلبتوجهمخاطببسیارمؤثراست.



167

عه
اص

ه ق
طب

 خ
ذر

هگ
ز ر

« ا
عی

ما
جت

ذ ا
فو

 »ن
ای

ده
بر

راه

منابع:
نهج البالغه )نسخه صبحی صالح(. -
نهج البالغه، ترجمه  محمد دشتی، قم، موسسه انتشارات مشهور، 1379. -
ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد، شرح نهج البالغه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ط2،  -

.1965
 ابن االثیر، ضیاء الدین، المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، تعلیق احمد الحوفی و بدوی،  -

دار نهضه،1363.
ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب،چ3،بیروت، دار صادر، 1414. -
ابن میثم بحرانی، میثم بن علی، شرح نهج البالغه،بی جا، دفتر نشر کتاب، 1362. -
ارونسون، الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، انتشارات رشد، 1389. -
انوری، حسن، فرهنگ سخن، انتشارات سخن، تهران، 1382. -
بنیاد نهج البالغه، مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی، تهران،1373. -
بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، کیهان، تهران، 1375. -
جرداق، جورج، روائع نهج البالغه، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه، بی جا، 1417. -
جعفری، محمد تقی، ترجمه وتفسیرنهج البالغه،چ7، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1376. -
الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، دار العلم للمالیین، بیروت،  -

.1398
چاوا، فرانکف��ورد؛ نچمیاس، دیوید،روش ه��ای پژوهش در علوم اجتماع��ی، ترجمه فاضل  -

الرجانی و رضا فاضلی، تهران، سروش،1381.
چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم، چ3، تهران، نشر نی،1384. -
حاجی صادقی، عبد اهلل، بصیرت، چیس��تی، چرایی و چگونگی، چ1، قم، زمزم شجاعی زند،  -

علیرضا، »کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران«، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، 
سال10، ش38، 1391.

خامنه ای، سید علی، بازگشت به نهج البالغه،  بنیاد نهج البالغه، تهران،1372. -
خویی، میرزا حبیب اهلل، منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه، مصحح سیدابراهیم میانجی، مکتبه  -

االسالمیه، تهران، 1358.
دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1365. -



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

168

راغب اصفهانی،حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم، 1412. -
رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه:مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، شرکت سهامی انتشار،  -

تهران، 1377.
زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ در ترازو، چ2، تهران،بی جا، 1362. -
شبر، سید عبد اهلل، االخالق، ترجمه محمدرضا حباران، قم،1384. -
شفیعی، حمیدرضا، آشنایی با نهج البالغه، تهران، انتشارات سمت، 1379. -
صدیق سروستانی، رحمت اهلل، آسیب شناسی اجتماعی، چ2، تهران، دانشگاه تهران، 1385. -
صوفی تبریزی، مال عبدالباقی، منهاج الوالیه فی شرح نهج البالغه، مصحح حبیب اهلل عظیمی،  -

تهران، آیینه میراث، 1378.
طباطبایی،س��ید محمد حس��ین، المیزان فی تفس��یر القرآن، چ5، قم، دفتر انتشارات اسالمی،   -

.1417
الطریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، دار مکتبه الهالل، 1985. -
عالمی، روح اهلل،  منطق،چ2، تهران انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی،1389. -
العسکری، ابو هالل، الصناعتین، مطبعه محمود بک،1319. -
عالیلی، عبداهلل، برترین هدف در برترین نهاد )پرتوی از زندگی امام حس��ین(، ترجمه س��ید  -

محمد مهدی جعفری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،1371.
فرانزاوی، استفن، روانشناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروزبخت و دیگران، تهران، موسسه  -

خدمات فرهنگی رسا،1381.
الفراهیدی، ابو عبدالرحمن الخلیل بن احمد، العین، دارالهجره، قم، چ2،1409. -
فلیک، اووه، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران فنی، 1387. -
فیض االسالم، سید علی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه، چ5، انتشارات فقیه، تهران، 1379. -
قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، چ6، تهران، دارالکتب االسالمیه،1371. -
کوئن، بروس، درآمدی بر جامعه شناسی، انتشارات سمت،1372. -
محمد قاسمی، حمید، جلوه هایی از هنر تصویرآفرینی در نهج البالغه، چ2، تهران، انتشارا ت  -

علمی و فرهنگی،1390
مصباح یزدی، محمد تقی، زینهار از تکبر، تدوین محسن سبزواری،انتشارات موسسه آموزشی  -

و پژوهشی امام خمینی،1386. 



169

عه
اص

ه ق
طب

 خ
ذر

هگ
ز ر

« ا
عی

ما
جت

ذ ا
فو

 »ن
ای

ده
بر

راه

معلوف، لویس، المنجد فی اللغه، الطبعه 35، دارالمشرق،بیروت، 1986. -
  مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام، دار الکتب االسالمیه، تهران، 1375. -
مهرآرا، علی اکبر، زمینه روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات مهرداد، 1373 -
هاشمی، جواهر البالغه، ط4، مکتبه االعالم االسالمی، 1413. -
یاسوف، احمر، الصوره الفنیه فی الحدیث النبوی الشریف، دار المکتبی، دمشق،2006. -

 - Allport, F.)2000(. Social psychology. Jounal Leadership and organization, 
12,23-45.

 - Altman,R at al.)2001(. The charismatic Leader: Behind the Mystique of Ex-
ceptional Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 - Elo S., &Kyngs, H, 2007 , The qualitative content analysis  process, Journal 
of Advanced Nursing 62)1(, 107-115.

 - Estafen. T.(2002). Influence tactics used by subordinate. Journal of Applied 
Psychology, 246-257.

 - Krishnan, R.)2003(. Power and moral leadership. Organization Develop-
ment Journal , 10. 145-79.

 - Rashet,L.(2006). Social influence from: www.umi.com

 - Yukle, G(2000), Influence tactics and leader effectiveness. Greenwich, CT: 
Information Age.

 - Yukle, G.(2000). Influence tactics and leader effectiveness. Greenwich. CT: 
Information Age.


