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چکيده
خطبۀ حضرت زینب (س) به عنوان یکی از جلوههای زیبای فصاحت و بالغت در زبان عربی ،برآمده
از دل س ّنت زبانی عرب و قواعد و قوانين ادبی و بالغی آن است .به همين روی درک معنای کالم آن
حضرت و بهرهمندی از لطايف و اشارات موجود در آن ،نيازمند بررسی ادبی واژگان و عبارات خطبه
میباشد.
مقالة حاضر عالوه بر مباحث علم معانی موجود در خطبة کوفه به بررسی آرايههای لفظی و معنوی اين
پدیده میپردازد و همآوايی آن را با موازين فصاحت و بالغت نمودار میسازد.
واژگان کليدي :خطبه ،فصاحت ،بالغت ،آرايههاي لفظي و معنوي،زینب(س).
 -1دانشيار دانشگاه سمنان mahmoodkhorsnadi7@gmail.com

 -2عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور سمنان
 -3دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه سمنان
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 -1مقدمه
خطابه و سخنرانى ،نقشي مهم در جامعه و تحوالت اجتماعى دارد و جايگاه آن در پیروزى انقالبها و
به ثمر رسیدن حرکتهاى بزرگ اجتماعى در جهان ،قابل انکار نیست .رهبران بزرگ جهان که هدفهاى
بزرگ را دنبال مىکردند ،در بیان آن اهداف خود از ابزار سخنورى و گفتگوي رو در رو با مردم بهره
ميبردند.
بىشک در پیروزى دعوت پیامبر بزرگوار اسالم (ص)  ،عالوه بر ابزارها و عوامل مهم دیگر (مانند:
تأثیر و نفوذ خارق العادة قرآن مجید ،اعجاز این کتاب آسمانى ،معجزههاى خود آن حضرت ،استقامت
او در راه هدف و امدادهاى غیبى خداوند) ،خطبههاى فصیح و بلیغ آن حضرت ،بسیار مؤثر بود .به عنوان
حجةالوداع در عرفات ـ یا در منى
نمونه مىتوان از خطبة بسیار مهم و مفصل و تاریخى آن حضرت در ّ

ـ یاد کرد.

خطبههاى تاریخى و مهم امیرمؤمنان (ع) در مدت خالفت ايشان ،به ویژه خطبههایى مانند :خطبة جهاد
و خطبة نظامى در میدان جنگ ص ّفین که منجر به باز پسگیرى شریعة فرات از سپاه معاویه گرديد در
حوادث آن روز ،تأثیرگذار و نقش آفرین بود.
خاندان رسالت عالوه بر اينكه اسوة شجاعت و سخاوت و مناعت طبع به شمار ميروند ،در ميدان
فصاحت و بالغت نيز گوي سبقت از ديگران ربوده و گوهرهاي حكمت را در قالب الفاظي نغز و
تركيباتي بينقص به دنياي ادبيات تقديم كردهاند.
خطبههاي عقيلة بني هاشم زينب كبری(س) ،به ويژه سخناني كه در بند اسارت بر زبان رانده و
مأموريت الهي خويش را در صحنة كالم نيز به نيكي به انجام رسانده ،از نمونههاي برجستة اين تسلط و
برتري در عرصة خطابه و سخنوري است.
در اين مقاله برآن هستيم كه خطبة ايشان را در شهر كوفه خطاب به مردم اين ديار از منظر معاني و
بيان و فنون بديعي و آرايههاي لفظي و معنوي در كنار موازين فصاحت و بالغت بررسي نماييم.
در اين رويكرد ،نخست فرازهايي از متن عربي خطبه راميآوريم،آن گاه در كنار ترجمة فارسي به شرح
نكات بالغي ،اقتضاءات معانی ،روشهای بیانی ،زیباییهای بدیعی و اغراض مورد نظر ایشان ميپردازيم.
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 -2پیشینة تحقیق
بحث نظری دربارة موضوعات بالغی و مناقشه درعناوین و وجوه تسمیه مباحث مربوط به معانی و بیان
وبدیع به حدی بسته و محدود است که سالها سخنی نو و ابتکاری جدید درزمینة بالغت ارائه نگردیده است.
علمای متأخرهم گاهی همان تعاریف و شروح را فقط در لباسی تازه بیان میکنند و زمانی دیگر به تلخیص
شروح دیگران میپردازند .اما ازآنجاکه هدف این علم شریف ،توانمندی در كاربرد کلمات فصیح و ایراد
ترکیبات شیوا و بلیغ بر پایة تشخیص اقتضای حال مخاطبان است که برای تطبیق با نیاز روحی شنونده به
روشهای متنوع بیان میگردد و درصورت لزوم به آرایههای لفظی ومعنوی آراسته میشود ،بسیاری برآن
شدندکه به جای تکرار مکررات در این مقوله و یا افزودن موضوعات مورد اختالف،رویکردی صحیح به
سوی پرورش بالغی اذهان داشته باشند تا بهاین وسیله با بهکارگیری آموزههای بالغی درعرصههای عملی
زندگی ،هرسخن را در جای خود ایراد نمايند و بر میزان اثرگذاري کالم خود بیافزایند .بررسی حجم استفاده
از انواع تقسیمات خبر و انشا واغراض موردنظرآنها در سخن بزرگان عرصة بالغت و نظرداشتن به مواضع
فصل و وصل درجمالت وتوجه به انواع ایجاز و اطناب وتحقیق دراقسام قصر و مالحظة انواع تشبیه و مجاز
و استعاره وکنایه ،و اهتمام به کند وکا و در متون مشهور و برجستة بالغی برای یافتن آرایههای لفظی
ومعنوی ازجمله عواملی هستند که برتربیت ذهن انسان در روند بالغت ،مؤثر ميباشند.
کتابهاي بسیار برای تطبیق اصول بالغت بر نامهها وخطبههای بلیغان عرب نگاشته شده که تفسیرهای
بالغی قرآن کریم ،شروح ادبی نهج البالغه و صحیفة سجادیه نمونهای از بسیار است .کتابهای«مجاز
القرآن» ازشریف رضی و«بدیع القرآن» ازابن أبي اإلصبع و«جلوه های بالغی نهج البالغه» از دکترخاقانی
و «پژوهشی در برخی از شیوه های بیان قرآن کریم» از دکترفاضلی ازآن جمله هستند .اماتاکنون هیچ
تحقیقی دربارة مصادیق بالغی در خطبههای حضرت زینب(س) انجام نشده است.
ما در این تحقیق برآن هستیم كه بيشتر شواهد بالغی را در یکی ازخطبههای حضرت زينب (ع)که
درهنگام ورود به کوفه در خطاب به مردم این شهر ایراد نمود ارائه نماييم وراهکارهای شبیهسازی بر اساس
آن را بیان کنیم.

 -3متن خطبه

الحمدهلل والصال ُة علی َجدي ُمحمد و آله َ
أهل الكوف ِة! يا َ
بعد :يا َ
الختلِ و ال َغد ِر و
أهل َ
يبن األخيار .أما ُ
الط َ
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معةُ ،و ال َه َد ِ
بكون؟ فَال َرقَ ِ
الخ ِ
فر ُة(الرنة) .فَإن َّما َمثَ ُل ُكم ( َك َمثَلِ الَّتي ن َ َق َضت غَزلَها ِمن
َ
المكرِ! أتَ َ
أت ال َّد َ
ذل و َ
أت ال َّز َ
ذون أيمان َ ُكم َد َخ ً
ال بَينَ ُكم).
بَع ِد قُ َّو ٍة أنكاث ًا ،تَتَّ ِخ َ
الشنَ ُف و َ
لشق اإلما ِء و غ ََم ُز األعدا ِء ،أو َك َمرعی
الص َل ُف و النَّ ُ
در َّ
طف و َّ
أال و َهل فيكم إال َّ
الك ِذ ُب و َم ُ
الص ُ

لحو َد ٍة؟!
َعلی ِدمنَ ٍة ،أو َك ِفضَّ ٍة علی َم ُ

أال ساء ما قَ َّد َمت ل َ ُكم أن ُف ُس ُكم أن َس ِخ َط اهللُ َع َل ُ
الع ِ
بون علی
بكون و تَنتَ ِح َ
دون) .أتَ َ
ذاب أنتُم خال ِ َ
يكم (و فِي َ

أخي؟!أجل َوالهلِ ف ُ
َابكوا فَإن َُّكم أحری بِالبُكا ِء فَابكوا َكثيرا ً
واضحكوا قليالً ،فَ َقد بُلِيتُم بِعا ِرها و ُمنِيتُم ب ِ َشنا ِرها ولَن
َ
َ
ضون قَ َ
الرسال َ ِة و َسيِّ ِد َش ِ
الجنَّ ِة
رحضوها ب ِ َغسلٍ ب َ َ
رح َ
تل َسليلِ خ َاتِم ال ُّنبُـ َّو ِة و َمع ِد ِن ِّ
باب أهلِ َ
عدها أبداً .و أنّی تَ َ
تَ َ
ِ
أساس َكلِ َمتِ ُكم و َمف َز ِع نا ِزلَتِ ُكم و َمن ِار َم َح َّجتِ ُكم و َم َد َّر ِة ُسنَّتِ ُكم
و َمال ِذ َحرب ِ ُكم و َمعا ِذ ِحزب ِ ُكم و َم َق ِّر ِسل ِم ُكم و

ند ُمقالَتِ ُكم؟
رج ِع ِع َ
الم َ
و َ

ِرون لِيَو ِم بَعثِ ُكم و بُعدا ً ل َ ُكم َو ُسحق ًا و تَعس ًا تَعس ًا و نَكس ًا نَكس ًا! لَقد
ساء ما تَز َ
ساء ما قَ َّدمتُم لأِ َن ُف ِس ُكم و َ
أال َ

يك ُم ِّ
الم َ
الصف َق ُة فبُؤتُم ب ِ َغ َض ٍب ِم َن اهلل ِ (و ُضرِبَت َع َل ُ
عی و تَبَّ ِت ا َ
سكنَةُ).
اليدي و َخ ِس َر ِت ِّ
َ
خاب َّ
الذل َّ ُة و َ
الس ُ

أی َع ٍ
أهل ُ
َوي َل ُكم يا َ
أی
هد ن َ َكثتُم؟و َّ
أی َكبِ ٍد ل ِ ُم َح َّم ٍد َصلَّی اهللُ َع َلي ِه و آل ِ ِه و َسلَّم ف ََريتُم؟ و َّ
ون َّ
در َ
الكوفَ ِة! أتَ ُ
رن ِمن َه و
الس
أی َد ٍم ل َ ُه َس َفكتُم؟ و َّ
أبرزتُم؟ و َّ
ُ
ماوات يَتَ َف َّط َ
رم ٍة ل َ ُه َهتَكتُم؟ (ل َ َقد ِجئتُم َشيئ ًا إ ّدا ً تَكا ُد َّ
أی ُح َ
َك َ
ريم ٍة ل َ ُه َ
الج ُ
األرض و تَخِّ ُّر له ِ
بال َه ّداً).
نش ُّق
تَ َّ
ُ
ِ
ماء
َقماء َك َمط َل ِع
السما ِء .أف ََع ِجبتُم أن َم َط َر ِت َّ
األرض و َمإل َّ
الس ُ
نقاء ف َ
لعاء َع َ
رقاء َص َ
وهاء َخ َ
ل َ َقد ِجئتُم بِها َش َ
ذاب ِ
دار و ال
اآلخ َر ِة أخزی و ُهم ال يُ َ
َدم ًا؟(و ل َ َع ُ
الم َه ُل ،فَإن َّ ُه -عزوجل -ال يُح ِف ُز ُه البِ ُ
نصرون) .فَال يَستَ ِخ َّفنَّ ُك ُم ُ

َوت الثّا ِر( .و إ َّن َرب َّ ُكم لَبِال ِمرصا ِد)( .فيض االسالم1366 ،ش :ص )148-147
يُ ُ
خاف َع َلي ِه ف ُ

 -4تحلیل فراز نخست خطبه
بالغت ایجاب میکند که انسان چون طبیبی حاذق ،ابتدا نیاز روحی مخاطبان را تشخیص دهد و
مقتضای حال آنها را درك نمايد،آنگاه کالم خودرامطابق آن ادا نمايد تا درجانهایشان نفوذ كند وآنها را
به سوی منویات و خواستههاي متکلم سوق دهد.
وقتي كاروان اسيران كربال به شهر كوفه وارد شد ،مردان و زنان گريستند و گريبان دريدند و صداي
شيون خود به آسمان رساندند .امام زين العابدين(ع) با صدايي ضعيف كه حاكي از غلبة بيماري بر وجود
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مباركشان بود فرياد برآورد :اينها كه گريه ميكنند چه كسي جز همينها ما را كشته است؟! در اين زمان

زينب(س) دختر علي بن ابي طالب(ع) اشاره كرد تا مردم خاموش شوند ،آنگاه فرمود:

الحمدهلل و الصال ُة علی َجدي ُمحمد و آله َ
أهل الكوف ِة! يا َ
بعد :يا َ
الختلِ و ال َغد ِر و
أهل َ
يبن االخيار .أما ُ
الط َ

معةُ ،و ال َه َد ِ
بكون؟! فَال َرقَ ِ
الخ ِ
فر ُة(الرنة) .فَإن َّما َمثَ ُل ُكم ( َك َمثَلِ الَّتي ن َ َق َضت غَزلَها ِمن
َ
المكرِ! أتَ َ
أت ال َّد َ
ذل و َ
أت ال َّز َ
ذون أيمان َ ُكم َد َخ ً
ال بَينَ ُكم).
بَع ِد قُ َّو ٍة أنكاث ًا ،تَتَّ ِخ َ
«حمد و سپاس خداي راست و درود و سالم بر جدم محمد(ص) و خاندان پاكش باد .اما بعد ،اي

اهلكوفه! اي اهل الف وگزاف و پيمان شکنی و عقب نشینی و مكر و حيله! آيا گريه ميكنيد؟ باشد كه
اشكهايتان بند نيايد و نالهتان فرو ننشيند مثال شما همچون مثال آن زني است كه رشتة خود را محكم
تابيده آنگاه از همگسسته باشد .شما سوگندهاي خويش را وسيلهاي براي دغلبازي خود ميسازيد».
در اين فراز از سخن زينب كبری(س)آرايهها و صنايع متعددي به چشم ميخورد ،از آن جمله :براعت
استهالل ،فصل الخطاب ،وصل و فصل ،اقتضاب و تجاهل العارف.

 :1-4براعت استهالل وفصل الخطاب
براعت استهالل آن است كه كالم خود را با واژگاني شيوا و تركيبي روان چنان زیبا شروع كني كه
با ظرافتي خاص بر موضوع مورد نظر نيز اشاره داشته باشد(.هاشمی1999 ،م :ص )383چنانكه مالحظه
مي شود ايشان سخن خود را با حمد و ثناي الهي و درود بر پيامبر(ص) و خاندان پاكش آغاز نموده ،به
اين ترتيب هم به زيبايي وارد سخن شده و هم انتساب خود به فرستادة خدا را درسخنان آغازین خویش
گنجانده است .کسانی که هنوز او را نمیشناختند ،با اولین جملة وی به همه چیز پی بردند.همان زمان با
عبارت «اما بعد» كه در اصطالح بالغت به فصل الخطاب معروف است(مطلوب2007 ،م :ص )549ازحمد
و ثنا به موضوع اصلي سخن خود یعنی سرزنش اهل كوفه منتقل گردیده و از صنعت اقتضاب نيز به خوبي
استفاده كرده و بدون مقدمه به اصل موضوع مورد نظرپرداخته است(.عکاوی1992 ،م :ص )200وقتی آنها
را اهل الف وگزاف وپیمان شکنی و مکر و حیله میخواند ،پشت هر واژه ،انبوهی از معانی وجود داردکه
بر وقايع اسف بارگذشته وحال آنان داللت می کند و تنها چنین لحنی میتواند وجدان به خواب رفتة ایشان
را بیدارنماید و زمینه را از درون برای توبة توابین فراهم سازد.
ذکرلفظ«اهل الخَ َتل»آنها را به یاد دعوت نامهها و وعدههای دروغین یاری رساندن به ساللة پاک
پیامبر(ص) میاندازد.کلمة«غدر» ،خاطرههای تلخ تنهاگذاشتن علی(ع)وپس ازاوفرزندش حسن(ع) و
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اینک شانه خالی کردن از زیر بار بیعت مسلم برای حسین(ع) را زنده میکند.
واژههای «خذل و مكر» نیز پرده از چشم آنان بر میدارد و اسارت دنیا و پیروی ازخواه های نفس
شیطانی را در برابرشان مجسم ميسازد .همة این الفاظ و عبارات همچون تیرهای به هدف خورده ،دلهایشان
را نرم و اشکهایشان را جاری می سازد.

 :2-4فصل و وصل
فصل و وصل يكي از مباحث مهم علم معاني است ،درتعريف آن دو به اختصار ميتوان گفت :اگر دو
جمله به وسيلة «واوعطف» به يكديگر ربط داده شوند ،اين عمل در اصطالح بالغت ،وصل و اگر بين دو
جمله ،حرف عطف «واو» و هيچ حرف ديگري قرار نگيرد ،فصل ناميده مي شود(.خطیب قزويني1377 ،ق،
1996م :ص )72هر يك از فصل و وصل مواضعي دارند كه به طور مختصر به آنها اشاره ميكنيم.
وصل در سه جا رخ ميدهد:
 .1هرگاه دو جمـلة مجاور هم هـر دو خبــري يا هــر دو انشــايي بــاشند ،بین آنها وصل برقرار

میشود .مثل جمله«الحمدهلل» و جملة «والصالة علی جدي» كه هر دو خبري هستند و لزوم ًا بايد حرف
«واو» در ميان آن دو آورده شود .مثال ديگر نيز عبارت است از دو جملة «فال رقأت الدمعة» و «الهدأت
الزفرة» كه به دليل دعايي و انشايي بودن بايد حرف عطف «واو» بين آنها ذکرگردد .
 .2هرگاه دو جمله داراي محل اعرابي يكسان باشند يا هيچكدام محلي از اعراب نداشته باشند نيز از
موارد وصل محسوب ميشود و بايد حرف عطف «واو» بين آن دو ذكر گردد ،مانند جملة «يقول» و

ُ
يقول َو ُ
يفعل» كه هر دو خبر براي «علي» و مح ً
ال مرفوع هستند و آوردن واو
علي
«يفعل» در مثال « ٌّ
بين آن دو ضروري است؛

 .3گاهي الزم ميشود علی رغم اختالف دو جمله در خبري و انشايي بودن ،براي جلوگيري از تصور
خالف معناي مورد نظر ،بین دوجمله حرف «واو» آورده شود ،به گونهاي كه اگر اين حرف ذكر نگردد،
ممكن است مخاطب منظور گوينده را درك نكند يا بر عكس بفهمد ،مثل اينكه كسي از شما بپرسد:
«هل ب َ ِرئ َعل ِ ٌي م ِ َن ال َم َر ِ
ض؟» (آيا علي از بيماري شفا يافت؟) و شما در جوابش بگويي «ال و شفاه

اهلل» (نه،ان شاءاهلل خدا شفايش دهد) با اندكي دقت مي فهميم «ال» نمايندة يك جملة خبريه است( :شفا

نيافت)،اماعبارت «شفاه اهلل» يك جملة دعائية انشائيه است و معمو ًال نبايد بين اين دو جمله واو آورده شود،
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ولي علت ذكر واو در اين مثال آن است كه اگر اين حرف بين آن دو ذكر نشود به معناي نفرين خواهد
بود زيرا «الشفاه اهلل» (يعني خدا او را شفا ندهد)(.هاشمی ،همان :ص)182
فصل در پنج جا رخ مي دهد:
• كمال اتصال؛
• كمال انقطاع؛
• شبه كمال اتصال؛
• شبه كمال انقطاع؛
• توسط بين كمالين (بایرتی1982 ،م :ص)371
ما فقط به مواردی ازفصل اشاره میکنیم که در این خطبه به کار رفته است.

 :1-2-4شواهد فصل در خطبه

بين دوجمله ندائية «يا أهل الكوفة» و«يا أهل الختل» فصل رخ داده و حرف عطف «واو» ميان آن دو
به كار نرفته است زيرا جملة دوم «يا أهل الختل» تأكيد جملة اول «يا أهل الكوفة» است و تأكيد از موارد
كمال اتصال و كمال اتصال از موارد فصل شمرده مي شود؛پس اين دوجمله نيازمند به «واو» نيستند.
بين دو جملة «يا أهل الختل» و جملة «أتبكون» حرف عطف«واو» ذكر نگرديد ،به اين دليل كه
جملة نخست «يا أهل الختل» يك جملة خبري و جملة بعدي «أتبكون» يك جملة استفهامي است .جملة
خبري و استفهامي نسبت به يكديگر كمال انقطاع دارند و كمال انقطاع از مواضع پنج گانه فصل محسوب
ميشود و به همين جهت «واو» بين آن دو نیامده است.
دو جملة «إنما مثلكم »...و «تتخذون أيمانكم» نيز بدون حرف عطف بهكار رفتهاند زيرا جملة دوم
«تتخذون أيمانكم» پاسخ براي سؤال مقدري است كه از جملة اول استنباط ميشود ،يعني گويا كسي
ميپرسد چرا ما كوفيان را همچون زني ميداني كه رشتة خود را محكم تابيده و آنگاه آن را از هم گسسته
است؟ و او در جواب فرمود :چون شما از سوگندهاي خويش بهـرهاي كامـل نبـرده اید وفقـط آن
را وسيلهاي براي دغل بازي خود ميسازيد .اينگونه ارتباط موجود بين دو جمله ،شبه كمال اتصال ناميده
ميشود كه يكي از موارد فصل است و لزومي به آوردن «واو» در ميان دو جمله نيست.

 :3-4تشبیه
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در جملة «إنما مثلكم كمثل التي  »...تشبيه تمثيل رخ داده است ،يعني كوفيان به زني تشبيه شده اند كه
ريسمان خود را پس از تابيدن از هم ميگسلد.
اركان تشبيه عبارتند از:
• شما كوفيان (مشبه)؛
• زن ريسنده(مشبه به)؛
• حرف كاف(ادات تشبيه)؛
• هيئت و منظرة مركب از انجام كاري و بهره نبردن از آن ،يا استفاده بر عكس از آن(وجه شبه
((طبانه1377 ،ق1959 ،م :ص)225-220

 :4-4اقتباس

بخشي از آية قرآن «تَتَّ ِخ ُذ َ
ون َأ ْي َمان َُك ْم َدخَ ال ب َ ْي َن ُك ْم » (نحل  /آية )92به گونهاي در كالم آورده شده

كه اگر دقت به خرج ندهيم متوجه آيه بودن آن نميشويم .این کار در محسنات بدیعی به نام اقتباس
معروف است(عکاوی1417 ،ق1996 ،م :ص )194

 :5-4تجاهل العارف
يكي ديگر از صنايع بديعي كه در عبارتهای ابتدایی خطبه مالحظه ميگردد صنعت «تجاهل العارف»
است یعنی سؤال از چيزي كه جوابش معلوم است ،به عبارت ديگر استفهام اگر به قصد طلب فهم دربارة
چيزي باشد كه جوابش را نميدانيم ،استفهام حقيقي است ،اما اگر به قصد فهميدن نباشد تجاهل العارف

ناميده ميشود) (عكاوي ،همان :ص .)287آنچه مسلم است در تجاهل العارف قطع ًا اغراضي غیر از طلب
فهم پرسشگر وجود دارد زيرا مسلم ًا او خود جواب پرسش راميداند .مانند عبارت استفهامي «أتبكون؟»
(آيا گريه ميكنيد؟) كه اگر مردم كوفه را در ذهن خود حاضر نماييم كه در حال گريه هستند ،به نظر

ميرسد پرسش حضرت زينب از آنها «أتبكون؟» يقين ًا براي شنيدن جواب آري يا خير نيست ،به ديگر
سخن استفهام اين شير زن ،استفهام حقيقي نيست بلكه تجاهل العارف و به غرض شماتت و سرزنش و
نفرين است ،يعني در تجاهل العارف هيچ گاه سؤالكننده منتظر پاسخ مخاطب نميماند بلكه تنها نظر به
غرضي دارد كه از استفهام خود طلب مينمايد.
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در ادامة فراز اول خطبه فرموند:

فو َ
الش َن ُ
ف و النَّ ُ
الصلَ ُ
الصد ُر َّ
مز األعداءِ ،أو َك َمرعی
الك ِذ ُب و َم ُ
لشق اإلماءِ و َغ ُ
طف و َّ
أال و َهل فيكم إال َّ

لحو َد ٍة؟!
َعلی دِمنَ ٍة ،أو َك ِفضَّ ٍة علی َم ُ

«هان ،آيا در شما چيزي جز الف و خودبيني و گزافهگويي و دروغ و تملق كنيزكان و كرشمه

براي دشمنان وجود دارد؟ و آيا شما چيزي جز سبزههاي رها شده در صحرا يا زيور آالت گورستان
هستيد؟»!
همانطور كه مالحظه ميشود هر دو پرسش از نوع تجاهل العارف است ،يعني سخنران منتظر پاسخ
شنوندگان نيست ،بلكه با اين پرسشهاي خود آنها را مورد هجو و ذم خويش قرار ميدهد .در واقع شخصيت
حقيقي آنها را همچون آيينههاي صاف به خودشان مينماياند وآنان را الفزن و خودبين و گزافهگو و
دروغگو و متملق و چاپلوس دشمن و علفهاي هرز و تزيينات ظاهري گورستان معرفي ميكند.
در بخش بعدي همين فراز از خطبه و در ادامه سخنان گوهر بار خويش مي فرمايد:

«أال ساء ما قَ َّد َمت ل َ ُكم أن ُف ُس ُكم أن َس ِخ َط اهللُ َع َل ُ
الع ِ
بون علی
بكون و تَنتَ ِح َ
دون) .أتَ َ
ذاب أنتُم خال ِ َ
يكم (و فِي َ

أجل َوالهلِ ف ُ
َابكوا فَإن َُّكم أحری بِالبُكا ِء فَابكوا َكثيرا ً
واضحكوا قليالً ،فَ َقد بُلِيتُم بِعا ِرها و ُمنِيتُم ب ِ َشنا ِرها ولَن
َ
أخي؟! َ
ضون قَ َ
الرسال َ ِة و َسيِّ ِد َش ِ
الجنَّ ِة
رحضوها ب ِ َغسلٍ ب َ َ
رح َ
تل َسليلِ خ َاتِم ال ُّنبُـ َّو ِة و َمع ِد ِن ِّ
باب أهلِ َ
عدها أبداً .و أنّی تَ َ
تَ َ
ِ
أساس َكلِ َمتِ ُكم و َمف َز ِع نا ِزلَتِ ُكم و َمن ِار َم َح َّجتِ ُكم و َم َد َّر ِة ُسنَّتِ ُكم
و َمال ِذ َحرب ِ ُكم و َمعا ِذ ِحزب ِ ُكم و َم َق ِّر ِسل ِم ُكم و

ند َمقالَتِ ُكم».
رج ِع ِع َ
الم َ
و َ

«هان ،چه بد براي خود پيش آورديد كه خدا بر شما خشم گرفت و در عذاب ابد جاويدان گشتهايد.

آيا بر برادرم گريه و زاري مي كنيد؟! آري به خدا كه بايد گريه كنيد ،زيرا شما به گريه سزاوارتريد.
پر بگرييد و كم بخنديد ،چون چنان آلودة ننگ و گرفتار رسوايي آن هستيد كه هرگز نميتوانيد آن را
بشوييد ،چگونه خون ساللة پيامبر خاتم و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و مأمن شما در جنگ
را خواهيد شست؟ كه پناه حزب شما و جايگاه صلح شما و محور وحدت كلمه شما و درمان درد و مصيبت
شما و تكيهگاه استدالل شما و چراغ راه و مرجع سخنانتان بود».
در اين بند از خطبه عالوه بر صنعتهاي بديعي و فنون علم معاني و بيان كه در عبارتهاي گذشته بيان شد
برخي ديگر از موضوعات بالغي همچون قصر ،تقديم و بعضي از انواع جناس نيز به چشم مي خورد.
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 :1-5اغراض خبر
هر جملة خبري ميتواند براي دست يافتن به غرض اصلي يا اغراض فرعي بيان شود .غرضهاي اصلي
خبر بر دو نوع است :يكي از آن دو ،فايدة خبر و ديگري الزم فايدة خبر ناميده ميشود .فايدة خبر يعني

رساندن حكمي به شنونده كه قب ً
ال از آن مطلع نبوده است .اما الزم فايدة خبر ،يعني اعالم اين مطلب به
مخاطب كه ما نيز از آنچه كه رخ داده ،باخبر هستيم ،مثل اينكه به شخص قبول شده در امتحان كه خود
نيز ميداند قبول شده ،بگوييم تو در امتحان قبول شدهاي ،يعني مي خواهيم به او بفهمانيم ما نيز از قبول شدن
تو در امتحان مطلع هستيم(.تفتازانی1356 ،ق:ص)43
اما اغراض فرعي خبر بسيار فراوان ميباشند .گاهي متكلم خبري را به قصد تحريك شنونده يا بر
سر رحم آوردن او يا اظهار شادي يا حسرت و گاهي به قصد توبيخ و تذكر و يا به نيت مدح و ذم يا
فخرفروشي و غيره ،بيان ميكند ،مسلم ًا در اينگونه موارد منظور گوينده فقط بيان گزارش نيست.

حضرت زينب (س) از جملة «أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل عليكم» كه به ظاهر يك
جملة خبري است ،غرضهاي اصلي يعني فايدة خبر و الزم فايدة خبر را اراده نفرمود ،چون نميخواهد آنها
را از حكمي كه نميدانند مطلع سازد يا منظورش اعالم اطالع خويش از علم آنها به معلوماتشان نيز نيست،
زيرا آنها خود ميدانند كه چه كردهاند و چه عواقبي در پيش دارند و نيز به عالم بودن زينب به حاالت
اسفبار جماعت خويش آگاه هستند ،پس اين جمله فقط به قصد سرزنش و توبيخ و قبيح نشان دادن اعمال
آنها بيان شده است.

 :2-5قصر و حصر
در جملة «و في العذاب أنتم خالدون» صنعت قصر(حصر) به كار گرفته شده است .يعني عبارت «في
العذاب» كه جايگاه اصلي آن بعد از خالدون و متعلق به خالدون است از مكان اصلي خويـش جا بـه جا
شده و پـيش از مبتدا و خبر ذكر گرديده است .در علم بالغت میگویند :تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر
(مقدم داشتن چيزي كه حق آن تأخير است ،افادة حصر و قصر ميكند) .بنابراين «في العذاب» مقصور

عليه و «انتم خالدون» مقصور است ،يعني شما قطع ًا در عذاب جاودانه هستيد.
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 :3-5کمال انقطاع
جملة «أتبكون» نسبت به جملة پيش از خود به دليل تفاوت در خبري و انشايي بودن كمال انقطاع دارد
و به همين جهت به شكل فصل يعني بدون واو عطف آمده است.

 :4-5شبه کمال اتصال
آوردن كلمة «أجل»كه خود نمايندة يك جملة خبري است و در جواب استفهام «اتبكون» و
«تنتحبون علی اخي» آمده است شبه كمال اتصال محسوب ميگردد .و آن نيز از موارد فصل ميباشد و
نيازي به ذكر «واو» پيش از «أجل» نيست.

 :5-5مقابله

در دو جملة«فابكو كثيرا ً و اضحكوا قلي ً
ال» صنعت مقابله وجود دارد ،يعني دو واژة«اضحكوا» و

«قلي ً
ال» به ترتيب در مقابل دو لفظ «فابكوا» و «كثيراً» آورده شدهاند.

مطرف
 :6-5سجع ّ

در دو جملة «فقد بليتم بعارها» و «منيتم بشنارها» سجع مطرف به كار گرفته شده است ،زيرا در آخر
هر يك از اين دو فقره ،قافيههاي مشترك «ارها» ديده ميشود(.دسوقي1288 ،ق :ص)537

 :7-5استبعاد

جملة استفهامي«أنی ترحضون»يقين ًا براي دريافت پاسخ ازكوفيان نيست ،بلكه ،به نيت استبعاد بيان شده

يعني بعيد است كه بتوانید خون ساللة پيامبر خاتم و  ..را بشوييد(.جرجاني1974 ،م :ص)177

 :8-5استتباع
صنعت استتباع كه داللت بر مدح پياپي دارد نيز به وضوح در بخش نهايي اين فراز به چشم ميخورد.
يعني در واژههاي «سيد شباب أهل الجنة» و «مالذ حربكم و معاذ حربكم و مقر سلمكم و اساس كلمتكم
و مفزع نازلتكم و منار حجتكم و مدرة سنتكم والمرج عند مقاتلتكم»كه اين واژهها همه مدح پياپي ابا عبداهلل
هستند(.ابوزید1408 ،ق1988 ،م :ص )555
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 :9-5جناس الحق
اگر دو واژة «معاذ» و «مالذ» را به دقت بررسي كنيم  ،مالحظه ميشود كه در حرف «الم» و
«عين» نسبت به يكديگر متفاوت هستند كه اين دو حرف در علم تجويد در قياس با يكديگر بعيد المخرج
هستند و به همين جهت جناس موجود در آن را جناس الحق مي گويند.

 :10-5جناس محرف ومصحف

«حرب» و « ِحزب» داراي جناس محرف و مصحف هستند .محرف از آن جهت كه اختالف
دو واژة َ

در حركت دارند يعني حرف «حاء» در واژة اول مفتوح ولي در واژة دوم مكسور است و مصحف از آن
جهت كه در داشتن نقطه با هم متفاوت ميباشند ،يعني حرف دوم واژة نخست بدون نقطه اما حرف دوم
واژة ديگر با نقطه ذكر شده است( .هاشمی ،همان :ص)326-324

 :11-5موارد وصل

ضمن ًا به دليل انشايي و طلبي بودن دو جملة «ابكوا كثيراً» و «اضحكوا قلي ً
ال» واو عطف كه نشانة
وصل است بین آنها ذكر گرديد .همچنين دو جملة «بليتم بعارها» و «منيتم بشنارها» نيز به دليل خبري
بودن هر دو جمله با واو عطف به يكديگر وصل شده اند .جملة «لن ترحضوها» نسبت به كالم پيش از
خود نيز همين حكم را دارد.

 :12-5استعارة مرکبه
اضافة «معدن» به «الرسالة» اضافة استعاری ونوع آن استعارة مکنیه است چون معدن که ازلوازم
مستعارمنه است به مستعارله یعنی«الرسالة» نسبت داده شده و خود مستعارمنه حذف گشته است .البته
ازآنجا که درهراستعارة مکنیه یک استعارة تخییلیه نیز وجود دارد ،در اینجا نیز تشبیه«معدن الرسالة» خیالی
به «معدن األشیاء» حقیقی ،استعارة تخییلیه به حساب می آید( .جرجانی1409 ،ق :ص)267

 -6تحليل فراز دوم خطبه
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ِرون لِيَو ِم بَعثِ ُكم و بُعدا ً ل َ ُكم َو ُسحق ًا و تَعس ًا تَعس ًا و نَكس ًا نَكس ًا! لَقد
ساء ما تَز َ
ساء ما قَ َّدمتُم لأِ َن ُف ِس ُكم و َ
«أال َ

يك ُم ِّ
الم َ
الصف َق ُة فبُؤتُم ب ِ َغ َض ٍب ِم َن اهلل ِ و ُضرِبَت َع َل ُ
عی و تَبَّ ِت ا َ
سكنَةُ».
اليدي و َخ ِس َر ِت ِّ
َ
خاب َّ
الذل َّ ُة و َ
الس ُ

«هان ،چه بد براي خود پيش آوريد و چه بد باري برای قيامت خود به دوش گرفتيد .نابود و سرنگون

باشيد .تالشهايتان بر باد و دست هايتان از كار بريده باد كه در معاملة دين و دنيا سرمايههايی را از دست
داده و در خشم خدا جاي گرفتيد و داغ خواري و درماندگي بر شما زده شد».

 :1-6وصل و فصل
بين جملههاي اول و دوم ازعبارتهای فوق ،واو عطف به نشانة وصل دو جملة خبري و نيز بين جملههاي
نفرين گونة دوم و سوم و چهارم نيز«واو» به عالمت وصل جملههاي انشايي طلبي به يكديگر آورده شده
است.
اما جملة «لقد خاب السعي» به جمله پيش از خود عطف نگشته يعني به شكل فصل و بدون واو آمده
است ،زيرا بر خالف جملههاي پيشين كه نفرين و طلبي بودند اين جمله يك جملة خبري است و رابطة
آن با جملههاي پيشين كمال انقطاع است كه نيازي به آوردن واو ندارد .در صورتي كه دو جملة بعدي به
دليل اتحاد در خبري بودن به همراه واو عطف ذكر شدهاند .جملههاي پاياني اين فراز نيز به همين جهت
با واو عطف همراه شده است.

 :2-6اقتباس

در جملة «ضربت عليكم الذلة و المسكنة» صنعت اقتباس از آية قرآن به كار رفته است(مريم/
آيات.)91-90

 :3-6مراعاة النظیر

در دو لفظ «ذلة» و «مسكنة» ازصنعت مراعات النظير استفاده شده است ،همچنين پيش از اين در

كاربرد واژه هاي «بعداً»« ،حق ًا»« ،تعس ًا» و «نكس ًا» نيز به نوعي مراعات النظير ديده ميشود .اين صنعت
چنانكه از اسمش پيداست عبارت از به كار بردن الفاظ مناسب در يك يا دو جمله يا بيشتر است(.تفتازاني،
همان :ص )268
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 -7تحليل فراز سوم خطبه

أی َع ٍ
أهل ُ
َوي َل ُكم يا َ
أی
هد ن َ َكثتُم؟! و َّ
أی َكبِ ٍد ل ِ ُم َح َّم ٍد َصلَّی اهللُ َع َلي ِه و آل ِ ِه و َسلَّم ف ََريتُم؟ و َّ
ون َّ
در َ
الكوفَ ِة! أتَ ُ
رن ِمن َه
الس
أی َد ٍم ل َ ُه َس َفكتُم؟! و َّ
أبرزتُم؟! و َّ
ُ
ماوات يَتَ َف َّط َ
رم ٍة ل َ ُه َهتَكتُم؟! (ل َ َقد ِجئتُم َشيئ ًا إ ّدا ً تَكا ُد َّ
أی ُح َ
َك َ
ريم ٍة ل َ ُه َ
الج ُ
األرض و تَخِّ ُّر له ِ
بال َه ّداً).
نش ُّق
و تَ َّ
ُ
«واي بر شما اي اهل كوفه! آيا ميدانيد چه جگري از محمد (ص) پاره كرده و چه پيماني از او

شكسته و چه خانداني از او به بازار آوردهايد؟ و چه خوني از او ريخته و چه حرمتي از او دريده ايد؟ چنان
كار زشتي انجام دادهايد كه نزديك است آسمانها از آن فرو پاشد و زمين پاره پاره گردد و كوهها با
خاك يكسان شود».

 :1-7فصل
جملة «ويلكم» جملهاي دعايي است كه جنبة منفي آن يعني نفرين مورد نظر است .دعا و نفرين
ازموارد انشاء وطلب به حساب ميآيند .اين جمله نسبت به كالم بعد از خود «يا اهل الكوفة» كه ندا و جزء
جملههاي خبري است كمال انقطاع دارد و از موارد فصل محسوب ميگردد ،پس نيازي به ذكر واو در
ميان آنها نيست.
أي كبد لمحمد صلي اهلل و عليه و آله و سلم فريتم؟» كه جملهاي استفهامي و انشايي
جملة «أتدرون ّ

است همين حكم را نسبت به خبر پيش از خود دارد و دقيق ًا به همين جهت است كه از ذكر واو بين اين
جمله و جملة قبل خودداري شده است.

 :2-7حصر (قصر)
«أي» در جمالت بعد از«أتدرون» مفعول مقدم براي افعال بعداز خود ميباشد و افادة حصر
واژة
ّ

ميكند و بيانگر تأكيد است.

 :3-7غرض فرعی استفهام
جملة پرسشی«أتدرون» ومعطوفهای پس ازآن که براي دريافت جواب از مخاطبان ايراد نشده اند،
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مصداق تجاهل العارف و به قصد بیدارکردن وجدان به خواب رفتة آنها است.

 :4-7اشتراک در محل اعرابی
در ميان جمالت استفهامي بعد از«أتدرون» حرف عطف واو قرار داده شده تا دليلی بر اشتراك در
محل اعرابي آنها باشد ،يعني تمام اين جمالت معطوف به جملة جواب ندا «أتدرون» هستند و محلی از
اعراب ندارند.

 :5-7وصل و فصل
آية «لقد جئتم)»...مريم  /آيات )92-90عالوه بر اينكه نمودي از اقتباس است نسبت به جمالت
استفهامي پيش از خود كمال انقطاع دارد و به همين دليل بدون واو ذكر شده است.

آيههای بعدی سه جملة وصفيه مح ً
ال منصوب هستند كه از حرف واو به عنوان نشانة وصل در ميان

آنها استفاده شده است.

 :6-7جناس مضارع
همزه و هاء در دو كلمة «إ ّدا» و « َه ّدا» با وجودي كه دو حرف متفاوت هستند اما قریب المخرج

ميباشند ،یعنی هر دو از از حروف حلقي به شمار میآیند پس دو كلمة فوق داراي جناس مضارع
هستند.

 -8تحليل فراز چهارم خطبه

ِ
ماء
َقماء َك َمط َل ِع
السما ِء .أف ََع ِجبتُم أن َم َط َر ِت َّ
األرض و َمإل َّ
الس ُ
نقاء ف َ
لعاء َع َ
رقاء َص َ
وهاء َخ َ
ل َ َقد ِجئتُم بِها َش َ
ذاب ِ
دار و ال
نص َ
اآلخ َر ِة أخزی و ُهم ال يُ َ
َدم ًا؟(و ل َ َع ُ
الم َه ُل ،فَإن َّ ُه -عزوجل -ال يُح ِف ُز ُه البِ ُ
رون ).فَال يَستَ ِخ َّفنَّ ُك ُم ُ

َوت الثّا ِر .و إ َّن َرب َّ ُكم لَبِال ِمرصا ِد.
يُ ُ
خاف َع َلي ِه ف ُ

«شما همچون عروسي بي مو ،بي تجربه ،زشت ،كور و كج خلق اين كارها را به پهناي زمين و

گنجايش آسمانها انجام دادهايد .آيا اگر آسمان خون بگريد تعجب ميكنيد؟ البته كه عذاب اخروي
رسواكنندهتر است و ياري نخواهند شد .فرصت و مهلت شما را گول نزند و سبكسر نگرداند ،زيرا شتاب
و عجله خدا را تحريك نميكند و از انتقام و خونخواهي چشم نميپوشد .البته پروردگار شما در كمين
است».
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 :1-8سجع متوازی
حضرت زينب(س) آخرين فراز خطبة خود را نيز ،سرشار از آرايههاي لفظي و معنوي و لبريز از
صنعتهاي بالغي و با حسن ختام به پايان ميبرد .چنانكه واژههاي «شوهاء»« ،خرقاء»«،صلعاء»« ،عنقاء»
و «فقماء» عالوه بر اينكه داراي موازنه هستند يعني همه بر وزن«فعالء» اند از قافية «اء » نيز برخوردارند،
بنابراين ميتوان سجع متوازي را در همة اين كلمات بالعيان مشاهده كرد.

 :2-8تشبيه
در اين بند از خطبة زينب(س) تشبيه وجود دارد .ضمير «ها» در «جئتم بها» مشبه و لفظ «مطلع»

مشبه به و حرف «كاف» ادات تشبيه است و وجه شبه متعمدا ً حذف گرديده و درک آن به عهدة مخاطب
گذاشته شده است.

 :3-8تجاهل العارف

استفهامي كه با حرف «أ» شروع شده ،قطع ًا در اين فراز به معناي استفهام حقيقي نيست بلكه به قصد

مبالغه بيان گرديده است و چنين پرسشهايي همانگونه كه پيش از اين گفته شد تجاهل العارف به حساب
ميآيند.

 :4-8طباق
بهكارگيري واژة «األرض» و «السماء» كه در مقابل يكديگر هستند ،صنعت طباق نام دارد.

 :5-8التفات

ق اقتباساست ،نمونهای
عبارت قرآني «لعذاب اآلخرة اخزی و هم الينصرون» عالوه بر اینکه مصدا 

برای التفات از خطاب به غیبت نیز محسوب میشود.

 :6-8اعتراض
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عبارت «عزوجل» یکی از موارد اطناب به نام اعتراض(جملة معترضه) است كه محلي از اعراب ندارد.

 :7-8وصل

ّ
خبر«إن» ميباشد نياز به حرف
جملة «اليخاف» به دليل هم اعراب بودن با جملة پيش از خود كه
واو دارد تا به آن وصل شود.

 :8-8اقتباس و حسن ختام
اما آخرين جملة اين خطبه عالوه بر اينكه نشانة صنعت اقتباس است از مصاديق حسن ختام نيز به
شمار ميرود ،زيرا حضرت با آوردن اين عبارت قرآني هم خطبه خود را به نيكي به پايان رسانده و هم
عاقبت بد مردم كوفه را به آنها نمايانده است.

 :9-8ایجاز
خطبة حضرت زينب(س) به دو بخش تقسيم ميگرددكه با واژة «اما بعد» از يكديگر جدا ميشوند.
بخش نخست مربوط به ستايش خدا و درود بر پيامبر و خاندان او است كه در نهايت اختصار و ايجاز
گذشت.
چنانكه بر اهل بالغت معلوم است ،ايجاز يعني ايراد معاني انبوه با لفظي اندك .حضرت زينب(س) با
ذكر واژة «الحمدهلل» تمام «حمدهاو ستايشها» را از ازل تا به ابد در وجود اليزال و لم يزل الهي منحصر
دانسته و هر حادثة منسوب به او را شايستة ثنا و ستايش خوانده و بر واسطة فيض ربوبي يعني پيام رسان
حق و خاندان پاك او كه سرچشمة خيرات هستند درود فرستاده و در اين بخش از خطبه به خوبي عقيدة

خويش «ما رأيت إال جمي ً
ال» را به نمايش گذاشته است.

 :10-8أغراض فرعي ندا
بعد عرفاني خطابه مانع از ايفاي نقش سياسي و انجام وظيفة ديني و استمرار خط سرخ شهادت با دفاع از
حريم واليت نميگردد .او در راستاي امر به معروف و نهي از منكر پس از حمد و ثناي الهي اولين واژهاي
كه به كار ميبرد حرف نداي بعيد است.
كاربرد «يا» به عنوان حرف ندای بعید با وجود نزدیک بودن مخاطبین در این جا بيانگر آن است كه
حضرت ،شأن مردم كوفه را آنقدر پست وپايين ميداند كه اگر اين مأموريت الهي برشانة او نبود آنها را
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شايسته خطاب نميدانست .آنگاه علت اين همه تحقير در يك واژه را بيان ميفرمايد و نشان ميدهد كه
این اعمال انسانها است که موجب رشد يا افت روحي آنها ميگردد.

« :11-8أال» ی استفتاحیه
در بندهاي بعدي خطبه از «اال»ي استفتاحيه كه به معناي تنبيه است استفاده نمود .به كار بردن اين
كلمه داللت برغافل بودن مخاطبان و عدم درك صحيح آنها از واقعيتهاي موجود است .البته اهل كوفه
نسبت به مقام واالي عترت پيامبر(ص) شناخت الزم داشتند اما كافي نبود يعني به آن اندازه نميرسيد كه
بتواند از آنها در مقابل زر و زور بني اميه محافظت نمايد .به همين جهت برخي به طمع جاه و مقام و برخي
ديگر از ترس جان و مال تيغ بر ساللة رسول خدا كشيدند ،حال كه به چنين ذلتي تن دادهاند ،نهيبي الزم
است تا آنها را از اين كرختي و رخوت روح نجات دهد و حال توبه در آنها ايجاد نمايد .اين مأموريت بر
دوش شير زن دشت كربال نهاده ميشود  .واژههايي كه زينب(س) در اين خطبه و خطبههاي ديگر به
كار ميگيرد چنان حساب شده و به جا است كه شگفتي بليغان را بر مي انگيزد .در بالغت كالم ،عالوه
بر اينكه بايد مطابقت آن با مقتضاي حال شنوندگان رعايت گردد پيش از آن و بيش از آن ضرورت
دارد كه تك واژههاي موجود در كالم هر يك به تنهايي فصيح بوده و تركيب آنها نيز عاري از عیوب
مخل فصاحت باشد.

 -9فصاحت کلمه
در فصاحت كلمات شرط است كه هيچ يك از عيبهاي چهارگانة تنافر حروف ،غرابت استعمال،
مخالفت قياس و كراهت سمع در آنها مالحظه نگردد(.ابوزید ،همان :ص(20-12با دقت نظر در تمام
كلمات اين خطبه در مييابيم كه هيچ لفظي در اين خطبه داراي تنافر حروف نيست يعني حروف قريب
المخرج يا تكراري به نحوي ندارد كه موجب دشواري تلفظ در زبان و سنگيني آنها بر گوش گردد.
غرابت استعمال نيز در هيچ كلمهاي به چشم نميخورد يعني واژهاي داراي دو معنا بدون تصريح در
منظور گوينده يافت نميشود يا لفظي بيمعنا و دير فهم وجود ندارد كه براي درك معناي آن نياز به تفتيش
در كتابهاي كهن يا فرهنگهاي لغت ديرين باشد.
مخالفت قياس صرفي كه يكي ديگر از عيوب فصاحت كلمه به شمار ميآيد و آن عبارت است از
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مخالف بودن لفظ با قواعد صرف ،در واژههاي اين خطبه اص ً
ال مشاهده نميگردد.
همچنين واژههايي كه داراي عيب «كراهت در سمع» بوده و با طبع سليم انسان ناسازگار و گوش از
شنيدن آن بيزار باشد در اين خطبه نیست.

 -10فصاحت کالم
فصاحت كالم عبارت است از دور بودن آن از عيبهاي ششگانة تنافر كلمات ،ضعف تأليف ،تعقييد
لفظي ،تعقييد معنوي ،كثرت تكرار و تتابع اضافات.
تنافر كلمات عبارت است از كاربرد كلماتي در كالم که به خاطر وجود حروف قريب المخرج و يا
به خاطر وجود حرفهاي تكراري موجب صعوبت تلفظ ميگردد .ما در هيچ يك از جملههاي اين خطبه با
چنين عيبي مواجه نميشويم.
ضعف تأليف عيبي استكهكالم را در برابر قواعد نحو قرار ميدهد يعني آن را مخالف با قواعد نحو
ميگرداند و ما جملهاي در اين خطبه نمي بينيم كه مخالفتي با قواعد نحو داشته باشد.
تعقييد لفظي آن است كه كالم داللت آشكار بر معناي مورد نظر نداشته باشد ،اين عيب به خاطر عدم
رعايت ترتيب جايگاه الفاظ در كالم به وجود ميآيد .اما در خطبة حضرت زينب(س) موردي كه چنين
عيبي در آن جريان داشته باشد مالحظه نميگردد.
تعقييد معنوي نيز آن است كه كالم داللت آشكار بر معناي مورد نظر نداشته باشد اما اين عيب به خاطر
نياز به واسطههاي فراوان و توضيحات زياد و لوازم بسيار براي انتقال ذهن از معناي اصلي به سوي معناي
مورد نظر به وجود مي آيد ،ما اساس ًا در خطبة حضرت زينب(س) چنين جملهاي نمييابيم بلكه جمالت به

كار گرفته شده در اين خطبه به صراحت و بدون نياز به هيچ واسطهاي معناي مورد نظر حضرتش را بيان
ميكنند.
در همة فرازهاي خطبه جملهاي ديده نميشود كه اسم يا فعل يا حرفي بدون هيچ فايدهاي تكرار شده
باشد بنابراين خطبه حضرت زينب (ع) از عيب كثرت تكرار نيز مبرا هست.
اگر با دقت در تمام جمالت اين خطبه بنگريم نمونهاي نمييابيم كه چند اسم پياپي و بدون فاصله به
يكديگر اضافه شده باشند پس عيب تتابع اضافات نيز توان حضور در كالم دلنشين نوة پيامبر(ص) نداشته
است.
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نتیجهگيري
 .1خطبة حضرت زينب (ع) كه يكي از جلوههاي زيباي فصاحت و بالغت در زبان عربي شمرده
ميشود ،از سنت زباني عرب و قواعد ادبي و بالغي آن پيروي نموده است؛
 .2بررسي و تطبيق قواعد بالغي بر فرازهاي مختلف اين خطبه ،تنها به منظور تحليل جنبههايي خاص از
زيباييشناسي آن و دستيابي به برخي از برجستگيهاي زباني اين متن زيبا انجام پذيرفته است؛
 .3كنكاش در ديگر جنبههاي زيباشناختي و زباني اين خطبه ،در ظرف اين مقاله نميگنجد و فرصتي
فراخ را طلب مي نمايد.
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تحلیل گفتمان امام رضا (ع) از منظر برنامة هدایت اعصابی -زبانی

دكتر بهزاد قنسولي
دكتر خليل قاضيزاده
3
مجيد الهي
1
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چکيده
در نظریهپردازیهای اخیر در ارتباط با تجزیه و تحلیل گفتمان ،تحقیقات ایدئولوژیک و تاریخی به
طور خاص مورد توجه قرار گرفتهاند .در این روند ،هدف ،دستیابی به راهکارهایی برای تحلیل و درک
گفتمان جوامع زبانی به منظور تعامل جهانی بهتر است .با توجه به این واقعیت که جهانی شدن خود تالشی
برای ایجاد نوعی وحدت زبان است ،جوامع زبانی در کشورهای اسالمی باید توجهي بیشتر به ارائة گفتمانی
متناسب با نیازهای انسان در دورة معاصر که عصر پیشرفتهای عظیم است ،داشته باشند .به نظر میرسد در
مدلهای حاضر مرتبط با گفتمان ،معایب و ایراداتي خاص وجود دارد که ناشی از این واقعیت است که این

مدلها تمام ًا ساخته و پرداختة بشر هستند .اما ویژگیهای گفتمان جهانی و الهی چیست؟ این مقاله به دنبال
یافتن رویکردی جدید برای تبدیل ایدهها به مدلی منسجم از گفتمان بر اساس تجزیه و تحلیل گفتمان امام
رضا (ع) با رهبران مسیحی  ،یهودی و زرتشتی زمان خود است و سعی در تجزیه و تحلیل چنین گفتمانی
توگو
از منظر برنامة هدایت اعصابی -زبانی دارد و بحث اصلی آن بیشتر معطوف به دو جنبة مهم از گف 

است که عمدت ًا در عینیت رویکرد و دانش و آگاهی منبع نمود مییابد .در پايان نتیجه گرفته میشود که
توگوی میان تمدنها بهره گرفت.
میتوان از این اصول به عنوان نظامی فعال در گف 
واژگان کليدي :گفتمان ،برنامة هدايت اعصابي -زباني ،تحليل گفتمان ،امام رضا (ع).
 -1دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
 -2استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
 -3دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد
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