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 در پرتو نقد فرمالیستی خطبۀ جهادشناسانۀ بررسی زیبایی
 1حسن مجیدی

 2فهیمه قدیمی

 چکیده

که محور اصلی آن در بررسی متون ادبیی    باشد میهای جدید نقدی نقد فرمالیستی یکی از روش

نوشیتار   پردازد. اینمتن می ادبیّتبه بررسی میزان  ادبیّاتیعنی فرمالیسم در  ؛شکل ظاهری آن است

است و در نهج البالغه  امام علی خطبۀ جهاد ادبیّتبراساس مکتب فرمالیسم در پی بررسی میزان 

نسیبت   ترواضح یهای به کاررفته درآن  دیدکند با بررسی فرمالیستی خطبه و بیان زیباییتالش می

اهمیّت نوشیتار تیالش   دهد؛  ارایهدر انتقال معنا به مخاطب ها  آن تأثیر های ظاهری اثر وبه شگفتی

هرچند به دنبال  خطبۀ جهاداست که متون اسالمی و به طور ویژه  مهمّ برای به اثبات رساندن این آن

های ادبی تهی نیستند. این نوشتار با ولی بر اساس مکتب فرمالیسم از زیبایی  باشدمی ی خاصّمفاهیم

هیای فرمیال در   فهلّؤو با هدف کشف متحلیلی و با تکیه بر رویکرد نقد فرمالیستی  -روش توصیفی

های آوایی  معنیایی  های بارز فرمالیستی در این خطبه همخواننگاشته شده است. ویژگی خطبۀ جهاد

 .و سیمایی هستند

 . موسیقایی ساختخطبۀ جهاد    فرمالیست  ادبی نقد: واژگان کلیدی

                                                           

 majidi.dr@gmail.com مسئول ۀ، نویسندحکیم سبزواری استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه -1

 fghadimi.94@gmail.comعربی دانشگاه حکیم سبزواری  دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی -2

 15/04/1398: تاریخ پذیرش  17/11/1397: تاریخ دریافت
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 همقدّم

ایی در آثیار منتقیدان ادبیی آمیده     و گاه متناقض که درباره صورت و صورتگر متعدّد تعاریف

مع  صیورتگرایی بیه   اجی  نسیبت  به سازد. در یک تعریفرا تا حدودی دشوار می آناست  تعریف 

اسیتوار  بیر اسیتقالل اثیر    آن  ۀاساس شیو و بسط صورت در اثر هنری است مفهوم کشف  شرح و

ای اثر  مانند زنیدگی  یهگرا از پرداختن به مسایل فرعی و حاشو به همین سبب  منتقد صورتباشد  می

را در ها  آن ورزد و یا الاقلّ می نویسنده  روزگار او و مالحظات تاریخی  سیاسی و اجتماعی اجتناب

تیرین  تیرین و اصیلی  مهمّ در واقع (212 :1393)امامی  . داندمراحل ثانوی و فرعی دارای اعتبار می

با اثر باید به دنبال ادبی بیودن آن باشید؛ بیه    این بود که منتقد پیش از برخورد   هافرمالیست ۀنظریّ

میتن   ادبیّیت ها بر گوهر اصیلی و  فرمالیست تأکیدبیان دیگر نوشته ادبی است و کالم ادبی نیست. 

اگیر منظیور    (48: 1384شایگان فر  ). گرفتندها تنها خود اثر را در نظر میبنابراین فرمالیست  بود

آنان شویم. گویا  توانیم منکر درستی گفتاری دریابیم  نمیصورتگرایان روسی را از صورت به درست

دیده  تیا  می« مطروحه در طریق» داده و معانی راعبدالقاهر جرجانی هم وقتی اصالت را به الفاظ می

 (20 :1373شفیعی کدکنی  ) .حدودی چنین منظوری داشته است

 نفیو  سوسیور و بیه طیور اعیمّ       اتی که در ساختار فرمالیسم روس درهم آمیختندتأثیراز میان 

شناسیی  ای برخیوردار اسیت. دریافیت اساسیی روش    پایه اهمیّتاز  به صورتی مستدلّ  شناسان زبان

سوسور این بود که ارزش و کاربرد یک واحد در زبان به معنای رایج آن به ارتباطات با واحیدهای  

که تحقیق درباره این نظام از  سوسور این بود ۀهمسان دیگری در بطن نظام زبان وابسته است. توصی

 انید کرده استدالل هافرمالیست کهچنان. باشد شناسانزبان اصلی نگرانیدل بایستمی -زبان –روابط 

 از نظام یک بطن در ابزارها دیگر اب ارتباطش به وابسته ادبی ابزار یک کاربرد و ارزشکلّی  طور به

 (1/86: 1979 بنت  نیتو). است ادبی متن ۀوسیل به مستقرّ ارتباطات

آنیان   آرا و نظیرات   و فرمالیسیت  ۀدرباره تاریخچی  مختصر یتوضیحات ۀارایپس از  این نوشتار

و در سه سطح همخوانی پرداخته  هخطباین به نقد فرمالیستی  سپس انداخته خطبۀ جهاد بهکلّی  نگاهی

 رفتیه های به کار شاهدمثال را بررسی کرده است؛ در پایان نیز تمامی آنآوایی  سیمایی و معنایی  

درصد هریک نسبت به دیگری میورد سین ش قیرار      در متن به صورت نموداری نمایش داده شده

 .گیرد می
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بیه  وان در ایین خطبیه و   های ادبی فرابه دلیل گستردگی فرمالیست و وجود زیباییاین نوشتار  

اصیلی خیود را موسییقی و     منظور وفاداری به غنای موسیقای متن و عدم اجحاف در آن  رویکیرد 

 ۀموسیقایی متن کیه خیود دربرگیرنید    مسایلبحث  به  و در طیّ داده آرایی در کالم قرار همخوان

 .است پرداخته باشد میهای آوای  سیمایی و معنایی همخوان

 ادبیات نظری پژوهش -1

 : پرسش پژوهش1-1

ها درباره لفظ در انتقیال  فرمال ۀنظریّاست که براساس نکته گویی به این این نوشتار در پی پاسخ

و این امر تیا چیه میزانیی در    بوده ق موفّفرمالیستی و ظاهری تا چه میزان از بعد  خطبۀ جهادمعانی  

 ت؟انتقال مفاهیم اثرگذار اس

 : ضرورت پژوهش1-2

از قدرت سخنوری باالیی برخوردار بوده و پیش ی ی امام علیکالم  ۀ گویندکه  این به توجّهبا

و  ادبیّیات  تیأثیر به چون و  ستها و بیانات مختلف دیگری نیز داشته ا  سخنرانیخطبۀ جهادایراد از 

چنیین    گذاری سخن در جان مخاطب واقیف بیوده  اثرهای بیانی و آوایی در انتقال مفاهیم و زیبایی

 .خالی نباشد یویژه آوا و موسیقاز حیث زیبایی ادبی و به  رود که این خطبه همانتظار می

 : فرضیّۀ پژوهش1-3

ی زیاد اسیت کیه   به حدّ درخطبه جهاد  قدرت بیانی که چونفرضیه بر این نکته استوار می باشد

بنابراین با محیدود کیردن موضیو       توان این نوشتار نگن د در آن بررسی تمام جوانب فرمالیستی

و نقید   رسیی در بر کوتیاهی های مختلف تالش شیده کیه هیی  ا   خوانهمو  ییبحث در بعد موسیقا

 فرمالیستی اثر صورت نگیرد.

 پژوهش ۀپیشین: 1-4

اند   مورد نقد فرمالیستی قرار گرفتههای نهج البالغه از خطبه شماری  براساس تحقیقات ان ام شده

علی ن فی ایوکی و دیگیران ان یام شیده و در     توسّطقاصعه که  ۀنقد فرمالیستی خطب ۀ  مقالاز جمله

به چیا    1394   تابستان15بان پژوهی دانشگاه الزهرا  سال هفتم  شماره پژوهشی ز -علمی ۀفصلنام

است و  قاصعه از منظر فرمالیستی غنیّ ۀاین مقاله به این نتی ه رسیده که خطب  رسیده است. در پایان
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 ۀزیبایی شناسی خطب  نگارش یافتهکه در این زمینه  ۀ دیگرمقال باشد.از نظر ظاهری بسیار متوازن می

رضا میر احمیدی و  سیّد  که پدیدآوران آن علی ن فی ایوکی  است نش در پرتو نقد فرمالیستیآفری

پژوهشی حیدیث پژوهیی  سیال هفیتم  شیماره       -علمی ۀباشند؛ این مقاله در دو فصلنامدیگران می

به چا  رسیده است. در پایان  این مقالیه بیه ایین     310-277ص   ص1394سیزدهم  بهار و تابستان 

و از قواعید مختلیف قاعیده افزاییی و     پربار مورد نظر از دیدگاه فرمالیستی  ۀکه خطب رسد یمنتی ه 

به چنید    های صورت گرفتهپژوهش ر یک ازه درقاعده کاهی در آن به خوبی استفاده شده است. 

محمیودی و   ۀسعیدۀ نوشت خطبۀ جهادتحلیل گفتمان ادبی  ۀ. در مقالشده است توجّهفرمالیست از بعد 

نشر یافتیه   1395و زمستان  16های نهج البالغه  سال چهارم  شماره پژوهش ۀران که در فصلنامدیگ

پژوهشگر کوشیده تا به میزان تناسب و هماهنگی میان عناصر زیبایی شناختی ادبی در خطبیه   است 

 ۀر مقالت است. دپی ببرد و در پایان نشان داده که تمام ساختارهای متنی این خطبه متناسب با موقعیّ

قاسم مختاری و دیگران که در ۀ موریس گرامون نوشت ۀنظریّبر اساس  خطبۀ جهادالقاگری آواها در 

علوی  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیی  سیال هفیتم  شیماره اول  بهیار و       ۀنامپژوهش

بررسی  ۀ. مقالاین خطبه از لحاظ معنایی مورد بررسی قرار گرفته است  به چا  رسیده 1395 تابستان

نقید   ۀاسماعیل حسینی اجداد نیاکی که در پژوهشنامۀ سیّد نوشت خطبۀ جهادشناختی و تحلیل زیبایی

 چیون  همبه بررسی فاکتورهایی  منتشر گشته 1393  پاییز و زمستان 3  سال2ادبی و بالغت  شماره 

 برخی از فنونی ادبی و معانی موجود در خطبه پرداخته شده است.  

 دیگیر در ایین نوشیتار   جنبۀ از  .رسد که این خطبه هنوز هم جای کار داردین به نظر میا چنامّ

باشد تیا بتیوان بیه     متن های موجود درمحدود به همخوانتنها  پژوهش گسترۀتالش شده است که 

نرفتیه  شده فراتر  مشخّص از این چهارچوب مقاله بنابراین ؛خوبی مسئله را برای مخاطب روشن نمود

ی آن در انتقیال  اثرگیذار های مختلف موجود در میتن و مییزان   همخوانبر میزان آن اصلی  ۀو تکی

 مفاهیم است.

صاحب  وق سیلیم  ی ی امام علیاثر   ۀشود که بدانیم گویندمی تر بیش هنگامیبحث  اهمیّت

 زیبایی شناختی و فرمی را در اختیار بگیرد که باوجود گذر چنید  مسایلبوده و توانسته است چنان 

ت بررسی از دیدگاه نقدهای نوین و همترازی بیا آثیار نیو را    آن بازهم قابلیّ ۀارایصد ساله از زمان 

 دارد.
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 پژوهش اهمیّت: 1-5

اساس مکتب  بر «شناسانۀ خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستیبررسی زیبایی»با عنوان  این نوشتار

کند که با بررسی فرمالیستی خطبه الش میاست و ت خطبۀ جهاد ادبیّتفرمالیسم در پی بررسی میزان 

ها  آن تأثیر های ظاهری اثر وتر نسبت به شگفتیواضح یدید آن  رفته در های به کارو بیان زیبایی

 خطبۀ جهاددهد تا به این نتی ه برسد که متون اسالمی و به طور ویژه  ارایهدر انتقال معنا به مخاطب 

های ادبی تهیی  ولی بر اساس مکتب فرمالیسم از زیبایی  باشدیم خاصّ یهرچند که به دنبال مفاهیم

 داشته است. به سزا یدر انتقال مفاهیم نقشو فرم نبوده و موسیقی کالم 

رسد که واژگان چنین به نظر میگرفته است  و ان اماین پژوهش با روش نقد فنی و فرمالیستی 

که بیان فضییلت   ی  خطبهکلّی  ن با فضایو نظام آوایی متن با هم متناسب هستند و شکل ظاهری آ

باشید؛  در یک راستا میی  ی  ی به آن استتوجّهبه دلیل بی آشنا برجسته و نام ۀجهاد و ناراحتی گویند

 ای با زبان اصلی متن آشنا نباشد بازهم بتوانید بیه فضیای   اگر خوانندهحتّی  همین امر باعث شده که

عربی خطبۀ جهاد به زبان فارسی از ترجمۀ نهج البالغیه   در بازگردان متن حاکم برآن پی ببرد.کلّی 

 محمّد دشتی استفاده شده است.

 فرمالیسم -2

 مییان شیود کیه   نقد  به رویکردی اطالق میی  ۀفرمالیسم با نفو ترین جنبش قرن بیستم در زمین

 ۀلقی ح "های سازمان بندی شده این جریان یکیدر روسیه جریان یافت. پایه 1930تا  1915های  سال

ان مین   "تشکیل شد و دیگری  1یاکوبسنو به ریاست  1915که در سال است  "زبان شناسی مسکو

تیونی  ). بیود  2به سرپرستی شکلوفسکی 1916در سال  "اپویاز "یا  "تحقیق در زبان شعرگونه یا نثر

 (1/40: 1979 بنت 

آغاز از طرف مخالفان ت فرهنگی جوانان اطالق شده  در عنوان فرمالیسم/ فرمالیست که بر فعالیّ

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم در مطبوعات  چه چنان»ایشان به عنوان نوعی دشنام بوده است. 

رفت. دشنام به کار می ۀهمان تلقینات  فرمالیسم نوعی مفهوم منفی داشت و به گون تأثیرایران نیز به 

                                                           
1- Jacobson  

2- Shkolovsky  
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تیرین   مهیمّ  سران ام به صورت یکی از این گروه اندک اندک این دشنام را درباره خود پذیرفتند تا

 . (80: 1391  . )شفیعی کدکنی«های فرهنگ بشری در قرن بیستم درآمدجریان

دهد و به موضیو  ییا محتیوا     اهمیّتبرای هر مکتبی که به صورت و ظاهر از اساس این اصطالح 

دار شدن رئالیسم در حدود رود. با پدییا آن را با عنوان یک اصل نپذیرد به کار می ی نداشته باشدتوجّه

( از سیوی حیزب کمونیسیت در شیوروی     1950) صورتگرایی یا فرمالیسم حدود سه دهه  1934 سال

انقالبی می دانستند و معتقد بودند فرمالیسم که به محتوا  رویکردزیرا این هنر را فاقد  ؛سابق محکوم شد

و بیه  اسیت  داری اف جوامیع سیرمایه  بورژوا و پایان انحیر  ۀیک جامع ۀپدید  ی نداردتوجّهو مضمون 

ر وجیود  ایین تنفّی   1950 ۀدانستند. گرچه تا اواسط دهتعبیری آن را نوعی هنر بیهوده و بی مصرف می

و با مرگ استالین روی آوردن به فرمالیست از سیوی هنرمنیدان   1953لیکن پس از حدود سال  داشت

 (735 :1385نوری کوتنایی  ) .معروف است "ها وب شدن یخ "دیگر جرم نبود. این دهه به 

 نفو  سوسیور و بیه طیور اعیمّ      انداتی که در ساختار فرمالیسم روس درهم آمیختهتأثیراز میان 

ای برخوردار اسیت. دریافیت اساسیی روش شناسیی     پایه اهمیّتاز  به صورت مستدلّ  شناسانزبان

آن به ارتباطات با واحیدهای  سوسور این بود که ارزش و کاربرد یک واحد در زبان به معنای رایج 

سوسور این بود که تحقیق درباره این نظام از  ۀهمسان دیگری در بطن نظام زبان وابسته است. توصی

فرمالیسیت   (1/86 :1979تونی بنیت   ). شناسان باشد نگرانی اصلی زبانمی بایست دل -زبان -روابط

ظاهرشان بررسیی   ۀارها را در زن یری و مبتنی بر همنشینی سوسور را که ساختخطّ ۀهای روسی شیو

سوسور را در نظام هیایی   ۀدر عین حال نشان دادند که چگونه باید فرضیّامّا  ؛خا  نمودندمی نماید  اتّ

زبان شناسی هستند به کار گرفت. می توان به این نکته اشیاره کیرد کیه آثیار      ۀکه خارج از حیط

نقید نیو بیه     توجّیه کایی هستند؛ دلیل این امر فرمالیست های روسی تا حدودی یادآور نقد نو آمری

 (473: 1388 ویلفرد گورین . )مرتبط ساختن فرم با قراردادها یا صناعات به کار رفته در فرم است

زبانی و زیبایی  مسایلخواننده آگاه به   زبانی است ۀلأیک مس ادبیّاتبه نظر فرمالیست ها چون 

ی دو چندان می برد و با دریافتن ایین تکنییک هیا و    تلذّشناسی از خواندن و شنیدن یک متن ادبی 

توانید  های به کار رفته در متن میی مصوّت ها وها  صامتهای آوایی  واجای اد ارتباط بین صورت

ت نویسنده را دریابد. در حقیقت می تیوان  فراتر از نیّحتّی  جنبه هایی از معانی مورد نظر نویسنده و
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دارد شکل و ساختار درونی اثر ادبی است و نیه عوامیل    اهمیّتدگاه که از نظر این دی چه آنگفت 

 (74 :1390بشیری  خواجه گیری  . )برون متنی

بیه   آراییی  همخواند کنیکی از مواردی که به ساخت موسیقایی اثر و بعد فرمالیسم آن کمک می

کیه   ایین  یعنی ؛نبه دیگر سخ است؛ های آن با یکدیگرسازی پاره همخوانآرایش سخن از راه  معنای

 :گونه های مختلفی داردکه خود های سخنش را با یکدیگر همخوان و متناسب بیاوردگوینده پاره

هیا   آن هایی که سیاختار آواییی سیخن از   ها  ه اها و واژهواجکه  این یعنی همخوان آوایی: -

 ؛هستندشود و در آهنگ و آوا با هم متناسب فراهم می

به  های تکرارای از گونهپاره  اسب در سیما نوشتاری و امالیی سخنتنیعنی  همخوان سیمایی: -

 ؛سیمایی هم دارند همخوانآوایی  همخوانتکرار واژگانی عالوه بر  ویژه

. ائتالف نیام گرفتیه اسیت    نظیر  تناسب  مؤاخات وهمان است که مراعات معناایی:  همخوان -

 (174-172 :1382 راستگو )

 .شده است توجّهآرایی در هر سه نو  آن  انهمخوه نیز ب خطبۀ جهاددر 

 هاهمخوان و خطبۀ جهاد -3

محسیوب   علی های اماماز مشهورترین خطبه -معروف است  خطبۀ جهادکه به  -این خطبه 

 اهمیّیت زند. در بخش نخست با بیان بسیارگویا و زیبیا   شود و تمام خطبه بر محور جهاد دور میمی

ی ها تبیین شیده اسیت. در بخشی   تو نیز پیامدهای ترک جهاد برای امّ آن تشریح مهمّ جهاد و آثار

بیه شیهر   « سفیان غامدی»ۀ دردناک حمل ۀکند سپس از حادث  مردم کوفه را سخت مالمت میدیگر

هیای غامیدی و   و سایر ویرانگری حضرت یباوفا ۀنمایند« حسان بن احسان» مرزی انبار و شهادت

مردم سست عراق در آن عصر و زمیان    توجّهها را مم  سرزنشدهد. در بخش سولشکر شام خبر می

کند. در آخرین بخش  آمادگی کامل خود را بیرای جهیاد بیا    را سخت مالمت میها  آن سازد ومی

دارد. در م میو  روح  خویش را در امر جهاد  بییان میی   ۀرحم و سوابق گذشتدشمن خونخوار و بی

مکیارم  ). دهید قیرار میی   تیأثیر ای را سخت تحیت  شنوندهحاکم است که هر  ایالعادهحماسی فوق

 (134-133 :1379شیرازی  

ن ان یونان قیدیم دارد و در تمیدّ  متفکّربودن داللت الفاظ  ریشه در آرا برخی از   اتیّ ۀنظریّگویا 

لی یرسیا  نظریّیه ایین   بیاره بوده انید کیه در  علمایی اسالمی نیز این عقیده گاه طرفدارانی یافته است و 
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شمارد و قدمای اهل ادب و اصیولیان  مردود میکلّی  را به نظریّهشناسی این اند. امروز  علم زباناختهپرد

کنیم در بعضی  را ردّ نظریّهو قانونمند این  اگر شکل عامّ»امّا  ؛اندرا رد کردهآن  دن اسالمی نیز غالباًتمّ

پوشیی  در رسانگی مفهوم لغوی آن چشم توانیم از نقش طبیعی ساختار کلمه و نظام آوایی آنموارد نمی

آراییی در   همخواناست که  توجّهاین نکته قابل  زمینه. در همین (315 :1373شفیعی کدکنی  )« کنیم

نییز از آن   خطبۀ جهاد ۀبه نظام آوایی اثر داشته باشد که گویند ی شایانتواند کمکانوا  مختلف آن می

 خورد:ایی در این خطبه به چشم میآر همخوانبی بهره نبوده است و هر سه نو  

 در خطبۀ جهاد همخوان آوایی: 3-1

 ۀان معتزلی قرن دوم عقیده داشته است که رابطمتفکّرگویند عبادبن سلیمان صیمری  یکی از  می

 به قایلم است که اگر بخواهیم منکر آن شویم باید در وضع الفاظ   چنان مسلّاطبیعی میان لفظ و معن

شیود  در  تعبیر می« ظاداللت  اتی الف»ۀ که گاه از آن به مسئل نظریّهشویم. این « حترجیح بال مرجّ»

ی شده اسیت کیه بسییاری از آنیان     م و علمی تلقّقدیم چنان مسلّ اندیشمندان هن و ضمیر بعضی از 

تواننید تشیخیص دهنید و    ی آن از ساختار آوایی کلمه میاهر لفظ را با معن ۀاند که رابطعی شدهمدّ

 توجّیه ل در سیاخت صیوتی آن  معنیایش را م   مّی أای را از قبل بدانند بیا ت معنای کلمهکه  این بدون

 (316  همان). شوند می

است. این تکرارها ا هاز ساخت موسیقایی  مبتنی بر تکرارهای کالمی و توازن توجّهقابل  یبخش

 تیا تکیرار   شیود و ی؛ از تکرار واج  ه ا و واژه شیرو  می  ندسته گوناگون ی  و دارای سطوحمتنوّ

یابد. هریک از این تکرارها به نیوعی ای یاد بیار    بند گسترش میحتّی  عبارت  جمله  مصرا   بیت

های دیگر مطرح شیود و بنیابراین ممکین    تواند جدا از ارزشهی  ارزشی نمیامّا  کند؛موسیقایی می

تصویری یا عاطفی نیز  ی یی  القاتأکیدهای موجب ارزش  است تکرارها عالوه بر ارزش موسیقایی

( 244 :1393امیامی   . )یابید غلبیه میی   ها بر موارد دیگیر گردد و در این میان گاهی یکی از ارزش

ها  آن مورد بحث  برای بیان مفهوم مورد نظرخود تنها به واژگان و معنای قاموسی ۀدر خطب امام

 بسیار بهره برده است.  بسنده نکرده و از تکرار و ساخت موسیقایی

ی آواییی موجیود درآن را   همخیوان تر در ساخت صوتی متن  برای فهم بهتر و تطبیق راحتا امّ

 دسته بندی کرد:توان چنین  می
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 هامصوّت همخوان آوایی در سطح: 3-1-1

است. چنین به نظیر   مصوّت چندین صامت و ۀل از کلمات و هر کلمه در بردارندجمالت متشکّ

فیاقی و بیدون هیی     تواند به صورت اتّدر جمله نمیها  آن ینشها و طرز چرسد که ترکیب واجمی

خوش  وق برای القای بهتر معانی از این قاعیده آواییی بهیره    ۀ هدفی باشد؛ بنابراین شاعر و نویسند

 تیر قموفّی  برد تا بتواند خواننده را بهتر با خود همراه سازد و با این ترفند در القای معنایی به ویمی

 به خوبی از این عنصر موسیقایی بهره برده است.  حضرتبه نیز باشد. در این خط

 واکه های درخشان قرار دارند و برای بیان صداهای بلند  هیاهو و ۀدر زمر(    ) و آ (a) اَ ۀواک

ند کیه در  هست تناسب ها و احساساتی دراز سویی دیگر با توصیف اندیشه روند ومی همهمه به کار

 (33و31 :1383قویمی  ). گیردها  صدا اوج میآن یت لّزمان 

مورد فضیلت جهیاد  دربیاره تیرک آن هشیدار      کوتاه در یتوضیح ۀارای ابتدا  خطبه پس از در

ْ» گوید:و می دهد می َْبًةَْعنْ َتَرَکُهَْرغ َْْفَمن 
َ
ُْهَْثوْ َبَسُهْاللْ لْ ُهْأ ل  و  بدانید کسی که جهاد را ناخوشایند »  «َبْالذُّ

 «پوشاند.و خواری بر او می  لّتخدا لباس   ترک کند

زییاد بیه خیوبی     دوازده بار تکرار شده است. این تکرار تقریبیاً  (a) اَ ۀکوتاه واک ۀدر این جمل

ی بلند و بیان کالم سودمند باشید.  هانگرانی گوینده در نشان دادن صدا توانسته ضمن توصیف حسّ

َ ََْبَلْلْ اْوَْشِمَلهُْ» بالفاصله در ادامه آمده است که: للِّ  ِِ ْ
ََ  ِّ ُُ ْلَُءِة ْوُضَِرَبَْعَلَقَْللْ َقَمَلِرَْوالْ ُُء َْو ل   ِِ َِبَِهْ ْلِبَْهْس 

(ْ
َ ْال  َُِْدْس  َِّلْالْ ( ْوَْا ُِ

ُ
ِْمنْ أ َْحقُّ َتض  ِِ ُِِْجَهْیِعْالْ یُِْهْ گیردد.  شود و کوچک و  لیل میدچار بال و مصیبت می»  «ل

ری محکوم اند  به جهت ترک جهاد  به خواگرداز او روی میحقّ  و ماند میگمراهی  ۀدل او در پرد

 «و از عدالت محروم است.

)اَ( شانزده مرتبه در طول کالم تکرار شیده اسیت  تکیرار     a ۀکه واکاین در این عبارات عالوه بر

 .اسیت  یاری رساندهوینده گ هشدارو ی عبارات و رساندن پیام نبیان معا   بهپایان کلمات آ( در)    واج

به نوعی تکرار آن باعث  و رسدت و هیاهو به  هن میجمعیّ یز ترکیب این دو واج باهم صدای غوغاا

 .  نماید می شایان یقافیه سازی در متن شده که به خودی خود به ساخت موسیقایی کالم کمک

حسیان  ) ابوغامد( و کشته شدن فرماندار امام) دشمن ۀخطبه و در بیان ورود فرماند ۀدر ادام

ْ»حسان بکری( آمده است که بن 
َ
ْْلِمٍدَْوَلد ْوَْغُْخْأ ت  َُ َْخیْ َْوَر

َ مرد غامدی بیا لشیگرش وارد   »  «لَرْبَْنْ ُلُهْال 

 «شهر انبار شد.
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ها و ورود سپاه هفت مرتبه تکرار شده و گویی صدای پای اسب aروشن  ۀدر این جمله نیز واک

 کند.را به شهر به  هن خواننده متبادر می

( o) اُ ۀتییر ۀ توانسته است به القای معانی مورد نظر گوینده کمک کند  واکی  که ای دیگر واکه

ه هیا و بی  به عیالوه ایین واکیه     روندهای تیره در القای صداهای بلند و نارسا به کار میاست. واکه

بنابراین صداهایی  ؛شوندگرامون درون حفره دهان تولید می ۀ  اصواتی هستند که به گفتo خصوص

 (39و37: 1383)قویمی . گذرندای میکنند که گویی از مانع یا دیوارهیرا تداعی م

َْلبْ ْوُهمْ زُُْتَْلُکُم:ْاغ ُْللْ »در باب دعوت به جهاد آمده است که: 
َ
َْلْأ َْلَوْ ِهَْمَ َْفَواللْ وُکمْ زَُِّْ ْ ْن  ََ ْلُْغَِز ٌمَْلَُُّّ

َُْيُْعقْ فِْ ِْرْ وا َْفَتوَْاِرِهمْإّل  لُّ ََ َکلْ ْ ْقْحتْ ْمتُْلْ ََْلَوَْتَخُْْتمْ ا ت  ْْاُتَْوْلرَْ َُْکُمْالْ َعَلیْ ُْشن  َْعَلَیْ ُْمِلَکَت 
َ گفیتم  »  «لُنَْطَوْ ُکُمْال 

خود  ۀتی که درون خانبا شما ب نگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند! هر ملّها  آنن که ای پیش از

فتیید  را پذیر  لّتشما سستی به خرج دادید و خواری و امّا    لیل خواهد شد  گیرد مورد ه وم قرار

 «های شما را تصرف کرد.و سرزمین بردکه دشمن پی در پی به شما حمله جا  آنتا 
از آن حیث که در کتاب نیز به طیور  امّا  ؛رسندطوالنی به نظر می این عبارات هرچند که تقریباً

 ایم. بیا ما نیز به همان شکل آن را بیان کرده  به هم مرتبط است ها و موضو  آن همتوالی آورده شد

بیسیت  کلّیی   چراکه به طیور  ؛شد o تیره ۀتکرار واک توجّهتوان مبه کالم به خوبی میکلّی  نگاهی

شیود.  آن میی  توجّیه تکرار شده است. این تکرار آن قدر زیاد است که خواننده بیه خیوبی م   مرتبه

ادامه  هشدار داده و گفته است که جهاد کنند و در کند که قبالًدر ابتدای کالم یادآوری می امام

بیه خیوبی توانسیته القیاگر فرییاد       oدارد و تکرارنتایج حاصل از سستی و ت اوز دشمن را بیان می

 ات حاصل از این نافرمانی باشد. تأثیرحزن در عدم قبول جهاد و بیانگر  شدّت گوینده از

 هاهمخوان آوایی در سطح صامت: 3-1-2

میان  ۀفاصلآن که  ست به شرطا فرین  زیبام نباشد در کالم عاطفی و زیبایی آتکرار گرچه منظّ

( اصل در واج آراییی  28 :1379وحیدیان کامیار  . )ی باشد که  هن تکرار را دریابدحروف در حدّ

اقنا  خاطر  ۀها باعث گوشنوازی و افزایش موسیقی صوتی کالم شود تا زمینآن است که تکرار واج

با این شرایط تمیام انیوا     .هم آید نه این که تکرار واج زیاد حمل بر واج آرایی شودشنوندگان فرا

 (80: 1388 اسفندیارپور ). ستا آن نیکو
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َْْبَْوَْقلْ یُتْالْ ِهُِّْمِْاللْ وَْ» توان به این عبارات اشاره کرد:می  هاتکرار صامتۀ زمین در ِْلُبْالْ َِّج  ِْمَن  َْهم 
َِْمَْقوْ الْ ُْءُِْؤَّلْلِعْهَِْتمَْاج ْ َِ و  میراند و دچار غیمّ قلب انسان را می واقعیّتبه خدا سوگند! این »  «لِطِلِهمْ َعَلقْ

 «شامیان در باطل خود وحدت دارند.کند که اندوه می

هیای روان  همخوان روان اسیت و همخیوان   ه یکنه مرتبه تکرار شده ک "ل"صامت  جا این در

بودن را تیداعی   سیّالت لیزی  لغزش و و کیفیّست  درحقیقت حالت ا که از نامشان پیدا همان طور

با کنیدی و گسسیتی کیه در     "ل"( در این شاهد مثال هم تکرار واج 53 :1383قویمی  ). کنندمی

 کنید و از سیوی  مردگی و نفو  غم به قلب را تداعی میی سیر حرکت و جریان دلآفریند  کالم می

 د. صیامت ماینمی به  هن مخاطب متبادر السیّ حرکتی آرام و چون هموحدت میان شامیان را  دیگر

َکلْ َفَتوَْ»در عبارت  "ل" َََْوَْتَخُْْتمْ ا قْْمتُْلْ ل ْحت  ت  ْْاُتَْوْلرَْ َُْکُمْالْ َعَلیْ ُْشن  َْعَلیْ ُْمِلَکت 
َ نیز هفت مرتبه  «لُنَْطْوْ ُکُمْال 

در رفتار مخاطبیان   سیّالحرکت  به خوبی توانسته "ل "تکرار شده است و این واج آرایی در حرف

است که گفته شده  ی کالمحاصل از عملشان را نشان دهد. در ابتدا ۀ( و نتی یاران امام) گوینده

دهد که این سستی به خرج دادید و بعد از آن آمده که خواری را پذیرفتید ومبحث را چنین ادامه می

سرزمین  های خود یورش ۀجا بوده که دشمن پی در پی حمله کرده و در نتی  آنسستی و خواری تا 

 است.   نمودهف آنان را تصرّ

 ۀای پس از مرحلی دیگری و مرحله ۀاند و هریک نتی در پی هم آمده  به صورت متوالی جمالت

غیر عیرب  حتّی  ر واقع شده کهثّؤمچنان در القای این توالی  "ل" تکرار صامت. پیش از خود است

فاق پس از دیگری در حال وقو  اتّهر که  آن پی ببرند و بفهمندکلّی  توانند به مفهومزبانان نیز می

کند و دوباره کالم در کالم ای اد می ای کوتاه وقفه "ل"؛ چرا که هنگام خواندن  تکرار حرف است

مانعی بر سر راه ادای راحت جملیه قیرار دارد و    چون هم "ل" گویی که حرف ؛شوداز سرگرفته می

واقع  مؤثّرکالم که بیان توالی و نتایج نامطلوب است   کلّی این امر به خوبی توانسته در انتقال مفهوم

 گردد.  

در  توقّیف کمیی   "ل"در هر دو مثالی که بیان شده به طور ناخودآگاه  هنگام رسیدن به حرف 

که کالم نیز یک سیر حرکتیی آرام و  جا  آن گردد و ازو سرعت خوانش کم می شود میبیان ای اد 

ییاری  ر در رساندن مفهوم کالم به معنای قاموسی و مفهومی کالم کند پس این امدلمرده را بیان می

 .  رساند می



 1397، زمستان 12پیاپی ، چهارمشماره ، سومسال 

 

 

 
 

96 

 

 ها: همخوان آوایی در سطح تفعیله3-1-3

 توجّیه با هم نیز قابل ها  آن به تفعیله ها و هماهنگی توجّهها مصوّت ها وبر تکرار صامتافزون 

ده است و فضای معنایی آکنیده از  انگیز و پر درد ایراد ش. این خطبه در فضایی غمروند به شمار می

 ( عیالوه بیر  172 :1383 راسیتگو  ). با صداهای بلند و کشیده همخیوانی دارد  درد  داغ  اشک و آه

  برخوردار اسیت کیه در آن   قویّ صداها بلند وکشیده هستند  اثر از چنان ساخت موسیقاییکه  این

اض قابل تقطیع بر افاعیل عروضیی  شود که گاهی با کمی اغممتناظر آوایی دیده میۀ وجود م موع

در  با یکدیگر ها  آن نظر در انتخاب واژگان و ترکیب مناسب دقّتها و توازن این ۀباشد. همنیز می

 است. داشته ی چشمگیرتأثیر خطبهی آوایی همخوان

یک با  ایم.هنمودبرای مثال به چند نمونه اشاره کرده و برای تفهیم بهتر میان آن ها فاصله ای اد 

از صداهای بلند وکشییده و متناسیب بیا      تر بیش کهشد  توجّهمتوان میبه تقطیع عبارات کلّی  نگاه

متن استفاده شده است و در بسیاری از موارد دیگر نیز دو صدای کوتاه در کنار هم قرار کلّی  فضای

 کرد. توان آن دو را به یک صدای کشیده تبدیلبراساس اختیارات شاعری می کهگرفته اند 

و بیا   باشیند  میی بسیار به هم نزدیک امّا  ؛باهم یکسان نیستند هرچند تفعیله ها در همه جا کامالً

 وزن عروضی در نظر گرفت.ها  آن برای توانمیحتّی  اغماض کمی 

َْفلَْ» ْْو 
َ
ْامْ أ ْن  ْل/ْمَْمًْلَِْرًاُْمس  عْ ْلَتِْمن  َْذِْدْهََِْ

َ
ِهَْمُلومًْکَْْلمَْْْلًفِْسْاْأ ِِ ْلَنْ ل  َِ ِِْْکَْْل/ْ  «اََْجِدِّرًْدِِْهِْعنْ لَن

U --- U- U- - -U- /-U-- U U -  - -U U- U- - /- -U U - --U - - 

واهید شید و از نظیر مین     مالمیت نخ   ف بمیردسّأتلخ  مسلمانی از روی ت ۀاگر برای این حادث»

 «سزاوار است.

است شده تکرار  بار 13مرتبه و صداهای کوتاه  23صداهای کشیده که  این در این عبارت ضمن

باشد  توازن موجیود  از ه اهای کشیده در انتقال معانی می امامبهینه  ۀاستفادۀ و خود نشان دهند

 مشهود است. میان تفعیله ها هم تقریباً

«َِّْْ
َ
ْلْأ َجْبَْش  ِْْرَجْلِلَْوَّْلْلَهْالر 

َ ْلَل/ُْحُلوُمْال  ِْ َفْط  ُْ ْْْْْْْلِلِْحَجْلِتْالْ لِلَْوُْعُقوُلَْر ُِ َْلَو
َ
يَْلمْ ُتْأ ْْن 

َ
ْْ/َْوَْلمْ َرُکمْ أ

َ
 «ِرَفةًَْمعْ ُْکمْ ِرفَْعْ أ

- - - - U-U -U-U /U- - - -UUU-U- - -U-U       UU-U- - -UU- /U- - - - -UU- 

نشیین  های شما بیه عروسیان پیرده   خرد که عقلای مردم نمایان نامرد! ای کودک صفتان بی»

شناختم! شناسیایی شیما   نمی هی  گاهدیدم و شباهت دارد! چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی

 «و اندوهی غمبار سران ام آن شد.که جز پشیمانی حاصلی نداشت 
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در ابتیدا   آغیازین شویم. در قسیمت  میها  آن نظم موجود در توجّهبا کمی تغییر در تفعیله ها  م

کوتیاه بیه ییک     یدر ادامه نیز با تبدیل دو صیدا   جزء دوم آن فقط یک صدای کوتاه اضافه است

کمی اغماض  تفعیله ها یکسان هستند. در قسمت دوم عبارت نیز همین وضیعیت حیاکم    کشیده و

آن کمی بیا هیم اخیتالف     یابتداامّا نمایند؛  میباهم یکسان  به طور دقیقیعنی پایان جمالت  ؛است

 دارد.

آن باهم اختالف دارد. اگر هیر ییک از    یابتداامّا  ؛در جزء سوم نیز پایان جمالت یکسان است

کوتاه و ی جزء دوم قرار دارند به کشیده تبدیل شوند فقط یک صدا آغازاهای کوتاه که در دو صد

 نسبت به جزء دوم اضافه است.  اوّل کشیده در جزء  ییک صدا

«
ُْْتمْ /َْوَْشَحنْ لًحِْبيَْلیْ َللْ ُْتمْ َمَلْ  ام از شما ماالمال دل من از دست شما پرخون و سینه»  «لًظَیَْغیْ رَِْصد 

 «خشم است.
UUU- - - - - /UU- - - - - - 

کوتاه نسبت  یصدا کآن یاوّل ای است؛ چرا که فقط در جزء این مثال در اوج همسانی تفعیله

 به جزء بعدی اضافه است.

 
 . درصد اجزای همخوان آوایی1نمودار 
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 سیمایی  همخوان :3-2

ز کلمات نامناسب و عبارات ناهن ار وجیود نیدارد و   یک نمونه احتّی  های نهج البالغهدر خطبه

الفاظ و کلمات اسیت اگیر بخواهیید مطلیب      این گونهاستعمال   دلیل بی ارزشی یک شعر یا خطبه

ترین ند که قرآن در عالیهست سخن شناسان معتقد ۀتر شود  قرآن کریم را مالحظه کنید؛ همروشن

البالغه بنگریید کیه از آییات    ست. سپس به نهجکلمات نامناسب ا ۀدرجات فصاحت و خالی از هم

قرآن تنظیم شده است و در عین حال که  ۀقرآن اشتقاق یافته و از معانی قرآن الهام گرفته و به شیو

تیر   توان گفت که بعد از قیرآن کیریم سیخنی فصییح    ولی می  همانند قرآن و همطراز آن نیست

ش رسول گرامیی اسیالم و   نیست  مگر سخنان پسر عمّتر  واالتر و گرانبارتر از نهج البالغه منس م

-246: 1390. )صیحفی   داشیته باشید   دهد که جایگاهی در این فنّاین مطلب را کسی تشخیص می

247) 

 از چنان قدرت سخنوری باالیی برخوردار باشد که عیالوه بیر  خطب نهج البالغه  ۀاین که گویند

دییداری مخیاطبش    لذّتداشته باشد و به  توجّهنیز اثر آوایی  بتواند به سیما و ظاهر  مسایلبه  توجّه

ی سیمایی تنها به یک بعد از تصویر و سیما اثر محدود نشده همخواناست.  توجّهبیفزاید بسیار شایان 

 و به راحتی قابل تفکیک است. 

 سیمایی  همخوان تکرار و: 3-2-1

ننید آن چنیان کیه باعیث     تکرار ک اتکریر آن است که لفظی را دربیت یا عبارت در یک معن

زیبایی کالم شود. در تکریر سه شرط الزم است: کلمه در طول بیت یا فقره بیش از دو بیار تکیرار   

د باشید و نتیوان آن را حیذف    یی مکیرّر غییر زا  به یک معنی تکیرار شیود  لفیظ     مکرّرشود  لفظ 

ی همخیوان باعث ای اد  ست وا نظر ما تکراری که در این جا مدّامّا  ؛(75 :1388 اسفندیار پور )کرد

و شیود   نمیی کلمه تکرار خود در عبارات شده تنها محدود به کلمه و تکرار عینی آن نیست؛ گاهی 

توضیح عبیارت بیه    به هنگاماست که  اهمیّتباشد. اشاره به این نکته نیز قابل فقط از یک ریشه می

دو  یتأثیری سیمایی همخوانای اد تلفیق در تکرار واج و کلمه در زیرا  ؛ها نیز اشاره شدهتکرار واج

 چندان داشته است.
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ْ»توان به این عبارات اشاره کرد: برای مثال می
ُ
َْلبْ ْوُهمْ زُْغ ْأ

َ
َْلْأ ِْفٌَمَْلََلَوْ َْیْلُْغَزِِْهَْمَ َْفَواللْ وُکمْ زَُِّْ ْ ْن  يُُّّْ

َُُْعقْ  ْْاِرِهمْ ِرْ َواإّل  لُّ ََ تی ه خدا سوگند هر ملّبا شما ب نگند با آنان نبرد کنید. بها  آن پیش از آن که»  «ْ

 «رد ه وم قرارگیرد  لیل خواهد شد.خود مو ۀکه درون خان

های سایشی لب و دنیدانی  همخوان)و( که از  vهم ریشه غزو سه مرتبه و واج  ۀدر این جمالت کلم

 ین تکرار برخوردار است.تر بیش ها در عبارت ازباشد پنج مرتبه تکرار شده که نسبت به سایر واجمی

موعد دعوت به جهاد را یادآوری کند دو مرتبیه واژه   امامیان بند دعوت به جهاد زمانی که پا در

َْهَ» این عبارات است: در آخرین خطّ اوج این تکرارامّا   تکرار شده حَرّ َْوْالْ َْنْاِْمَارًْاِْفَرََْذُْکَلُّ اََْْإُِْقَر  َْفَالْ َْحَر 
َْوْالْ ِمَنْالْ ْمْ تُْنْ کُْ َْتِفرَُّْحر  ْوَن ْفَُْقر 

َ
یْ َْنِْهْمَِْواللْ ُْتمْ ن ْأ ْالس 

َ
ها بهانه برای فرار از سیرما و گرمیا بیود.    این ۀهم»  «َفَرُِّْفْأ

 .«یدهست گریزان تر بیش کنید به خدا سوگند که از شمشیروقتی شما از گرما و سرما فرار می

 "قرّ و حرّ" و کلمات سه مرتبه «فرارا  تفرون و أفر» یعنی "فرّ" ۀ  هم ریشه های کلمجا این در

های روان قیرار   همخوانهای تکریری و در گروه همخوان)ر( که از   rاند. واجدو مرتبه تکرار شده

و شیود   میهشت مرتبه تکرار  (51: 1383 قویمی ) است سیّالجاری و  و از اصوات روان  گیردمی

 کند. تداعی میجویی افراد را به خوبی صدای فرار و بهانه  با بهره گیری از تکرار این صوتخطیب 

ای یاد کیرده اسیت در     میتن در موسییقایی مناسیب    تأثیرنوعی که  این این تکرارها عالوه بر

شنیداری از  لذّتبر افزون ی سیمایی اثر هم مفید واقع شده وباعث گشته تا خواننده به نوعی همخوان

 .دیداری هم بهره مند شود لذّت

 تسجیع و همخوان سیمایی: 3-2-2

ی آواز کبوتر و جمع آن اس ا  و در اصطالح ادبی آن است کیه کلمیات   امعن س ع در لغت به

سی ع در نثیر ماننید    » گفته: سکّاکییا هر دو یکی باشد.  ها از حیث وزن یا حرف رویّآخر قرینه

سی ع آن اسیت کیه فقیرات کالمبیا هیم       بهتیرین  (.56: 1388اسفندیارپور  ) «قافیه در شعر است

(طبیعی بییدون تکلییف وانییدازه 29ق:1416ی)جییارم وامییین مسییاوی خوش ترکیییب وغیییر تکرا

 (133ق:1421باشد.)ضناوی 

ها  آن ۀگن د که همهای به کاررفته در خطبه بسیار زیاد است و در حوصله این نوشتار نمیس ع

 شوند:میکلّی  که مشمول دو نو  کنیمرا  کر کنیم به همین دلیل تنها به چند نمونه اشاره می
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  متوازی: سجع 3-2-2-1

 دیگیر در وزن و  ۀیعنی لفظ قرینی  ؛س ع متوازی که در آن لفظ پایانی هر قرینه با همتای خود

توان  برای مثال می  رفته است ( در خطبه چندین دفعه به کار357 :1377 هاشمی ) یکسان است رویّ

َکلْ َفَتَوَْ» به این عبارات اشاره کرد: ََحْْمْ تُْلْ ََْلَوَْتَخَُْتمْ ا ْقْت  ت  َ« ... »اتلرََْ َُکُمْالْ یْ َعَلَُْشَن  ِْهَْجََوالل  ت  َْوْْلَنََدمًْْر 
ْ
َ
ْعْ أ ْ» ... «لَسَدمًَْْقَبت 

َ
ْفْ َوْأ ُْْتمْ َسد 

 
َْرأ للْ َعَلق  ِِ ِِّْقْ یری رأی و پیذ   لّیت با نافرمیانی و  »  «   ِْنَّْلِْخذ ْلِنَْوْالْ یَِْعِّ 

 «تدبیر مرا تباه کردید.

ر این عبارات هم در وزن و هم د« عصیان و خذالن»  «ندم و سدم»  «تواکل و تخا ل» کلمات

 ند.هست یکسان و از س ع متوازی برخوردار حرف رویّ

َِّْْ»در عبارت 
َ
ْلْأ َجْبَْش  ْْلَلِْْرَجْلِلَْوَّْلْلَهْالر 

َ ُْحُلوُمْال  ََفَط   ِ قیدرت  بیه خیوبی   « لِلِْحَجَلِتْالْ لِلَْوُْعُقَوُلَْر

ل( در وزن و حیرف  حلوم و عقو) کلمات  . در این عبارتاده شده استنشان د امامگویی  س ع

 .باشندهمانند هستند و دارای س ع متوازی می رویّ

 : موازنه3-2-2-2

در کیه   این که برابری دو فاصله در وزن است بدونرود  به شمار میموازنه   س عاز  دیگر ینوع

رْ » به طور مثال:  که در این خطبه نیز به کار رفته است(358 :1377هاشمی ) حد باشندقافیه متّ ِهْاللْ ُعُِْ
ُتُهْالْ َْحِِّیَنُةَْوْالْ  َُعَْنَمْ تُْ)َْتِنَُعْلُْتمْ َمَ» ... «محکم و سپر مطمیئن خداونید اسیت.    ۀزر»  «َوِثیَقةُُْجن  ْ(ِْمن  ُهْإّل 

ِْ لّل  ِِْ ْس  ِْْلِعَْوَْجِْتر  ْاّل  ْس   «اند.ای برای دفا  به جز گریه و التماس کردن نداشتههی  وسیله» «لِمَْحِْتر 

 این جمالت موازنه دارند.   در« ترجا  و استرحاماس»  «ةوثیقو  ةحِّین» کلمات

این  در شود  مثالًع شده که در یک عبارت کوتاه چندین س ع دیده میقدر کالم مس ّگاهی آن

»عبارت 
ُْْتمْ لَْوَْشَحنْ ًحْقَْلیْ بَِْللْ ُْتمْ َمَلْ  مأل و شَحَنَ(  )قَلب و صَیدر( موازنیه   )میان کلمات « لًظَیَْغیْ رَِْصد 

 وجود دارد.

َِّْْ»رت عبا
َ
ْلْأ َجْبَْش  ْْلَلِْْرَجْلِلَْوَّْلْلَهْالر 

َ ُْحُلوُمْال  ِْ َفْط  عالوه بر س ع متوازی از « لِلِْحَجَلِتْالْ لِلَْوُْعُقوُلَْر

  ؛ در این عبارتباشد میقدرت بیان نویسنده  ۀبه خوبی نشان دهندموازنه هم برخوردار است و همین 

حیادی  از نظر قافیه هیی  اتّ   زن مشترک بودهاطفال و ربات( تنها در و) رجال و ح ال( و) کلمات

 هستند. دارای موازنه؛ بنابراین ندارند



  خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی انهشناس ییزیبابررسی 

 
  

101 

 

 

 . درصد همخوان سیمایی2نمودار 

 همخوان معنایی :3-3

ای بیاهم بسیتگی و پیوسیتگی دارنید      زمانی که واژگان به کار رفته در یک عبارت به گونیه 

 ۀ. در واقع زمانی که نویسند(173 :1382راستگو  ) آیدونی( به وجود میتناسب در)همخوانی معنایی

کند به دنبال آن است که در پس این رابطه بیه  معنادار ای اد می ۀمتنی در چینش کلماتش یک رابط

تر منظور خویش برسد. ایین همخیوانی و پیوسیتگی مییان     القای بهتر مفهوم و درک و تبیین آسان

 کنیم: شود که در  یل به دو مورد اشاره میر میارامتر میسّکلمات در پرتو چند پ

 معنایی همخوانو  آیی متداعی: باهم3-3-1

آییی  دهد  با هممعنایی قرار می ۀرا در یک حوزها  آن ای کهن بر حسب ویژگیآیی واژگاباهم

ند  در مییان  سیت ه آیی متداعی بیا یکیدیگر  هایی را که در باهمشود. کاربرد واژهمتداعی نامیده می

تناسب وجود نوعی نظیم ییا توافیق و    (. 198: 1379صفوی  ) نامندصناعات ادبی  مراعات نظیر می

آور و شیادی   کنید کن کاوی انسان را ارضا می که حسّجا  آنو از است هماهنگی میان چند چیز 
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اعات نظیر نیام  مر  یکی از ترفندهایی که زیبایی آن ناشی از تناسب و هماهنگی است ... ستا زیبا

و  -غییر از تضیادّ   -که از نظر معنی باهم تناسب داشیته است دارد و آن آوردن واژه هایی در سخن 

سیخن   ۀلیّی اند که مراعات نظیر از لیوازم اوّ و زیبایی آن گفته اهمیّتیادآور یکدیگر باشند...درباره 

د که میابین اجیزای کیالم    کنیعنی در مکتب قدیم  سخن نظم و نثر وقتی ارزش پیدا می ؛ادبی است

که پییش از ایین هیم     همان طور (64: 1379وحیدیان کامیار  ). تناسب و تقارن وجود داشته باشد

ی معنیایی برخیوردار اسیت.    همخیوان اشاره شد زمانی که متن دارای تناسب و مراعات نظیر باشد از 

خطبه در توصیف  یمان ابتدابرای مثال در ه  بهره نبودهنیز از وجود تناسب در کالم بی خطبۀ جهاد

قْ ُهَوِْلبَْ» جهاد آمده است: رْ ْی َْوَْوْلُسْالت  ُِ
ُتُهْالْ ِهْالْ ُعْاللْ  « لباس  در  و جنت»کلمات « یَقَةَُْوثَِْحِِّیَنُة َْوُجن 

 از حیث پوشانندگی و حفاظت از بدن در مقابل خطرات با هم متناسب هستند.

َْبًةَْعنْ َرغ ْ» :کندن بیان میگردانی از جهاد را چنیروی ۀنتی   در ادامه
َ
ل  َْوَْشِمَلُهُْهَْثوْ َبَسُهْاللْ لْ ُهْأ َبْالذُّ

للِّ  ََْبَلْالْ  ِِ ْ
ََ  ِّ ُُ ِْلَُءِةَْوُْضِرَبَْعَلقَْللْ َقمَْالْ ْلِرَْوُُْء َْو

ل   ِِ َِبِهْ خدا لبیاس    هرکس جهاد را ترک کند»  «لِبَْهْس 

گیردد و دل او در  ود  کوچک و  لیل میی شپوشاند  دچار بال و مصیبت میو خواری بر او می  لّت

 «ماند.گمراهی میۀ پرد
بیه دلییل تناسیب در ناخوشیایندی و      «َل ِْلُء ْص لر ْلملُءةْوْإسَهلب» در این جمالت کلمات

 نامطلوبی با هم مراعات نظیر دارند. 

َْتزَِْفَینْ » این چنین آمده است:  در بند بعدی خطبه خلخیال   »  «للَْوُْرُعَثَهََدهَِْئََلَلْْلَْوَْبَهَلَْوُْللْ َلَهَُعِْحج 

 «های آنان را به غارت برده اند.دستبند  گردنبند و گوشواره

شوند و از همیین  همگی جزء زیورآالت زنانه محسوب می« ح ل  قلب  قالئد و رعث» کلمات

 جهت با هم درتناسب هستند.

 ی معناییهمخوانو  لفّ و نشر :3-3-2

 ۀاست به گونا سپس هرچه مربوط به هرکدام از آن چیزه یعنی چند چیز  کر گردد ؛نشر و لفّ

به دو نو  مفصل وم مل تقسیم می گردد که  (12 :1377 هاشمی). پراکنده و بدون تعیین گفته شود

این صنعت ادبی به خوبی توانسته است ( 1377:12مفصل خود دو نو  مرتب و مشوش دارد.)عباچی 

 ی معنایی در عبارت کمک کند.همخوانبه 
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ْإِْ» ر عبارتد قَْلد  َعوْ ْن  مین شیب و روز    »  «لًنََلْعْ إِْْاَْوِْسَرْ ْاَْوْلرًَْنَهََْْوًْلِْمَْلیْ َقوْ الْ ُْءَِّْلْؤُْلِلْهَْقِْلتَْلَْإُِْْتُکمْ َُ

 «کردم.پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت می

اش نمیادی از  یعنی شب که با تاریکی  و اعالن نشر هستند سرّکلمات و  کلمات لیل و نهار لفّ

ح است به طرز نامشهودی بیا  وبا هم نو  خود  و روز که سمبل روشنایی و وض باشد میمخفی بودن 

 خواننده قرار گرفته است.   ۀش همراه شده و قدرت تشخیص این امر به عهدیهم نو  خو

 . درصد اجزای همخوان معنایی3نمودار
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 های متنهمخوان. درصد 4نمودار

 

 هازیر مجموعه هریک از همخوان . درصد کل5ّنمودار 
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 گیری نتیجه

که محور اصیلی آن در بررسیی متیون     آید به شمار میهای جدید نقدی نقد فرمالیستی از روش

 نگیاهی  پیردازد. بیا  میتن میی   ادبیّیت  به بررسی مییزان  ادبیّاتیعنی در  ؛ادبی  شکل ظاهری است

 بیه  معیانی  القیای  جهت در را موسیقی و آوا امام شویم می توجّه  مبه خطبۀ جهاد گرایانه صورت

 صیداهای  از جیا  به استفاده با رفته  فراتر واژگان قاموسی معنای سطح ازکه  این و ضمن گرفته کار

 همخیوانی  در اسیت؛  داشته موضو  فهم در عبدی یتأثیر کالم  مفهوم با متناسب های واکه و کشیده

  هین  بیه  را فضیا  سینگینی  و بییان  شیدّت  که کرده چینش را ها مصوّت و ها صامت چنان آوایی 

 توانسیته  همخوان  دو این بین حاداتّ ای اد با و دارد نظر در را معنایی همخوان معانی  برای رسانند؛ می

کلّیی   معنیای  به بتواند نباشد  آشنا خطبه زبان با کسی اگر که آن جا تا باشد نظر مورد معانی القاگر

 توجّیه  نییز  سیمایی همخوانی به و دهبون مخاطب شنیداری بعد به تنها رویکرد خطیب. ببرد پی کالم

هیا   آن مییان  حیاد اتّ ای یاد امّا   دارد قرار پیشین همخوانی دو راستای در امر این هرچند است؛ داشته

 .  است اهمیّت قابل امری

 گییری  بهره با و برخوردار قویّ موسیقایی ساخت از خطبۀ جهاد که است آن نمبیّ  موارد امیتم

 با فرمی  زیبایی نظر از الفاظ. است کرده عمل قموفّ مخاطب  به مفاهیم القای در آوایی خوانی هم از

أثیر منفیی  تی  ظیاهری  زیبیایی  بر است نتوانسته تنها نه معنا .اند گرفته قرار تنگاتنگ ارتباط در هم

 خیود  و کرده ع ین هم با راها  آن و گرفته اختیار در را واژگان موسیقای و کالم فرم بلکه ؛بگذارد

 .است گرفته قرار رسان کمک ابزار و مفاهیم بهتر انتقال جهت در
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 منابع و مآخذ
 ْ(نقد و بررسی اصطالحات و صنااعات اببنی بر بند  ) عروسان سخن( 1383ْ)ْاسفندِّلرپور ْهوشمند -1

ْتهران:ْفرُوس 
گله ْۀترجم، اببّیاتبرآمدی بر ساختارگرا ی بر ( 1393ْ)ْاسکولز ْراِرت -2 ْفرزانهْطلهری ْتهران:ْآ
  ْتهران:ْجلمق های نقد اببیمبانی روش( 1393ْ)ْاملمق ْنِّرالله -3
دِشیری ْ -4 کیدنقدْفرمللیستقِْلْْۀِررسقْسهْغزلْسنلِّقِْرْپلِّ»( 1390ْ)خواجهْگیریْْطلهرهْ محم  ِرْْتأ

کوِسن  ُْوره9ْ ْشفارسنی( اببّیناتپژوهش نامه زبنان و ) تعلیمی اببّیات ۀپژوهش نامْ «آرایْگرامونْوِّْل
ْ 91ْ-73سوم ْصص

  نلْجل ِْقِْقسعیدْسلریْاصلنق ْْۀ ْترجم1 ْجو مارکسیسم مفرمالیس( 1979ْ)ْتونق ِْنت -5
 لثقلفة  ْلم:ُْارا5 ْطبعْالواضحةالبالغةق( 1416ْجلرم ْعلق ْمِّطفقْامینْ) -6
دْ) -7 ْ ْتهران:ْگلگشت ترجمۀ نهج البالغه( 1387ُْشتق ْمحم 
دراستگو ْ -8 ْ ْتهران:ْسمت فن بد  () هار سخن آرا ی( 1382ْ)ْمحم 
 مهشیدْنونهللق ْتهران:ْنیلوفر ْۀ ْترجمنقد اببی بر قرن بیستم( 1390ْ)ْژانْاِّوْتلُِّه -9
منرا بنا نقند و تحلینو متنونی از اب  مکاتب نقند ه معّرفی) نقد اببی( 1384ْ)ْفر ْحمیدرضَلشلِّگلن -10

ْ ْتهران:ْانتشلراتُْستلن فارسی(
ََدکنق ْ -11 ََدشََفیعقْک ننهبرس گفتارهننا ی بربننار   تاخیز کلمننات ورسنن( 1391ْ)ْرضََلمحم  اببننی  نظر ّ

  ْتهران:ْسخن صورتگرا ان روس
گله موسیقی شعر( 1373ْ) ََََََََََََََْ -12   ْتهران:ْآ
دصحفق ْ -13    ْلم:ْاهلِْیتحد دالالبالغه ابن ابی سیری بر شرح نهج ( 1390ْ)ْمحم 
حَوزهْ ْهنَرْاسَلمقْ ْتهران:ْپژوهشگلهْفرهنگْوبرآمدی بر معای شااسی( 1379ْ)ْصفوی ْکورش -14

  سلزملنْتبلی لتْاسلمقْهنری
 العلمیة ْ ِْیروت:ُْارالکتب1 ْطبعْالبالغة الطالب فی علم معینق( 1421ْضنلوی ْمحمدامینْ) -15
ْ ْچلپْاول ْتهران:ْسمت البالغة ومعل( 1377ْعبلچق ْاِلَرْ) -16
  ْتهران:ْهرمس رهیافتی به شعر اخوان ثالث() آوا و القا( 1383ْ)ْلوِّمق ْمهوش -17
های اببی و هاری جهان تا پا ان قنرن ها و جابشها، سبکتبمک( 1385ْ)ْنوریْکوتنلِّق ْنظلمْالدِّن -18

ْتهران:ْزهره ْ،بیستم
ْ ْتهران:ُْوستلن ا  ز با ی شااسیبد   از ب دگ( 1379ْ)ْوحیدِّلنْکلمیلر ْتقق -19
علیرضلْفرحِْخشْوْزِّنبْْۀ ْترجمهای نقد اببیبرآمدی بر شیو ( 1388ْ)ْوِّلفرُْگورِّنْوُِّْگران -20

محیدریْ   ْتهران:ْرهنمل مقد 
ْ ْتهران:ْرستگلر ْالمعانی و البیان ة فیجواهرالبالغ( 1383ْ)ْ ْاحمدهلشمق -21


