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 در برابر زنان مهاجرین و انصار  حضرت زهرا ۀتحلیل گفتمان ادبی خطب 

 1فؤادیان  حسینمحمد 
 2درستکار  ۀ هانی
 3زادهتقی  ۀ معصوم

 چکیده

گیری تحلیل گفتمان چگونگی شکک ل شود.به طور کلی گفتمان به بافت زبان در مراحل باالتر از جمله اطالق می
 فرهنگی و موقعیتی( بررسککی، اجتماعی  ۀمتن( و برون زبانی )زمین  ۀارتباط با عوامل درون زبانی )زمینمعنا را در  

کاوی    ،به عبارت دیگر گفتمان  ،کندمی کوشککد بککا ایتککاد تناسککب . ادیب در گفتمان ادبی میاست  معنا در بافتوا
 زهرا خطبۀ حضرتاطب بپردازد.  میان عناصر زیباشناختی ادبی و بافت موقعیت به اقناع و اثرگذاری بر مخ 

های ایشان در باب دفاع از والیت اسککت کککه ان را در ب ککتر ین خطبه  تر مهم  در برابر زنان مهاجر و انصار ی ی از
بیماری ایراد فرمود. حضرت در این خطبه به منحککرش شککدن مککردس از م ککیر اصککلی هککدایت ورداختککه کککه توسکک  

تحلیلی و -دارد. وژوهش حاضر با روش توصیفیاموش شده ورده برمیترسیم شده بود و از حقایق فر   ویامبر
ان ورداختککه  و بافککت متنککی  از منظر گفتمان ادبی به بررسی ساختارهای مختلف خطبه بر اسککاب بافککت مککوقعیتی

، دهد که موقعیت ایراد خطبه از قبیل س تی و غفلککت مککردس در دفککاع از حککقاست. نتایج به دست امده نشان می
مختلککف  در امر خالفت باعث شده است کککه سککاختارهای ی و نادیده گرفتن جایگاه حضرت علیعهد ش ن

رفته بککه های به خوابابزاری برای زیباسازی متن نباشد و در زمینه تبیین حقایق و بیدارسازی وجدانصرفًا  خطبه  
عنوان عنصری فعال عمل کند و در نهایت به هدش خطبه جامه تحقق بپوشاند که اقناع و اثرگذاری بککر مخاطککب 

 .  باشدمی
   .بافت متنی  ،بافت موقعیتی، تحلیل گفتمان، خطبه، حضرت زهرا: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 یگرایش، تحلیل کالس و تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است،  که در زبان فارسی به سخن کاوی  1تحلیل گفتمان
معرفتککی  -علمککی ۀدر وی تغییرات گ ککترد 1970 ۀتا اواس  ده 1960 ای است که از اواس  دهۀرشته  مطالعاتی بین

کی و اجتماعی، شناسی خردجامعه، نگاریقوس، هایی چون ان ان شناسیدر رشته شناسککی، ، زبانمعککانی، شعر، ادرا
سککاختار و   منککدمنککد بککه مطالعککات نظاسی عالقههای علوس اجتماعی و ان ککان شناسی و سایر رشتهنشانه،  شناسیروان

 کرده است.  کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار ظهور
عالیم و کنش های گفتمان را باید نمایانگر تبیین زبان در ورای جمله و کلمات و عبارات دان ت و ان را در 

ای تحلیل گفتمککان ان اسککت کککه (. ادع55: 1383، ارتباطات میان افراد ج تتو کرد )سلیمی  غیر کالمی و کلیۀ
یعنی از یک طککرش بککه  ،شودمتن می ۀرود و وارد بافتی از زمینمیاز خود متن فراتر ، گر در بررسی یک متنتحلیل

بککی ، وردازد )نظریسیاسی و تاریخی متن می،  اجتماعی،  رواب  درون متن و از طرش دیگر به بافت های موقعیتی
تحلیککل   تحلیککل، روی ردهککایی متفککاوت در حککوزۀهککای  هککای نظککری و ابزارموجود در بنیان  براساب تفاوت  (.9:  تا

روی ککردی و از گیککرد و کردار اجتماعی در نظککر می ۀمثاب به تمان وجود دارد که از این میان فرکالش گفتمان را گف
 تحلیل گفتمان انتقادی اسککت. های شاخص در زمینۀ»فرکالش ی ی از شخصیت  .برخوردار استاجتماعی    کامالً 

هککا بککرای بررسککی تغییککرات اجتمککاعی و شدر نگاه وی، تحلیل گفتمان انتقادی، روشی است که در کنار سککایر رو 
 گیککرد.شود؛ مرجعی اسککت کککه در نککزاع علیککه اسککتثمار و سککلطه مککورد اسککتفاده قککرار میفرهنگی به کار گرفته می

 ۀکند سه سنت تحلیککل مفصککل مککتن در حککوز روی رد فرکالش، نوعی تحلیل گفتمان متن محور است که تالش می
ن کنش اجتماعی و سنت تف یری و خرد در جامعه شناسی را با ی دیگر زبان شناسی، تحلیل جامعه شناختی کال 

 (.6: 1391 تلفیق کند« )مح نی،
 از سککه عنصککر عمککل  ای بککه هککم تافتککهکند: »من گفتمککان را متموعککهفرکالش گفتمان را این گونه تعریف می

تحلیل یک گفتمان خاص، دانم و  )کردار( اجتماعی، عمل گفتمانی )تولید، توزیع و مصرش متن( و خود متن می
ما این اسککت کککه ویونککدی معنککادار میککان   ۀکند. فرضیها را طلب میتحلیل هر یک از این سه بعد و رواب  میان ان

شوند و ماهیت عمککل اجتمککاعی یابند و تعبیر میهایی که متون با ی دیگر ویوند میهای خاص متون، شیوهویژگی
 (.98-97: 1379  وجود دارد« )فرکالش،

دانککد و از نظککر او زبککان در سککطو  شرای  اجتماعی و مناسککبات قککدرت می  در واقع فرکالش متون را برساختۀ
 باشد.متفاوت حامل ایدئولوژی می

 
1. Discourse analysis 
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باشد و خطیب با توجککه بککه  خطابه ی ی از فنون بیان است که هدش از ان اقناع مخاطبان و اثرگذاری بر ایشان می 
چه مقصککود وی  کند تا بهترین کلمات را برای ورده برداشتن از ان تالش می  ، دارد این که سعی در اقناع مخاطبان خود 

بیککانگر ایککن واقعیککت    های حضککرت زهککرا ی حال مخاطب عمل نماید. خطبه ا و مطابق مقتض  کند انتخاب  ، است 
های حضککرت  بوده است و خطبه   است که او سخنوری بلیغ، خطیبی ن توه و همتای هم رش امیر مؤمنان علی 

کند. زیبایی لفظ و معنا، قککدرت ترکیککب و تنککوع ان، بککه کککارگیری عواطککف و اح اسککات،  البالغه تداعی می در نهج  را 
های حضککرت اسککت کککه یککاداور  هککای بککارز خطبککه کاربرد اسلوب قرانککی و استشککهاد بککه ایککات قککران کککریم از ویژگی 

بخشککیده،    ایشان زیبایی خککاص موارد به کالس  چه که بیش از همه این باشد. اما ان های درخشان نهج البالغه می خطبه 
 سازد. بافتی است که حضرت، کالس خود را در ان ایراد نموده و همین امر، ما را به بحث تحلیل گفتمان وارد می 

این وژوهش در وی ان است که از منظر تحلیل گفتمان ادبی با کشف ارتباط بین ابزارهای ادبی خطبه و بافت 
مذکور بپردازد و نشان دهد که تمامی ساختارهای ادبی این خطبککه   و بافت متنی به تتزیه و تحلیل خطبۀموقعیتی  

یین حقایق برای مخاطککب داشککته اسککت. مککتن در تب ی ب یار مهممتناسب با بافت موقعیتی این چنین بوده که نقش
ناصککر  ۀباشککد و در برگککردان ان از ترجمکک متل ککی می  ۀکتککاب بحککاراالنوار عالمکک جلد چهل و سه  خطبه برگرفته از  

 م ارس شیرازی استفاده شده است.
 

 ادبیات نظری پژوهش .1

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

تککوان بککه دو می های حضککرت زهککراگفتمان ادبی خطبککههای انتاس شده در زمینه تحلیل  از جمله وژوهش
 : دسته وژوهش اشاره کرد

شککر  و تف ککیر تککوان بککه می؛ هایی است که در شر  و تف یر این خطبه نگاشته شده اسککتاول وژوهش  ۀدست
 .اشاره نمود متتبی تهرانی و دیگران، مصبا  یزدی، م ارس شیرازی،  منتظری
هاا حضرتاا  ضش تحلیل گفتمان را برای بررسی این خطبه و دیگر خطبککههایی است که رو دوس وژوهش  ۀدست

 : به کار ب ته اند زه ا
کبری  فاطمۀ،  کبری روشنف ر  -1 ، 1390 «،تحلیل گفتمککان انتقککادی خطبککه فککده حضککرت زهککرا»،  زادها

وککژوهش . در ایککن 145-125، صککص  12شککمارۀ  ، سال هفککتم،  مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینیمتله منهاج،  
کم بر جامعن   اسالمی وس از رحلت ویامبر ۀوی نده با روش تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی ایدئولوژی حا

 فدکیه بوده است.  ۀکه زمینۀ ایراد خطب  پ دازداسالمی می ۀو نیز تحوالتی در جامع
فصککلنامه علمککی  «،تحلیل گفتمان خطبککه فدکیککه حضککرت زهککرا»، مصطفی مهرایین و علیرضا قبادی  -2
. نوی ندگان این 22-9صص ، 2مارۀ ش ، سال دهم، دانشگاه تهران ،  1399،  های اجتماعی متف ران م لماننظریه
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ه نشککان  ه تند تا با استفاده از نظریۀ  وژوهش در صدد بازتاب و روش تحلیل گفتمان جیمز وول جی و روث ودا
، ابااو ، »توریاا ضۀه ییضباابضب زایاا ییض ماا  ض  اا  وهبه چه شیوه یا شی دهند که در گفتمان دینی حضرت زهرا

کییتضبع ضازضپی  ب   .«ضپ داختبضش هضاستا ثضوضر 
 : اا دیگ حضایزضببضک  ضگ فتبضش هضیه حضرت  ضد ض تواضتحلیل گفتمان عالوه بر خطبه  نظریۀ

ادباایضخهباابضتح یااگضگمتیاا  ضض»،   حیااودحضضی ض حیودض ی زایاایضاسح اای یضوضسااعی  وشضوضسضک ح ین چراغی3
. 54-33 صککص،  16  مارۀشکک ،  سال چهککارس،  دانشگاه بوعلی سینا،  وژوهشنامه نهج البالغه  ، فصلنامۀ1395،  «جم د

کیککدو بککا  کنککداین خطبه را بررسککی ، وژوهش حاضر در صدد است تا از منظر تحلیل گفتمان ادبی بککر مضککمون  تأ
 نحوی و داللی با شرای  جامعه بپردازد.الیۀ اوایی، کوتاهی مخاطب در امر جهاد به تناسب ان در سه 

تحلیل بافککت متنککی و بافککت مککوقعیتی سککطه داللککی خطبککه »،  زارع اطاق رایی  ۀک حمیدرضا مشایخی و سعید4
هنککگ اسککالمی )وژوهشکک ده اسککالس وژوهشککگاه علککوس و فر ،  فصلنامه مطالعات ادبی متن اسککالمی،  1399،  «قاصعه

داللی این  سطه  نوی ندگان در این وژوهش بر ان ه تند تا با بررسی.  31-9صص  ،  3  مارۀش ،  سال ونتم،  تمدنی(
دهککد بافککت مککوقعیتی و شککرای  ان نشککان می  ۀارتباط میان بافت متن و موقعیت را به اثبات برساند و نتیتکک ،  خطبه
تعصککب جاهلیککت و ، قبیله گرایککی، اقتصادی و فرهنگی منتر به زنده شدن اح اس جاهلی،  سیاسی،  م انی،  زمانی

  ت بر کورکورانه شده است و سطه داللی هم نشان از همین امر دارد.
و  شککرو  در ب ککتر بیمککاری و در برابککر زنککان مهککاجرین و انصککار نیککز زهککرا خطبککۀ حضککرتدر مککورد 

 یافت نشد. ،این روش نظاس مند نقدی بهره ج ته باشد وجود دارد ل ن وژوهشی که ازهایی نگاشته

 های پژوهش. پرسش1-2

چگونه برای انتقال هککر چککه بهتککر مفککاهیم در یککک   زهرا  خطبۀ حضرتبافت متنی و بافت موقعیتی    -1
 اند؟راستا قرار گرفته

 متنی به چه صورت متتلی شده است؟بافت رابطۀ بافت موقعیتی با  -2

 های پژوهشفرضیه. 1-3

تحلیل گفتمان بر وایۀ نظریۀ نورمن فرکالش در دو بافت موقعیتی و بافت متنی به تحلیلی متن ایککن خطبککه   -1
کم بر ایراد ان می  وردازد.و شرای  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حا

و در ملمککوب سککازی فضککای ایرادخطبککه مناسککب کککاماًل  و داللککی    ینحککو،  یککیاوا  متنی در سه سککطهبافت    -2
 باشد.می سیاسی و اجتماعی روزگار حضرت زهراجو هماهنگ با 
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 ضرورت پژوهشاهمیت و . 1-4

را مککتن و سطو  مختلف ایککن بپردازد  متنی خطبۀ حضرت زهرا بافت این وژوهش بر ان است به بررسی
، شیوایی گفتمان حضرت و سازگاری ان با شرای  سیاسککیهای رسایی و  در کنار بافت موقعیتی تحلیل کند تا جلوه

بککا د  توانکک یی و نگاه بککه ان سککوی مککتن میگراتاریخی و اجتماعی ان روزگار روشن گردد. گذر از صورت،  فرهنگی
کم بککر ظککرش تولیککد ایککن خطبککه  ، سیاسککی و فرهنگککیاجتمککاعی  م ایلاز  برداشتن  ورده   ، ضککرورت و اهمیککت حککا

 .اش ار سازدورداختن به این خطبه را 

 . روش پژوهش1-5

ای و مراجعه به منابع معتبککر از کتککاب و مقالککه بککه تحلیککل بافککت  تحلیلی و اسناد کتابخانه   -این مقاله با روش توصیفی 
  ة ویشککنهادی در کتککاب »بالغکک   ترین دسککته بنککدی ، کامککل متنککی تحلیککل بافککت    . »در د وککرداز متنی و بافت موقعیتی خطبه می 

سککطه اوایککی    -1یابد:  در سه سطه تتلی می الخطاب و علم النص«، تألیف دکتر صال  فضل ماله قرار گرفته است که  
ها  بککه بررسککی سککاختمان جملککه کککه    سککطه نحککوی   -2نمایککد،  می و ایتککاد هیتککان  اسککت  بحث صوتی گفتمان  مرتب  با  ه  ک 

 باشد و در ان سطه معنایی کالس مورد نظر است. های بالغی استوار می بندی که بر وایۀ دسته   سطه داللی   -3وردازد،  می 

 های آنلفهؤ. تحلیل گفتمان و م2

تحلیککل ،  های رسککای اهککل بیککت عصککمت و طهککارتابزارهای تحلیل مککتن و از ان جملککه خطبککهی ی از  
بنککدی معنککا و ویککاس واحککدهای زبککانی را در چگونگی تبلور و ش ل  ،  گفتمان است. »تحلیل گفتمان یا سخن کاوی

)لطفککی  ک اا «فرهنگی و موقعیتی( بررسی می، ارتباط با عوامل درون زبانی و عوامل برون زبانی )بافت اجتماعی
ای از زبککان شککناب در مقالککه  1952نخ ککتین بککار در سککال  ،  (. اصککطال  »تحلیککل گفتمککان«10:  1371،  وور ساعدی

دو عنصککر مهککم مککورد بررسککی قککرار ، در تحلیککل گفتمککان. کککار رفتککه اسککته هککریس« بکک معروش انگلی ی »زلیککک 
  ظااو ضازضب فااتض ااتنضایاانضاسااتضکاابضیاارض   اا ضزباا ایضد ضضض.یکیضب فتض تنضوضدیگ حضب فتض وقعیت:  گی ا می

ی در تبلککور تککأثیر در داخککل مککتن چککه   بعاا ض  ض   اا اسااتضوضجیااا ض  قبااگضوض     وبض بض ت یضق ا ضگ فتب
یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیتی خاص که تولید ،  ارکردی و معنایی ان دارند. در بافت موقعیتیک،  صوری

، (. از این رو برای ان که بتوان در جریان گفتمان مککتن قککرار گرفککت142:  1379،  )بهراس وور  شودبررسی می  ،شده
کم در هنگککاس تولیککدمحصول موقعیککت ، زیرا متون همواره ؛نمایدتوجه به این دو عنصر ضروری می  و شککرای  حککا

در برابککر زنککان مهککاجرین و  زهککرا خطبککۀ حضککرتباشد. وژوهش حاضر بران است که بافککت متنککی میها  ان
کم بر ایراد ان مورد بررسی قککرار دهککد تککا از ایککن رهگککذر بتککوان در سککطو  مختلککف  انصار را با توجه به شرای  حا

 ح اب تاریخی دست یافت. گرانه حضرت در ان برهۀنحوی و داللی به گفتمان روشن،  اوایی
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 های آن. بافت موقعیتی و مؤلفه2-1

 ماننککد ،یابد و از ان با اصککطالحاتیکه سخن در ان جریان میاست بافت موقعیتی عبارت از زمینه و شرایطی 
اعتبککار مناسککب   سیاق و در بالغت قدیم با عنوان اقتضای حال یککا مقتضککای حککال و،  بافت موقعیتی،  بافت،  زمینه

باشککد کککه دو ین عناصککر ایککن بافککت میتر مهم  (. عنصر شخصی از57:  1391،  اند )فتوحی رود معتنیتعبیر کرده
ارتبککاط بککین دو طککرش گفتمککان و ؛  یعنی فرستنده و گیرنککده نماینککدۀ ایککن عنصککر شخصککی ه ککتند  ،طرش گفتمان

کم بر این دو طرش،  زمان  چنینهم سیاسککی یککا فرهنگککی نیککز از ، د شرای  اجتماعیمانن  ،م ان و شرای  زندگی حا
بنککابراین ؛ ها باید با توجه به بافت یا ب تر گفتککه انتککاس گیککردایند. »تببین و توجیه کارکردمی شمارعناصر بافت به  

موضوع گفتککه )موضککوع سککخن ، زمان وقوع گفته، م ان وقوع گفته: کنیمب تر گفتار را این گونه تق یم می  یاجزا
گرد،  چی ت( ( هککاهم السککی بککا هم السککی و جککز ان، رئککیس و زیککر دسککت،  رابطۀ طرفین گفتگککو )معلککم و شککا

 (.6: 1399، ایدئولوژی و رواب  قدرت نقش اجتماعی فرد و دیگر موارد« )مشایخی و زارع

 های آن. بافت متنی و مؤلفه2-2

جمککالت حاصککل شککده اسککت و  منظور از بافت زبانی یا متنی همان متنی است که از ان تاس میککان کلمککات و
یک بافککت ، های زبانرساند. »سخنگو با ویوند شماری از جملهمی  ی مورد نظر شخص سخنگو را به مخاطبامعن

 خطبۀ حضرت(. بافت متنی 57:  1391،  شود« )فتوحی رود معتنیسازد که بافت زبانی نامیده مییا یک متن می
زیرا »در گفتمان جدایی میان ش ل و مضککمون   ؛باشدساختاری میمحتوایی و بافت  شامل بررسی بافت    زهرا

 (. 78: 1992، گیرد« )فضلها و اش ال زبانی در کنار هدش نوی نده مورد بررسی قرار میشود و ساختارمی رد

 در برابر زنان مهاجرین و انصار زهرا حضرت فدکیه و خطبۀ خطبۀ . معرفی 3

را از ان بیرون  و نمایندگان فاطمه شتدست روی فده گذاح ومت وقت ، وس از رحلت ویامبر
شککر  اب »صککواعق« و ابککن ابککی الحدیککد در ت در کتکه ابن حتر دانشمند معروش اهل سنکرد. این مطلبی است 

اند. بانوی اسالس برای گرفتن حق خود احتتاجاتی نمودنککد کککه شککر  نهج البالغه و سمهودی در وفاء الوفاء اورده
 (.35، 1386: فدکیه موجود است )م ارس شیرازیان در خطبۀ 

  جامعککۀ ،  مککرتب  بککا ایککن امککر  اسالس  اح اس  از  ب یاری  گرفتن  نادیده  با  توأس  اش ار  تتاوز  این  دید می  که  فاطمه 
ها و روش  سککنت   بککه   گککرایش   و   ویککامبر   سنت   و   اسالس   تعالیم   از  شدید  انحراش  یک  گرفتار از یک سو را  اسالمی 
  اقتصککادی   محاصککره   و   علککی   امیرمؤمنان   کردن   نشین   خانه  برای  ای مقدمه دیگر  ی سوی  از  و  کند می  جاهلی زندگی 

  وجککود   تمککاس   بککا   و   ورداخککت   فدك   غاصبان   مقابل   در   خویش   حق   از به دفاع    است، ایراد خطبۀ فدکیه  ایشان  جانباز  یاران 
کم از  نظککاس  شد، ولککی  مغصوب  حق  این  بازگشت  خواستار  زد. در همککین راسککتا، حضککرت   بککاز  سککر  حککق  ایککن  ادای  حککا
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امککا از    ، ای دیگری ایراد فرموده که با وجود این که چندان به ان ورداخته نشده ، خطبه خطبۀ فدکیه بر افزون  زهرا 
گرچه اصحاب با   ه و کوبنده متمایز است. ا این خطبککه عککذرخواهی کردنککد،  شنیدن  لحاظ زمان، م ان و لحن سوزنا

از دسککت  روا داشککته بودنککد،  هایی که بر دختر ویامبر برای جبران ستم ولی در نهایت این اخرین فرصت را نیز 
یک انصار و مهاجرین مراجعه کرده بککود، ولککی ایککن  تر و وس از جریان سقیفه به درب منزل ی ا دادند. حضرت ویش 

 . نمود   ویگیری   بار اخرین اتماس حتت را از طریق زنان اصحاب ویامبر 

 در برابر زنان مهاجرین و انصار  زهرا خطبۀ حضرت . بافت موقعیتی 4

قبلی  ۀراستای خطبدرست است که از لحاظ محتوا در ،  باشدصغری نیز معروش می  خطبۀ مذکور که به خطبۀ
 مدینه زنان که سؤال این هم زمان و م ان و هم حال بانوی اسالس. با،  اما هم مخاطب ان متفاوت است  ،ایراد شده
وجککود  این با اما ،خود بگوید  دردهای  از  بایدوی  به طور طبیعی    و  بود  ایشان  بیماریوضعیت    و  حال  از  مخصوصاً 

 مظلومیککت و خالفککت غصککب م ککألۀ،  او  سککخنان  تمککاس  محککور  و  نگفککت  سککخن  خککویش  حککال  از  کلمککه  یک  حتی
ای کککه (. خطبککه57: 1399، بود )مشککایخی و زارع اسالمی امت برای بزرگ انحراش این اینده خطرات  و  علی

وککس از  متناسب با وضعیت ج مانی حضرت کوتاه بوده و در ب تر بیماری ایراد شده است. صککدیقه طککاهره
روش سکک وت و دوری از جامعککه را ، مبارزه سیاسی و روشنگری خود  در ادامۀ،  ایراد خطبه در م تد النبی

فرصککت مناسککب روشککنگری و وککرده برداشککتن از ،  انتخاب کرد. حضور جمعی از زنککان مدینککه در منککزل حضککرت
  ض ااتتوااضغیر م تقیمی کککه مککی سیاسی و عقیدتی به کمک بانوان انصار و مدینه بود. مخاطبان، انحرافات ف ری

 یاری گر ایشان باشند.  ب ضب زاش ض م هیمضاینضخهبب

 . بافت متنی خطبه5

مملککو از    خطبۀ فدکیککه که در حضور جمعی از زنان مهاجر و انصار ایراد گشته است، مانند    زهرا   خطبۀ حضرت 
گاهی ان حضرت بر  و  ح مت، بالغت، فصاحت   کی از ا کم  م ایل و جریان دوراندیشی بوده و حا هککای ف ککری و حککا

ماننککد سککرزنش و عتککاب مککردس، بیککزاری ج ککتن از    ی مختلککف، موضککوعات   ۀ مذکور دربردارنککد   ۀ النبی است. خطب   ة در مدین 
های امککاس  ویمان ش نی ها، س تی در دفاع از حق، ش ایت از خلفای سه گانه و مش الت خالفت انان و بیان شای تگی 

باشککد. براسککاب الگککوی  مککاس ح ومککت در برابککر ناشای ککت بککودن خلفککای ویشککین می برای در دسککت گککرفتن ز   علی 
های نحوی و داللککی از منظککر تحلیککل  سپس در بخش   گردد می ویشنهادی صال  فضل، بررسی خطبه از بخش اوایی اغاز  

 شود. گیرد و تناسب ان با بافت موقعیتی نشان داده می گفتمان ادبی مورد تتزیه و تحلیل قرار می 
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 . سطح آوایی5-1

زیککرا موسککیقی همککواره ی ککی از    ؛ وککردازیم در این سطه به بررسی عوامل مؤثر در ایتاد موسیقی و اهنگ کالس می 
مبککاره    های ه و شاهد مثال بزرگ این ادعا اهنگین بودن سککور رود  به شمار می اثرگذاری در مخاطب   ترین عناصر مهم 

 گیرند. ن عوامل است که به تفصیل مورد بررسی قرار می ای   ت رار، ستع و جناب از جملۀ  قران کریم است. 

 . آوای ناشی از تکرار5-1-1

کنش ان بر احوال مخاطککب  ۀاید که در ایتاد لحن و نحو »ت رار ی ی از عوامل ب یار مهم زبانی به شمار می
اسککت کککه در ایتککاد ارتبککاط و و کلمه ب یار اثرگذار است. موسیقی درونی نیز برخاسته از ت رار در هتا و حروش 

(. ایککن 2:  1395،  شککود« )عباسککعلی وفککایی و هم ککارانثر واقککع میؤ ترغیب یا تحذیر مخاطب در امککری خککاص مکک 
تااوا ضقابل مشاهده اسککت و بککا بررسککی هککر کککداس مککی  ورخطبۀ مذکش و کلمات در  و حر هتا،  سطه  سه  صنعت در  

 . ق ودضرت  ضازضتک ا ضه ضک امض اضد ی فت

 . تکرار هجا5-1-1-1

 عربی سه نوع ه تند: هتاها در زبان 
ق  ِذی  ال    ام    و  مانند: »  صامت + مصوت کوتاه  هجای کوتاه:  -1 ح  ا    ُموا ِمن  ن  چه چیزی ."،"علیه ال الس  ِن    ِبی ال 
 عیبتویی کنند؟« گردید تا از ابوالح ن، علیسبب 
 هجای متوسط:   -2

ق    صامت + مصوت کوتاه + صامت  بسته:  -الف ل  س   ر  ج  »ال   ل    د  مانند:  ق  رِ   ُهم  تُ د  ق  م  ب  ح  و   ا  ه  تُ ت  و    م  ُه ل 
 
ه  أ ت  چون ."،"ق 

 چنین دیدس م ئولیت ان را به گردنشان اف ندس«.
ِرش الت    صامت + مصوت بلند  باز:  -ب ع  س     ما ن  ِغب   ولُ امانند: »و  ی  س  ، ُثم  طِ ُلواال و  ا  ن   و بُ ین  ُف اً یا ُدن  ا ع  ن   ."،" ُکم  ا 

سرانتاس، دنباله روان ]چشم و گوش ب ته و بی خبر[ عاقبت کاری را که ویشوایانشان وایه گذاری کردند خواهند 
]بروید[ از این وس به دنیای خود دل خوش کنید، و از   .فهمید ]و با تماس وجودشان اثار شوس ان را لمس می کنند

 ان راضی و خوشحال باشید«. 
مانند:  صامت + مصوت کوتاه + صامت + صامت -ب ،صامت + مصوت بلند + صامت -الف . هجای بلند:3

الص   ِع  ر  ق  ق  اةِ ف  »و   ال  ِع  د  ِل ال ناةِ ، و  ص  ط  و  خ  ال   اءر  ،  ِل  ل  ز  و   بی حاصل کردن[ و   ."،"اءِ و  ه  ،  بر سنگ ]و کار  کوبیدن 
 عقیده، و گمراهی اف ار، و لغزش اراده ها«. ش افته شدن نیزه ها ]و ت لیم در برابر دشمن[ و ف اد 
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 تکرار انواع هجا 
 ت رار  انواع هتا

 491 هتای کوتاه .1
 348 هتای متوس  ب ته  .2

 200 هتای متوس  باز .3
 16 هتای بلند .4

و دشککمنی او   دلیل ایراد بر علی بن ابی طالککب،  ترین ق مت خطبه ان جا است که حضرتشاید کلیدی
 ی بککاالمرتبککه( از ب ککامد 30مرتبککه( در مقای ککه بککا هتککای متوسکک  )  34د کککه در ان هتککای کوتککاه )کنکک را بیان می

ی ِش هی و  ِقل ل  ِت ُس بککا :  برخوردار است ل ال ِه ن  کی ر  س  ن ن  ق  مو ِمن ُه و  ل ل  ذی ن  ق  مو ِمن ء  ِبل    س  »و  م 
ت ِش هی و  ِشد   ل اله«. »  ةد   ال ِت هی ِب ح  م ُس ر  هو فککی ذا تککِ ق ع  ِت هی و  ت  ن  ط ء  ِت هی و  ن  کا ل  و  هتککای و 

در جلککب ، شکک ل واحککدی کککه داردجهت به  چنینهمخاطر وضو  و اش اری و ساده بودن ساختار ان و ه  کوتاه ب 
کوتککاه بککه گوینککده ایککن عککالوه بککر ان هتککای (. 16: 2003، )احمد صاله و هم ارانباشد«  توجه مخاطب مؤثر می

حقانیت و سزاوار بودن حضرت برای خالفککت نیککز  بیان کند. تربیش یدهد تا اهداش خود را با سرعتمی  را  متال
انککد. به قدری اش ار است که حضرت با ت رار این هتا سعی در بیدار کردن ک انی دارد که خود را به خواب زده

اشککفته نیککز از دیگککر دالیککل اسککتفاده از  روحککیر ب تر بیماری و حالت ایراد این خطبه د،  بیمار بودن ویکه  چنان
 باشد.هتای کوتاه برای سرعت بخشی در انتقال ویاس می

را بککرای مخاطککب فککراهم  أمککل برانگیککزفضککایی ت ، اما حضرت در بند اخر با کاسککتن از سککرعت بیککان کلمککات
ت:  کندمی د ل  ق  ح  م ری ل  ق  س ما ل  ع 

 
ن ع  بککی ش  ن  ِظ ر  تُ ، »أ ع ِب د  م  ل ق  ه ت  ل  بو ِمل ء  ی ث  ما ُتن ِتج ُثم م  ن ر 

و و  لون« در  ل ء  ب ب  س  ع ِر ُفت تال لون ِغب ب  ما ء  ن ُه نا ِل ه  یخ ب  ُرل ُمب ِط لون و  ی  ن ُس بی د  ن و  ُذ عا ف  ط 
هتککای کوتککاه  28( در برابر مرتبه  4مرتبه( و حتی وجود هتای بلند )  34این ق مت با افزایش هتاهای متوس  )

بککه بیککان مطالککب  تککری کمگوینده از طریق هتای متوس  )به ن بت هتای کوتاه( بککا سککرعتقرار داریم که در ان »
اینککده و   تککربیشو درنگککی  مککل  أبککا ت   زهککرا  (. در واقککع حضککرت29:  2006،  عبککدالرحمن)  وککردازد«خویش می

 .رقم زد کشد که مردس با کنار گذاشتن وصی رسول خداسرانتامی را به تصویر می

 . تکرار حروف5-1-1-2

ها و اح اسککات و تف ککرات ان ککان حککال ان کککه اندیشککه، ها و اصوات هر زبانی مشخص و محدود است»واج
گزیر از ایککن اواهککا کمککک های متفا. افراد برای بیان اح اسات رنگارنگ و اندیشهباشدمینامحدود   وت خککود نککا
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گر اسککت و ارزش ان ها و مصوت(. »ت رار واج118:  1392  ،گیرند« )رضوانیان و محمودی نوسرمی ها بالقوه القا
 (.39: 1391، شود که اندیشه به بیان امده با چنین ت راری تناسب و ارتباط داشته باشد« )وویانزمانی اش ار می

از ان  )ب( انککد. ت ککرار برخککی حککروش سایشککی لثککوی ماننککدکالس حضرت ورب امد بودهحروش مشخصی نیز در  
کالس داللت دارد و قرار گککرفتن ان در کنککار دیگککر حککروش سایشککی تفشککی   شدتند که بر کوبندگی و  جمله ه ت

 ترشبیشود اندرزهای اخالقی موجود در اثر هر چه سبب می،  رساندمانند )ش( که حرکت سریع و بی صدا را می
ُتحًا، ال رًا سککُ ی  ار  ِبِهم  سکک   ل  ؛ مانند: »استبار ت رار شده    34بر مخاطب اثرگذار باشد. حرش سین به تنهایی حدود  

ِ لُّ   ُلُم ُخشاُشُه، و  ال ی  ِکُبهُ س ی    ِملُّ را انها را با نرمی و مالیمت به سوی منککزل مقصککود سککیر مککی داد ."،"اِئُرُه و  ال ی 
کب خ ته و ملولسیری که هرگز   «.ازار دهنده نبود، نه مرکب ناتوان می شد، و نه را

مرتبککه ت ککرار در کککالس، تامککل برانگیککز اسککت کککه »نککوعی برتککری جککویی، اشککفتگی و اضککطراب را    24حرش )ق( با  
(. چه ب ا ب امد باالی این حرش در کالس حضرت نشان دهنککدۀ کوتککاهی در حقککی اسککت  109:  2004رساند« )بلوحی،  می 
در جریان خالفت و در مرتبۀ بعد در ماجرای باغ فککده از خککود حضککرت غصککب    در وهلۀ اول از حضرت علی   که 

سککازد. امککا در ایککن میککان ت ککرار  شده است تا مخاطب اح اساتی را دره کند که ت رار ایککن حککرش در خطبککه منتشککر می 
رون راندن هوا از دهان، معنککای حرکککت بککه  مرتبه(. »تلفظ واو به خاطر بی   48حرش )و( ورت رارتر از دیگر حروش است ) 

(. کاربرد این حککرش بککه هنگککاس سککرزنش مخاطککب و یککاداوری کوتککاهی او در  95جلو و ادامه دادن سخن است« )همان،  
ی  »   انگیزد. شود و او را به جبران قصور خویش برمی ویوسته بر سر او کوبیده می گذشته چون وت ی   نکک  و  م  ا  هککُ ُعوهکک  ی  ح  ز  ع  ا  ز 

ن  ر   ِة  و ع  سککال  بککُ و ق    و  اِسی الرِّ ِد النُّ ِة،    و  ِة  و  اعککِ اللکک  وِ  ال   و   الد  ِبِ  الککرُّ هکک  ین   م  یا  ط  المُ   و  مککِ ن  ُاُموِر الککدُّ یِن بککِ یِن   و  لعککِ و  )ال    الککدِّ ک  هککُ لککِ    ذ 
ُمِبیُن(  اُن ال  ر  ُخ   ت و رهبککری، و  وای بر انها چگونه خالفت را از کوه های مح م  "،" . ال  رسالت، و شالوده هککای متککین نبککوه

گاه باشید زیان اش ار همین است!«.  گاهان در امر دنیا و دین کنار زدند؟ »ا  جایگاه نزول وحی و جبرئیل امین، و ا

 . تکرار کلمات 5-1-1-3

(. 60: 2004، شککان میککان اشکک ال مختلککف ان اسککت« )عاشککورترینترین نککوع ت ککرار و رایج»این نککوع از سککاده
کیدت یه و    ۀدهندت رار را »نشان،  وورنامداریان در نقد شعر احمد شاملو و یا توجه و عالقۀ شاعر بر موضککوع و   تأ

»ت رار گاهی نیز بککرای رفککع : افزایدو در جایی دیگر میا (. هم378:  1381،  وورنامداریانداند )ی م رر« میامعن
(. چنککان 380: 1381، نماید« )همککانمعنایی که غیرعادی میشک و تردید و حیرت خواننده است به علت طر  

کیدزیرا  ؛کندکلماتی کلیدی را ت رار می  زهرا  حضرت،  شودکه در خطبه مشاهده می بککر مفهککوس فرامککوش  تأ
 بوده است. ایشانهدش نهایی ، هاناه شد

گککاه سککازی ، ای از قککران کککه فعککل »هککدی« در ان ت ککرار شککده اسککتبا اوردن ایککه  ،به عنوان نمونه سککعی در ا
ال  »: مخاطب و هدایت او دارد ل ن  ال   ِان  ا  ِ ُدون  و  ُمف  . ی  ُهم ُهُم ال  ُعُرون  ن  ی   ش  م  ف  ی ال   یدِ ه  ا  قِّ ِال    ح 

 
ن  یُ  قُّ ح  أ ن  ت  ا  س  مکک  ع  ا  بکک 



 در برابر زنان مهاجرین و انصار  حضرت زهرا ۀتحلیل گفتمان ادبی خطب

 
   

53 

 

ن   ِاال    یِهدِّ ی    ال   د  یُ  ا  ح  ُ ی  ک   م   ُ ا ل  م    یه  ایککا ک ککی  فهمنککد.ن نمیی لکک ، انان ف ادگرانندهوش باشید که هب »، «ُمون  ف  ت 
نماید مگر ان ه ]خککود[ کند سزاوارتر است مورد ویروی قرار گیرد یا ک ی که راه نمیکه به سوی حق رهبری می

 « کنید؟چگونه داوری می، هدایت شود؟ شما را چه شده
هدایت مردس ه نشان از دغدغ،  در این فراز خطبه  »هدی«  ۀشود ت رار مشتقات کلمکه مالحظه می  همان طور

 از سوی حضرت دارد.
کنش احتمککالی مخاطککب بککه سککخنان خککود را مطککر    ۀای دیگر با ت رار واژ یا در نمونه و  سککازدمی»عتب« وا

کنشی را وس از روشن بودن تماس جوانب قضیه ن وهش    »:  نمایدمیچنین وا
 
ه  أ ا ر  ت  ا  ا ِعشکک  ِمع  و  مکک  ت  اسکک  م  ف  لککُ ال ه 

ُر   ه  باً الد  ت  ب  و  ِان  ت  ،  ع  ت  ع    ع  ٌب  ف  ُلُهم  ت  و  کنون بیا و بشنو )از دلیل»،  «ق  دنیککا ،  هککای واهککی انککان( هرقککدر عمککر کنککیا
 دهد!«ای به تو نشان میشگفتی تازه

ای را بککه در وککی ان اسککت کککه م ککئله،  مککتن را زیبککا کنککدای ب ککازد کککه  از این که موسیقی  تربیشاین ت رارها  
 مخاطب یاداور شود.

 . آوای ناشی از سجع5-1-2

، ستع نیز در ایتاد موسیقی درونی در گفتمان حضرت سککهیم بککوده اسککت. »اصککل در سککتع،  افزون بر ت رار
از ان نفککس  یعککیدر هککر چیککزی و ککندیده اسککت و بککه طککور طب لککذا تعککادل؛ تعادل و ان تاس در مقاطع سخن است

  توان برشمرد:را این گونه می(. انواع ستع در متن 1/212 :1363: ثیرکند« )ابن ااح اب لذت می

 . سجع مطرف 5-1-2-1

 امککا بککر یککک وزن نباشککد، ها در حرش اخیر )روی( مطابق باشککندستع مطرش ان است که کلمات اخر قرینه
 : مانند؛ بار در کالس حضرت به کار رفته است. این نوع ستع بیش از ده (422: 1368)هاشمی، 

ِرُش ال»و  ی   س   ِغب   اُلون  ت  ع   .چه را ویشینیان بنیاد نهادند در خواهند یافت«یندگان ویامد انا»، «ُلون  و  س  اال  ما ا 

 . سجع متوازی5-1-2-2

 قافیه )روی( ی  ککان باشککندستع متوازی ان است که واژگان وایانی هر قرینه با همتای خود در وزن و حرش 
 : مانند؛ مرتبه در خطبه یافت شده است 22این نوع از ستع ب امد باالیی داشته و ؛ )همان(

ی  »ی   ُع ف  رع  ُ هیدًا ز    م  ئ  ُ د   کند«. دهد و جمعیت شما را درو می های شما را بر باد می ح ومتی که ثروت » ،  « صیداً ح   م  و  ز 
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 . سجع متوازن5-1-2-3

بککار  10. این نوع از سککتع )همان( وردازی را ستع متوان گویندبرابری دو فاصله در وزن و ناسازگاری در قافیه
 : مانند؛ در خطبه به کار رفته است

ُهُم ال بان  ل  اِهُد »ل  اِغِب ِمن  ال  زه اِدُق  و  ال،  ره  دروغگککودنیا ورست از زاهد و راستگو از ،  جادر این»،  « اِذِب ِمن  ال  صه
 شد«.می برای همه انان روشن

 . سجع مرصع5-1-2-4

کثرواژه  ۀستع مرصع ان است که در هم  دارای وزن و حککرش قافیککه مشککتره باشککد،  هادر قرینککهها  ان  ها یا ا
 : شوداین ستع تنها در دو مقطع دیده می )همان(.

 ِالی  » 
 
ی   یِّ ِسناد  أ ل  ُدوا؟ و  ع  ن   است 

 
ُدوا   یِّ ِعماد  أ م   احضا تی دضک دا ؟«ضبه کداس سند استناد ج تند؟ و بر کداس وشتوانه » ،  « اعت 

ُتُهم  » ر  ب  ن  سکک  د  ا  عکک  ُتُهم  ب  أ  ن  ُتُهم  و  شکک  مکک  ت  ن  ع  د  ا  عکک  ُتُهم  ب  ظ  ف  و امتحککان کککردس و ، را ازمککودس و دور اف نککدسهککا ان»، «ل 
 «.مبغوض داشتم

گاه منتککر بککه عککدس ،  انضمن حفظ و تح یم وحدت و ان تاس اهنگ  ،  »ویوستن ستع با جریان طبیعی کالس
ورداز در موقعیت خاص قرار چنان که مفهوس مورد نظر سخن؛ شودهمخوانی فواصل در مقاطع خاصی از سخن می

کیککدبه وی ر کالس اسیبی برسد و خواننککده توجککه خککاص و که  این  بدون،  شودداده می : رقمیابککد« )بککهاو را در می تأ
ای در خطبه ایتاد کرده است که عککالوه موسیقی،  استفاده حضرت از انواع ستع،  استا  (. چنان که وید8  :1393

 ض.دا دمخاطب را به تأمل وا می،  بر گوش نواز بودن

 . آوای ناشی از جناس5-1-3

نظککر جککنس بککه  های واژگان چنان به هم نزدیک باشککند کککه هم»هرگاه واج:  در تعریف این صنعت امده است
 معنککای نککاهمگونی و  هککاواج  تککربیش  چککه  هککر  هماهنگی  و  همگونی  جناب  گوییم. اسابان را جناب می،  برسند

 : انواع جناب نیز همپای ت رار و ستع وفور وجود دارد، (. در کالس حضرت48، 1373: ها است« )کزازیواژه

 . جناس تصحیف5-1-3-1

: 1368)هاشککمی، ها مختلککف جناب تصحیف ان است که دو لفظ در کتابت ش ل متفککق باشککند و در نقطککه
 : دو نمونه از ان در خطبه وجود دارد(. 418

ُقب   دِّ حًا ِلُفلوِل ال »ف   چه زشت است به کندی گراییدن تیزی شمشیر و بازی کردن بعد از جد«. » ، « دِّ تِ ال   د  ع  ب   ِب ع  والل   ح 
ِس  » و  عاِطِس ق  مًا ِلم  غ  ر  ُبون  ی  ف  ن    ْحس  ک  اا ضوضگیاا  ضدا ااا ضکاا  ضبینی گروهی کککه کککار بککد مککی»، «عاً ُصن   ْحِسُنونیُ   ُهم  ا 

کض ذستض  سی هضشود«،  ده  خوبضااج مض ی  .ب ضخ 
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 . جناس اشتقاق5-1-3-2

)همان،  جناب اشتقاق گویند، مشتق شده باشند واحد  ایهاستعمال دو یا چند لفظ در یک کالس را که از ریش
 : مانند؛  (415

 ی  »ِال  
 
ُدوا؟اِ  ِسناد   یِّ أ ن    ست 

 
ی أ ل  دع   ااد  م  ِع  یِّ و  ع  م  احضبککه کککداس سککند اسککتناد ج ککتند؟ و بککر کککداس وشککتوانه»، «وا؟ت 

 ا تی دضک دا ؟«
 باشد.میورب امدترین نوع جناب در کالس حضرت ، مورد 18جناب اشتقاق با 

 . جناس مطرف5-1-3-3

دوس قککرار  ۀاول یککا در اغککاز واژ  ۀد در اغککاز واژ یکک حککرش زا، جناب ناقص است و در ان ه حاین جناب از گونه
 : خو دبه چشم میاز این گونه جناب در خطبه . سه مورد (415)هی  ،ضضضگی ا می

ت   » م  د  ا ق  س  م  ِبئ  ُهم  ل  ِخ   الل    ل  ن  س 
 
نُفُ ُهم  أ

 
اِب أ ذ  ع  ِفی ال  ِهم  و  ی  ل  اِلُدون   ُهم  ُه ع  چه بککد اعمککالی از وککیش بککرای »، «خ 

 خشم خدا بود و در عذاب )الهی( جاودانه خواهد ماند«.، نتیته ان، فرستادها ان )معاد(
الل  » ِن  و  ت  و  ماُلوا ع  ت  ِه ل  ح  م  وِل او   ،  ةِ ِئح  الال    ةِ ال  بککُ ن  ق  ُحتکک  زاُلوا عکک  ح   ةل  واضککِ گککر امککر [»، ة«ال  اری[ بخککدا سککوگند ]ا

 .«خالفت با او بود[ هر گاه مردس از جاده حق منحرش می شدند و از وذیرش دلیل روشن سرباز می زدند
ح  » ی ال  ِدی ِإل  ه  ن  ی  م  ف 
 
قُّ   قِّ أ ح 

 
ع    أ ب  ن  ُیت 

 
بککرای ویککروی شای ککته تککر ایا ک ی که هدایت به سوی حق می کنککد »،  «أ

 «... است یا

 . جناس ناقص میانه5-1-3-4

یککا در وسکک  متتککامس اولککی یککا در وسکک  ، ی ی از متتان ان باشد  حرش زائد در وس  واژۀ،  در این نوع جناب
 : یک مورد از ان مشاهده شده است )هی  (.ضضگی ددومی قرار می

رًا ُسُتحاً    ار  ل  » ی  هُ ،  ِبِهم  س  ُلُم ُخشاشککُ لُّ ،  ال ی    را بککا نرمککی و مالیمککت بککه سککوی منککزل هککا ان»، «هُ سککاِئرُ و  ال ی  ککِ
کب خ ته و ملول، نه مرکب ناتوان می شد،  مقصود سیر می داد سیری که هرگز ازار دهنده نبود  .«و نه را

 . جناس مضارع5-1-3-5

ترتیب و هیئت حروش متفق و در نککوع حککروش مختلککف باشککند و دو ،  تعدادان است که دو لفظ متتانس در  
 : خورددو نمونه از ان در خطبه به چشم می (.417)همان،  حرش دارای مخرج واحد یعنی متقارب المخرج باشند

ظ  » ح  ها بِ و  ال ی  یِّ ال،  ل  ایِ نِ ی ِمن  ر  ر  ی  ِل غ  اهککِ و از ان سککودی جککز ، گرفککتاری[ او هرگککز از دنیککا بهککره نمککی »]  ،«نه
  ..«سیراب کردن تشنه کامان
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ال  »
 
اُن ال    أ ر  ُخ   ِلک  ُهو  ال  ِلُبوا  ُثم  /ُمِبیُن ذ  ت  ِب   ِمل     اح  ع  ق  ماً   ال  ِبیطاً   د  گککاه باشککید زیککان اشکک ار »،  «اً ُمِبید  ُذعافاً   و  ،  ع  ا

 «.کشنده را بدوشیدکاسه های ور از خون تازه و سم ، سپس به جای کاسه شیر ست!/همین ا

 . جناس الحق 5-1-3-6

ترتیب و هیئت حروش متفق و در نککوع حککروش مختلککف باشککند و دو ،  ان است که دو لفظ متتانس در تعداد
؛ ردخواز این نوع جناب نیز ونج مورد به چشم می )همان(. حرش دارای مخرج واحد یعنی متقارب المخرج باشند

 : مانند نمونه زیر
م   » یا بِ و  ل  ن  ی ِمن  الدُّ له ح  ت  ُ ن  ی  ها بِ ، طاِئل  ی  ظی ِمن  ح  و از ان ، اری[ او هرگز از دنیا بهره نمی گرفت[» ،«نایل  و  ال ی 

 .«... سودی جز

 . جناس تحریف5-1-3-7

 (.418)همان،   متفق باشند و در اعراب مختلف باشندها  ان  ان است که دو واژه در حروش و اعداد و ترتیب
 : موجود استدر خطبه نمونه یک تنها 

رًا و  بُ » ق  عًا و  ع  د  ت  دف  اِلمین  ع  ِس الظه و  ق  دِّ   /ًا ِلل  ح  حًا ِلُفُلوِل ال  ُقب  ِب  ،  ف  عککِ د   و  الل  عکک  دِّ ب  تککِ ننککگ بککر قککوس سککتمگر و »،  «ال 
شدن شمشیرها ]و س وت چقدر زشت است ش  ته  /]دست و وایشان[ بریده باد و ]از رحمت خدا[ دور باشند

 «]]و به شوخی گرفتن سرنوشت اسالس و م لمین ر غاصبان[ و بازی کردن بعد از جددر براب 
کند و از سوی دیگر سبب تداعی معانی مختلککف یککک »در واقع جناب از یک سو در کالس موسیقی ایتاد می

انتامککد و ایککن از عوامککل شککنونده میدر نتیته به گ ترش تخیل و ایتاد کشش و جلککب توجککه ، شودلفظ واحد می
 (.3-2، 1367: ودیداری زیبایی و هنر است« )تتلیل

 . سطح نحوی5-2

هککایی از گفتمککان ایشککان از دهککد کککه در بخشنشان می  زهراحضرت  خطبۀ  گفتمان    بررسی سطه نحوی
ه مخاطککب نوعی استراتژی سرزنشی و بیدارگری استفاده شده است کککه در خصککوص فرجککاس بککد ویمککان شکک نی بکک 

دهد. این ابزار متناسب با بافت موقعیتی خطبه )تظلم و هشدار بر فرجاس ویمان ش نی( بککه کککار گرفتککه هشدار می
کید و گونه. در این بخش به بررسی عناصر نحوی  است  شده ورداخته هایش، جمالت کوتاه، استفهاس و انواع ان تأ
خشم و غضب خککود از منحککرش شککدن ،  حضرت که در واو ین لحظات عمرش نگران امت اسالمی بود  .شودمی

کیککدها را بککا و بیان فرجاس ویمان ش نی وایمال کردن حق سرورستی حضرت علی، امت از م یر اصلی ات تأ
 .فراوان بیان نموده است
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 تأکید .2-1- 5

کید حروش ، الس ابتدا، أن  ،  إن  :  این موارد ه تند  عبارت ازها  ان  دارد که مشهورترین  یی فراوانابزارها،  خبر  تأ
کید،  دو نون  ،  ق م،  أال(،  تنبیه )أما ل و اسککتفعلفعل مانند باب  ۀحروش زائد در ریشتأ أمککا ، قککد، ت ککرار، هککای تفعککه

کیککدهککای س از ابزار(. هککر کککدا62  :1368  ،و تقدیم فاعل معنککوی )هاشککمی،  ضمیر فصل،  جملۀ اسمیه،  شرطیه  تأ
 : ویژگی خاص خود را دارد

 
 
کید  افادۀ  ا:م  أ با ق م حتمًا وس از ان  ۀکند. حرش تنبیه است و بر تحقق ما بعد خود داللت دارد و جملمی  تأ

 ؤ شود. حضرت برای بیان ماغاز می
 
قککد ، ما« در کنار ق م و »السکد فرجاس شوس انتخاب نادرست جامعه از تعبیر »أ

 :  فعل ماضی« استفاده کرده استو  
 
ناقه خالفککت بککاردار شککده ، به جان خودس سوگند»،  «...  ت  ح  ق  ل    د  ق  ل    یرِ م  عُ ا ل  م  »أ

ناب ککامان مککردس ویمککان ه گویا وقککوع حتمککی اینککد؛  فعل »لقحت« را به کار برده است،  «. و به جای »تلقه«...  است
 بیند.خالفت به فرزندی ناصاله را به چشم می ۀش ن و اب تن شدن ناق

کید،  از جمله ابزارهای    :هِ الل  و   کیدباشد. ق م  ق م میتأ ی اسککت بککرای کککالس و ووشککیده نی ککت کککه ق ککم از تأ
کیدهای  ترین ابزارقوی گر زماس ح ومککت بعککد رودبه شمار میها  ان  ترینبل ه قوی  ،تأ . حضرت یقین دارند که ا

امککد و مککردس را بککه سرچشککمه به خوبی از عهککده ایککن امککر برمی، شدداده می به حضرت علی  از ویامبر
گککر زمککاس و اف ککار »،  «...  هُ ل  ق  ت  ع  ل     هِ ی  ل  إِ   هِ الل    وُل ُس ر    هُ ذ  ب  ن    اس  م  زِ   ن  وا ع  افُ    ت    و  ل    هِ الل  رساند. »و  حیات می بککه خککدا سککوگند ا

 گرفت«.او به خوبی این زماس را به دست می، کردندمی به دست او داده بود رها ]خالفت[ که رسول خدا
و حتمککًا    و به معنای حقیقتاً   ة ال ح  و ال م    د  بُ س( به معنای ال  ر  »به اعتقاد سیبویه )ال( صله و زائده است و )ج   : م  ر  ج  َل   
کیککد می س  ر  ج  (. قدر م لم ان است که »ال  1/ 382: 2000باشد« )سامرائی، نیز می  باشککد و حضککرت در  « نیز از ادات تأ

نماید، با اوردن این اسم بیککان  مرجو  بر راجه را گوشزد می  فراز اول خطبه که عاقبت و کیفر ویمان ش نی و ترجیه 
س   د: » کن می  ر  ج   « بدون تردید بار گران ان بر گردنشان قرار گرفته است. »   ، ا ...« ه  ت  ق  ب  ر    م  ُه ت  د  ل  ق    د  ق  ل  ال 

 . جمالت کوتاه5-2-2

کاربرد فراوان جمالت کوتاه نیز بککه ویککژه در ق ککمت وایککانی خطبککه از دیگککر ن ککات قابککل توجککه در گفتمککان 
باشد. »فراوانی جمالت کوتاه و منقطع در سککخن باعککث شککتاب سککبک و هیتککان مخاطککب می  حضرت زهرا

 (.274: 1391،  عاطفی تر نیز ه تند« )فتوحی رود معتنی، های مقطع و ورشتاباین گونه سبک ...  شودمی
» 
 
م  م  أ ع  ت  ق  ل    د  ق  ی ل  رِ ا ل  خ  یککدًا ُهن  افککًا ُمبِ ُذع    یطککًا و  بِ مککًا ع  ِب د  ع  ق  ال    ُبوا ِمل   ل  ت  ُثم  اح    ِتُج ا ُتن  ریث  م    ةٌ ر  ظِ ن  ف    ح  ک  ی  ُر الککِ  کک 

ع    ون  و  ِطلُ ُمب  ال   س  ال   ون  ِغب  م  الُ ِرُش الت  ی  س 
 
م  ِطیبککُ لُ و  ا أ ُکم  یکک  ُدن    ن  وا عکک  ون  ثککُ   ا

 
وا ِلل  اط    ککًا و  ُف ن  أ نککُّ ئ     جأشککًا و  ةِ نکک  ت  فِ م 

 
ُروا ب  أ شککِ

ی   ط  ف  ص  ِب   د  ُمع    ة  و  اِرس  و  س  ر  اِش  غ  ت  ی  د  ین  ی  مِ الِ اد  ِمن  الظ  د  ب  تِ ل  و  اس  امِ ج  ش  م  و  ِبه  ُ م  ُع ف  هِ   ئ  م    یدًا و  ز  م  ج  ا یکک  یدًا ف  صککِ ح    ع  ککُ
ُ م    ةً ر     ح   ی ِبُ م    و    ل  د    أن  مِ   و  ق  ت  ع  ی    ی  ل     ُ م  ع 

 
   ا و  ُ ُموه  ِزمُ ُنل  أ

 
ناقککه ، جککان خککودس سککوگندبه ،  بدانید»،  «ون  هُ ارِ ا ک  ه  ل    ُتم  ن  أ
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کاسه های وککر ، سپس به جای کاسه شیر  اورد.می  واید که نوزاد خود را به دنیاخالفت باردار شده است. دیری نمی
 از خون تازه و سم کشنده را بدوشید )وال جرعه سر کشید!(. وان زمان است که طرفککداران باطککل گرفتککار خ ککران

کاری را که ویشوایانشان وایه گککذاری   )چشم و گوش ب ته و بی خبر( عاقبتدنباله روان  ،  سرانتاس،  شوند. اریمی
بککه دنیککای خککود ،  )بروید( از ایککن وککس  (.ک   اثار شوس ان را لمس می،  خواهند فهمید )وبا تماس وجودشان،  کردند

، در انتظککار شماسککت »دل خوش« کنید و از ان راضی و خوشحال باشید. ولی برای امتحان و فتنه وراضطرابی کککه
خود را اماده کنید. شادمان باشید به شمشیرهای برنده! و سلطه تتاوزگرانی ستمگر و خونخککوار و هککرج و مرجککی 

گیر و ح ومتی م تبد از ناحیه ظالمان  ت شما را درودهد و جمعیمی  ح ومتی که ثروت های شما را بر باد؛  فرا
هککا بککی رید در حالی که حقیقت بککر شککما مخفککی مانککده و از واقعیتوا اسفا بر شما! چگونه امید نتات دا  !کندمی

 توانیم شما را به وذیرش این دلیل روشن متبور کنیم با این که شما کراهت دارید؟«می خبرید؟! ایا ما
گویی حضرت دیگر تاب حضور ویمان ش نان را در محضر خود ندارد و از انان ناامید شده است؛ لککذا بککا اوردن  

 نماید که در انتظارشان است. و فرجاس تلخی را به ایشان گوشزد می   کند می اه و متوالی دیگر اتماس حتت  جمالت کوت 

 استفهام .5-2-3

اند. استفهاس گاهی مم ن است نه برای ک ب ورسشی به کار برده  ۀچهار جمل،  حضرت در سراسر این خطبه
گاهدانش   شککود. به کار گرفته شود کککه بککه ان اغککراض ثککانوی گفتککه می ی دیگرکه برای اغراضی و رفع نادانی  و ا

ان بککود بککه ک ککانی   ۀبا تعتب از انتقال دادن امر خالفت و جانشینی ویامبر از ک ی که شای ت  زهرا  حضرت
که چنین شای تگی را نداشتند و نیز برای ابراز ناامیدی از مخاطبی که در جهل خککود فککرو رفتککه و ویمککان شکک نی 

   جملۀمثاًل  ورسشی بیان نمود.    ۀچهار جمل،  نموده است
 
 خالفت را از کککوه» «،؟ةِ ل  اس  ی الرِّ اِس و  ر   ن  ا ع  وه  ُح ز  ح  ی ز  نِّ »أ

 ل  إِ »  اندند؟« و جملۀهای مح م رسالت به کتا کش
 
انان به کداس سککند «، »وا؟ ُ    م  ت   ة  و  ر  عُ  یِّ أ  بِ  وا و  ُد ن  ت  اس   اد  ن  ِس   یِّ ی أ

نمایککد کککه اظهککار تعتککب می  زهککرا« حضککرت  اویز چنککگ زدنککدکداس ری ککمان و دسککتاستناد ج تند؟ و به  
تواند گواهی بککر انککدوه و ح ککرت می  چنینهمخالفت را از چنین جایگاه استواری به کتا بردند؟ استفهاس موجود  

ک ان رسید. ای دریغ! ایشان بیانگر این ن ته باشد که  چنین جایگاهی از دست رفت و به دستان نا
کنککد سککؤالی مطککر  می، ای از ایات قران به صورت استفهاس ان اریسخنان خود با ذکر ایه  حضرت در ادامۀ

شای ته ویروی است یا ک ککی کککه نیککاز بککه ، نمایدکه واسخ ان واضه و روشن است. ایا ک ی که به حق هدایت می
  هککدایت دارد

 
  قِّ حکک  ی ال  لکک  إِ ی دِ هکک  ی   ن  مکک  ف  »أ

 
  قُّ حکک  أ

 
  ع  بکک  ت  یُ  ن  أ

 
 ال  إِ ی دِّ هککِ ی   ال   ن  مکک  أ

 
« ون  مککُ  ُ ح  ت   ف  یکک  ک   م   ککُ ا ل  مکک  ی ف  د  هکک  یُ  ن   أ

برای ویروی شدن شای ته تر است یا ک ککی کککه هککدایت ،  کندمی  ایا ک ی که به سوی حق هدایت»  ،/یونس(35)
 کنید؟«می که هدایتش کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه ]بدون بصیرت و دانش[ داورینمی یابد مگر ان
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، زرکشککیادعای مطر  شککده غیککر مم ککن اسککت« )فهماند که  »از سوی دیگر استفهاس ان اری به مخاطب می
زند تککا خطککای فککاحش خککود را مخاطبان تلنگری می ۀ(. حضرت با این سؤال به ذهن به خواب رفت2/330:  1894
شود که به سککبب می یرادد. اخرین ورسش این خطبه با ابراز ناامیدی حضرت از هدایت یافتن مخاطب اشو   یاداور

   و  ،  م   ُ ی  ل  ی ع  تِ  ر  ا ح  ی  »ف  :  کور شدن چشم دلشان است
 
وا أسفا بر شما! چگونه »  ،«...  م   ُ وبُ لُ قُ   ت  ی  مِ ع    د  ق    و  ،  م   ُ ی بِ ن  أ

 در حالی که چشم دلتان کور گشته است؟«، امید نتات دارید

 . ارکان جمله5-2-4

گر مصدر ناحذش فعل  ،  »از نظر عالمان علم نحو ب ان فعل باشد وجوبی است که این امککر در فعککل ی مصدر ا
کیککد(. »در واقع حذش فعل و اوردن مصککدر تنهککا بککرای 165: 2000، نهی و دعا قیاسی است« )سامرائی،  امر ان  تأ

(. حضرت در ابتککدای خطبککه از س ککتی 166،  نماید« )همانمی  ی عبارت را تقویتالذا این حذش معن  ؛فعل است
ند و بیزاری خککود را کها ش وه میو ویمان ش نی  عدس جهاد در راه حق و تنها گذاشتن حضرت علی  اراده و

های خطککا اعککالس هککا و اندیشککههای ش  ته از ورتککاب شککدن بککه دل تاری یهای کند در راه جهاد و نیزهاز شمشیر
کیدکه امدن مصدر عالوه بر  جا  ان  . ازنمایدمی ی بککه زمککان  اثبوت و عککدس تخصککیص ان معنکک ،  ی عباراتابر معن  تأ

در مورد مظلومیت حککق بککرای را موضع خود ، گویی در اخرین ایاس عمر شریف خویش، کندرا هم بیان می  خاص 
 الککر    ِل ط  خ    و    ةِ ان  ق  ال    رِ و  خ    و    دِّ ح  ال    وِل لُ ُف حًا لِ ب  قُ »ف  :  دفرمای می  همیشه بیان

 
، کککه در ایککن خطبککه « حضککرت زهککراِی أ

و چنککان از  اسککت نگران امر هدایت و اینده بشریت بککوده،  رون خویش را در کلمات جاری نمودهش دخشم و ات 
در ایککن خطبککه   که در اخرین لحظات عمککر شککریف خککود  خشمگین بود،  علی،  غصب حق الهی موالی خود

لککذا بککا اوردن ایککن سککبک از   ؛که تا وایان تاریخ دامن گیر غاصککبان و منحرفککان باشککد  است  هایی ایراد نمودهنفرین
کیدحذش فعل و باقی گذاشتن مصدر هم بر این عذاب الهی  ،  کالس و هم ان را سرنوشککتی ابککدی بککرای   نمایدمی  تأ

وککس نککابودی و هککالك و نفککرین بککر گککروه »  ،«.. .ین  مِ الِ الظکک    ِس و  ق  ل  قًا لِ ح  س    رًا و  ق  ع    عًا و  د  ت  »ف  :  داندمیویمان ش ننان  
ای که حضرت بعککد از بیککان ونج مورد ذکر شده است به گونه  ،این نوع مصادر،  « در تماس متن خطبه.ستم اران باد

 د.کنن مصادر موضع خود را اعالس میظلم و غصب حق والیت بالفاصله با ذکر ای ، غفلت،  هاکوتاهی

 سطح داللی .5-3

تشککبیه، اسککتعاره و کنایککه نمککود   چککون هککم  بالغی  های در قالب شیوه این سطه به داللت و معنای ادبی واژگان که 
های خاصی از گفتمان مککذکور  رسد تصاویر بالغی )تشبیه، استعاره، کنایه( در بخش است. به نظر می   مرتب  یابند،  می 

 اند. غافل گزینش شده  ثرگذاری بر اح اب و اندیشه مخاطب بل ه با هدش ا   ، وردازی نه با هدش صنعت 
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 تشبیه .5-3-1

چندین تشبیه و تشبیه بلیغ وجود دارد. حضرت با تشبیه معانی عقلی به ح ی سککعی در ،  در گفتمان حضرت
معنا در ذهن مخاطب دارد. به کارگیری تشبیه در این گفتمان برای برانگیختن اح اسات مختلفی از قبیل   تثبیت

ه مشککبه تشبیه چ دو طرشزیرا کلمات موجود در  ؛شرم اری در مخاطب است،  ح رت و ندامت،  شوق و رغبت
ست و به این ترتیب حضککرت ا و چه مشبه به همگی از بافت موقعیتی زندگی اعراب گرفته شده و برای انان اشنا

گوید و از راه تشبیه مطالب مککورد نظرشککان را چککه در بیککان حقانیککت واژگان زندگی مخاطب با او سخن می  ۀبا دایر 
د. تشبیهات به کککار رفتککه در ایککن فرمای ن مین بیاادر بحث وصایت و چه در بیان غفلت مخاطب  حضرت علی

 شود.می خودداریها ه انباشد که به جهت اختصار از ذکر همهفت مورد می،  خطبه
 نوع اح اب برانگیخته شده  انواع تشبیهات  ردیف 

 برانگیختن حس غیرت و بیداری  «ة»قبحا لفلول الحد و خور القنا 1
 ویشمانی حس  «»ل ار بهم سیرًا ستحاً  2
 حس وشیمانی  »لوردهم منهاًل نمیرًا فضفاضًا تطفه ضفتاه« 3

هایی کند و س ت هایی ش  ته و نیزهیعنی مهاجران را به شمشیر  ،مخاطبان خود،  نخ ت  ۀحضرت در جمل
ویمان شکک نی کککرده و از حککق   درخشان جهاد در رکاب ویامبر اسالس  ۀتشبیه نموده است که بعد از ان سابق

یعنی جنگ اوری و شتاعت اشاره نموده است تا از   ؛ح اب و مهم زندگی عرب  ایشان به نقطۀدفاع ننموده اند.  
اشککاره  دوس و سککوس حضککرت زهککرا هایهق حس غیرت و بیککداری را در مخاطککب برانگیککزد. در جملکک این طری 

گر زماس اختیارشان در کف با کفایت علیمی نشاند و با نرمی را بر مرکب راهوار حق میها  ، انبود  کنند که ا
جوشان و  ۀان چشمگشت سپس انان را از اب حیات رهنمون می  ۀسوی سرچشمه و مالیمت و محبت و مدارا ب 

 ( 59: 1386، بخشید )م ارس شیرازیمی نمود و حیات جاویدانمی  زالل و گوارا سیراب

 استعاره .5-3-2

زیککرا مککا در تشککبیه بککا شککباهت دو  ؛باشندتر از تشبیه میبلیغ،  تصاویر برامده از استعاره،  از میان تصاویر ادبی
یم در حککالی کککه در اسککتعاره ادعککای تناسککی تشککبیه و ی  ککان بککودن و ه ت یعنی مشبه و مشبه به مواجه  ؛طرش ان

دهد که به جای نماییم. دقت در الفاظ م تعار در گفتمان حضرت به خوبی خود را نشان میعینیت دو طرش می
ه بککا بککه تصککویر کشککیدن و ملمککوب انککد ککک الفاظی را به کار گرفته، استفاده از الفاظ صریه از محور جانشینی زبان

به ویژه که این معانی بککا ؛  کندمعنا را در جان مخاطب جاری می،  ساختن معنای مورد نظر به بهترین ش ل مم ن
 : توان به مورد زیر اشاره نمودهای استعاره در گفتمان حضرت میباشد. از نمونهمرتب  میها ان  دنیای ویرامون
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»دنباله و به سراغ  انان »ویشگامان« را رها کردند» «،... ِل اهِ    ال  بِ  زِ ت  ع  ال   و   ِس ادِ و  ق  ال  ی بِ ابِ ن  وا الذُّ لُ د  ب  ت  س  إِ در عبارت »
در  « برای بیان این مطلب که انان با نادیده گرفتن حق حضرت علککی!س معاوضه کردندها« رفتند. شانه را با د

افریند. ایککن عبککارت بککه وضککو  هککر چککه تمککاس تککر تصویر جالبی را می،  مرجو  را بر راجه ترجیه دادند،  خالفت
و »کاهککل« و  ی راجه و برتککر کلمککۀ »قککوادس«اکند. حضرت برای معنخ ران این انتخاب را به مخاطب گوشزد می
 را بککه اسککتعاره اورده  برای معنی مرجو  کلمۀ »ذنابی« و »عتککز«

 
« ت  حکک  ق  ل   د  قکک  ل   یُر مکک  ع  ا ل  مکک  انککد. نیککز در عبککارت »أ

تبعیه در واژۀ »لقحت« خالفت را به شتری تشبیه کرده که اب تن شککده و   ۀتصریحی  ۀحضرت با استفاده از استعار 
استفاده از چنین الفاظی و کار ب تن ان به جای الفاظ صککریه بککرای   به زودی به طفل خود را به دنیا خواهد اورد.

بر ملموب سازی معنا و بککه تصککویر کشککیدن  افزون  ،است  مخاطب عرب زبانی که زندگی او ویوسته با شتر همراه
 در انتقال هر چه بهتر مفهوس مؤثر است.، ان

 صنایع بدیعی .5-3-3

شااوا ضوضباا خا ضه ییضاستضکبض وجبضتخیگضوضد ضاتیجبض فاا ی شضشااع ض اایسخن از ارایه،  »در بدیع معنوی
، ایهککاس،  ماننککد التفککات  ،هایینقشی مهم بر عهده ندارند. ارایککه  ه حضب یعضسمظیضد ضایج دضاظمضوضتواز ض وسیقی  ایب

، (. سککیروب شمی ککا در کتککاب خککود15: 1393، گیرنککد« )طحککاندر این گککروه قککرار می  هاجز ان  تضاد و،  تناسب
»بدیع معنوی بحککث در شککگردهایی اسککت کککه موسککیقی معنککوی : نگاهی تازه به بدیع در این خصوص اورده است

(. حضرت عالوه بر موارد ذکر شده از شگردهای این صنایع نیککز 27-26:  1381،  )شمی ا  ک  «میکالس را افزون  
 ض.توا ضببضاس وبضرکیمضوضتت دضاش  هضک داند که از ان میان میبه زیبایی استفاده کرده

 اسلوب حکیم .5-3-3-1

یککا بککه رهککا  -1: کشککیدانتظککار میچه ای غیر از ان»برخورد با مخاطب است به گونهاین صنعت معنوی بدیعی 
چککه او یا به حمل کککردن سککخن گوینککده بککر غیککر ان  -2  کردن ورسش او و واسخ دادن از سؤالی که نپرسیده است.

در ابتککدای ( 306: 1368، .« )هاشککمیاستبه مخاطب  کاربرد این شیوه هشدار دادنخواهد و  کند و میقصد می
احواالت ج می حضککرت  بارۀدر ، زنان مهاجرین و انصار که برای عیادت امده اند  وس از ورسش  خطبۀ حضرت

  ف  ی  ک   هِ الل    وِل ُس ر    ت  ن  ا بِ »ی  :  گویدمی  از االس روحی خود سخن،  کنندمطر  می
 
: ت  الکک  ق  ؟ ف  ک  تککِ ل  ِع  ن  ع   ت  ح  ب  ص  أ

 
 
کُ ی  ن  ُد لِ   ةً ف  ائِ ع    هِ الل  و    ُت ح  ب  ص  أ ، ات ای دختر رسول خدا؟ به خککداچگونه صبه کردی با بیماری»،  «م   ُ الِ ج  رِ لِ   ةً ی  الِ ق  ،  ن  ا

شککمرس.« حضککرت نککه از اوضککاع و احککوال می  مردان شما را دشککمن،  در حالی صبه کردس که از دنیای شما متنفرس
ب روحککی موجککب چنککین دردی در ی گوید. زیککرا ان مصککاتر سخن میو واجب  ترمهم  بل ه از اموری  ،ج می خود

، )قزوینیاست لذا از علت اصلی سخن به میان اورده   ؛ه و عافیت را از ایشان سلب نمودهه ایشان شدوجود مبار 
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در کککاماًل بل ککه  ،(. در واقع اسلوب ح یم به عنوان یک صنعت بدیعی نه برای صنعت وردازی442-441:  ق 1414
 خدمت گفتمان دفاع از والیت قرار گرفته است.

 تضاد .5-3-3-2

وش و چراغککی) دو کلمه متضاد از واضه ترین چیزها جهت تداعی معانی در ذهن مخاطب استارتباط میان  
کککه بککه  ه ککتند مخاطب این گفتمان مردمککانی« ِل اهِ    ال  بِ  زِ ت  ع  ال   و   ِس ادِ و  ق  ال  ی بِ ابِ ن  وا الذُّ لُ د  ب  ت  س  إِ »  (.16:  1395،  دیگران

لذا  ؛گرددان معنا برایشان تداعی نمی،  اند گویی تا چیزی را به چشم سر نبینندمح وسات و مادیات عادت نموده
معنا را به ، از نزدیک ترین مفاهیم موجود در زندگی مخاطب بهره ج ته و با استفاده از دوگانگی موجود در تضاد

 رد تضاد به کار رفته است. در کل خطبه چهار مو  بهترین ش ل القا نموده است.
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 گیرینتیجه

 خطبککۀ حضککرتبافککت متنککی را در  بافت موقعیتی و، تحلیل گفتمان ۀنوی ندگان این مقاله با روی رد به نظری 
 : انددر دیدار با زنان مدینه بررسی کرده وبه این نتاج رسیده زهرا

، باشد با بافت موقعیتی و شککرای  اجتمککاعیمینحوی و داللی  ،  سطه اواییسه  که شامل    متنی خطبهبافت    -1
از ایککن شککرای  و  فرهنگی و تاریخی ایراد خطبه هماهنگ است و این نشان از شناخت کامل حضککرت زهککرا

 ؛باشد که چنین گفتمانی را ارایه کرده اندعناصر می
موجککب ، دورۀ تککاریخی های مأخوذ از عناصر رایج در زندگی روزمککرۀ مردمککان انها و استعارهاوردن تشبیه  -2

 فلت از مقاس والیت شده است؛ملموب تر شدن مفاهیم مورد نظر ایشان نزد انان و وی بردن به خ ارت غ
بل ککه   ،جهت صنعت وککردازی بککه کککار ب ککته نشککدهصرفًا  استفاده از صنایع بدیعی با اهنگین نمودن کالس    -3
در راسککتای هککدش ، کککاماًل  بر مخاطب عرب که با این سازو کار زبانی اشککنایی دارد  تربیشگذاری هر چه  اثر   برای

 گفتمان بوده است؛
اطاعککت بککی ،  تعصب قبیلگی،  سیاسی،  از جمله شرای  اجتماعی  بافت موقعیتی روزگار حضرت زهرا  -4

س و انحککراش م ککیر چون و چرا از رؤسای قبایل موجب قرار گرفتن مردمان این دوره در بافت ف ری متضاد اسککال 
همۀ این عوامل موجب شد که حضککرت گفتمککان ایککن خطبککه را بککا   یعنی والیت گشت.  ،هدایت از جادۀ اصلی ان

 گردد. نایلاز بافت متنی ایراد کنند تا مخاطب به هدش اصلی این گفتمان  ی خاص نوع
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