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1- مقدمه
خطابه و سخنرانی، نقشي مهم در جامعه و تحوالت اجتماعی دارد و جایگاه آن در پیروزی انقالبها و 
به ثمر رسیدن حرکتهای بزرگ اجتماعی در جهان، قابل انکار نیست. رهبران بزرگ جهان که هدفهای 
بزرگ را دنبال می کردند، در بیان آن اهداف خود از ابزار سخنوری و  گفتگوي رو در رو با مردم بهره 

مي بردند.
بی شک در پیروزی دعوت پیامبر بزرگوار اسالم (ص) ، عالوه بر ابزارها و عوامل مهم دیگر (مانند: 
تأثیر و نفوذ خارق العادۀ قرآن مجید، اعجاز این کتاب آسمانی، معجزه های خود آن حضرت، استقامت 
او در راه هدف و امدادهای غیبی خداوند)، خطبه های فصیح و بلیغ آن حضرت، بسیار مؤثر بود. به عنوان 
نمونه می توان از خطبۀ بسیار مهم و مفصل و تاریخی آن حضرت در حّجة الوداع در عرفات ـ یا در منی 

ـ یاد کرد.
خطبه های تاریخی و مهم امیر مؤمنان (ع) در مدت خالفت ایشان، به ویژه خطبه هایی مانند: خطبۀ جهاد 
و خطبۀ نظامی در میدان جنگ صّفین که منجر به باز پس گیری شریعۀ فرات از سپاه معاویه گردید در 

حوادث آن روز، تأثیرگذار و نقش آفرین بود.
خاندان رسالت عالوه بر این که اسوۀ شجاعت و سخاوت و مناعت طبع به شمار مي روند، در میدان 
الفاظي نغز و  فصاحت و بالغت نیز گوي سبقت از دیگران ربوده و گوهرهاي حکمت را در قالب 

ترکیباتي بي نقص به دنیاي ادبیات تقدیم کرده اند. 

خطبه هاي عقیلۀ بني هاشم زینب کبری(س)، به ویژه سخناني که در بند اسارت بر زبان رانده و 
مأموریت الهي خویش را در صحنۀ کالم نیز به نیکي به انجام رسانده، از نمونه هاي برجستۀ این تسلط و 

برتري در عرصۀ خطابه و سخنوري است.
در این مقاله برآن هستیم که خطبۀ ایشان را در شهر کوفه خطاب به مردم این دیار از منظر معاني و 

بیان و فنون بدیعي و آرایه هاي لفظي و معنوي در کنار موازین فصاحت و بالغت بررسي نماییم. 
در این رویکرد، نخست فرازهایي از متن عربي خطبه رامي آوریم،آن گاه در کنار ترجمۀ فارسي به شرح 

نکات بالغي ،اقتضاءات معانی، روشهای بیانی، زیبایی های بدیعی و اغراض مورد نظر ایشان مي پردازیم.
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2- پیشینۀ تحقیق
بحث نظری دربارۀ 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 درزمینۀ بالغت ارائه نگردیده است.
علمای متأخرهم گاهی همان تعاریف و شروح را فقط در لباسی تازه بیان می کنند و زمانی دیگر به تلخیص 

شروح دیگران می پردازند .اما ازآنجاکه هدف این علم شریف، توانمندی در کاربرد کلمات فصیح و ایراد 
ترکیبات شیوا و بلیغ بر پایۀ تشخیص اقتضای حال مخاطبان است که برای تطبیق با نیاز روحی شنونده به 
روشهای متنوع  بیان می گردد و درصورت لزوم به آرایه های لفظی ومعنوی آراسته می شود، 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 به این وسیله با به کارگیری آموزه های بالغی درعرصه های عملی 
زندگی، هرسخن را در جای خود ایراد نمایند و بر میزان اثرگذاري کالم خود بیافزایند. بررسی حجم استفاده 
از انواع تقسیمات خبر و انشا واغراض موردنظرآنها در سخن بزرگان عرصۀ  بالغت و نظرداشتن به مواضع 
فصل و وصل درجمالت وتوجه به انواع ایجاز و اطناب وتحقیق دراقسام قصر و مالحظۀ انواع تشبیه و مجاز 
و استعاره وکنایه، و اهتمام به کند وکا و در متون مشهور و برجستۀ بالغی برای یافتن آرایه های لفظی 

ومعنوی ازجمله عواملی هستند که برتربیت ذهن انسان در روند بالغت، مؤثر مي باشند.
کتابهاي بسیار برای تطبیق اصول بالغت بر نامه ها وخطبه های بلیغان عرب نگاشته شده که تفسیرهای 
البالغه و صحیفۀ سجادیه نمونه ای از بسیار است. کتابهای»مجاز  بالغی قرآن کریم، شروح ادبی نهج 
القرآن« ازشریف رضی و»بدیع القرآن« ازابن أبي الصبع  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 دربارۀ مصادیق بالغی در خطبههای حضرت زینب(س) انجام نشده است.
ما در این تحقیق برآن هستیم که بیشتر شواهد بالغی را در یکی ازخطبه های حضرت زینب (ع)که 

درهنگام ورود به کوفه در خطاب به مردم این شهر ایراد نمود ارائه نماییم وراهکارهای شبیه سازی بر اساس 
آن را بیان کنیم.

3- متن خطبه 
الحمدلل والصال ُة على َجدي ُمحمد و آله الَطيبَن األخيار. أما بعُد: يا أهَل الكوفِة! يا أهَل الَختِل و الَغدِر و 
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َّتي نََقَضت َغزلَها ِمن  َّما َمثَُلُكم )َكَمثَِل ال فَرُة)الرنة(.  فَإن مَعُة، و ال َهَدأِت الزَّ الَخذِل و الَمكِر!  أتَبكوَن؟  فاَل َرقَأِت الدَّ
ٍة أنكاثًا، تَتَِّخذوَن أيمانَُكم َدَخاًل بَينَُكم(. بَعِد قُوَّ

نَُف و الَكِذُب و َملشُق اإلماِء و َغَمُز األعداِء، أو َكَمرعى  دُر الشَّ َلُف و النَّطُف و الصَّ أال و َهل فيكم إال الصَّ
ٍة على َملُحوَدٍة؟! َعلى ِدمنٍَة، أو َكِفضَّ

َمت لَُكم أنُفُسُكم أن َسِخَط اللُ َعَليُكم )و فِي الَعذاِب أنتُم خالِدوَن(. أتَبكوَن و تَنتَِحبوَن على  أال ساء ما قَدَّ
َُّكم أحری بِالبُكاِء فَابكوا َكثيراً واضَحكوا قلياًل، فََقد بُلِيتُم بِعاِرها و ُمنِيتُم بَِشناِرها ولَن  أخي؟!أَجل َوالِل فَابُكوا فَإن
سالَِة و َسيِِّد َشباِب أهِل الَجنَِّة  ِة و َمعِدِن الرِّ تَرَحضوها بَِغسٍل بَعَدها أبداً. و أنّى تَرَحضوَن قَتَل َسليِل خَاتِم النُّبُـوَّ
ِة ُسنَّتُِكم  تُِكم و َمَدرَّ و َمالِذ َحربُِكم و َمعاِذ ِحزبُِكم و َمَقرِّ ِسلِمُكم و أساِس َكلَِمتُِكم و َمفَزِع ناِزلَتُِكم و َمنِار َمَحجَّ

و الَمرَجِع ِعنَد ُمقالَتُِكم؟
متُم أِلَنُفِسُكم و ساَء ما تَِزروَن لِيَوِم بَعثُِكم و بُعداً لَُكم َو ُسحقًا و تَعسًا تَعسًا و نَكسًا نَكسًا! لَقد  أال ساَء ما قَدَّ

َُّة و الَمسَكنَُة(. ل فَقُة فبُؤتُم بَِغَضٍب ِمَن اللِ )و ُضِربَت َعَليُكُم الذِّ عُى و تَبَِّت ااَليدي و َخِسَرِت الصِّ خاَب السَّ
ٍد َصلَّى اللُ َعَليِه و آلِِه و َسلَّم فََريتُم؟ و أیَّ َعهٍد نََكثتُم؟و أیَّ  َويَلُكم يا أهَل الُكوفَِة! أتَدُروَن أیَّ َكبٍِد لُِمَحمَّ
رَن ِمنَه و  ماواُت يَتََفطَّ َكريَمٍة لَُه أبَرزتُم؟ و أیَّ َدٍم لَُه َسَفكتُم؟ و أیَّ ُحرَمٍة لَُه َهتَكتُم؟ )لََقد ِجئتُم َشيئًا إّداً تَكاُد السَّ

رُّ له الِجباُل َهّداً(. قُّ األرُض و تَخِّ تَنشَّ
ماُء  ماِء. أفََعِجبتُم أن َمَطَرِت السَّ لََقد ِجئتُم بِها َشوهاَء َخرقاَء َصلعاَء َعنقاَء فَقماَء َكَمطَلِع األرِض و َمإل السَّ
َُّه -عزوجل- ال يُحِفُزُه البِداُر و ال  َدمًا؟)و لََعذاُب اآلِخَرِة أخزی و ُهم ال يُنَصرون(. فاَل يَستَِخفَّنَُّكُم الُمَهُل، فَإن

َُّكم لَبِالِمرصاِد(. )فيض االسالم، 1366ش: ص 148-147( يُخاُف َعَليِه فَوُت الثّاِر. )و إنَّ َرب

4- تحلیل فراز نخست خطبه
ابتدا نیاز روحی مخاطبان را تشخیص دهد و  بالغت ایجاب می کند که انسان چون طبیبی حاذق، 
مقتضای حال آنها را درک نماید،آنگاه کالم خودرامطابق آن ادا نماید تا درجانهایشان  نفوذ کند وآنها را 

به سوی منویات و خواسته هاي متکلم سوق دهد.
وقتي کاروان اسیران کربال به شهر کوفه وارد شد، مردان و زنان گریستند و گریبان دریدند و صداي 
شیون خود  به آسمان رساندند. امام زین العابدین(ع) با صدایي ضعیف که حاکي از غلبۀ بیماري بر وجود 
مبارکشان بود فریاد برآورد: اینها که گریه مي کنند چه کسي جز همینها ما را کشته است؟! در این زمان 
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زینب(س) دختر علي بن ابي طالب(ع) اشاره کرد تا مردم خاموش شوند، آنگاه فرمود:
الحمدلل و الصالُة على َجدي ُمحمد و آله الَطيبَن االخيار. أما بعُد: يا أهَل الكوفِة! يا أهَل الَختِل و الَغدِر و 
َّتي نََقَضت َغزلَها ِمن  َّما َمثَُلُكم )َكَمثَِل ال فَرُة)الرنة(. فَإن مَعُة، و ال َهَدأِت الزَّ الَخذِل و الَمكِر! أتَبكوَن؟! فاَل َرقَأِت الدَّ

ٍة أنكاثًا، تَتَِّخذوَن أيمانَُكم َدَخاًل بَينَُكم(. بَعِد قُوَّ
»حمد و سپاس خداي راست و درود و سالم بر جدم محمد(ص) و خاندان پاکش باد. اما بعد، اي 
اهل کوفه! اي اهل الف وگزاف و پیمان شکنی و عقب نشینی و مکر و حیله! آیا گریه مي کنید؟ باشد که 
اشک هایتان بند نیاید و ناله تان فرو ننشیند مثال شما همچون مثال آن زني است که رشتۀ خود را محکم 

تابیده آنگاه از هم گسسته باشد. شما سوگندهاي خویش را وسیله اي براي دغل بازي خود مي سازید.«
در این فراز از سخن زینب کبری(س)آرایه ها و صنایع متعددي به چشم مي خورد، از آن جمله: براعت 

استهالل، فصل الخطاب، وصل و فصل، اقتضاب  و تجاهل العارف.

4-1: براعت استهالل وفصل الخطاب
براعت استهالل آن است که کالم خود را با واژگاني شیوا و ترکیبي روان چنان زیبا شروع کني که 
با ظرافتي خاص بر موضوع مورد نظر نیز اشاره داشته باشد.(هاشمی، 1999م: ص383)  چنان که مالحظه 
مي شود ایشان سخن خود را با حمد و ثناي الهي و درود بر پیامبر(ص) و خاندان پاکش آغاز نموده، به 
این ترتیب  هم به زیبایي وارد سخن شده و هم انتساب خود به فرستادۀ خدا را درسخنان آغازین خویش 
گنجانده است. کسانی که هنوز او را نمی شناختند، با اولین جملۀ وی به همه چیز پی بردند.همان زمان با 
عبارت »اما بعد« که در اصطالح بالغت به فصل الخطاب معروف است(مطلوب، 2007م: ص 549)ازحمد 
و ثنا به موضوع اصلي سخن خود یعنی سرزنش  اهل کوفه منتقل گردیده و از صنعت اقتضاب نیز به خوبي 
استفاده کرده و بدون مقدمه به اصل موضوع مورد نظرپرداخته است.(عکاوی، 1992م: ص200) وقتی آنها 
را اهل الف وگزاف وپیمان شکنی و مکر و حیله می خواند، پشت هر واژه، انبوهی از معانی وجود داردکه 
بر وقایع اسف بارگذشته وحال آنان داللت می کند و تنها چنین لحنی می تواند وجدان به خواب رفتۀ ایشان 

را بیدارنماید و زمینه را از درون برای توبۀ توابین فراهم سازد.
ذکرلفظ»اهل الَخَتل«آنها را به یاد دعوت نامه ها و وعده های دروغین یاری رساندن به ساللۀ پاک 
ازاوفرزندش حسن(ع) و  تنهاگذاشتن علی(ع)وپس  تلخ  پیامبر(ص) می اندازد.کلمۀ»غدر«، خاطره های 
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اینک شانه خالی کردن از زیر بار بیعت مسلم برای حسین(ع) را زنده می کند.
واژه های »خذل و مکر« نیز پرده از چشم آنان بر می دارد و اسارت دنیا و پیروی ازخواه های نفس 
شیطانی را در برابرشان مجسم مي سازد. همۀ این الفاظ و عبارات همچون تیرهای به هدف خورده، دلهایشان 

را نرم و اشکهایشان را جاری می سازد. 

4-2: فصل و وصل
فصل و وصل یکي از مباحث مهم علم معاني است، درتعریف آن دو به اختصار مي توان  گفت: اگر دو 
جمله به وسیلۀ »واوعطف«  به یکدیگر ربط داده شوند، این عمل در اصطالح بالغت، وصل و اگر بین دو 
جمله، حرف عطف »واو« و هیچ حرف دیگري قرار نگیرد، فصل نامیده مي شود.(خطیب قزویني، 1377ق، 

1996م: ص72) هر یک از فصل و وصل مواضعي دارند که به طور مختصر به آنها اشاره مي کنیم. 
وصل در سه جا رخ مي دهد:

1. هرگاه دو جمـلۀ مجاور هم هـر دو خبــري یا هــر دو انشــایي بــاشند، بین آنها وصل برقرار 
می شود. مثل جمله»الحمدهلل« و جملۀ »والصالة على جدي« که هر دو خبري هستند و  لزوماً باید حرف 
»واو« در میان آن دو آورده شود. مثال دیگر نیز عبارت است از دو جملۀ »فال رقأت الدمعة« و »الهدأت 

الزفرة« که به دلیل دعایي و انشایي بودن باید حرف عطف »واو«  بین آنها ذکرگردد .
2. هرگاه دو جمله داراي محل اعرابي یکسان باشند یا هیچکدام محلي از اعراب نداشته باشند نیز از 
موارد وصل محسوب مي شود و باید حرف عطف »واو« بین آن دو ذکر گردد، مانند جملۀ »یقول« و 
»یفعل« در مثال » عليٌّ یقوُل َو یفعُل«  که هر دو خبر براي »علي« و محاًل مرفوع هستند و آوردن واو 

بین آن دو ضروري است؛
3. گاهي الزم مي شود علی رغم اختالف دو جمله در خبري و انشایي بودن، براي جلوگیري از تصور 
خالف معناي مورد نظر، بین دوجمله حرف »واو« آورده شود، به گونه اي که اگر این حرف ذکر نگردد، 
ممکن است مخاطب منظور گوینده را درک نکند یا بر عکس بفهمد، مثل این که کسي از شما بپرسد: 
»هل بَِرئ َعلٌِي مَِن الَمَرِض؟« (آیا علي از بیماري شفا یافت؟) و شما در جوابش بگویي »ال و شفاه 
اهلل« (نه،ان شاءاهلل خدا شفایش دهد) با اندکي دقت مي فهمیم »ال« نمایندۀ یک جملۀ خبریه است: (شفا 
نیافت)،اماعبارت »شفاه اهلل« یک جملۀ دعائیۀ انشائیه است و معموالً نباید بین این دو جمله واو آورده شود، 
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ولي علت ذکر واو در این مثال آن است که اگر این حرف بین آن دو ذکر نشود به معناي نفرین خواهد 
بود زیرا »الشفاه اهلل«   (یعني خدا او را شفا ندهد).(هاشمی، همان: ص182)

فصل در پنج جا رخ مي دهد:
• کمال اتصال؛

• کمال انقطاع؛

• شبه کمال اتصال؛

• شبه کمال انقطاع؛

• توسط بین کمالین (بایرتی، 1982م: ص371)
ما فقط به مواردی ازفصل اشاره می کنیم که در این خطبه به کار رفته است.

    4-2-1:  شواهد فصل  در خطبه 
 بین دوجمله ندائیۀ »يا أهل الكوفة« و»یا أهل الختل« فصل رخ داده  و حرف عطف »واو« میان آن دو 
به کار نرفته است زیرا جملۀ دوم »یا أهل الختل« تأکید جملۀ اول  »یا أهل الکوفۀ« است و تأکید از موارد 

کمال اتصال و کمال اتصال از موارد فصل شمرده مي شود؛پس این دوجمله نیازمند به »واو« نیستند.
 بین دو جملۀ »یا أهل الختل« و جملۀ »أتبکون« حرف عطف»واو« ذکر نگردید، به این دلیل که 
جملۀ نخست »یا أهل الختل« یک جملۀ خبري و جملۀ بعدي »أتبکون« یک جملۀ استفهامي است. جملۀ 
خبري و استفهامي نسبت به یکدیگر کمال انقطاع دارند و کمال انقطاع از مواضع پنج گانه فصل محسوب 

مي شود و به همین جهت  »واو« بین آن دو نیامده است. 
دو جملۀ »إنما مثلکم...« و »تتخذون أیمانکم«  نیز بدون حرف عطف به کار رفته اند زیرا جملۀ دوم 
»تتخذون أیمانکم« پاسخ براي سؤال مقدري است که از جملۀ اول استنباط مي شود، یعني گویا کسي 
مي پرسد چرا ما کوفیان را همچون  زني مي داني که رشتۀ خود را محکم تابیده و آنگاه آن را از هم گسسته 
است؟ و  او در جواب  فرمود: چون شما از سوگندهاي خویش بهـره اي کامـل نبـرده اید وفقـط آن 
را وسیله اي براي دغل بازي خود مي سازید. این گونه ارتباط موجود بین دو جمله، شبه کمال اتصال نامیده 

مي شود که یکي از موارد فصل است و لزومي به آوردن »واو« در میان دو جمله نیست.

4-3: تشبیه
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در جملۀ »إنما مثلکم کمثل التي ...« تشبیه تمثیل رخ داده است، یعني کوفیان به زني تشبیه شده اند که 
ریسمان خود را پس از تابیدن از هم مي گسلد. 

 ارکان تشبیه عبارتند از:
• شما کوفیان (مشبه)؛

• زن ریسنده(مشبه به)؛
• حرف کاف(ادات تشبیه)؛

• هیئت و منظرۀ مرکب از انجام کاري و بهره نبردن  از آن، یا استفاده بر عکس از آن(وجه شبه 

((طبانه، 1377ق، 1959م: ص225-220)

4-4: اقتباس
  بخشي از آیۀ قرآن »تَتَِّخُذوَن أَْیَمانَُکْم َدَخال بَْیَنُکْم«  (نحل / آیۀ92)  به گونه اي در کالم  آورده  شده 
که اگر دقت به خرج ندهیم متوجه آیه بودن آن نمي شویم.  این کار در محسنات بدیعی به نام اقتباس 

معروف است(عکاوی، 1417ق، 1996م: ص 194)

4-5: تجاهل العارف
یکي دیگر از صنایع بدیعي که در عبارتهای ابتدایی خطبه مالحظه مي گردد صنعت »تجاهل العارف«  
است یعنی سؤال از چیزي که جوابش معلوم است، به عبارت دیگر  استفهام اگر به قصد طلب فهم دربارۀ 
چیزي باشد که جوابش را نمي دانیم، استفهام حقیقي است، اما اگر به قصد فهمیدن نباشد تجاهل العارف 
نامیده مي شود) (عکاوي، همان: ص 287).آنچه مسلم است در تجاهل العارف  قطعاً اغراضي غیر از طلب 
فهم پرسش گر وجود دارد زیرا مسلماً او خود جواب پرسش رامي داند. مانند عبارت استفهامي »أتبکون؟« 
(آیا گریه مي کنید؟) که اگر مردم کوفه را در ذهن خود حاضر نماییم که در حال گریه هستند، به نظر 
مي رسد پرسش حضرت زینب از آنها »أتبکون؟« یقیناً براي شنیدن جواب آري یا خیر نیست، به دیگر 
سخن استفهام این شیر زن، استفهام حقیقي نیست بلکه تجاهل العارف و به غرض شماتت و سرزنش و 
نفرین است، یعني در تجاهل العارف هیچ گاه سؤال کننده منتظر پاسخ مخاطب نمي ماند بلکه تنها نظر به 

غرضي دارد که از استفهام خود طلب مي نماید.
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در ادامۀ فراز اول خطبه فرموند: 
َنُف و الَکِذُب و َملشُق الماءِ و َغمُز األعداءِ، أو َکَمرعی  دُر الشَّ لَُف و النَّطُف و الصَّ أال و َهل فیکم إال الصَّ

ٍة علی َملُحوَدٍة؟! َعلی دِمنٍَة، أو َكِفضَّ

»هان، آیا در شما چیزي جز الف و خودبیني و گزافه گویي و دروغ و تملق کنیزکان و کرشمه 
براي دشمنان وجود دارد؟ و آیا شما چیزي جز سبزه هاي رها شده در صحرا یا زیور آالت گورستان 

هستید؟«!
همان طور که  مالحظه مي شود هر دو پرسش از نوع تجاهل العارف است، یعني سخنران منتظر پاسخ 
شنوندگان نیست، بلکه با این پرسشهاي خود آنها را مورد هجو و ذم خویش قرار مي دهد. در واقع شخصیت 
حقیقي آنها را همچون آیینه هاي صاف به خودشان مي نمایاند وآنان را الفزن و خودبین و گزافه گو و 

دروغگو و متملق و چاپلوس دشمن و علفهاي هرز و تزیینات ظاهري گورستان معرفي مي کند.
در بخش بعدي همین فراز از خطبه و در ادامه سخنان گوهر بار خویش مي فرماید:

َمت لَُكم أنُفُسُكم أن َسِخَط اللُ َعَليُكم )و فِي الَعذاِب أنتُم خالِدوَن(. أتَبكوَن و تَنتَِحبوَن على  »أال ساء ما قَدَّ
َُّكم أحری بِالبُكاِء فَابكوا َكثيراً واضَحكوا قلياًل، فََقد بُلِيتُم بِعاِرها و ُمنِيتُم بَِشناِرها ولَن  أخي؟! أَجل َوالِل فَابُكوا فَإن
سالَِة و َسيِِّد َشباِب أهِل الَجنَِّة  ِة و َمعِدِن الرِّ تَرَحضوها بَِغسٍل بَعَدها أبداً. و أنّى تَرَحضوَن قَتَل َسليِل خَاتِم النُّبُـوَّ
ِة ُسنَّتُِكم  تُِكم و َمَدرَّ و َمالِذ َحربُِكم و َمعاِذ ِحزبُِكم و َمَقرِّ ِسلِمُكم و أساِس َكلَِمتُِكم و َمفَزِع ناِزلَتُِكم و َمنِار َمَحجَّ

و الَمرَجِع ِعنَد َمقالَتُِكم.«
»هان، چه بد براي خود پیش آوردید که خدا بر شما خشم گرفت و در عذاب ابد جاویدان گشته اید. 
آیا بر برادرم گریه و زاري مي کنید؟! آري به خدا که باید گریه کنید، زیرا شما به گریه سزاوارترید. 
پر بگریید و کم بخندید، چون چنان آلودۀ ننگ و گرفتار رسوایي آن هستید که هرگز نمي توانید آن را 
بشویید، چگونه خون ساللۀ پیامبر خاتم و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و مأمن شما در جنگ 
را خواهید شست؟ که پناه حزب شما و جایگاه صلح شما و محور وحدت کلمه شما و درمان درد و مصیبت 

شما و تکیهگاه استدالل شما و چراغ راه و مرجع سخنانتان بود.«
در این بند از خطبه عالوه بر صنعتهاي بدیعي و فنون علم معاني و بیان که در عبارتهاي گذشته بیان شد 

برخي دیگر از موضوعات بالغي همچون قصر، تقدیم و بعضي از انواع جناس نیز به چشم مي خورد.
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5-1: اغراض خبر
هر جملۀ خبري مي تواند براي دست یافتن به غرض اصلي یا اغراض فرعي بیان شود. غرضهاي اصلي 
خبر بر دو نوع است: یکي از آن دو، فایدۀ خبر و دیگري الزم فایدۀ خبر نامیده مي شود .فایدۀ خبر یعني 
رساندن حکمي به شنونده که قباًل از آن مطلع نبوده است. اما الزم فایدۀ خبر، یعني اعالم این مطلب به 

مخاطب که ما نیز از آنچه که رخ داده، باخبر هستیم، مثل این که به شخص قبول شده در امتحان که خود 
نیز مي داند قبول شده، بگوییم تو در امتحان قبول شده اي، یعني مي خواهیم به او بفهمانیم ما نیز از قبول شدن 

تو در امتحان مطلع هستیم.(تفتازانی، 1356ق:ص43)
اما اغراض فرعي خبر بسیار فراوان مي باشند. گاهي متکلم خبري را به قصد تحریک شنونده یا بر 
سر رحم آوردن او یا اظهار شادي یا حسرت و گاهي به قصد توبیخ و تذکر و یا به نیت مدح و ذم یا 

فخرفروشي و غیره، بیان مي کند، مسلماً در این گونه موارد منظور گوینده فقط بیان گزارش نیست.
حضرت زینب (س) از جملۀ »أال ساء ما قدمت لکم أنفسکم أن سخط اهلل علیکم« که به ظاهر یک 
جملۀ خبري است، غرضهاي اصلي یعني فایدۀ خبر و الزم فایدۀ خبر را اراده نفرمود، چون نمي خواهد آنها 
را از حکمي که نمي دانند مطلع سازد یا منظورش اعالم اطالع خویش از علم آنها به معلوماتشان نیز نیست، 
زیرا آنها خود مي دانند که چه کرده اند و چه عواقبي در پیش دارند و نیز به عالم بودن زینب به حاالت 
اسفبار جماعت خویش آگاه هستند، پس این جمله فقط به قصد سرزنش و توبیخ و قبیح نشان دادن اعمال 

آنها بیان شده است. 

5-2: قصر و حصر
در جملۀ »و في العذاب أنتم خالدون« صنعت قصر(حصر) به کار گرفته شده است. یعني عبارت »في 
العذاب« که جایگاه اصلي آن بعد از خالدون و متعلق به خالدون است از مکان اصلي خویـش جا بـه جا 

شده و پـیش از مبتدا و خبر ذکر گردیده است. در علم بالغت می گویند: تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر 
(مقدم داشتن چیزي که حق آن تأخیر است، افادۀ حصر و قصر مي کند). بنابراین »في العذاب« مقصور 

علیه و »انتم خالدون« مقصور است، یعني شما قطعاً در عذاب جاودانه هستید.
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5-3: کمال انقطاع
جملۀ »أتبکون« نسبت به جملۀ پیش از خود به دلیل تفاوت در خبري و انشایي بودن کمال انقطاع دارد 

و به همین جهت به شکل فصل یعني بدون واو عطف آمده است. 

5-4: شبه کمال اتصال 
 آوردن کلمۀ  »أجل«که خود نمایندۀ یک جملۀ خبري است و در جواب استفهام »اتبکون« و 
»تنتحبون علی اخي« آمده است شبه کمال اتصال محسوب مي گردد.  و آن نیز از موارد فصل مي باشد و 

نیازي به ذکر »واو« پیش از »أجل«  نیست.

5-5: مقابله
در دو جملۀ»فابکو کثیراً و اضحکوا قلیاًل«  صنعت مقابله وجود دارد، یعني دو واژۀ»اضحکوا« و 

»قلیاًل« به ترتیب در مقابل دو لفظ »فابکوا« و »کثیراً« آورده شده  اند.

5-6: سجع مطّرف
در دو جملۀ »فقد بلیتم بعارها« و »منیتم بشنارها« سجع مطرف به کار گرفته شده است، زیرا در آخر 

هر یک از این دو فقره، قافیه هاي مشترک »ارها« دیده مي شود.(دسوقي، 1288ق: ص537)

5-7: استبعاد
جملۀ استفهامي»أنی ترحضون«یقیناً براي دریافت پاسخ ازکوفیان نیست، بلکه، به نیت استبعاد بیان شده 

یعني بعید است که بتوانید خون ساللۀ پیامبر خاتم و .. را بشویید.(جرجاني، 1974م: ص177)

5-8: استتباع
صنعت استتباع که داللت بر مدح پیاپي دارد نیز به وضوح در بخش نهایي این فراز به چشم مي خورد. 
یعني در واژه هاي »سید شباب  أهل الجنة« و »مالذ حربکم و معاذ حربکم و مقر سلمکم و اساس کلمتکم 
و مفزع نازلتکم و منار حجتکم و مدرة سنتکم والمرج عند مقاتلتکم«که این واژه ها همه مدح پیاپي ابا عبداهلل 

هستند.(ابوزید، 1408ق، 1988م: ص 555)
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5-9: جناس الحق
  اگر  دو واژۀ »معاذ« و »مالذ« را به دقت بررسي کنیم ، مالحظه مي شود که در حرف »الم« و 
»عین« نسبت به یکدیگر متفاوت هستند که این دو حرف در علم تجوید در قیاس با یکدیگر بعید المخرج 

هستند و به همین جهت جناس موجود در آن را جناس الحق مي گویند.

 
5-10: جناس محرف ومصحف

 دو واژۀ »َحرب« و »ِحزب« داراي جناس محرف و مصحف هستند. محرف از آن جهت که اختالف 
در حرکت دارند یعني حرف »حاء« در واژۀ اول مفتوح ولي در واژۀ دوم مکسور است و مصحف از آن 
جهت که در داشتن نقطه با هم متفاوت مي باشند، یعني حرف دوم واژۀ نخست بدون نقطه اما حرف دوم 

واژۀ دیگر با نقطه ذکر شده است. (هاشمی، همان: ص326-324)

5-11: موارد وصل 
ضمناً به دلیل انشایي و طلبي بودن دو جملۀ »ابکوا کثیراً« و »اضحکوا قلیاًل«  واو عطف که نشانۀ 
وصل است بین آنها ذکر گردید. همچنین دو جملۀ  »بلیتم بعارها« و »منیتم بشنارها«  نیز به دلیل خبري 
بودن هر دو جمله با واو عطف به یکدیگر وصل شده اند .جملۀ »لن ترحضوها« نسبت به کالم پیش از 

خود نیز همین حکم را دارد.

5-12: استعارة مرکبه
ازلوازم  استعارۀ مکنیه است چون معدن که  استعاری ونوع آن  به »الرسالة« اضافۀ  اضافۀ »معدن« 
مستعارمنه است به مستعارله یعنی»الرسالة«  نسبت داده شده و خود مستعارمنه حذف گشته است .البته 

ازآنجا که درهراستعارۀ مکنیه یک استعارۀ تخییلیه نیز وجود دارد، در اینجا نیز تشبیه»معدن الرسالة«  خیالی  
به »معدن األشیاء« حقیقی، استعارۀ تخییلیه به حساب می آید. (جرجانی، 1409ق: ص267)

6- تحلیل فراز دوم خطبه
متُم أِلَنُفِسُكم و ساَء ما تَِزروَن لِيَوِم بَعثُِكم و بُعداً لَُكم َو ُسحقًا و تَعسًا تَعسًا و نَكسًا نَكسًا! لَقد  »أال ساَء ما قَدَّ



81

َُّة و الَمسَكنَُة.« ل فَقُة فبُؤتُم بَِغَضٍب ِمَن اللِ و ُضِربَت َعَليُكُم الذِّ عُى و تَبَِّت ااَليدي و َخِسَرِت الصِّ خاَب السَّ
»هان، چه بد براي خود پیش آورید و چه بد باري برای قیامت خود به دوش گرفتید. نابود و سرنگون 
باشید. تالشهایتان بر باد و دست هایتان از کار بریده باد که در معاملۀ دین و دنیا سرمایه هایی را از دست 

داده و در خشم خدا جاي گرفتید و داغ خواري و درماندگي بر شما زده شد.«

6-1: وصل و فصل
بین جمله هاي اول و دوم ازعبارتهای فوق، واو عطف به نشانۀ وصل دو جملۀ خبري و نیز بین جمله هاي 
نفرین گونۀ دوم و سوم و چهارم نیز»واو« به عالمت وصل جمله هاي انشایي طلبي به یکدیگر آورده شده 

است.
 اما جملۀ »لقد خاب السعي« به جمله پیش از خود عطف نگشته یعني به شکل فصل و بدون واو آمده 
است، زیرا بر خالف جمله هاي پیشین که نفرین و طلبي بودند این جمله یک جملۀ خبري است و رابطۀ 
آن با جمله هاي پیشین کمال انقطاع است که نیازي به آوردن واو ندارد. در صورتي که دو جملۀ بعدي به 
دلیل اتحاد در خبري بودن به همراه واو عطف ذکر شده اند. جمله هاي پایاني این فراز نیز به همین جهت 

با واو عطف همراه شده است. 

6-2: اقتباس 
در جملۀ »ضربت علیکم الذلة و المسكنة« صنعت اقتباس از آیۀ قرآن به کار رفته  است(مریم/ 

آیات91-90). 

6-3: مراعاة النظیر
در دو لفظ »ذلة« و »مسكنة« ازصنعت مراعات النظیر استفاده شده است، همچنین پیش از این در 
کاربرد واژه هاي »بعداً«، »حقاً«، »تعساً« و »نکساً« نیز به نوعي مراعات النظیر دیده مي شود. این صنعت 
چنان که از اسمش پیداست عبارت از به کار بردن الفاظ مناسب در یک یا دو جمله یا بیشتر است.(تفتازاني، 

همان: ص 268)
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7- تحلیل فراز سوم خطبه
ٍد َصلَّى اللُ َعَليِه و آلِِه و َسلَّم فََريتُم؟ و أیَّ َعهٍد نََكثتُم؟! و أیَّ  َويَلُكم يا أهَل الُكوفَِة! أتَدُروَن أیَّ َكبٍِد لُِمَحمَّ
رَن ِمنَه  ماواُت يَتََفطَّ َكريَمٍة لَُه أبَرزتُم؟! و أیَّ َدٍم لَُه َسَفكتُم؟! و أیَّ ُحرَمٍة لَُه َهتَكتُم؟! )لََقد ِجئتُم َشيئًا إّداً تَكاُد السَّ

رُّ له الِجباُل َهّداً(. قُّ األرُض و تَخِّ و تَنشَّ

»واي بر شما اي اهل کوفه!   آیا مي دانید چه جگري از محمد (ص) پاره کرده  و چه پیماني از او 
شکسته و چه خانداني از او به بازار آورده اید؟ و چه خوني از او ریخته و چه حرمتي از او دریده اید؟ چنان 
کار زشتي انجام داده اید که نزدیک است آسمانها از آن فرو پاشد و زمین پاره پاره گردد و کوهها با 

خاک یکسان شود.«

7-1: فصل
جملۀ »ویلکم« جمله اي دعایي است که جنبۀ منفي آن یعني نفرین مورد نظر است. دعا و نفرین 
ازموارد انشاء وطلب به حساب میآیند. این جمله نسبت به کالم بعد از خود »يا اهل الكوفة« که ندا و جزء 
جمله هاي خبري است کمال انقطاع دارد و از موارد فصل محسوب مي گردد، پس نیازي به ذکر واو در 

میان آنها نیست. 
جملۀ  »أتدرون أّي کبد لمحمد صلي اهلل و علیه و آله و سلم فریتم؟« که جمله اي استفهامي و انشایي 
است همین حکم را نسبت به خبر پیش از خود دارد و دقیقاً به همین جهت است که از ذکر واو بین این 

جمله و جملۀ قبل خودداري شده است.
 

7-2: حصر )قصر(
واژۀ  »أّي«  در جمالت بعد از»أتدرون« مفعول مقدم براي افعال بعداز خود مي باشد و افادۀ حصر 

مي کند و بیان گر تأکید است.
 

7-3: غرض فرعی استفهام
 جملۀ  پرسشی»أتدرون«  ومعطوفهای پس ازآن که  براي دریافت جواب از مخاطبان  ایراد نشده اند، 

مصداق تجاهل العارف و به قصد بیدارکردن وجدان به خواب رفتۀ آنها است.
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7-4: اشتراک در محل اعرابی
  در میان جمالت استفهامي بعد از»أتدرون« حرف عطف واو قرار داده شده تا دلیلی بر اشتراک در 
محل اعرابي آنها باشد، یعني تمام این جمالت  معطوف به جملۀ جواب ندا »أتدرون«  هستند و محلی از 

اعراب ندارند.

7-5: وصل و فصل
 آیۀ  »لقد جئتم...«)مریم / آیات90-92) عالوه بر این که نمودي از اقتباس است نسبت به جمالت 

استفهامي پیش از خود کمال انقطاع دارد و به همین دلیل بدون واو ذکر شده است. 
 آیه های بعدی سه جملۀ وصفیه محاًل منصوب هستند که از حرف واو به عنوان نشانۀ وصل در میان 

آنها استفاده شده است.

7-6: جناس مضارع
همزه و هاء در دو کلمۀ  »إّدا« و »َهّدا« با وجودي که دو حرف متفاوت هستند اما قریب المخرج 
مي باشند، یعنی هر دو از از حروف حلقي به شمار می آیند پس  دو کلمۀ فوق داراي جناس مضارع 

هستند.

8- تحلیل فراز چهارم خطبه
ماُء  ماِء. أفََعِجبتُم أن َمَطَرِت السَّ لََقد ِجئتُم بِها َشوهاَء َخرقاَء َصلعاَء َعنقاَء فَقماَء َكَمطَلِع األرِض و َمإل السَّ
َُّه -عزوجل- ال يُحِفُزُه البِداُر و ال  َدمًا؟)و لََعذاُب اآلِخَرِة أخزی و ُهم ال يُنَصروَن.( فاَل يَستَِخفَّنَُّكُم الُمَهُل، فَإن

َُّكم لَبِالِمرصاِد. يُخاُف َعَليِه فَوُت الثّاِر. و إنَّ َرب
»شما همچون عروسي بي مو، بي تجربه، زشت، کور و کج خلق این کارها را  به پهناي زمین و 
گنجایش آسمانها انجام داده اید. آیا اگر آسمان خون بگرید تعجب مي کنید؟ البته که عذاب اخروي 
رسواکننده تر است و یاري نخواهند شد. فرصت و مهلت شما را گول نزند و سبکسر نگرداند، زیرا شتاب 
و عجله خدا را تحریک نمي کند و از انتقام و خونخواهي چشم نمي پوشد. البته پروردگار شما در کمین 

است.«
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8-1: سجع متوازی
حضرت زینب(س) آخرین فراز خطبۀ خود را نیز، سرشار از آرایه هاي لفظي و معنوي و لبریز از 
صنعت هاي بالغي و با حسن ختام به پایان مي برد. چنان که واژه هاي »شوهاء«، »خرقاء«،»صلعاء«، »عنقاء« 
و »فقماء« عالوه بر این که داراي موازنه هستند یعني همه بر وزن»فعالء« اند از قافیۀ »اء«   نیز برخوردارند، 

بنابراین مي توان سجع متوازي را در همۀ این کلمات بالعیان مشاهده کرد.

8-2: تشبیه 
در این بند از خطبۀ زینب(س) تشبیه وجود دارد. ضمیر »ها« در »جئتم بها« مشبه و لفظ »مطلع« 
مشبه به و حرف »کاف« ادات تشبیه است و وجه شبه متعمداً حذف گردیده و درک آن به عهدۀ مخاطب 

گذاشته شده است. 

8-3: تجاهل العارف
استفهامي که با حرف »أ« شروع شده، قطعاً در این فراز به معناي استفهام حقیقي نیست بلکه به قصد 
مبالغه بیان گردیده است و چنین پرسشهایي همان گونه که پیش از این گفته شد تجاهل العارف به حساب 

مي آیند.

8-4: طباق
به کارگیري واژۀ  »األرض«  و »السماء«  که در مقابل یکدیگر هستند، صنعت طباق نام دارد. 

8-5: التفات 
عبارت قرآني »لعذاب اآلخرة اخزی و هم الینصرون«  عالوه بر این که مصداق  اقتباس  است، نمونه ای 

برای التفات از خطاب به غیبت نیز محسوب می شود.

8-6:  اعتراض
عبارت »عزوجل« یکی از موارد اطناب  به نام اعتراض(جملۀ معترضه)  است که محلي از اعراب ندارد.
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8-7: وصل
جملۀ  »الیخاف« به دلیل هم اعراب بودن با جملۀ پیش از خود که خبر»إّن« مي باشد نیاز به حرف 

واو دارد تا به آن وصل شود.

8-8: اقتباس و حسن ختام
 اما آخرین جملۀ این خطبه عالوه بر این که نشانۀ صنعت اقتباس است از مصادیق حسن ختام نیز به 
شمار مي رود، زیرا حضرت با آوردن این عبارت قرآني هم خطبه خود را به نیکي به پایان رسانده و هم 

عاقبت بد مردم کوفه را به آنها نمایانده است.

8-9: ایجاز
خطبۀ حضرت زینب(س) به دو بخش تقسیم مي گرددکه با واژۀ  »اما بعد« از یکدیگر جدا مي شوند. 
بخش نخست مربوط به ستایش خدا و درود بر پیامبر و خاندان او است که در نهایت اختصار و ایجاز 

گذشت.
چنان که بر اهل بالغت معلوم است ، ایجاز یعني ایراد معاني انبوه با لفظي اندک. حضرت زینب(س) با 
ذکر  واژۀ »الحمدهلل«  تمام »حمدهاو ستایشها« را از ازل تا به ابد در وجود الیزال و لم یزل الهي منحصر 
دانسته و هر حادثۀ منسوب به او را شایستۀ ثنا و ستایش خوانده و بر واسطۀ فیض ربوبي یعني پیام رسان 
حق و خاندان پاک او که سرچشمۀ خیرات هستند درود فرستاده و در این بخش از خطبه به خوبي عقیدۀ 

خویش »ما رأیت إال جمیاًل« را به نمایش گذاشته است.

8-10: أغراض فرعي ندا
بعد عرفاني خطابه مانع از ایفاي نقش سیاسي و انجام وظیفۀ دیني و استمرار خط سرخ شهادت با دفاع از 
حریم والیت نمي گردد .او در راستاي امر به معروف و نهي از منکر پس از حمد و ثناي الهي اولین واژه اي 

که به کار مي برد حرف نداي بعید است. 
کاربرد »یا« به عنوان حرف ندای بعید با وجود نزدیک بودن مخاطبین در این جا بیان گر آن است که 
حضرت، شأن مردم کوفه را آن قدر پست وپایین مي داند که اگر این مأموریت الهي برشانۀ او نبود آنها را 
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شایسته خطاب نمي دانست. آن گاه علت این همه تحقیر در یک واژه را بیان مي فرماید و نشان مي دهد که 
این اعمال انسانها است که موجب رشد یا افت روحي آنها مي گردد.

8-11: »أال« ی استفتاحیه
در بندهاي بعدي خطبه از »اال« ي استفتاحیه که به معناي تنبیه است استفاده نمود.  به کار بردن این 
کلمه داللت برغافل بودن مخاطبان و عدم درک صحیح آنها از واقعیتهاي موجود است. البته اهل کوفه 
نسبت به مقام واالي عترت پیامبر(ص) شناخت الزم داشتند اما کافي نبود یعني به آن اندازه نمي رسید که 
بتواند از آنها در مقابل زر و زور بني امیه محافظت نماید.  به همین جهت برخي به طمع جاه و مقام و برخي 
دیگر از ترس جان و مال تیغ بر ساللۀ رسول خدا کشیدند، حال که به چنین ذلتي تن داده اند، نهیبي الزم 
است تا آنها را از این کرختي و رخوت روح نجات دهد و حال توبه در آنها ایجاد نماید. این مأموریت بر 
دوش شیر زن دشت کربال  نهاده مي شود . واژه هایي که زینب(س) در این خطبه و خطبه هاي دیگر به 
کار مي گیرد چنان حساب شده و به جا است که شگفتي بلیغان را بر مي انگیزد. در بالغت کالم، عالوه 
بر این که باید مطابقت آن با مقتضاي حال شنوندگان رعایت گردد پیش از آن و بیش از آن ضرورت 
دارد که تک  واژه هاي موجود در کالم هر یک به تنهایي فصیح بوده و ترکیب آنها نیز عاري از عیوب 

مخل فصاحت باشد.

9- فصاحت کلمه
در فصاحت کلمات شرط است که هیچ یک از عیبهاي چهارگانۀ تنافر حروف، غرابت استعمال، 
مخالفت قیاس و کراهت سمع در آنها مالحظه نگردد.(ابوزید، همان: ص12-20(با دقت نظر در تمام 
کلمات این خطبه در مي یابیم که هیچ لفظي در این خطبه داراي تنافر حروف نیست یعني حروف قریب 

المخرج یا تکراري به نحوي ندارد که موجب دشواري تلفظ در زبان و سنگیني آنها بر گوش گردد. 
غرابت استعمال نیز در هیچ کلمهاي به چشم نمي خورد یعني واژه اي داراي دو معنا بدون تصریح در 
منظور گوینده یافت نمي شود یا لفظي بي معنا و دیر فهم وجود ندارد که براي درک معناي آن نیاز به تفتیش 

در کتابهاي کهن یا فرهنگهاي لغت دیرین باشد. 
مخالفت قیاس صرفي که یکي دیگر از عیوب فصاحت کلمه به شمار میآید و آن عبارت  است از 
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مخالف بودن لفظ با قواعد صرف، در واژههاي این خطبه اصاًل مشاهده نمي گردد. 
همچنین واژه هایي که داراي عیب »کراهت در سمع« بوده و با طبع سلیم انسان ناسازگار و گوش از 

شنیدن آن بیزار باشد در این خطبه نیست.

10- فصاحت کالم
فصاحت کالم عبارت است از دور بودن آن از عیبهاي شش گانۀ تنافر کلمات، ضعف تألیف، تعقیید 

لفظي، تعقیید معنوي، کثرت تکرار و تتابع اضافات.
تنافر کلمات عبارت است از کاربرد کلماتي در کالم که به خاطر وجود حروف قریب المخرج و یا 
به خاطر وجود حرفهاي تکراري موجب صعوبت تلفظ مي گردد. ما در هیچ یک از جمله هاي این خطبه با 

چنین عیبي مواجه نمي شویم.
ضعف تألیف عیبي است که کالم را در برابر قواعد نحو قرار مي دهد یعني آن را مخالف با قواعد نحو 

مي گرداند و ما جمله اي در این خطبه نمي بینیم که مخالفتي با قواعد نحو داشته باشد.
تعقیید لفظي آن است که کالم داللت آشکار بر معناي مورد نظر نداشته باشد،  این عیب به خاطر عدم 
رعایت ترتیب جایگاه الفاظ در کالم به وجود مي آید. اما در خطبۀ حضرت زینب(س) موردي که چنین 

عیبي در آن جریان داشته باشد مالحظه نمي گردد.
تعقیید معنوي نیز آن است که کالم داللت آشکار بر معناي مورد نظر نداشته باشد اما این عیب به خاطر 
نیاز به واسطه هاي فراوان و توضیحات زیاد و لوازم بسیار براي انتقال ذهن از معناي اصلي به سوي معناي 
مورد نظر به وجود مي آید، ما اساساً در خطبۀ حضرت زینب(س) چنین جمله اي نمي یابیم بلکه جمالت به 
کار گرفته شده در این خطبه به صراحت و بدون نیاز به هیچ واسطه اي معناي مورد نظر حضرتش را بیان 

مي کنند. 
در همۀ فرازهاي خطبه جمله اي دیده نمي شود که اسم یا فعل یا حرفي بدون هیچ فایده اي تکرار شده 

باشد بنابراین خطبه حضرت زینب (ع) از عیب کثرت تکرار نیز مبرا هست.
اگر  با دقت در تمام جمالت این خطبه بنگریم نمونه اي نمي یابیم که چند اسم پیاپي و بدون فاصله به 
یکدیگر اضافه شده باشند پس عیب تتابع اضافات نیز توان حضور در کالم دلنشین نوۀ پیامبر(ص) نداشته 

است.
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نتیجه گیري
1. خطبۀ حضرت زینب (ع) که یکي از جلوه هاي زیباي فصاحت و بالغت در زبان عربي شمرده 

مي شود، از سنت زباني عرب و قواعد ادبي و بالغي آن پیروي نموده است؛
2. بررسي و تطبیق قواعد بالغي بر فرازهاي مختلف این خطبه، تنها به منظور تحلیل جنبه هایي خاص از 

زیبایي شناسي آن و دستیابي به برخي از برجستگیهاي زباني این متن زیبا انجام پذیرفته است؛
3. کنکاش در دیگر جنبه هاي زیباشناختي و زباني این خطبه، در ظرف این مقاله نمي گنجد و فرصتي 

فراخ را طلب مي نماید. 
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تحلیل گفتمان امام رضا )ع( از منظر برنامة هدایت اعصابی- زبانی
دكتر بهزاد قنسولي1 

دكتر خلیل قاضي زاده2
مجید الهي3  

چکیده
در نظریه پردازیهای اخیر در ارتباط با تجزیه و تحلیل گفتمان،  تحقیقات ایدئولوژیک و تاریخی به 
طور خاص مورد توجه قرار گرفته اند. 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 ارائۀ گفتمانی 
متناسب با نیازهای انسان در دورۀ معاصر که عصر پیشرفتهای عظیم است، داشته باشند. به نظر می رسد در 
مدلهای حاضر مرتبط با گفتمان، معایب و ایراداتي خاص وجود دارد که ناشی از این واقعیت است که این 
مدلها تماماً ساخته و پرداختۀ بشر هستند. اما ویژگیهای گفتمان جهانی و الهی چیست؟ این مقاله به دنبال 

یافتن رویکردی جدید برای تبدیل ایده ها 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 
از منظر برنامۀ هدایت اعصابی- زبانی دارد و بحث اصلی آن بیشتر معطوف به دو جنبۀ مهم از گفت و گو 
است که عمدتاً در عینیت رویکرد و دانش و آگاهی منبع نمود می یابد. در پایان نتیجه گرفته می شود که 

می توان از این اصول به عنوان نظامی فعال در گفت و گوی میان تمدنها بهره گرفت.

واژگان کلیدي: گفتمان، برنامۀ هدایت اعصابي- زباني، تحلیل گفتمان، امام رضا (ع).

1- دانشیار دانشگاه فردوسي مشهد
2- استادیار دانشگاه فردوسي مشهد

3- دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسي مشهد




