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بررسی زیباییشناسانۀ خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی
حسن مجیدی

1

فهیمه قدیمی

2

چکیده

نقد فرمالیستی یکی از روشهای جدید نقدی میباشد که محور اصلی آن در بررسی متون ادبیی
شکل ظاهری آن است؛ یعنی فرمالیسم در ادبیّات به بررسی میزان ادبیّت متن میپردازد .این نوشیتار
براساس مکتب فرمالیسم در پی بررسی میزان ادبیّت خطبۀ جهاد امام علی

در نهج البالغه است و

تالش میکند با بررسی فرمالیستی خطبه و بیان زیباییهای به کاررفته درآن دیدی واضحتر نسیبت
به شگفتیهای ظاهری اثر و تأثیر آنها در انتقال معنا به مخاطب ارایه دهد؛ اهمیّت نوشیتار تیالش
آن برای به اثبات رساندن این مهمّ است که متون اسالمی و به طور ویژه خطبۀ جهاد هرچند به دنبال
مفاهیمی خاصّ میباشد ولی بر اساس مکتب فرمالیسم از زیباییهای ادبی تهی نیستند .این نوشتار با
روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر رویکرد نقد فرمالیستی و با هدف کشف مؤلّفههیای فرمیال در
خطبۀ جهاد نگاشته شده است .ویژگیهای بارز فرمالیستی در این خطبه همخوانهای آوایی معنیایی
و سیمایی هستند.
واژگان کلیدی :نقد ادبی فرمالیست خطبۀ جهاد ساخت موسیقایی.
 -1استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ،نویسندۀ مسئول majidi.dr@gmail.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه حکیم سبزواری fghadimi.94@gmail.com
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مقدّمه

تعاریف متعدّد و گاه متناقض که درباره صورت و صورتگرایی در آثیار منتقیدان ادبیی آمیده
است تعریف آن را تا حدودی دشوار میسازد .در یک تعریف به نسیبت جیامع صیورتگرایی بیه
مفهوم کشف شرح و بسط صورت در اثر هنری است و اساس شیوۀ آن بیر اسیتقالل اثیر اسیتوار
میباشد و به همین سبب منتقد صورتگرا از پرداختن به مسایل فرعی و حاشیهای اثر مانند زنیدگی
نویسنده روزگار او و مالحظات تاریخی سیاسی و اجتماعی اجتناب میورزد و یا الاقلّ آنها را در
مراحل ثانوی و فرعی دارای اعتبار میداند( .امامی  )212 :1393در واقع مهمّتیرین و اصیلیتیرین
نظریّۀ فرمالیستها این بود که منتقد پیش از برخورد با اثر باید به دنبال ادبی بیودن آن باشید؛ بیه
بیان دیگر نوشته ادبی است و کالم ادبی نیست .تأکید فرمالیستها بر گوهر اصیلی و ادبیّیت میتن
بود بنابراین فرمالیستها تنها خود اثر را در نظر میگرفتند( .شایگان فر  )48 :1384اگیر منظیور
صورتگرایان روسی را از صورت به درستی دریابیم نمیتوانیم منکر درستی گفتار آنان شویم .گویا
عبدالقاهر جرجانی هم وقتی اصالت را به الفاظ میداده و معانی را «مطروحه در طریق» میدیده تیا
حدودی چنین منظوری داشته است( .شفیعی کدکنی )20 :1373
از میان تأثیراتی که در ساختار فرمالیسم روس درهم آمیختند نفیو سوسیور و بیه طیور اعیمّ
زبانشناسان به صورتی مستدلّ از اهمیّت پایهای برخیوردار اسیت .دریافیت اساسیی روششناسیی
سوسور این بود که ارزش و کاربرد یک واحد در زبان به معنای رایج آن به ارتباطات با واحیدهای
همسان دیگری در بطن نظام زبان وابسته است .توصیۀ سوسور این بود که تحقیق درباره این نظام از
روابط – زبان -میبایست دلنگرانی اصلی زبانشناسان باشد .چنانکه فرمالیستها استدالل کردهانید
به طور کلّی ارزش و کاربرد یک ابزار ادبی وابسته به ارتباطش با دیگر ابزارها در بطن یک نظام از
ارتباطات مستقرّ به وسیلۀ متن ادبی است( .تونی بنت )86/1 :1979
این نوشتار پس از ارایۀ توضیحاتی مختصر درباره تاریخچیۀ فرمالیسیت و آرا و نظیرات آنیان
نگاهی کلّی به خطبۀ جهاد انداخته سپس به نقد فرمالیستی این خطبه پرداخته و در سه سطح همخوانی
آوایی سیمایی و معنایی آن را بررسی کرده است؛ در پایان نیز تمامی شاهدمثالهای به کار رفتیه
در متن به صورت نموداری نمایش داده شده درصد هریک نسبت به دیگری میورد سین ش قیرار
میگیرد.
86

بررسی زیباییشناسانه خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی

این نوشتار به دلیل گستردگی فرمالیست و وجود زیباییهای ادبی فراوان در ایین خطبیه و بیه
منظور وفاداری به غنای موسیقای متن و عدم اجحاف در آن رویکیرد اصیلی خیود را موسییقی و
همخوان آرایی در کالم قرار داده و در طیّ بحث به مسایل موسیقایی متن کیه خیود دربرگیرنیدۀ
همخوانهای آوای سیمایی و معنایی میباشد پرداخته است.
 -1ادبیات نظری پژوهش
 :1-1پرسش پژوهش

این نوشتار در پی پاسخگویی به این نکته است که براساس نظریّۀ فرمالها درباره لفظ در انتقیال
معانی خطبۀ جهاد تا چه میزان از بعد فرمالیستی و ظاهری موفّق بوده و این امر تیا چیه میزانیی در
انتقال مفاهیم اثرگذار است؟
 :2-1ضرورت پژوهش

باتوجّه به اینکه گویندۀ کالم ی امام علی

ی از قدرت سخنوری باالیی برخوردار بوده و پیش

از ایراد خطبۀ جهاد سخنرانیها و بیانات مختلف دیگری نیز داشته است و چون به تیأثیر ادبیّیات و
زیباییهای بیانی و آوایی در انتقال مفاهیم و اثرگذاری سخن در جان مخاطب واقیف بیوده چنیین
انتظار میرود که این خطبه هم از حیث زیبایی ادبی و بهویژه آوا و موسیقی خالی نباشد.
 :3-1فرضیّۀ پژوهش

فرضیه بر این نکته استوار می باشدکه چون قدرت بیانی درخطبه جهاد به حدّی زیاد اسیت کیه
بررسی تمام جوانب فرمالیستی آن در توان این نوشتار نگن د بنابراین با محیدود کیردن موضیو
بحث در بعد موسیقایی و همخوانهای مختلف تالش شیده کیه هیی اکوتیاهی در بررسیی و نقید
فرمالیستی اثر صورت نگیرد.
 :4-1پیشینۀ پژوهش

براساس تحقیقات ان ام شده شماری از خطبههای نهج البالغه مورد نقد فرمالیستی قرار گرفتهاند
از جمله مقالۀ نقد فرمالیستی خطبۀ قاصعه که توسّط علی ن فی ایوکی و دیگیران ان یام شیده و در
فصلنامۀ علمی -پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا سال هفتم شماره  15تابستان  1394به چیا
رسیده است .در پایان این مقاله به این نتی ه رسیده که خطبۀ قاصعه از منظر فرمالیستی غنیّ است و
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از نظر ظاهری بسیار متوازن میباشد .مقالۀ دیگر که در این زمینه نگارش یافته زیبایی شناسی خطبۀ
آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی است که پدیدآوران آن علی ن فی ایوکی سیّد رضا میر احمیدی و
دیگران میباشند؛ این مقاله در دو فصلنامۀ علمی -پژوهشی حیدیث پژوهیی سیال هفیتم شیماره
سیزدهم بهار و تابستان  1394صص  310-277به چا

رسیده است .در پایان این مقالیه بیه ایین

نتی ه میرسد که خطبۀ مورد نظر از دیدگاه فرمالیستی پربار و از قواعید مختلیف قاعیده افزاییی و
قاعده کاهی در آن به خوبی استفاده شده است .در هر یک از پژوهشهای صورت گرفته به چنید
بعد از فرمالیست توجّه شده است .در مقالۀ تحلیل گفتمان ادبی خطبۀ جهاد نوشتۀ سعیدۀ محمیودی و
دیگران که در فصلنامۀ پژوهشهای نهج البالغه سال چهارم شماره  16و زمستان  1395نشر یافتیه
است پژوهشگر کوشیده تا به میزان تناسب و هماهنگی میان عناصر زیبایی شناختی ادبی در خطبیه
پی ببرد و در پایان نشان داده که تمام ساختارهای متنی این خطبه متناسب با موقعیّت است .در مقالۀ
القاگری آواها در خطبۀ جهاد بر اساس نظریّۀ موریس گرامون نوشتۀ قاسم مختاری و دیگران که در
پژوهشنامۀ علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیی سیال هفیتم شیماره اول بهیار و
تابستان  1395به چا

رسیده این خطبه از لحاظ معنایی مورد بررسی قرار گرفته است .مقالۀ بررسی

و تحلیل زیباییشناختی خطبۀ جهاد نوشتۀ سیّد اسماعیل حسینی اجداد نیاکی که در پژوهشنامۀ نقید
ادبی و بالغت شماره  2سال 3پاییز و زمستان  1393منتشر گشته به بررسی فاکتورهایی همچیون
برخی از فنونی ادبی و معانی موجود در خطبه پرداخته شده است.
امّا چنین به نظر میرسد که این خطبه هنوز هم جای کار دارد .از جنبۀ دیگیر در ایین نوشیتار
تالش شده است که گسترۀ پژوهش تنها محدود به همخوانهای موجود در متن باشد تیا بتیوان بیه
خوبی مسئله را برای مخاطب روشن نمود؛ بنابراین مقاله از این چهارچوب مشخّص شده فراتر نرفتیه
و تکیۀ اصلی آن بر میزان همخوانهای مختلف موجود در میتن و مییزان اثرگیذاری آن در انتقیال
مفاهیم است.
اهمیّت بحث هنگامی بیشتر میشود که بدانیم گویندۀ اثر ی امام علی

ی صاحب وق سیلیم

بوده و توانسته است چنان مسایل زیبایی شناختی و فرمی را در اختیار بگیرد که باوجود گذر چنید
صد ساله از زمان ارایۀ آن بازهم قابلیّت بررسی از دیدگاه نقدهای نوین و همترازی بیا آثیار نیو را
دارد.
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 :5-1اهمیّت پژوهش

این نوشتار با عنوان «بررسی زیباییشناسانۀ خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی» بر اساس مکتب
فرمالیسم در پی بررسی میزان ادبیّت خطبۀ جهاد است و تالش میکند که با بررسی فرمالیستی خطبه
و بیان زیباییهای به کار رفته در آن دیدی واضحتر نسبت به شگفتیهای ظاهری اثر و تأثیر آنها
در انتقال معنا به مخاطب ارایه دهد تا به این نتی ه برسد که متون اسالمی و به طور ویژه خطبۀ جهاد
هرچند که به دنبال مفاهیمی خاصّ میباشد ولی بر اساس مکتب فرمالیسم از زیباییهای ادبی تهیی
نبوده و موسیقی کالم و فرم در انتقال مفاهیم نقشی به سزا داشته است.
این پژوهش با روش نقد فنی و فرمالیستی ان ام گرفته است وچنین به نظر میرسد که واژگان
و نظام آوایی متن با هم متناسب هستند و شکل ظاهری آن با فضای کلّی خطبه ی که بیان فضییلت
جهاد و ناراحتی گویندۀ برجسته و نامآشنا به دلیل بیتوجّهی به آن است ی در یک راستا مییباشید؛
همین امر باعث شده که حتّی اگر خوانندهای با زبان اصلی متن آشنا نباشد بازهم بتوانید بیه فضیای
کلّی حاکم برآن پی ببرد .در بازگردان متن عربی خطبۀ جهاد به زبان فارسی از ترجمۀ نهج البالغیه
محمّد دشتی استفاده شده است.
 -2فرمالیسم

فرمالیسم با نفو ترین جنبش قرن بیستم در زمینۀ نقد به رویکردی اطالق مییشیود کیه مییان
سالهای  1915تا  1930در روسیه جریان یافت .پایههای سازمان بندی شده این جریان یکی" حلقیۀ
زبان شناسی مسکو" است که در سال  1915و به ریاست یاکوبسن 1تشکیل شد و دیگری " ان مین
تحقیق در زبان شعرگونه یا نثر" یا " اپویاز" در سال  1916به سرپرستی شکلوفسکی 2بیود( .تیونی
بنت )40/1 :1979
عنوان فرمالیسم /فرمالیست که بر فعالیّت فرهنگی جوانان اطالق شده در آغاز از طرف مخالفان
ایشان به عنوان نوعی دشنام بوده است« .چنانچه در سال های بعد از جنگ جهانی دوم در مطبوعات
ایران نیز به تأثیر همان تلقینات فرمالیسم نوعی مفهوم منفی داشت و به گونۀ دشنام به کار میرفت.

1- Jacobson
2- Shkolovsky
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این گروه اندک اندک این دشنام را درباره خود پذیرفتند تا سران ام به صورت یکی از مهیمّ تیرین
جریانهای فرهنگ بشری در قرن بیستم درآمد»( .شفیعی کدکنی .)80 :1391
این اصطالح از اساس برای هر مکتبی که به صورت و ظاهر اهمیّت دهد و به موضیو ییا محتیوا
توجّهی نداشته باشد یا آن را با عنوان یک اصل نپذیرد به کار میرود .با پدیدار شدن رئالیسم در حدود
سال  1934صورتگرایی یا فرمالیسم حدود سه دهه ( )1950از سیوی حیزب کمونیسیت در شیوروی
سابق محکوم شد؛ زیرا این هنر را فاقد رویکرد انقالبی می دانستند و معتقد بودند فرمالیسم که به محتوا
و مضمون توجّهی ندارد پدیدۀ یک جامعۀ بورژوا و پایان انحیراف جوامیع سیرمایهداری اسیت و بیه
تعبیری آن را نوعی هنر بیهوده و بی مصرف میدانستند .گرچه تا اواسط دهۀ  1950ایین تنفّیر وجیود
داشت لیکن پس از حدود سال1953و با مرگ استالین روی آوردن به فرمالیست از سیوی هنرمنیدان
دیگر جرم نبود .این دهه به " وب شدن یخها" معروف است( .نوری کوتنایی )735 :1385
از میان تأثیراتی که در ساختار فرمالیسم روس درهم آمیختهاند نفو سوسیور و بیه طیور اعیمّ
زبانشناسان به صورت مستدلّ از اهمیّت پایهای برخوردار اسیت .دریافیت اساسیی روش شناسیی
سوسور این بود که ارزش و کاربرد یک واحد در زبان به معنای رایج آن به ارتباطات با واحیدهای
همسان دیگری در بطن نظام زبان وابسته است .توصیۀ سوسور این بود که تحقیق درباره این نظام از
روابط -زبان -می بایست دلنگرانی اصلی زبانشناسان باشد( .تونی بنیت  )86/1 :1979فرمالیسیت
های روسی شیوۀ خطّی و مبتنی بر همنشینی سوسور را که ساختارها را در زن یرۀ ظاهرشان بررسیی
می نماید اتّخا نمودند؛ امّا در عین حال نشان دادند که چگونه باید فرضیّۀ سوسور را در نظام هیایی
که خارج از حیطۀ زبان شناسی هستند به کار گرفت .می توان به این نکته اشیاره کیرد کیه آثیار
فرمالیست های روسی تا حدودی یادآور نقد نو آمریکایی هستند؛ دلیل این امر توجّیه نقید نیو بیه
مرتبط ساختن فرم با قراردادها یا صناعات به کار رفته در فرم است( .ویلفرد گورین )473 :1388
به نظر فرمالیست ها چون ادبیّات یک مسألۀ زبانی است خواننده آگاه به مسایل زبانی و زیبایی
شناسی از خواندن و شنیدن یک متن ادبی لذّتی دو چندان می برد و با دریافتن ایین تکنییک هیا و
ای اد ارتباط بین صورتهای آوایی واجها صامتها و مصوّتهای به کار رفته در متن مییتوانید
جنبه هایی از معانی مورد نظر نویسنده و حتّی فراتر از نیّت نویسنده را دریابد .در حقیقت می تیوان

90

بررسی زیباییشناسانه خطبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی

گفت آنچه که از نظر این دیدگاه اهمیّت دارد شکل و ساختار درونی اثر ادبی است و نیه عوامیل
برون متنی( .بشیری خواجه گیری )74 :1390
یکی از مواردی که به ساخت موسیقایی اثر و بعد فرمالیسم آن کمک میکند همخوان آراییی بیه
معنای آرایش سخن از راه همخوان سازی پارههای آن با یکدیگر است؛ به دیگر سخن؛ یعنی ایینکیه
گوینده پارههای سخنش را با یکدیگر همخوان و متناسب بیاورد که خودگونه های مختلفی دارد:
 همخوان آوایی :یعنی اینکه واجها ه اها و واژههایی که سیاختار آواییی سیخن از آنهیافراهم میشود و در آهنگ و آوا با هم متناسب هستند؛
 همخوان سیمایی :یعنی تناسب در سیما نوشتاری و امالیی سخن پارهای از گونههای تکرار بهویژه تکرار واژگانی عالوه بر همخوان آوایی همخوان سیمایی هم دارند؛
 همخوان معناایی :همان است که مراعاتنظیر تناسب مؤاخات و ائتالف نیام گرفتیه اسیت.(راستگو )174-172 :1382
در خطبۀ جهاد نیز به همخوان آرایی در هر سه نو آن توجّه شده است.
 -3خطبۀ جهاد و همخوانها

این خطبه  -که به خطبۀ جهاد معروف است  -از مشهورترین خطبههای امام علی

محسیوب

میشود و تمام خطبه بر محور جهاد دور میزند .در بخش نخست با بیان بسیارگویا و زیبیا اهمیّیت
جهاد و آثار مهمّ آن تشریح و نیز پیامدهای ترک جهاد برای امّتها تبیین شیده اسیت .در بخشیی
دیگر مردم کوفه را سخت مالمت میکند سپس از حادثۀ دردناک حملۀ «سفیان غامدی» بیه شیهر
مرزی انبار و شهادت «حسان بن احسان» نمایندۀ باوفای حضرت و سایر ویرانگریهیای غامیدی و
لشکر شام خبر میدهد .در بخش سوم سرزنشها را متوجّه مردم سست عراق در آن عصر و زمیان
میسازد و آنها را سخت مالمت میکند .در آخرین بخش آمادگی کامل خود را بیرای جهیاد بیا
دشمن خونخوار و بیرحم و سوابق گذشتۀ خویش را در امر جهاد بییان مییدارد .در م میو روح
حماسی فوقالعادهای حاکم است که هر شنوندهای را سخت تحیت تیأثیر قیرار مییدهید( .مکیارم
شیرازی )134-133 :1379
گویا نظریّۀ اتیّ بودن داللت الفاظ ریشه در آرا برخی از متفکّران یونان قیدیم دارد و در تمیدّن
اسالمی نیز این عقیده گاه طرفدارانی یافته است و علمایی بوده انید کیه دربیاره ایین نظریّیه رسیایلی
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پرداختهاند .امروز علم زبانشناسی این نظریّه را به کلّی مردود میشمارد و قدمای اهل ادب و اصیولیان
تمّدن اسالمی نیز غالباً آن را رد کردهاند؛ امّا «اگر شکل عامّ و قانونمند این نظریّه را ردّ کنیم در بعضی
موارد نمیتوانیم از نقش طبیعی ساختار کلمه و نظام آوایی آن در رسانگی مفهوم لغوی آن چشمپوشیی
کنیم» (شفیعی کدکنی  .)315 :1373در همین زمینه این نکته قابل توجّه است که همخوان آراییی در
انوا مختلف آن میتواند کمکی شایان به نظام آوایی اثر داشته باشد که گویندۀ خطبۀ جهاد نییز از آن
بی بهره نبوده است و هر سه نو همخوان آرایی در این خطبه به چشم میخورد:
 :1-3همخوان آوایی در خطبۀ جهاد

میگویند عبادبن سلیمان صیمری یکی از متفکّران معتزلی قرن دوم عقیده داشته است که رابطۀ
طبیعی میان لفظ و معنا چنان مسلّم است که اگر بخواهیم منکر آن شویم باید در وضع الفاظ قایل به
«ترجیح بال مرجّح» شویم .این نظریّه که گاه از آن به مسئلۀ «داللت اتی الفاظ» تعبیر میشیود در
هن و ضمیر بعضی از اندیشمندان قدیم چنان مسلّم و علمی تلقّی شده اسیت کیه بسییاری از آنیان
مدّعی شدهاند که رابطۀ هر لفظ را با معنای آن از ساختار آوایی کلمه میتواننید تشیخیص دهنید و
بدون اینکه معنای کلمهای را از قبل بدانند بیا تأمّیل در سیاخت صیوتی آن معنیایش را متوجّیه
میشوند( .همان )316
بخشی قابل توجّه از ساخت موسیقایی مبتنی بر تکرارهای کالمی و توازنها است .این تکرارها
متنوّ و دارای سطوحی گوناگون هستند؛ از تکرار واج ه ا و واژه شیرو مییشیود و تیا تکیرار
عبارت جمله مصرا بیت حتّی بند گسترش مییابد .هریک از این تکرارها به نیوعی ای یاد بیار
موسیقایی میکند؛ امّا هی ارزشی نمیتواند جدا از ارزشهای دیگر مطرح شیود و بنیابراین ممکین
است تکرارها عالوه بر ارزش موسیقایی موجب ارزشهای تأکیدی القایی تصویری یا عاطفی نیز
گردد و در این میان گاهی یکی از ارزشها بر موارد دیگیر غلبیه میییابید( .امیامی )244 :1393
امام

در خطبۀ مورد بحث برای بیان مفهوم مورد نظرخود تنها به واژگان و معنای قاموسی آنها

بسنده نکرده و از تکرار و ساخت موسیقایی بسیار بهره برده است.
امّا برای فهم بهتر و تطبیق راحتتر در ساخت صوتی متن همخیوانی آواییی موجیود درآن را
میتوان چنین دسته بندی کرد:
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 :1-1-3همخوان آوایی در سطح مصوّتها

جمالت متشکّل از کلمات و هر کلمه در بردارندۀ چندین صامت و مصوّت است .چنین به نظیر
میرسد که ترکیب واجها و طرز چینش آنها در جمله نمیتواند به صورت اتّفیاقی و بیدون هیی
هدفی باشد؛ بنابراین شاعر و نویسندۀ خوش وق برای القای بهتر معانی از این قاعیده آواییی بهیره
می برد تا بتواند خواننده را بهتر با خود همراه سازد و با این ترفند در القای معنایی به وی موفّیقتیر
باشد .در این خطبه نیز حضرت به خوبی از این عنصر موسیقایی بهره برده است.
واکۀ اَ ( )aو آ ( ) در زمرۀ واکه های درخشان قرار دارند و برای بیان صداهای بلند هیاهو و
همهمه به کار میروند و از سویی دیگر با توصیف اندیشهها و احساساتی در تناسب هستند کیه در
زمان ت لّی آنها صدا اوج میگیرد( .قویمی 31 :1383و)33
در ابتدا خطبه پس از ارایۀ توضیحی کوتاه در مورد فضیلت جهیاد دربیاره تیرک آن هشیدار
َ
ُّ
َ
َ َ َ
ً
میدهد و میگوید« :ف َمنْْت َرک ُه َْرغْ َبة َْعنْ ُه ْْألْ َب َس ُهْاللْ ُهْث ْو َبْالذلْ» «کسی که جهاد را ناخوشایند بدانید و
ترک کند خدا لباس لّت و خواری بر او میپوشاند».
در این جملۀ کوتاه واکۀ اَ ( )aدوازده بار تکرار شده است .این تکرار تقریبیاً زییاد بیه خیوبی
توانسته ضمن توصیف حسّ نگرانی گوینده در نشان دادن صداهای بلند و بیان کالم سودمند باشید.
َ َ َ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
لبْ
ل ُُء َْو َُُِّ ِِْللَِّ ْ ِلر َْوالْق َمَ َلُء ِة ْوض َِر َب َْعلَقْللْ ِب َِه ِِْل ْسَ َْه ِ ْ
بالفاصله در ادامه آمده است که« :وْش ِمل ُْهْالْ َب ْ
َُ َ
َ َ
لُ» «دچار بال و مصیبت میشود و کوچک و لیل میگیردد.
ْوأ ُِِّلْالْ َح ُّق ِْمنْ ُه ِِْ َتضْ ِْییعْالْ ِج َْه ِْ
اُ) ْ
السْ ْد ِْ
( ْ
ِ
دل او در پردۀ گمراهی میماند و حقّ از او روی میگرداند به جهت ترک جهاد به خواری محکوم
و از عدالت محروم است».
در این عبارات عالوه بر اینکه واکۀ ( aاَ) شانزده مرتبه در طول کالم تکرار شیده اسیت تکیرار
واج (آ) در پایان کلمات به بیان معانی عبارات و رساندن پیام و هشدار گوینده یاری رسانده اسیت.
از ترکیب این دو واج باهم صدای غوغای جمعیّت و هیاهو به هن میرسد و به نوعی تکرار آن باعث
قافیه سازی در متن شده که به خودی خود به ساخت موسیقایی کالم کمکی شایان مینماید.
(حسیان

در ادامۀ خطبه و در بیان ورود فرماندۀ دشمن (ابوغامد) و کشته شدن فرماندار امام
َ ُ َ
َُ َ
َ
لر» «مرد غامدی بیا لشیگرش وارد
ْالنْ َْب َ ْ
وْغ ِلم ٍد َْولدْْ َو َر َُتْْخیْل ُه ْ
بن حسان بکری) آمده است که «ْأ ْخ ْ
شهر انبار شد».
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در این جمله نیز واکۀ روشن  aهفت مرتبه تکرار شده و گویی صدای پای اسبها و ورود سپاه
را به شهر به هن خواننده متبادر میکند.
واکهای دیگر که توانسته است به القای معانی مورد نظر گوینده کمک کند واکیۀ تییرۀ اُ ()o
است .واکههای تیره در القای صداهای بلند و نارسا به کار میروند به عیالوه ایین واکیههیا و بیه
خصوص  oاصواتی هستند که به گفتۀ گرامون درون حفره دهان تولید میشوند؛ بنابراین صداهایی
را تداعی میکنند که گویی از مانع یا دیوارهای میگذرند( .قویمی 37 :1383و)39
ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ُّ
َومْلَُّْ
در باب دعوت به جهاد آمده است که« :للْتْلکمْ:اغْ ْزوهمْْلبْل ْْأنِّْْ ْ ْزوکمْ ْفواللْ ِهْمَلْغ َِزَْل ْ
ََ ُُ َ َ ُ َ َ
ُ
ََ ُُ َ َ
َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ْف ُ
لن» «گفیتم
ْال ْوطَ ُ ْ
ْوْ ُم ِلکَتْْعلَیْکم ْ
لرات ْ
خل َْلْ ُْتمْحتْقْشنتْْعلیْکمْالْ ْ ْ
ُْ ِار ِهمْإّلَْْلوا ْفت ْوا کلْتمْْوْت ْ
يْعقْ ِر َْ
ِ
پیش از این که آنها با شما ب نگند با آنان نبرد کنید .به خدا سوگند! هر ملّتی که درون خانۀ خود
مورد ه وم قرار گیرد لیل خواهد شد امّا شما سستی به خرج دادید و خواری و لّت را پذیرفتیید
تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله برد و سرزمینهای شما را تصرف کرد».
این عبارات هرچند که تقریباً طوالنی به نظر میرسند؛ امّا از آن حیث که در کتاب نیز به طیور
متوالی آورده شده و موضو آنها به هم مرتبط است ما نیز به همان شکل آن را بیان کردهایم .بیا
نگاهی کلّی به کالم به خوبی میتوان متوجّه تکرار واکۀ تیره  oشد؛ چراکه به طیور کلّیی بیسیت
مرتبه تکرار شده است .این تکرار آن قدر زیاد است که خواننده بیه خیوبی متوجّیه آن مییشیود.
امام

در ابتدای کالم یادآوری میکند که قبالً هشدار داده و گفته است که جهاد کنند و در ادامه

نتایج حاصل از سستی و ت اوز دشمن را بیان میدارد و تکرار oبیه خیوبی توانسیته القیاگر فرییاد
گوینده از شدّت حزن در عدم قبول جهاد و بیانگر تأثیرات حاصل از این نافرمانی باشد.
 :2-1-3همخوان آوایی در سطح صامتها

تکرار گرچه منظّم نباشد در کالم عاطفی و زیبایی آفرین زیبا است به شرط آن که فاصلۀ میان
حروف در حدّی باشد که هن تکرار را دریابد( .وحیدیان کامیار  )28 :1379اصل در واج آراییی
آن است که تکرار واجها باعث گوشنوازی و افزایش موسیقی صوتی کالم شود تا زمینۀ اقنا خاطر
شنوندگان فراهم آید نه این که تکرار واج زیاد حمل بر واج آرایی شود .با این شرایط تمیام انیوا
آن نیکو است( .اسفندیارپور )80 :1388
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ُ َ
ْوْ َِّجْ ِل ُبْالْ َهم ِْمَنْْ
در زمینۀ تکرار صامتها میتوان به این عبارات اشاره کردَْ « :واللْ ِهْ ُِّ ِْمیتْالْقلْ َب َ ْ
َ َ َُ
ّل ُْءْالْ َق ْو ْمْ َع َل َ
قَِْ ِلط ِل ِهمْ» «به خدا سوگند! این واقعیّت قلب انسان را میمیراند و دچار غیمّ و
اجْ ِت ْملع ْ
ْهؤ ْ ِ ِ
ِ
اندوه میکند که شامیان در باطل خود وحدت دارند».
در اینجا صامت "ل" نه مرتبه تکرار شده که یک همخوان روان اسیت و همخیوانهیای روان
همان طور که از نامشان پیدا است درحقیقت حالت و کیفیّت لیزی لغزش و سیّال بودن را تیداعی
میکنند( .قویمی  )53 :1383در این شاهد مثال هم تکرار واج "ل" با کنیدی و گسسیتی کیه در
کالم میآفریند سیر حرکت و جریان دلمردگی و نفو غم به قلب را تداعی مییکنید و از سیوی
دیگر وحدت میان شامیان را همچون حرکتی آرام و سیّال به هن مخاطب متبادر مینماید .صیامت
ُ
ََ ُُ َ َ ُ َ ُ َ ََ ُُ َ َ
َََ َ ُ َ ََ َ
لن» نیز هفت مرتبه
ْال ْو ْط ُ ْ
ْوْم ِلکتْْعلیْکم ْ
لرات ْ
لَلْ ُْتمْحتقْشنتْْعلیْکمْالْ ْ ْ
خْ
"ل" در عبارت «فت ْوا کلْتمْْوْت ْ
تکرار شده است و این واج آرایی در حرف" ل" به خوبی توانسته حرکت سیّال در رفتار مخاطبیان
گوینده (یاران امام

) و نتی ۀ حاصل از عملشان را نشان دهد .در ابتدای کالم گفته شده است که

سستی به خرج دادید و بعد از آن آمده که خواری را پذیرفتید ومبحث را چنین ادامه میدهد که این
سستی و خواری تا آنجا بوده که دشمن پی در پی حمله کرده و در نتی ۀ یورشهای خود سرزمین
آنان را تصرّف نموده است.
جمالت به صورت متوالی در پی هم آمدهاند و هریک نتی ۀ دیگری و مرحلهای پس از مرحلیۀ
پیش از خود است .تکرار صامت "ل" چنان در القای این توالی مؤثّر واقع شده که حتّی غیر عیرب
زبانان نیز میتوانند به مفهوم کلّی آن پی ببرند و بفهمند که هر اتّفاق پس از دیگری در حال وقو
است؛ چرا که هنگام خواندن تکرار حرف "ل" وقفهای کوتاه در کالم ای اد میکند و دوباره کالم
از سرگرفته میشود؛ گویی که حرف "ل" همچون مانعی بر سر راه ادای راحت جملیه قیرار دارد و
این امر به خوبی توانسته در انتقال مفهوم کلّی کالم که بیان توالی و نتایج نامطلوب است مؤثّر واقع
گردد.
در هر دو مثالی که بیان شده به طور ناخودآگاه هنگام رسیدن به حرف "ل" کمیی توقّیف در
بیان ای اد میشود و سرعت خوانش کم میگردد و از آنجا که کالم نیز یک سیر حرکتیی آرام و
دلمرده را بیان میکند پس این امر در رساندن مفهوم کالم به معنای قاموسی و مفهومی کالم ییاری
میرساند.
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 :3-1-3همخوان آوایی در سطح تفعیلهها

افزون بر تکرار صامتها و مصوّتها توجّه به تفعیله ها و هماهنگی آنها با هم نیز قابل توجّیه
به شمار میروند .این خطبه در فضایی غمانگیز و پر درد ایراد شده است و فضای معنایی آکنیده از
درد داغ اشک و آه با صداهای بلند و کشیده همخیوانی دارد( .راسیتگو  )172 :1383عیالوه بیر
اینکه صداها بلند وکشیده هستند اثر از چنان ساخت موسیقایی قویّ برخوردار اسیت کیه در آن
وجود م موعۀ متناظر آوایی دیده میشود که گاهی با کمی اغماض قابل تقطیع بر افاعیل عروضیی
نیز میباشد .همۀ این توازنها و دقّت نظر در انتخاب واژگان و ترکیب مناسب آنها با یکدیگر در
همخوانی آوایی خطبه تأثیری چشمگیر داشته است.
برای مثال به چند نمونه اشاره کرده و برای تفهیم بهتر میان آن ها فاصله ای اد نمودهایم .با یک
نگاه کلّی به تقطیع عبارات میتوان متوجّه شد که بیشتر از صداهای بلند وکشییده و متناسیب بیا
فضای کلّی متن استفاده شده است و در بسیاری از موارد دیگر نیز دو صدای کوتاه در کنار هم قرار
گرفته اند که براساس اختیارات شاعری میتوان آن دو را به یک صدای کشیده تبدیل کرد.
هرچند تفعیله ها در همه جا کامالً باهم یکسان نیستند؛ امّا بسیار به هم نزدیک مییباشیند و بیا
کمی اغماض حتّی میتوان برای آنها وزن عروضی در نظر گرفت.
ُ
َ
َ
ََ َ ًَ ُ ً َ َ
َ ََ َ ً
وم َ
لِْ/لْْ ْک َلن ِْْهْعنْ ْد َ
ِّرا»
َْج ِد ًْ
ْ َْملْ ْک َلن ِِْ ِه َْمل ًْ
اْأ ِ ْس ْفل ْ
ْه ْذ ْ
لْ/ملت ِْمنِْْعْ ِد ْ
«فْلوْْْأنْامْراْمسِْْل ْم ْ
ِِ ِ ِ

 - - U-- -U U - - /- - U-U U-- U U--U- /-U- - U- - U--- U
«اگر برای این حادثۀ تلخ مسلمانی از روی تأسّف بمیرد مالمیت نخواهید شید و از نظیر مین

سزاوار است».
در این عبارت ضمن اینکه صداهای کشیده  23مرتبه و صداهای کوتاه  13بار تکرار شده است
و خود نشان دهندۀ استفادۀ بهینه امام

از ه اهای کشیده در انتقال معانی میباشد توازن موجیود

میان تفعیله ها هم تقریباً مشهود است.
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُُ ُ َ
ُ
ُ
َ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ً
ُ
ْالطْ َْفلل َْوْعقول َ
للْْْْْْْلو ُُِْت ْْأنيْلمْْْأرکمْْ/وْلمْْْأعْ ِرْفکمْْمعْ ِرف ْة»
ج ْ
لتْالْ ِح َ ْ
ِ
ْ
ْر
ْ
ّْل ِْر ْجللْ/حلوم
لْأشْ ْبلهْالر ْجللْو ْ
«ِّْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -UU- - - - -U /-UU- - -U- UU U-U- - -U-UUU- - - -U /U-U-U -U - - -«ای مردم نمایان نامرد! ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما بیه عروسیان پیردهنشیین
شباهت دارد! چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمیدیدم و هی گاه نمیشناختم! شناسیایی شیما
که جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سران ام آن شد».
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با کمی تغییر در تفعیله ها متوجّه نظم موجود در آنها میشویم .در قسیمت آغیازین در ابتیدا
جزء دوم آن فقط یک صدای کوتاه اضافه است در ادامه نیز با تبدیل دو صیدای کوتیاه بیه ییک
کشیده و کمی اغماض تفعیله ها یکسان هستند .در قسمت دوم عبارت نیز همین وضیعیت حیاکم
است؛ یعنی پایان جمالت به طور دقیق باهم یکسان مینمایند؛ امّا ابتدای آن کمی بیا هیم اخیتالف
دارد.
در جزء سوم نیز پایان جمالت یکسان است؛ امّا ابتدای آن باهم اختالف دارد .اگر هیر ییک از
دو صداهای کوتاه که در آغاز جزء دوم قرار دارند به کشیده تبدیل شوند فقط یک صدای کوتاه و
یک صدای کشیده در جزء اوّل نسبت به جزء دوم اضافه است.
َ ً
ََ ُ َ َ ً َ َ
ْ/وْش َحنْ ُتمْْ َصدْ ِْریْغیْظَل» «دل من از دست شما پرخون و سینهام از شما ماالمال
حل
لتمْْللْ ِبيْلیْ ْ
«م ْ
خشم است».
- - - - - -UU /- - - - -UUU
این مثال در اوج همسانی تفعیلهای است؛ چرا که فقط در جزء اوّل آن یک صدای کوتاه نسبت
به جزء بعدی اضافه است.

نمودار  .1درصد اجزای همخوان آوایی
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 :2-3همخوان سیمایی

در خطبههای نهج البالغه حتّی یک نمونه از کلمات نامناسب و عبارات ناهن ار وجیود نیدارد و
دلیل بی ارزشی یک شعر یا خطبه استعمال این گونه الفاظ و کلمات اسیت اگیر بخواهیید مطلیب
روشنتر شود قرآن کریم را مالحظه کنید؛ همۀ سخن شناسان معتقد هستند که قرآن در عالیترین
درجات فصاحت و خالی از همۀ کلمات نامناسب است .سپس به نهجالبالغه بنگریید کیه از آییات
قرآن اشتقاق یافته و از معانی قرآن الهام گرفته و به شیوۀ قرآن تنظیم شده است و در عین حال که
همانند قرآن و همطراز آن نیست ولی میتوان گفت که بعد از قیرآن کیریم سیخنی فصییحتیر
منس متر واالتر و گرانبارتر از نهج البالغه نیست مگر سخنان پسر عمّش رسول گرامیی اسیالم و
این مطلب را کسی تشخیص میدهد که جایگاهی در این فنّ داشیته باشید( .صیحفی -246 :1390
)247
این که گویندۀ خطب نهج البالغه از چنان قدرت سخنوری باالیی برخوردار باشد که عیالوه بیر
توجّه به مسایل آوایی بتواند به سیما و ظاهر اثر نیز توجّه داشته باشد و به لذّت دییداری مخیاطبش
بیفزاید بسیار شایان توجّه است .همخوانی سیمایی تنها به یک بعد از تصویر و سیما اثر محدود نشده
و به راحتی قابل تفکیک است.
 :1-2-3تکرار و همخوان سیمایی

تکریر آن است که لفظی را دربیت یا عبارت در یک معنا تکرار کننید آن چنیان کیه باعیث
زیبایی کالم شود .در تکریر سه شرط الزم است :کلمه در طول بیت یا فقره بیش از دو بیار تکیرار
شود لفظ مکرّر به یک معنی تکیرار شیود لفیظ مکیرّر غییر زایید باشید و نتیوان آن را حیذف
کرد(اسفندیار پور )75 :1388؛ امّا تکراری که در این جا مدّ نظر ما است و باعث ای اد همخیوانی
در عبارات شده تنها محدود به کلمه و تکرار عینی آن نیست؛ گاهی خود کلمه تکرار نمییشیود و
فقط از یک ریشه میباشد .اشاره به این نکته نیز قابل اهمیّت است که به هنگام توضیح عبیارت بیه
تکرار واجها نیز اشاره شده؛ زیرا تلفیق در تکرار واج و کلمه در ای اد همخوانی سیمایی تأثیری دو
چندان داشته است.
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ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ
َو ٌمْلَُّ ِْفَيْ
یْل ْ
َز ْ
برای مثال میتوان به این عبارات اشاره کردْ« :أغْ ْزوهمْْلبْل ْْأنِّْْ ْ ْزوکمْ ْفواللْ ِهْمَلْغ ِْ
َ ُّ
ُْ ِار ِهمْْإّلَْْلَوا» «پیش از آن که آنها با شما ب نگند با آنان نبرد کنید .به خدا سوگند هر ملّتی
ُعقْ ِر َْ
که درون خانۀ خود مورد ه وم قرارگیرد لیل خواهد شد».
در این جمالت کلمۀ هم ریشه غزو سه مرتبه و واج ( vو) که از همخوانهای سایشی لب و دنیدانی
میباشد پنج مرتبه تکرار شده که نسبت به سایر واجها در عبارت از بیشترین تکرار برخوردار است.
در پایان بند دعوت به جهاد زمانی که امام موعد دعوت به جهاد را یادآوری کند دو مرتبیه واژه
ُ ُّ َ َ َ ً َ َ َ ُ َ َ
ْوْالْقَر ْفَِْإ َْاْ
نْالْحَر ْ
َر ْار ِاْمَ ْ
حَرّ تکرار شده امّا اوج این تکرار در آخرین خطّ این عبارات است« :کَلْهَ ْذ ِاْف ْ
ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ
ََ
َر» «همۀ اینها بهانه برای فرار از سیرما و گرمیا بیود.
ف ْْأف ُّ ْ
ون ْْف ْأنْ ُتمْْ َواللْ ِه ِْْم َ ْ
ْکنْ ْتمْْ ِمنْالْحرْوْالْقرْت ِف ُّْر
نْالسیْ ِ
وقتی شما از گرما و سرما فرار میکنید به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزان هستید».
در اینجا هم ریشه های کلمۀ "فرّ" یعنی «فرارا تفرون و أفر» سه مرتبه و کلمات "حرّ و قرّ"
دو مرتبه تکرار شدهاند .واج ( rر) که از همخوانهای تکریری و در گروه همخوان های روان قیرار
میگیرد و از اصوات روان جاری و سیّال است (قویمی  )51 :1383هشت مرتبه تکرار میشیود و
خطیب با بهره گیری از تکرار این صوت صدای فرار و بهانهجویی افراد را به خوبی تداعی میکند.
این تکرارها عالوه بر اینکه نوعی تأثیر موسییقایی مناسیب در میتن ای یاد کیرده اسیت در
همخوانی سیمایی اثر هم مفید واقع شده وباعث گشته تا خواننده به نوعی افزون بر لذّت شنیداری از
لذّت دیداری هم بهره مند شود.
 :2-2-3تسجیع و همخوان سیمایی

س ع در لغت به معنای آواز کبوتر و جمع آن اس ا و در اصطالح ادبی آن است کیه کلمیات
آخر قرینهها از حیث وزن یا حرف رویّ یا هر دو یکی باشد .سکّاکی گفته« :سی ع در نثیر ماننید
قافیه در شعر است» (اسفندیارپور .)56 :1388بهتیرین سی ع آن اسیت کیه فقیرات کالمبیا هیم
مسییاوی خوش ترکیییب وغیییر تکرای(جییارم وامییین 1416ق)29:طبیعی بییدون تکلییف وانییدازه
باشد(.ضناوی 1421ق)133:
س عهای به کاررفته در خطبه بسیار زیاد است و در حوصله این نوشتار نمیگن د که همۀ آنها
را کر کنیم به همین دلیل تنها به چند نمونه اشاره میکنیم که مشمول دو نو کلّی میشوند:
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 :1-2-2-3سجع متوازی

س ع متوازی که در آن لفظ پایانی هر قرینه با همتای خود؛ یعنی لفظ قرینیۀ دیگیر در وزن و
رویّ یکسان است (هاشمی  )357 :1377در خطبه چندین دفعه به کار رفته است برای مثال میتوان
ُ
ََ َ َ
ََ َ
َ ُ َ
َ َ
لرات» َ « ...واللَ ِه َْجَرتْْنَد ًْملْ َ ْوْ
َوا کلْ ُتمْْ َوْتخَل َْلْ ُْتمْْ َ ْحتَقْشَنتْْ َعلَیْک ُمْالْ َ َْ
به این عبارات اشاره کرد« :فت ْ
َ
َْأعْ َق َبتْْ َس َد ًْمل» َ « ...و َْْأفْ َسدْ ُتمْْ َع َلق َ
ّل ِْنْ » «با نافرمیانی و لّیت پیذیری رأی و
قِْللْ ِعِّْ َْی ِلن َْوْالْ ِخذْ ْ
ِّ
أ
ْ
ْر
ِ
ِ
تدبیر مرا تباه کردید».

کلمات «تواکل و تخا ل» «ندم و سدم» «عصیان و خذالن» در این عبارات هم در وزن و هم
حرف رویّ یکسان و از س ع متوازی برخوردار هستند.
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُُ ُ َ َ َ ُُ ُ
َ
َ
لل» بیه خیوبی قیدرت
لتْالْ ِحجَ ْ
للْحلوم ْ
ّْل ِْر ْج ْ
لْأشْ ْبلهْالر ْجللْو ْ
در عبارت «ِّْ ْ
ْالطْفَ ِللْوْعقَولْر َِ ِ
ِ
ِ
نشان داده شده است .در این عبارت کلمات (حلوم و عقول) در وزن و حیرف
س عگویی امام
رویّ همانند هستند و دارای س ع متوازی میباشند.
 :2-2-2-3موازنه

نوعی دیگر از س ع موازنه به شمار میرود که برابری دو فاصله در وزن است بدون اینکیه در
قافیه متّحد باشند (هاشمی )358 :1377که در این خطبه نیز به کار رفته است به طور مثالْ ُِ « :ر ُعْاللْ ِهْ
َ َُ َ ُ ُُ َ َ ُ
َ ُ
لْتمْ َتن ُ ْ ُ َ ُ
)ْمنَ ُهْإّلْ
الْح ِِّینة ْ
َعْ(ْتمْنَ ْع ِ
ْوْجنتهْالْوِثیق ْة» «زرۀ محکم و سپر مطمیئن خداونید اسیت« ... ».مَ ِ
لم» «هی وسیلهای برای دفا به جز گریه و التماس کردن نداشتهاند».
اّلسْ ِترْ َ ْح ِ ْ
ْوْ ِْ
لّلسْ ِترْ َْجلع َ ْ
ِِ ِْ
ِ
کلمات «حِّینة و وثیقة» «استرجا و استرحام» در این جمالت موازنه دارند.
گاهی آنقدر کالم مس ّع شده که در یک عبارت کوتاه چندین س ع دیده میشود مثالً در این
َ ً
ََ ُ َ َ ً َ َ
لْوْش َحنْ ُتمْْ َصدْ ِْریْغیْظَل» میان کلمات (مأل و شَحَنَ) (قَلب و صَیدر) موازنیه
لتمْْللْ ِْبقْلیْ ْ
ح
عبارت «م ْ
وجود دارد.
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
للْحل ُ
َ
َ
لل» عالوه بر س ع متوازی از
لتْالْ ِحجَ ْ
وم ْ
ّْل ِْر َْج ْ
لْأشْ َْب َلهْالر َْجلل َْو ْ
عبارت «ِّْ ْ
ْالطْ ْف ِللْوْعقولْر ِْ ِ
ِ
ِ
موازنه هم برخوردار است و همین به خوبی نشان دهندۀ قدرت بیان نویسنده میباشد؛ در این عبارت
کلمات (رجال و ح ال) و (اطفال و ربات) تنها در وزن مشترک بوده از نظر قافیه هیی اتّحیادی
ندارند؛ بنابراین دارای موازنه هستند.
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نمودار  .2درصد همخوان سیمایی
 :3-3همخوان معنایی

زمانی که واژگان به کار رفته در یک عبارت به گونیهای بیاهم بسیتگی و پیوسیتگی دارنید
همخوانی معنایی(تناسب درونی) به وجود میآید (راستگو  .)173 :1382در واقع زمانی که نویسندۀ
متنی در چینش کلماتش یک رابطۀ معنادار ای اد میکند به دنبال آن است که در پس این رابطه بیه
القای بهتر مفهوم و درک و تبیین آسانتر منظور خویش برسد .ایین همخیوانی و پیوسیتگی مییان
کلمات در پرتو چند پارامتر میسّر میشود که در یل به دو مورد اشاره میکنیم:
 :1-3-3باهمآیی متداعی و همخوان معنایی

باهمآیی واژگان بر حسب ویژگیای که آنها را در یک حوزۀ معنایی قرار میدهد با همآییی
متداعی نامیده میشود .کاربرد واژههایی را که در باهمآیی متداعی بیا یکیدیگر هسیتند در مییان
صناعات ادبی مراعات نظیر مینامند (صفوی  .)198 :1379تناسب وجود نوعی نظیم ییا توافیق و
هماهنگی میان چند چیز است و از آنجا که حسّ کن کاوی انسان را ارضا میکنید شیادیآور و
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زیبا است  ...یکی از ترفندهایی که زیبایی آن ناشی از تناسب و هماهنگی است مراعات نظیر نیام
دارد و آن آوردن واژه هایی در سخن است که از نظر معنی باهم تناسب داشیته -غییر از تضیادّ -و
یادآور یکدیگر باشند...درباره اهمیّت و زیبایی آن گفتهاند که مراعات نظیر از لیوازم اوّلیّیۀ سیخن
ادبی است؛ یعنی در مکتب قدیم سخن نظم و نثر وقتی ارزش پیدا میکند که میابین اجیزای کیالم
تناسب و تقارن وجود داشته باشد( .وحیدیان کامیار  )64 :1379همان طور که پییش از ایین هیم
اشاره شد زمانی که متن دارای تناسب و مراعات نظیر باشد از همخیوانی معنیایی برخیوردار اسیت.
خطبۀ جهاد نیز از وجود تناسب در کالم بیبهره نبوده برای مثال در همان ابتدای خطبه در توصیف
َ ُ
ُ
ُ
َة» کلمات «لباس در و جنت»
ْوْ ُِ ْر ُعْاللْ ِهْالْ َح ِِّ َینة َْو ُجن ُت ُهْالْ َوِْثیق ْ
جهاد آمده است« :ه َو ِْل َْب ُلسْالتقْ َ ْوی َ ْ
از حیث پوشانندگی و حفاظت از بدن در مقابل خطرات با هم متناسب هستند.
َ َ ً َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َُ
در ادامه نتی ۀ رویگردانی از جهاد را چنین بیان میکند« :رغْبةْعنْه ْْألْبسهْاللْهْث ْوبْالذل ْوْش ِملهْ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
ُ
لب» «هرکس جهاد را ترک کند خدا لبیاس
ْوْالْق َْم َلُء ِة َْوْض ِر َب َْعلقْللْ ِب ِه ِِْل ِْسَ َْه ِ ْ
ل ُُء َْو َُُِّ ِِْللِّ ْ ِلر ْ
الْ َب ْ
لّت و خواری بر او میپوشاند دچار بال و مصیبت میشود کوچک و لیل مییگیردد و دل او در
پردۀ گمراهی میماند».
در این جمالت کلمات «َل ِْلُء ْص لر ْلملُءةْوْإسَهلب» بیه دلییل تناسیب در ناخوشیایندی و
نامطلوبی با هم مراعات نظیر دارند.
ََ
ََ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ ُ َُ
ُ
َ
َ
ل ِئَد ْهلْوْرعثهَل» «خلخیال
لْوْل ْ
در بند بعدی خطبه این چنین آمده است« :فینْت ِْزع ِْحجْلهَلْوْللْبهَ ْ
دستبند گردنبند و گوشوارههای آنان را به غارت برده اند».

کلمات «ح ل قلب قالئد و رعث» همگی جزء زیورآالت زنانه محسوب میشوند و از همیین
جهت با هم درتناسب هستند.
 :2-3-3لفّ و نشر و همخوانی معنایی

لفّ و نشر؛ یعنی چند چیز کر گردد سپس هرچه مربوط به هرکدام از آن چیزها است به گونۀ
پراکنده و بدون تعیین گفته شود( .هاشمی  )12 :1377به دو نو مفصل وم مل تقسیم می گردد که
مفصل خود دو نو مرتب و مشوش دارد(.عباچی  )1377:12این صنعت ادبی به خوبی توانسته است
به همخوانی معنایی در عبارت کمک کند.
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َ َ ً
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َُ َ َ ً َ َ
لنَل» «مین شیب و روز
اْوِْْإعْ ْ
َر ْ
اْوْ ِس ْ
لر َ ْ
ْوْن َهَ ًْ
لْ
ّل ُِْءْالْق ْ ِومْلیْ ْ
ْه ْؤ ْ
قْل ْتلل ْ
در عبارت «ِْإنقْلدُْْع ْوتکمْْْإْل
ِ ِ ِ
پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت میکردم».
کلمات لیل و نهار لفّ و کلمات سرّ و اعالن نشر هستند یعنی شب که با تاریکیاش نمیادی از
مخفی بودن میباشد با هم نو خود و روز که سمبل روشنایی و وضوح است به طرز نامشهودی بیا
هم نو خویش همراه شده و قدرت تشخیص این امر به عهدۀ خواننده قرار گرفته است.

نمودار .3درصد اجزای همخوان معنایی
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نمودار .4درصد همخوانهای متن

نمودار  .5درصد کلّ زیر مجموعه هریک از همخوانها
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نتیجهگیری

نقد فرمالیستی از روشهای جدید نقدی به شمار میآید که محور اصیلی آن در بررسیی متیون
ادبی شکل ظاهری است؛ یعنی در ادبیّات به بررسی مییزان ادبیّیت میتن مییپیردازد .بیا نگیاهی
صورتگرایانه به خطبۀ جهاد متوجّه میشویم امام

آوا و موسیقی را در جهت القیای معیانی بیه

کار گرفته و ضمن این که از سطح معنای قاموسی واژگان فراتر رفته با استفاده به جیا از صیداهای
کشیده و واکه های متناسب با مفهوم کالم تأثیری بدیع در فهم موضو داشته اسیت؛ در همخیوانی
آوایی چنان صامت ها و مصوّتها را چینش کرده که شیدّت بییان و سینگینی فضیا را بیه هین
میرسانند؛ برای معانی همخوان معنایی را در نظر دارد و با ای اد اتّحاد بین این دو همخوان توانسیته
القاگر معانی مورد نظر باشد تا آن جا که اگر کسی با زبان خطبه آشنا نباشد بتواند به معنیای کلّیی
کالم پی ببرد .رویکرد خطیب تنها به بعد شنیداری مخاطب نبوده و به همخوانی سیمایی نییز توجّیه
داشته است؛ هرچند این امر در راستای دو همخوانی پیشین قرار دارد امّا ای یاد اتّحیاد مییان آنهیا
امری قابل اهمیّت است.
تمامی موارد مبیّن آن است که خطبۀ جهاد از ساخت موسیقایی قویّ برخوردار و با بهره گییری
از هم خوانی آوایی در القای مفاهیم به مخاطب موفّق عمل کرده است .الفاظ از نظر زیبایی فرمی با
هم در ارتباط تنگاتنگ قرار گرفته اند .معنا نه تنها نتوانسته است بر زیبیایی ظیاهری تیأثیر منفیی
بگذارد؛ بلکه فرم کالم و موسیقای واژگان را در اختیار گرفته و آن ها را با هم ع ین کرده و خیود
در جهت انتقال بهتر مفاهیم و ابزار کمکرسان قرار گرفته است.
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