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چکیده

نقد فرمالیستی روشی نوین در نقد ادبی است که با محور قررار داد

متن و نادیده گرفتن مسرائل بیرونری ن مچورو شیصریت م،لر

مسائل اجتچاعی تارییی و روا شناسی در پی واکاویِِ ارزش ادبری

اثر بر مینید و بر ن است تا با برجستهسازی شکل و فرم به بررسی
میزا انسجام و ادبیت مرتن بررردازدا ایرن مرد از ریرس بررسری و

تحلیل بافرت اثرر ادبری و عناصرر تکرکیلدمنرد ن یعنری صرامت و

مصوتما مجاما صور خیال صنایع بدیعی وااا به دسرت مرینیردا

در این نوشتار با الهام از اصول نقد فرمالیسرتی بره بررسری نقرر مرر

یک از عناصر یادشده در خطبۀ «قاصعۀ» نهجالبالغره مریپرردازی و
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برننی کارکرد مر جزء را با توجه به کل متن بیا داری تا در نهایت

زیبایی بهکاررفته در ن فرادید میا ب قررار گیرردا چنرین اسرتنباط
میشود که حرو

واژگا و جچلهمای مترو یادشرده در انسرجام

با یکدیگر بوده و مجچوعرۀ نوامرا و چیرنر خرا

واژگرا در پری

القای معانیای فراتر از معنای فرمنگنامهای ن میباشردا انسرجام و
کاربرد خا

واژگا بره ویگگریمرای ارامری خرت نکرده بلکره برا

کاربرد مجازی و صرورتمرای اسرتعاری و کنرایی خرود جلروهگرر
معانی تازهای مسرتند کره در راسرتای مرد خطبره یعنری تحرریر از

شیطا و کبر وی به کار برده شدهاندا

واژههاااال کلیااادل :نقرررد ادبررری فرمالیسرر خطبرررۀ قاصرررعه
نشناییزدایی انسجام
 .1مقدمه

فرمالیس اصطالحی است که به یک مکترب نقرد ادبری در روسریه ا رال شرده اسرتا ایرن

مکتب در خالل جنگ جهانی اول شکل گرفت و عهدهدار جنبکی بود علیه شیوهمرای نقرد
موجود در روسیها جریا رایج نقد ادبی روسیه در نیچۀ دوم قر نروزدم نقرد اجتچراعی و
شیو کار منتقدا ِِ ن در نقد ادبیات داستانی صررفا «اجتچراعی» و «مردنی» برودا پرا از ن
اهور مارکسیس مکتب جدیدی از نقد و تاریخنویسی را با خود به مچرراه نورد کره عرالوه
بر گرایرمای کلی که به نقد اجتچاعی داشت اسلوب خکک و انعطرا ناپرریری را ارائره
نچود که امور ادبی را بر حسب تکامل تارییی و اقتصادی تعبیر و تأویل میکرد که البتره از
دمۀ نود به بعد بهتدریج تأثیر و نفوذ خرود را از دسرت داد (فضرل )18-20 :2007ا گفتنری
است سقوط ن جریا با اهور نقد متافیزیک مچراه گردیدا
نقررد متافیزیررک در دسررت فیلسرروفا مترردین و بعضرری از سچبولیسررتمررا شررکوفا شرردا
سچبولیستما مکتب نقد ویگهای برای خود بنیا ننهادند امرا تحرتترأثیر و نفروذ ننرا نقرد
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به ور کلی به سوی افراط در ذمنری برود و ترأثری برود میرل کررد و در نهایرت جنربر
فرمالیستما در اعتراض علیه قرار داد مسائل و ضوابط سیاسی و متافیزیک بهجای ضوابط
و موازین ادبی و علیه ذمنگرایی غیرمسئولِِ منتقدا ِِ نقدِ تأثری شکل گرفتا ننهرا نشرکارا
از ارزیابی ارزشما سرباز زدند و به تجزیه و تحلیل و تکریح اثرر مرورد نقرد بسرنده کردنرد
(میرسکی )395-404 :1355ا در پی امچیت داد منقدا به وجوه ادبیت 1اثر و بریتروجهی
به مسائل پیرامونی شیصیت و شرهرت م،لر

موقعیرت اجتچراعی و اقتصرادی جامعرۀ وی

امچیت خود را از دست داد و تنها به ماد ادبی و ادبیت متن توجه شد و زیباییشناسی ارامر
و صورت ن در دستور کار قرار گرفت (برکات و اآلخرو )189-191 :2005ا
پیر از ورود به بحث اصلی باید یادنور شد که گرچه توجه خا

فرمالیستما به شرعر

و متو شعری بوده اما ننا از ابتدای کار خود به نثر خطابهای نیز عالقهمندی نکا دادند و
سین خطابهای را بیر از مچه به ادبیات نزدیکتر میدانستهاند (تودورو

)78 :1385ا برا

عنایت به این مسئله برن شدی تا به نقد فرمالیستی والنیترین خطبۀ نهجالبالغه بررردازی
با این باور که متنمای این کتاب متونی تچامعیار و سرچکچۀ بالغرت و سراسرر مسرجو و
نمنگین است و از این نظرگاه دست کچی از شعر ندارد و چه بسا ادیبانرهترر از ن اسرت و
با اینکه نثر است اما مانند داستا روایت نکده استا
در دیگر سوی فرمالیستما شعر را تنها محدود به متنی با وز و قافیه ندانسرتهانرد بلکره
نزدیک شد شعر به نثر را عامل برجستهتر شد یک اثر ادبی برمیشچردند؛ چنا که نیین

بام 2در مقالۀ خود موسوم به «روش فرمال» میگوید« :شعر با خصوصیت ثانویۀ ترأثیر نوایری
خود نیز به حیات ادامه میدمد :در کنار وز ریت وجود دارد که ن م قابلدرک اسرت
میتوا صرفا با مکامد این خصوصیت ثانویه شرعر نوشرت سرین مریتوانرد بردو حفر
وز شاعرانه بچاند (تودورو

)63 :1385ا» و در جایی دیگر نیز گفتره« :نزدیرک سراختن

شعر به نثر ایجاب میکند که وحدت و تداوم را در ابگ [موضو ] نامعلومی برقررار کنری و
به مچین دلیل این کار جومر شعر را محو نچیکند بلکه بررعکا تکردید مرینچایرد (مچرا :
)67ا»
literariness
Eikhenbaum
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در پرتو این مسئله ننوه در این جستار پا از بیا میتصرری از تارییورۀ شرکلگیرری
این مکتب و ذکر اصولیترین نظریهمای نقدی فرمالیستما درگستر دیرد قررار مریگیررد
نقد و تحلیل خطبۀ «قاصعه» میباشد و در پی پاسیگویی به پرسرمای زیرر برمرینیرد :نیرا
متن مورد نظر با وجود این که در شچار متو کهن دینی است دارای ویگگی نثرار برجسرته
امروزی مانند نوامای القاگر و شیوهمای نوین منجارگریزی میباشد؟ نیا توجره م،لر

بره

مفهوم و معناگرایی وی سبب شده تا سازهمای ادبی اثر ک رنگ شود؟ نیا میتوا با توجه
به اصول فرمالیستی متن مورد نظر را با نثار ادبیِِ امروز م سطح و یا باالتر از ننها برشچرد؟
از نظرگاه نقد فرمالیستی مکیصۀ اصلی متن چیست؟ وااا
ناگفته نچاند که تاکنو پگومکی که متنی از نهجالبالغه را از این نظرگاه مرورد ارزیرابی
قرار دمد یافت نکده و مچین امر امچیت کار را دوچندا میکند؛ بهویگه وقتی با نگرامی نرو
به متو دینی خود بنگری و زیباییمای نهفتۀ ن را کک

کنی شرور و شرو خواننردگا

ن متو را بیکتر کرده ای و تسلط و منر صاحب مرتن را فرادیرد ننرا قررار دادهایر ا نکترۀ
دیگر این که با توجه به اصول نقدی ایرن مکترب برهناچرار در ایرن پرگومر نرامی از امرام

علی( ) به میا نچینوری و از ن حضرت بره عنروا «م،لر » یراد مریکنری ترا در عچرل
پایبندی خود را به تأثیر نداد شیصیت م،ل

در نقد فرمالیستی اثرر نکرا داده و کوشریده

باشی با رویکرد کامال عینری علچری و عراری از مرگونره تعصرب بره نقرد مرتنِِ مرورد نظرر
برردازی ا
 .2مکتب فرمالیسم

فرمالیس عنوانی است برای یک مکتب نقد ادبی روسی که حکایت از توجه بیر از انردازه

این مکتب به شکل و فرم یک اثر ادبی داردا این عنوا نیستین بار بهمنظور تحقیر مچوو
برچسبی از سوی میالفا به رفدارا این مکتب زده شد تا گویای توجره افرا ری ننرا بره
اامر یک اثر ادبی باشدا اما با وجود نارضایتی موادارا ِِ مکتب از ایرن عنروا برهتردریج از
سوی ننا این اس پریرفته و به کار برده شدا فرمالیس روسی که امروزه توجره بسریاری از
ناقدا ادبی را به خود جلب کرده در واقع در اعتراض علیه سایر مکاتب نقردی موجرود در
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روسیه – اع از نقد اجتچاعی اقتصادی روا شناسی و ااا – سر برنورده و تاکنو نیرز نرام
ن بر سر زبا ما جاری استا

«معچوال نیستین سند فرمالیس روسری را رسرالۀ ویکترور شکلوفسرکی1یعنری «رسرتاخیز

واژه» میدانند که در سرال  1914منتکرر شردا دو رسرالۀ کوترامی کره او در سرالمرای بعرد
نوشت یعنی «دربار نظریرۀ زبرا شرعری» ( )1916و «دربرار شراعری» ( )1919از دیردگاه

روششناسی امچیت دارندا مکتب فرمالیس با پایهگراری «انجچن پرگومر زبرا ادبری »2در
سال  1916در پترزبورگ شکل گرفت (احچدی )39 :1386ا» و اعضای معر

ن «بوریا

نیین بام» «شکلوفسکی» و «یاکوبینسکی» 3بودندا پیر از شکلگیرری ایرن انجچرن نیرز در
سال « 1916گروه دیگری م بودند که به ریاست یاکوبسن در « 1915انجچن زبرا شناسرا

مسکو» 4را تأسیا کرده بودند و فعالیتمای ننا بیکتر جنبۀ زبا شرناختی داشرتا اعضرای
این دو انجچن با م مچکاری داشتند و مچگی زبا شناس بودند که به مرر دسرته فرمالیسرت

ا ال میشود (شچیسا )145 :1378ا» به مر روی با وجرود ایرن کره حردودا یرک قرر از
انتکار نیستین سند فرمالیستمای روس گرشته و عالوه برر ن فعالیرت ایرن جنربر نیرز در
روسیه حدود چهارده سال بیکتر به درازا نککیده با این حال منروز برازخوانی نراء ننرا برا
توجه به پیکرفت نظریۀ ادبی در قر بیست از فرمالیس به سراختارگرایی و از سراختارگرایی
به پساساختارگرایی امچیت اساسی داردا

ویکتور شکلوفسرکی و رومرن یاکوبسرن 5سرشرناستررین سرینگویا و نظریرهپرردازا

فرمالیس محسوب میشوندا شکلوفسکی بحث از مه ترین قواعد نظری این جنبر را نغاز
کرد و برای نیستین بار در سال 1917مفهوم «نشناییزدایی» را در رسالهاش «منرر مچورو
شگرد» مطرح ساختا به عقیرد او رسرتاخیز کلچرات برا نشرناییزدایری از زبرا ادبیرات را
میسازدا وی اثر ادبی را چیزی جز شکل (فرم) نچیداندا یاکوبسن نیز در مقالۀ «شعر جدیرد
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روسی» بیا کرده است« :موضو عل ادبی نه ادبیات بل ادبی بود (ادبیت) مترو اسرتا»
(احچدی )42 :1386
«بعضرری از مفیرردترین کارمررای رومررن یاکوبسررن کرره ارزش ننهررا فراتررر از حرروز
صورتگرایی است شامل تجزیه و تحلیل وز و تکرار اصوات در جناس نوایی میباشردا
این م،لفهما از نظر صورتگرایا جنبۀ زینتی ندارند بلکه موجرب بازسرازی زبرا در سرطح
معناشناسیک (معنی شناسی) صدا و نحرو مریگرردد (داد  335 :1378و)336ا» برا توجره بره
گفتار و رمیافتمای این دو شیصیتِ برجسته و به ور کلی سایر اعضرای جنربر مریتروا
چنین ارزیابی کرد که فرم را فرمالیستما چنا گسترده به کار بردهاند که محتوا را در خود
جرب میکندا از اینرو ننا بعدما برای جلوگیری از سوء برداشت نسبت به مفهروم شرکل
– چارچوبی که پیرامو مستۀ مرکزی محتوا را فرا گرفته است – تعبیر «ساختار» را بره کرار
بستهاندا
این مکتب به رغ این که حر ما و گرایرمای جدید در نقد داشت از چند عیرب بره

دور نبودا رنه ولک 1در بیا نقیصۀ عچد این مکتب میگوید« :از منظر منتقرد ادبری اقردام
به جدا کرد ارزش و ارزش داوری را از تحلیل و تاریخ ادبری بایرد نقیصرۀ عچرد نظرگراه
فرمالیستما دانستا فرمالیستما رمیافت فنی و عچلی بره ادبیرات را برگزیدنرد کره مچکرن
است در این زما جاذب باشد ولی در غایرت امرر نقرد را از جنبرۀ انسرانی عراری و ن را
نابود میکند (رنه ولک )470 :1388ا» از دیگر محدودیتمرای ن توجره بسریار بره نقرد
نثار منسج و خال ِِ نوابغ ادبی و در مقابل ک توجهی به نثار ک امچیتتر و یرا درجره دوم
بودا از سویی دیگر نثار تعلیچی یا فلسفی و عرفانی را نیز نثاری ادبی ندانسته و به نقد ننهرا
نچی پرداختند و نیز چندا تچایلی به نقد نثار روالنی نداشرته و بیکرتر متچایرل بره نقرد نثرار
کوتاهتر بودند (شایگا فر )75 :1384ا

Rene Wellek
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 .3مبانی نظریههال فرمالیستها

فرمالیستمای روس در نقد یک اثر ادبی تنها چیزی که مد نظر خود قرار میدادند «شرکل»
اثر بودا مقصود ننا از شکل عبارت است از «مر عنصری کره در ارتبراط برا دیگرر عناصرر
یک ساختار منسج را به وجود نورده باشد؛ به شرط این که مر عنصر نقر و وایفرهای را
در کلِِ نظامِِ مچا اثر ایفا کندا بدین لحاظ مچۀ اجزای یرک مرتن ماننرد صرور خیرال وز
عروضی قافیه و ردی

نحو مجاما صامتما و مصروتمرا صرنایع میتلر

بردیعی وااا

جزو شکل محسوب میشوند (شرایگا فرر 44 :1384و )45ا» ننرا مفهروم شرکل را چنرا
وسیع به کار بردند که غالبا مفهوم معنا را در خود جرب کرده بهگونهای که قادر به جردایی
از م نیستندا

ن منتقدا خواما یافتن تناسب بین شکل اثر – کره در واژه تجلری پیردا مریکنرد – و

معنای ن مستند به گونهای که اثر خرال ادبری را اثرری مریداننرد کره شرکل و معنرای ن
مچوو دو روی سکه باشند و با شکل بتوا به معنا رسید و برالعکاا از نظرر ننرا «در منرر

معنی چیزی جز نفاِِ صورت و فرم نیستا» (باسین )134 :1979 1بیکرترین توجره ننرا در
باب واجما و نواما (بدیع لفظی) است البته سایر صنایع ادبی چو مجراز و اسرتعاره و کنایره
نیز در نقدمای ننرا باامچیرت بروده و در نهایرت بره شرگردمای خاصری کره جردای از ایرن
روشما منجر به نشناییزدایی شده و نونوری خا

ادیب میباشد نیز توجه خاصی مبرول

داشتهاندا
از سوی دیگر مه ترین مسئلهای که فرمالیستما در ایجاد زبا شعری بر ن اتفا نظرر
و تأکید دارند فرنیند «منجارگریزی» یرا مچرا «نشرناییزدایری» اسرتا نشرناییزدایری در
اعتقاد ننا بررسی تچامی فرایندما و شگردما در یک اثر ادبی است که سبب برجسته شرد
و تچایز ن از زبا عادی و روزمره شده و نوعی رستاخیز کلچات را در پی داشته و بهعنروا
اصولی زیربنایی برای مکتب نقد فرمالیس به شچار مینیدا «منجارگریزی در کرل انحررا
از قواعد حاک بر زبا منجار است مرچند منظرور از ن مرگونره انحررا

از قواعرد زبرا

منجار نیست زیرا گرومی از این انحرافات تنهرا بره سراختی غیردسرتوری منجرر مریشرود و
Basin
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خالقیت منری به شچار نیوامد رفت (صفوی )44 :1383ا» این شگرد به صاحب مرتن ایرن
فرصت را میدمد تا واژگا ترکیبما و تصاویر ادبی خود را به گونهای به کار ببندد ترا از
حالت عادی و تکراری خارج گردند و نو بدیع و جراب به نظر نیند (محچد ویا )5 :2002ا
شکلوفسکی برای نیستین بار از «نشناییزدایی» سین به میا نورد و ن را بره دو معنرا
به کار برد :نیست به معنای کاربرد عناصر مجازی در زبا یا مچا عل بیرا و دیگرری بره
معنایی گستردهتر که در بردارند تچامی فنو و شگردمایی مریشرود کره جهرا مرتن را در
چک میا ب بیگانه میسازد (احچدی )48 :1386ا منتقدی دیگرر نیرز «نشرناییزدایری» را
شامل حوز وسیعی میداند که دارای رازمرای سرربهمهرر بسریاری اسرت و در تروا ناقردا
نیست که تچامی ن را بازشناسندا اما در یک تقسی بندی کوچک که در سطح نگامیمای
شناختهشد امل زبا تا اکنرو اسرت نشرناییزدایری را بره دو گرروه موسریقایی (موسریقی
بیرونی کناری درونی و صنایع بدیع لفظی) و زبرا شرناختی (صرنایع بردیع معنروی و بیرا )
تقسی بندی کردهاند (شفیعی کدکنی )3-38 :1388ا
با ایرنمچره از ننجرایی کره تقسری بنردیای کره صرفوی بررای برجسرتهسرازی کرالم و
منجررارگریزی ارائرره داده اسررت بررهدلیررل اشررتچال بیکررتر دیرردگاه نسرربتا جررامعتررری برروده

(مرتضایی  )40 :1389و بیکتر مبتنی بر نظریات فردینرا دوسوسرور 1اسرت و مرا نیرز کره از

توجه فرمالیستما بهخصو

رومن یاکوبسن نسبت به بسیاری از نظریرات ایرن زبرا شرناس

سوئیسی نگراه برودی بررن شردی ترا برخری از اساسریتررین ایرن تقسری بنردیمرا را کره
فرمالیستما نیز بر ن تأکید داشتهاند در این مقاله بگنجانی ا
صررفوی انرروا «قاعرردهافزایرری» یررا «منجررارافزایی» را منجررر برره نفرررینر نظ ر و انرروا
قاعرردهکررامی را باعررث خلررس شررعر مرریدانررد و ایررن دو بیررر عچررده را از مهر ترررین مبررانی
برجستهسازی کالم دانسرته و بره شرکلی گسرترده در مقولرۀ سراختارگرایی بره تکرریح ننرا
میپردازد (صفوی )160-325 :1383ا این مسائل مورد توجه فرمالیستما واقع شرده امرا بره
این گستردگی در باب نقد خود بر نثار ادبی نررداخته و در حد اشاراتی به مهر تررین مبرانی
این تقسی بندیما اکتفا کردهاندا در واقع علت ن که فرمالیستما تنها به بیا اشاراتی چنرد
Ferdinand de Saussure
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در باب مبانی نظریات این مکترب اکتفرا کررده و در قبرال ن سراختارگرایا بره تکرریح و
تفصیل جزئیات ن پرداختهاند به اختال

این دو مکتب برمیگرردد چراکره بره رور کلری

فرمالیستما در پی یافتن انسجامِِ روابطِ تچام عناصر یک اثر مچوو غزلی خرا

از ریرس

بررسی شکل ن میباشند مسئلهای که ساختارگراما نیز به ن میپردازندا اما سراختارگراما
به این حد بسنده نچیکنند و در پی کک

روابط بین عناصر و تعچی ن به یک نو ادبی یا

مثال نرو غرزل مسرتند (شرایگا فرر )82 :1384ا از ایرنرو کرار ایرن دو مکترب برا وجرود
تکابهات بنیادین با م متفاوت است و شاید مچین موضو از مه تررین اختالفرات ایرن دو
مکتب به شچار نیدا مه ترین تقسی بندیمای صفوی درخصو

انروا منجرارگریزی کره

مورد عنایت فرمالیستما نیز بوده شامل دو مقولۀ قاعدهافزایی و قاعدهکامی استا
 .1 .3قاعدهافزایی

قاعدهافزایی یا منجارافزایی که در واقع «اعچال قواعدی اضرافی برر قواعرد زبرا منجرار بره

شچار میرود» (صفوی  )50 :1383و منجر به نفررینر نظر در کرالم مریگرردد از ریرس
تکرار کالمی پدید نمده و به تواز در کالم میانجامدا این ترواز را نیرز مریتروا در سره

سطح تواز نوایی 1واژگانی و نحوی 2مورد واکاوی قرار داد؛ توضریح ایرن کره در سرطح
تواز نوایی به بررسی تکرارمای نوایی واجما و یا مجاما پرداخته میشودا در سطح تواز
واژگانی نیز بررسی تکرار یک واژه و حتی یک گروه واژه در جچله صورت میپریرد کره
تچامی روشمای تسجیع و تجنیا در این مقوله میگنجندا در سرطح ترواز نحروی نیرز بره
بررسی تکرارما در سطح نحوی پرداخته میشودا جرجانی نیز که «برخی او را واضع مفهروم
«نظ » میدانند و معتقدند صورتبندی این مفهوم در نثار جرجانی کامال بدیع و بیسرابقه و
قابلقیراس برا نراء منتقردا و زبرا شناسرا قرر بیسرت مچورو سوسرور ااا و غیرره اسرت»
(عچارتی مقدم  )134 :1391در باب مفهوم نظ به درازا سین گفته و جرابرهجرایی اجرزای
جچله و سازوکارمای خا

نحروی مچورو تقردی و ترأخیر فصرل و وصرل وااا را سربب

برجستهسازی کالم دانسته است؛ لرا از نظر وی نحو و سراز وکارمرای ن بسریار گسرترده و
phonological parallelism
syntactic parallelism
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چهبسا مسائل بالغی و بیانی را در خود میگنجاند (مچا )135-139 :ا تواز نحوی یادشرده
نیز در نقد فرمالیستی از لحاظ بیانی و گاه بالغی اثر را ارزیابی مریکنرد و تنهرا محردود بره
نحو به معنای مطلس ن نیستا
«شاید بتوا گفت که مسئلۀ قاعرده افزایری و نتیجرۀ حاصرل از ایرن فراینرد یعنری ترواز
نیستین بار از سوی یاکوبسرن مطررح شرده اسرتا یاکوبسرن برر ایرن براور برود کره فراینرد
قاعدهافزایی چیزی نیست جز تواز در وسیعترین مفهوم خود و این تواز از ریرس تکررار
کالمی حاصل مینید (صفوی )150 :1383ا» منتقدا جدید نیز بر این باورند کره مجچوعرۀ
روشمای تسجیع تجنریا و تکررار در شرچار صرنایع بردیع لفظری بره حسراب مرینینرد و
درخصو

مامیت نوایی این صنعت میگویند« :از نظر زبا شناسی باید توجره داشرت کره

بسیاری از صنایع یعنی مچۀ ننوه به نام بردیع لفظری معررو

اسرت مامیرت نوایری دارنرد و

میتوا با دقت میتصری در واکما (صامتما و مصوتمرا) و مجامرا سراختچا ننهرا را
تبیین کرد (شچیسا )9 :1371ا» وی مد

از این صنعت را مچسانی مرچه بیکتر صامتمرا و

مصوتما دانسته تا کلچات مچامنگ شرده یرا مر جرنا پنداشرته شرده و یرا عرین یکردیگر
گردند (مچا )13 :ا
 .2 .3قاعدهکاهی

قاعدهکامی که به نفرینر شعر میانجامد با کامر قواعدی از زبا منجار پدید مینیرد و
دارای انوا میتلفی است که از مه ترین و وسیعترین ننها قاعردهکرامی معنرایی اسرتا «برا
توجه به این که حوز معنا انعطا پریرترین سطح از سطوح زبا اسرت در برجسرتهسرازی
ادبی بسیار مورد استفاده قرار میگیردا تچام ننوه که در تکبیه و استعاره و کنایه و مجاز وااا
اتفا میافتد در این حوزه قرار دارد (مرتضایی )36 :1389ا» در واقع بیر عچد عل بیا
از جچله استعاره و مجاز و کنایه در بیر قاعدهکامی معنایی میگنجدا این نیز گفتنی است
که منتقدا تچامی شگردمای بالغی را مچوو مجاز لغروی مجراز عقلری اسرتعاره تکربیه
کنایه تقدی و تأخیر و التفات را در شچارِِ «نشناییزدایی» بره حسراب نوردنرد کره البتره برا
تعری

ارائهشده در حوز قاعدهکامیِِ معنایی قرار میگیرد (محچد ویا )111-160 :2002ا
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 .3 .3بدیع معنول

به غیر از دو روش ذکرشده شرگردمایی کره در بردیع معنروی مریگنجرد نیرز مرورد توجره

فرمالیس میباشد؛ مچوو «مراعات نظیر» و « با » که امروزه دو صرنعت نرونیین و خرال
«پارادوکا» و «حانمیزی» نیز در این حوز برا گنجانرده مریشرود (شرفیعی کردکنی
 308 :1388و  )309و بسیار مورد توجه ناقدا معاصر میباشدا
 .4نقد فرمالیستی خطبۀ قاصعه

 .1 .4قاعدهافزایی

در این خطبه مر سه گونۀ قاعدهافزایی که شرامل انروا ترواز نوایری و واژگرانی و نحروی

است حضور فعال دارند که یکبهیک قابل بررسی و نقد استا
 .1 .1 .4توازن آوایی

تأکید فرمالیستما بر تواز نوایی (ساختار واجی) در یک اثرر ادبری بریر از سرایر صرنایع
ادبی است چراکه پیر از مرچیز با این تکرارمای نوایی است که اثری ادبی برجسرته شرده
و به زبا شعری نزدیک میشودا یاکوبسن نیز شعر را گفتاری میداند که بره تکررار بیکری
از یک نرایۀ ادبی یا تچامی ن میپردازد (قویچی 1383ب)257 :ا بسرامد تکررار نوامرا در
متن مورد نقد بسیار باالست چنا که م،ل

دائچا برای القای منظرور خرود از ایرن تکرارمرا

مدد جسته و تنها به معنای قاموسی ننها اکتفا نکرده استا
در ابتدای خطبه پا از حچد الهی سین با لعنت شیطا نغاز میشود...« :جَعَلَ للَّععَلۀ
عََّی مَن نازَعَهُ فيهِما مِن عِبادِهِ»1ا از یک سو چهار مرتبه تکرار حر
حرو

« » که از غلی تررین

است تداعیکنند خک و از سویی دیگر ده مرتبه تکرار واکۀ [ aأ] و به مچرراه ن

کاربرد چهار مرتبره واکرۀ [ αن] برهنروعی صردای فریراد نویسرنده را بره گروش مریرسراند؛
«واجمای  aو  αبا توصی

اندیکهما و احساساتی در تناسب مستند که در زما تجلی ننهرا

 1خداوند متعال لعنت را بر کسی از بندگانر قرار داد که در دو صفت عزت و کبریا برا او برر سرر نرزا بررای شررکت
درنیدا
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صدا اوج میگیرد (قویچی 1383ال )33 :ا» در کنار م نمد «الم» و مکثری کره برر روی
الم دوم میشود محوری بود واژ «لعنت» را القا مینچاید و خک و غضب متکل را از این
وضعیت تداعی میکند بهویگه این که بسامد حضور حرو
میبیکدا به نظر مینیرد مرد

غلی « » این حالرت را شردت

کراربرد ایرن عناصرر نوایری در کنرار مر نمرادهسرازی و

تحریک حا خک و نفرت میا ب به منگام بیا ِِ نام «شیطا » باشدا
در ادامه که سین از صفات شیطا بره میرا مرینیرد جچرالت ایرن چنرین در پری مر
مینینرد« :فعَدُوُّ لهللِ إمامُ للمُتعَصِّبين ،وَ سََّفُ للمُستکبِرين ،للعذي وَضعَ أساسَ للعَصَبيَّۀ ،وَ نازَعَ
لهلل رِدلءَ للجَبَريَّۀ .1»...در دو جچلۀ نیست که سرین از متعصربا و مسرتکبرا اسرت شرر
مرتبه واکۀ تیر  oکه بیانگر افکار و اندیکهمای تیرره و حرز انگیرز مریباشرد تکررار شرده
استا این واکه عچوما در توصی

پدیدهما یا عناصری استفاده میشود که زشت عبروس و

الچانیاند (مچا  39 :و)40ا درنغاز جچله نیز شامد کلچۀ «عَدُوّ» مستی که در منگام تلفر
دو لب جچع شده و تصویری چو تصویر انسا غضبنلود و فریادگر را در ذمن جلوهگرر
میشود؛ گویی م،ل

از نغاز به دنبال القای مفهومی عالوه بر معنای قاموسی واژگا بروده

است و از تأثیر القایی واجما برای رساند مد

خویر مدد جسته استا

از سویی دیگر مچیوا خیکومی [ mم] که به منگرام ادای ن مروا از راه بینری خرارج
میشود سه مرتبه تکرار شده استا این مچیوا که برای تلفظر لبما روی مر گراشرته
و حجی میشوند از حروفی است که با انطبا لربمرا روی مر القاکننرد حرا المسره و
تداعیکنند حوادثی است که در پی ن نوعی انسداد و یا جچرع شرد لربمرا برا شردت و
فکار رخ میدمد (عباس )13 :1998ا با القای حا المسه و انطبا لربمرا بره روی مر بره
منگام تلف مکرر این حر

حاالتی چو نفرت یا صردایی شربیه نرس نرس نمسرته در ذمرن

تصور میشودا صاحب متن در این جچالت به منگام سرین گفرتن از شریطا دائچرا در پری
القای حا ناخکنودی و تنفر نسبت بره شریطا اسرتا او بررای ایرن کرار جچلره را برا کلچرۀ
«عدُوّ» نغاز کرده سرا به تکرار واکۀ  oو مچیوا [ mم] پرداخته اسرت امرا بره ایرن حرد
 1ن دشچن خدا پیکوای متعصبا و مقدمترین متکبرین است که پایۀ عصبیت را بنا نهاد و در مقام جبروتی برا خردا بره
نزا افتادا
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بسنده ننچوده و مصوت [ iای] را نیز برا چهرار مرتبره تکررار در پری نورده اسرت کره در دو
مورد اخیر این مصوت را با نی مچیوا [ yی] مچراه ساخته اسرتا نری مچیروا [ yی] کره
نین یک واکه و م سایر یک مچیوا را دارد شرامل نروعی لررزش مرداوم بروده و

م

اندیکۀ تداوم احساس یا اندیکهای را تداعی میکندا درکنار م نمد تچامی این نواما جرز
حا تنفر و خک مفرط نسبت به شیطا چیزی به مچراه نرداردا الزم بره ذکرر اسرت تکررار
واجمای [ s ] [ ʕس] و [ ʦ

] نیز در انسجام متن و پیوستگی خک م،ل

نقر پررنگری

داردا
اندکی بعد از این که سرین از برر حررر داشرتن از شریطا مریرود م،لر

ایرن چنرین

میا ب را از شیطا میترسراند« :فاحذرول عِبادَ لهللِ عَدُوَّ لهلل أن يُعدِيَکُم بِدلئِهِ ،وَ أن يَستفِزعکُم
بَِِدلئِهِ ،وَ أن يُجَِّبَ عََّيکُم بِخيَِّهِ وَ رَجَِِّهِ»1ا در این عبارت پا از منرادا قررار داد بنردگا
سه جچله بهصورت متوالی در پی م نمدهاند که واکۀ روشرنِِ [ eإ] برهخصرو

در انتهرای

ننها بسیار تکرار شده استا با تکرار این واکه که القاکنند صدامای نازک تسرلیبیرر و
نجوامایی نمسته اسرت (قرویچی  1383الر 27 :و )28و اشربا ن در انتهرای مرجچلره بره
مچراه نی مچیوا [ yی] نجوایی نرام و مداوم به گوش میرسدا
تکرار این واکه به ور منظ در پایا مر جچله در صورتی کره برا اشربا پایرانی خوانرده
شود صدایی مچوو دوید اسب که به ور منظ کوبرمرای متروالی را در پری دارد در
ذمن تداعی میکند؛ نوایی که بسیار ضعی

و گویی از دور به گوش میرسدا شرنید ایرن

نواما میتواند القاکنند حا ترسی باشد از یک اسب سواری که از دور مینید و در حال
نزدیک شد استا بیگچا حضور دو کلچۀ «بِخيَِّهِ وَ رَجَِِّلهِ» در انتهرای جچلره در کنرار
یکدیگر میتواند به بیکتر شد سرعت دوید اسرب یرا نزدیرکترر شرد ن اشراره داشرته
باشد؛ افزو بر ن

نکا از این دارد که صراحب مرتن برر ن بروده ترا برا برهکرارگیری ایرن

واژگا حرکت مورد نظر ذمن خود را بررای میرا بین بره تصرویر بککرد ضرچن ایرن کره
نچیتوا کاربرد و تکرار ضچیر «ه» را نادیده گرفت که تداعیکنند ایرن امرر اسرت کره ن
 1بترسید ای بندگا خدا از دشچ ن خدا از این که بیچاری خود را به شچا سرایت دمد و از این که با بانگ خویر شرچا
را منحر

بسازد و سوارا و پیادهمای خود را به سوی شچا فرا بیواندا
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عدو با تچام قوا به سوی شچا «ک » می نیدا در پرتو این مسئله تقابل دو ضچیر نیز قابل توجه
استا
در ادامه م،ل

شیطا را این چنین ترسی میکنرد« :فَّعَمري لقد فوَّق لکُم سَهمَ للوَعيد،

وَ أغرق إليکُم بِالَعزعِ للشعديد ،وَ رَماکُم مِن مَکانٍ قريب»1ا پیراپی نمرد سره جچلره از لحراظ
معنای قاموسی به ترتیب برای تیر پیکا نهاد سرا ککیده شرد زه و در نهایرت رمرایی
ن را به تصویر میککد و میا ب بهصرورت ناخودنگراه مر زمرا برا خوانرد ن را در
ذمنر تصور میکندا گرشته از تصویر دیداریِِ ارائهشده از لحاظ نوایی جچلۀ نیستین برا
حر

« » (فَلَعَچری) نغاز شده و اولین فعل بهکاربرده در این جچله نیرز «فَروق َ» مریباشردا

کاربرد این حر

به ور متوالی در جچلۀ نغازین به نوعی میئت اصطکاک دو شیء بره مر

را در ذمن تداعی میکند؛ مچا
ایرن حررر

ور که حسن عبراس در کتراب «خصرائ

الحررو » نیرز

را دارای ویگگرریمررای المسرهای و بصررری مرریدانررد (عبرراس  )129 :1998و از

ننجایی که باز شد دندا مای باال از لرب زیررین در منگرام ادای ایرن حرر

نکرا دمنرد

وقو حوادثی بیعی به حساب می نیرد کره منجرر بره شرکافته شرد و جردایی و براز شرد
میشوند (مچا  )130 :پا میتوا چنین استباط کرد کره کراربرد و تکررار حرر

« » در

ابتدای جچله نیست متن بره اصرطکاک دو شریء و سررا بره حادثرهای اشراره دارد کره بره
شکافته شد و جدایی خت میگرددا از رمگرر این مسئله مفهروم درگیرری شریطا و جردا
نچود ِِ انسا ِِ در تیرررس از سروی خداونرد رحچرا برا نحرو چیرنر واژگرا مچیروانی و
م سرویی دارد ضرچن ایرن کره ویگگری نهفتره در حررو

تکرراری «

» جردیت و

خکونت رفتاری شیطا را در این فرایند تداعی میکند که البته کاربرد و تکرار واکۀ [ iای]
ن را والنی و مچتد جلوه میدمدا
در تفسیر دیگر از متن ننجا که بحث از سیت ککیده شد زه کچا مطرح مریگرردد
تکرار تکدید روی کلچات «بِالَعزعِ للشعديد» مفهوم اصرطکاک تیرر برر زه کچرا را تکردید
کرده و نیز خت مر سه جچله به واکۀ  iصدای تیز ناشی از این اصطکاک را بیکتر بره گروش
 1سوگند به جان شیطا تیر تهدید را به ر
شچا تیراندازی نچوده استا

شچا راست کرده و ن را برای شچا سیت ککیده و از فاصلۀ نزدیک بره
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میرساندا «واکۀ  iیعنی زیرترین واکۀ زبا بیانگر تیزی و حدّت استا ایرن کیفیرت سرر و
صدامای تیز را تداعی میکند ااا تکرار واکۀ مرکور صدای تیز ناشی از برخرورد اجسرام و
نالت فلزی را نکا میدمد (قویچی 1383ال )22 :ا» در واقع گویی این زه چنرا سریت
ککیده شده است که خروشی چو خروش ککیده شد شدید دو قطعه فلز بره روی مر از
ن برخاسته است که البته این «صدا معنایی» در واژگا بهکاررفته به گروش مریرسردا ایرن
نیز یادکردنی است که در نخرین جچله که م،ل

قصد بیا رماسازی تیر از کچرا را دارد

از کلچاتی چو «رمی» و «مکا » که دارای مصوت [ αن] مستند استفاده کرده مصوتی کره
بیانگر احساساتی است که در زما تجلی ننهرا صردا اوج مریگیررد و برا تکررار ایرن نوامرا
مفهوم رماسازی به روشنی به تصویر ککیده شده استا
ناگفته نچاند که این سه جچله «فَّعَمري لقد فوَّق لکُم سَهمَ للوَعيد ،وَ أغرق إليکُم بِلالَعزعِ
للشعديد ،وَ رَماکُم مِن مَکانٍ قريب» و بهخصو

در جچلۀ نغازین بسامد تکرار واکۀ  aبراال

و در حدود بیست و سه مرتبه میباشد که مری تروا ایرن تکررار را برا مچرا احسراس خکر
مفرط متناسب دانست خکچی که شیطا را وادار به تیر اندازی میکند تیراندازیای که برا
صامت  ] [ fنغاز شده و به صامت [ bب] میانجامدا صامت [ bب] واجی انسدادی است
که در زما ادای ن دو لرب روی مر گراشرته مریشرود و راه جریرا مروا و صروت بسرته
میشوداگویی با چینر واجما از نغاز کالم تا پایرا ن صردای گراشرتن تیرر در کچرا و
ککیده شد و سرا رما شد ن مرحلره بره مرحلره بره گروش مریرسردا و در نهایرت برا
رسید به واج انسدادی [ bب] تچامی صداما به ناگاه متوق

میشود گویی تیر بره محر

رما شد از کچا در فاصلهای بسیار نزدیرک بره جسرچی برخرورد کررده و از حرکرت براز
ایستاده استا

اما پا از تحریر از شیطا و غروری که او نغازگرش بود – که بیر از نیچری از خطبره

را در برگرفته – به بیا مسائلی پیرامو تواضع انبیا و تقدیا کعبه میرسی ا در ایرن بیرر
داستا کوتامی پیرامو کبر فرعو و تواضع موسی روایت شرده اسرتا در پایرا مرتن نیرز
شامد سین گفتن از نعچت وجود پیامبر و ماجرای معجز وی در مقابل کرافرا مسرتی ؛ در
این دو بیر یاد شده که حالت روایی و داستانی دارد واجنرایی و کاربرد نوامای القراگر
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به گستردگی بیرمای پیکین نیستا اما م چنا از صنایع بدیع لفظی به وفور استفاده شرده
استا در فاصلۀ بین این دو بیر یاد شده باز مسرئلۀ تحرریر از شریطا و کراربرد نوامرایی
متناسب با ن و تکرار افعالی در معنای تحریر به چک مینیدا
 .2 .1 .4توازن واژگانی

مر ذو سلیچی بر این امر گوامی میدمد کره مری کردام از روشمرای تسرجیع و تجنریا
موافس بع و مقبول واقع نچیشود مگر این که در پی خود معانیای را به مچرراه بیراورد کره
ضچن مچامنگی با کل معنای متن دربردارند رموز و امدا

واالیی باشد که جرز از ریرس

این روشمای بدیعی رامی به سروی ن نتروا یافرت (الجرجرانی ؟)41 :ا مرتن حاضرر نیرز
سرشار از انوا روشمای تسجیع و تجنیا است روشمایی که نه تنها مچامنگ برا معنرای
کل متن بوده بلکه دربردارند اسرار نهفته و معانی سربهمهر بسیاری است افزو برر ن کره
تچامی این فنو از جناس و سجع گرفته تا دیگر فنو غیرمتکل
از مفامی بلند ذمنی م،ل

و مطبو بوده و تصویری

را به میا بین ارائه میدمدا

واکاوی متن بر این امر گوامی مریدمرد کره گونرهمرای میتلفری از سرجع چرو سرجع
متواز مطرّ

متوازی و مرصّع در ن به کار برده شده استا به عنوا نچونره در عبرارت

«وَلجتَِبول کَُع أمرٍ کسَر فقرتهُم وَ أوهَن مَُعتهُم؛ مِن تضلاغُنِ للقَُّلو  ،وَ تشلاحُنِ للصُّلدور ،وَ
تدلبُرِ للَُّفوس ،وَ تخاذُلِ لأليدي» 1واژگا «فقرة» و «مَُعۀ» نسبت به م دارای سرجع مترواز
بوده که معنای قاموسی «فقرة» مهر پکت و معنای قاموسی «مَُّۀ» نیرو میباشدا برا توجره
به معنای کل عبارت و کلچاتی که م وز قرار گرفترهانرد و نیرز ترتیرب قررار گررفتن ننهرا
نچود نرایر واژگا را در شرکلگیرری معنرا درمرییرابی ا ایرن جچلره بره دوری از امروری
پرداخته که نیست باعث شکسته شد مهرهمای ستو فقرات شده و سررا سسرتی قردرت
را در پی دارد که دقیقا تصویر انسانی را ترسی کرده که برا شکسرته شرد سرتو فقرراتر
 1و از مرکاری که پکت ننا را شکست و قدرتکا را به ناتوانی مبدل ساخت بررمیزیدا و از کینهما و عداوتمایی کره
در دلمایکا جای گرفته بود و خصومتمایی که در سینهما موج میزد و از پکت به مچدیگر کرد نفوس و دست از
کچک و تعاو با یکدیگر ککید بررمیزیدا
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دیگر قادر به می حرکتی نبوده و مچوو تکه گوشتی بر جای مانرده اسرتا نکترۀ دیگرری
که م،ل

به ن توجه داشته مچرا «مر گزینری واژگرانی »1یرا مراعرات نظیرر اسرت کره در

واژگانی مچوو «فقره ،مَّۀ ،قَّب ،صدر ،نفس و يلد» از یرک سرو و «تضراغن تکراحن و
تیاذل» از سوی دیگر که اغلب به یک حوز معنایی تعلس دارند تجلی یافته استا
در ادامه متن اموری را که باعث ضعی

شد و از بین رفتن قدرت انسرا مریشرود بره

مچراه مکا شکلگیری ننها در خود جای داده و سجع متواز را نفریده اسرت« :تضلاغُن،
تدلبُر ،تخاذُل ،تشاحُن ،تدلبُر ،تخاذُل» و «للقَُّو  ،للصُّدور ،للَُّفوس»ا م وز قرار داده شد
این واژگا و نیز ترتیب ننها جلوهای خا

از معنا را متجلی میسازد؛ ابتدا کینره و دشرچنی

را ذکر کرده که مچوو برری در قلب و سینۀ انسا کاشته میشود و سرا میوه مریدمرد؛
میو ن پکت به م کرد نفوس و در نهایت دسرت از یراری یکردیگر ککرید اسرتا در
واقع م،ل

برن بوده تا با چینر خا

واژگا بنیا مرگونه تفرقره را کینره و دشرچنیای

بداند که در قلب شکل میگیردا
نکته ای که در اینجا بیانر ضرورت دارد این است که برین تچرامی واژگرانی کره سرجع
قرار گرفتهاند انسجام زیبایی به وقو پیوسته است؛ ابتدا نتیجۀ امور ناشایستی ذکرر شرد کره
باعث از بین رفتن قدرت انسا میشود سرا از ن امور ناشایست نام برده شدا بیرا نتیجرۀ
امور قبل از ذکر خود ن سبب توجه و شو میا ب به خواند ادامۀ مطلرب شرده اسرتا
دیگر این که معنای مکابه این کلچات متواز از یرک سرو تأکیردی بررای دوری از ننهرا بره
شچار رفته و از سوی دیگر معنای خا

مرکدام مدفی برای تبیین بیکرتر موضرو بره شرچار

میرودا
سجع «مطرّ » نیز -که با مچامنگی دو فاصله (کلچهمای پایرانی فقرره نثرری) در حرر
پایانی خود شکل میگیرند (التفتازانی  -)290 :1388در این متن یافت مریشرود؛ مچورو
عبارت «وَ لو أرلدَ لهللُ سُبحانه لِأنبيائِه حَيثُ بَعَلَهُم أن يَفلت َ لهُلم کَُلوزَ لللذهبان ،وَ مَعلادن
للعِقيان ،وَ مَغارِسَ للجَِان  ...لفعََ  ،وَ لو فعَلَ لسَلق لللبَ ء ،وَ بَطلَ للجَلزلء ،وَ لضلمَحََّع ِ

general noun

1
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لألنباء» 1که کلچات «للذهبان» و «للعِقيان» نسبت به مچدیگر سجع متروازی دارنرد و نسربت
به واژ «للجَِان» دارای سجع مطر

مستندا نکتۀ درخور توجه این است که مچین تناسرب

و مچامنگی در نتیجۀ سین نیرز رعایرت شرده اسرت؛ بردین شرکل کره کلچرات «لللب ء» و
«للجزلء» نسبت به یکردیگر سرجع متروازی دارنرد و نسربت بره واژ «لألنبلاء» دارای سرجع
مطر

گکتهاندا بهرغ وجود تفراوت ایرن واژگرا در معنرای قاموسری خرود سرجع قررار

گرفتن ننها این پیام را به میا ب القا میکند که مچۀ این عطایرای الهری امروالی گرانبهرا و
ارزشچند مستند و در ردی

م قرار گرفتهاندا

نچونهمای دیگری از تواز واژگانی را در عبارت «ثمّ لختبر بلذل

م ئکتله للمقلرّبين،

ليميّز للمتولضعين مَهم من للمستکبرين» 2شامدی که تکررار واج [ iای] در انتهرای کلچرات
بهنوعی سبب قافیهافزایی متن شده اسرت ضرچن ایرن کره بسرامد حضرور واج [ mم] باعرث
شدت بیکید به مارمونی موجودگکته استا در این میا نورد واژ «سعير» در عبارتِ
«فجعَّه فی للدنيا مدحورلً ،و أعلدَّ لله فلی لةخلرة سلعيرلً» 3و مر نوا نسراختن ن برا واژ
«مدحور» اوال نکا از غیرمتکلفانه بود ِِ کالم م،ل

دارد ثانیا نکرا از سرینوریِِ گوینرده

ن دارد زیرا امتداد و گستردگی نتر در این واژه با وجود حر

«یاء» بسی بیکرتر از «واو»

واژ «مدحور» میباشدا افزو بر ن وجود واج [ sس] در نغاز واژه میتواند زبانه ککید
نتر را به ذمن تداعی نچایدا
گونهمای دیگری از تواز بهکاررفته در متن با سجع «مرصّع» به وقرو پیوسرته اسرت -
که مچه یا بیکتر کلچهمای دو عبارت در وز و حر

نخر یکسا مستند (الهاشرچی :1386

 1اگر خداوند سبحا میخواست برای ننا پیامبرانی که مبعوث فرمود خزانهمای ال و معاد

الی نراب را براز کنرد

و م چنین به ننا ککتگاهمای باغما را عطا فرماید وااا میتوانستا اگر خداوند سبحا به انبیای خرود چنرین امتیرازاتی
میداد نزمایر ساقط میشد و پاداش با ل میگکت و اخبار پیامبرا از بین میرفتا

 2سرا فرشتگا مقرب خود را مورد نزمایر قرار داد تا فروتنا متواضع از متکبرا خودخرواه از ن فرشرتگا از مر
تفکیک شوندا

 3و او (شیطا ) را در دنیا از مقام بندگیاش راند و در سرای نخرت نتر دوزخ را برای او نماده کردا
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 )427مچوو عبارتمای «و هو للعالم بمضمرلت للقَّلو و محجوبلات للقَّلو »« 1لدّرع
لباس للتّعزّر و خَّع قَاع للتذلَّ»« 2و وقع فی حسبکم و دفلع فلی نسلبکم»« 3فلأقحموکم
وَلجاتِ للذّلّ و أحَّّوکم وَرَطات للقتَ»« 4و للقاء للتّعزّز تح أقلدلمکم و خَّلع للتکبّلر ملن
أعَاقکم»« 5مصارحۀ هلل بالمَاصبۀ ،و مبارزة لَّمؤمَين بالمحاربۀ» 6و «و هم أساس للفسوق
و أح س للعقوق» 7که در این نو انسجام مچانندی دو عبارت به اوج خود میرسدا
پایررانی بررا م ر یکسررا مسررتند

سررجع «مترروازی» نیررز -کرره دو فاصررله در وز و حررر

(الهاشچی  - )427 :1386نچونۀ دیگری است که در متن به کرار بسرته شرده اسرت مچورو

عبارت «حَتعی أعَقول فی حََادِسِ جَهالتِهِ ،وَ مَهاوي ض لتِه» 8و «ومَّل

تملدُّ إليله أعَلاقُ

للرّجال ،و تُشدُّ إليه عُقدُ للرّحال» 9و «أال ترون کيف صغّره لهلل بتکبّره و وضعه بترفّعه»ا

10

در حوز مچین تواز واژگانی متن حاضر گونهمرای میتلفری از جنراسمرا را در خرود
جای داده است؛ ازجچله جناس ناق
وااا؛ بهعنوا نچونه جناس ناق

مکتن

مطرّ

مصحّ

اشرتقا

مضرار الحرس

-که با افزوده شد یا ک شد حرفی بره نسربت کلچره یرا

کلچات مچامنگ ساخته میشود (التفتازانی  -)289 : 1388در عبرارت «فاحلذرول عِبلادَ لهلل
عَدُوَّ لهلل أن يُعديَکُم بِدلئِهِ ،وَ أن يَستفِزعکُم بَِِدلئِهِ» 11به کار رفته استا در این عبرارت واژگرا
 1و خداوند سبحا داناست به ننوه در دلمای مچگا و در پردهمای غیب نها استا
 2و لباس عزت مصنوعی پوشید و لباس خضو و بندگی را درنوردا
( 3شیطا ) به حیثیت شچا امانت کرد و نسب شچا را پست خواندا

 4شچا را در مغارهمای ذلت و پستی فرود نوردند و در مالکتگاهمای نابودی وارد کردندا
 5تواضع و فروتنى را بر سر نهید و تکبر و نیوت را زیر پا محو و نابود سازید.
 6خود را رویاروی خدا قرار دادید و برای پیکار با م،منین به مبارزه پرداختیدا
 7ننا پایه و بنیا فسس و مچداستا مای منکرین حقو رسول خدا (

) و امام بر حس مستندا

 8تا اینکه ننا در تاریکیمای جهالت و و در سیهچالمای گچرامی شیطانی فرو رفتندا

 9و ملکی داشتند که گرد مای مردا به ن دراز میگکت و جهاز مرکبما برای حرکت به سوی ن بسته میشدا

 10نیا نچیبینید که خداوند به جهت تکبری که شیطا کررد چگونره کروچکر نچرود و چگونره بره جهرت بلنردگرایی
ساقطر کرد!

 11بترسید ای بندگا خدا از دشچن خدا از این که بیچاری خود را به شچا سرایت دمرد و از ایرن کره برا بانرگ خرویر
شچا را منحر

سازدا
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«دائِهِ» و «نِدائِهِ» جناس ناق

قرار گرفتهاند که سین از قصد شیطا برای ابتالی انسا ما بره

بیچاری خویر و ندا داد به ننها برای تحریککا به سوی بدیماستا الزم بره ذکرر اسرت
کلچۀ «نداء» در صورتی قابلشنید است که متکل و میا ب بسیار به م نزدیک باشرند و
چو چنین شود و یک بیچار (شیطا ) به یک شی

سال نزدیک گردد در ایرن صرورت

بیچاریاش سرایت میکند و انسا سالمتیاش را از دست میدمدا لرا م،ل

برن بوده کره

نزدیکی شیطا به انسا را برای او به بهترین شکل به تصویر بککد که البتره کوتراه نچرود
جچله و قرار نداد جچالت معترضه برین دو جچلرۀ «يعلديکم بدلئله» و «يسلتفزّکم بَدلئله»
تصویرگر مچا نزدیکی و فاصلۀ اندک این دو ر

اسرتا براری کراربرد ایرن دو واژه و

جناس قرار داد ننها حکایت از نزدیکی شیطا به انسا اشاره دارد نزدیکیای که مرر ن
باعث گچرامری وی مریشرودا ایرن دریافرت برا مفهروم عبرارتمرای نغرازین مرتن کره بره
شرریطا مراسرری اختصررا

یافترره بررود مچیرروانی دارد و در مچررا حررال نکررا از انسررجام و

پیوستگی متن نیز دارد که در نقد فرمالیستی از جایگاه ویگهای برخوردار استا
گونۀ دیگری از تواز واژگانی مربوط به جناس «مکتن » میشود  -بدین شکل کره دو
واژه نسبت به م در تعداد حررو
 -)423که البته م،ل

وسرط برا مر اخرتال

داشرته باشرند (الهاشرچی :1386

در متن خویر از ن بهره گرفته اسرت ننجرا کره نورده «أال و قلد

قطعتُم قيدَ لإلس م» 1واژگا ِِ «قد» و «قید» جنراس مکتنر

قررار گرفترهانردا قصرد م،لر

از

مچانندسازی این دو واژه ن بود تا از یک سو به مچراه فعل «قطعت » قطع شد ایرن قیرد را
بیا کند  -قیدی که با قطع و برید ن از وسط تنها دو حرر

«قرد» براقی مریمانرد -و از

سوی دیگر به نازکی ن قید اشاره شود؛ اسچی که از شدت براریکی و کروچکی بره حرر
شبیه شده استا به بیا روشنتر صاحب متن برننست که بهصورت غیرمستقی بره میا رب
چنین القا کند که شچا بند نازک اسالم را قطع کردیدا در واقع م چنا که در لفر
م جنا حرفی پنداشته شده در معنا نیز این شبامت رسانده شده استا

 1نگاه باشید که شچا رابطۀ خود را با اسالم قطع نچودیدا

اسرچی
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از دیگر جناسمای که در این مرتن نمرده جنراس «مصرحّ » اسرت؛ مچورو کلچرات

«حدّک » و «جدّک » در عبارت «فاجعََّول عََّيه حَدَّکم ،وَ له جَدَّکم» 1که نسبت به م تنهرا در
نقطه اختال

اامری دارند (الهاشچی )424 :1386ا در این جچلره کره م،لر

امرر بره قررار

داد شچکیرما در مقابل شیطا و نیز برل نهایت تالش برای رانرد وی کررده شرامد قررار
داد کلچۀ «حد» در نغاز و به دنبال ن کلچۀ «جد» مستی ؛ گویی م،ل

خواسته برا چیرنر

این واژگا و گزینر این نو سرجع بره اکتفرا نکررد بره ن حرد از مبرارزه اشراره کنرد و
خواستار تالشی فراتر از ن و بهکارگیری تالشی دو چندا از سوی انسا در رویرارویی برا
شیطا شده است که در این مورد نیز شامد مطابقت لف بر معنا و رساند پیرامی عرالوه برر
معنای قاموسی کلچات بودی ا
جناس «اشتقا » نیز از دیگر جناسمای موجود در متن است که به زیبرایی ارامری مرتن
کچک شایانی کرده و سبب برجستگی کالم شده است -کره از واژگرا ِِ مر ریکره سراخته
میشود (التفتازانی  -)291 :1388مچوو عبرارت «وَضعفۀً فيما تري لألعيُن مِلن حلاالتِهم،
مَعَ قَاعَۀٍ تمَّأُ للقَُّو وَ للعُيون غَِیً» 2و نیز جناس «مضار » -که دو کلچۀ متجرانا تنهرا در
حرفی قریبالچیرج با م متفاوتند -مچوو عبارت «وَ ةمََول عَلن رَهبَلۀٍ قلاهِرةٍ لهلم ،أو
رَغبَۀٍ مائَّۀٍ بِهِم» 3که این دو کلچه با وجود تفاوتی که در معنا دارند اما با جناس قرار گرفتره
شد ننها در حر

حلقی قریبالچیرج درمرییرابی کره گرویی مرر دو از احساسری پررده

برمیدارند که از وجود ندمی بر میخیزد (ترس و میلی شدید) ن م بهخرا ر اخرتال

در

حرفی است که از درو دما و حلس ادا میشودا ناگفته نچاند که عبارتمای دیگری نیز از
این دست جناسما در متن یافت میشود مچورو ...« :للتی تفاضَّ فيها للمجدلء و للَجلدلء

 1پا تند و تیز به مبارزه با او برخیزید و برای راند او نهایت کوشر خود را به کار ببریدا

( 2و خداوند سبحا رسوال خود را) در پدیدهمای اامری که با چکچا حسی دیده میشروند نراتوا نچروده برود برا
قناعتی که دلما را پر میکرد و چک ما را بینیاز میساختا

 3و به ن نا به جهت ترسِِ مکر

و غالب ایچا بیاورند یا از جهت رغبت (به منغعت) به ن پیامبرا بگروندا
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من بيوتات للعر »« 1فترکوهم عالۀ مساکين ،إخولن دَبَر و وَبَر»« 2لنظرول إلی ما فلی هلذه
لألفعالِ من قمعِ نولجم للفخرِ و قدع طوللع للکبر»3ا
جناس «الحس» نیز -که دو رکن ن تنها در حرفری بعیردالچیرج برا مر اخرتال

دارنرد

(التفتازانی  -)290 :1388در بافت این متن یافت میشود مانند« :أهَ للقلوة التُلرلمُ و علزّة
التُضامُ» 4و «تقولون للَارَ و ال للعارَ»5ا
 .3 .1 .4توازن نحول

م چنا که گفته شد در این گونه از تواز واحدمای ساختاری برهواسرطۀ واقرع شرد در
یک رابطۀ مچیوا یا مچساز برجسرتگیِِ خاصری را در کرالم القرا مرینچاینردا مر شرکلی و
مچسانی در سراختارنحوی جچلره -کره عچومرا از رمگررر تکررار حاصرل مریشرود -توجره
میا ب را نسبت به خود برمیانگیزد و وی را حساس میکندا متن مورد نظر از نظر ساختار
نحوی تکرارمای زیادی در خود گنجانده استا بهعنوا نچونره فعرل امرر حردود بیسرت و
پنج مرتبه به کار رفته که از این میا سه مرتبه تکرار فعل «لعتبرول» و نیز چهار مرتبه تکرار
فعل «لنظرول» بیکترین بسامد تکرار را داشته است که برخری افعرال دیگرر چرو «تلذکعرول،
للزمول ،لعَّمول ،تأمََّّول ،تدَبَّرول ،لتععِظول» نیز در معنای افعرال یراد شرده ذکرر شردهانردا کراربرد
گونهمای میتل

ساختار نحوی تحریر نیز قابرلتوجره اسرت کره حضرور پرنج مرتبره ادات

«أال» و سه مرتبه فعل «لحذرول» و دو مرتبه «فلاهلل لهلل» و یرک مرتبره «فالحلذر للحلذر» از
جچلۀ ننها مستندا
( 1تعصب خود را برای اخال نیکو و کردارمای پسندیده قرار دمید) که خاندا مای اصیل و بزرگمنر عررب بره ن
موصو

بودندا

 2و ننا را در احتیاج و فقر رما میکردند و دمساز شترا پکتریر و پکچین (بیپک )ا

 3بنگرید در این کارما که چگونه شاخما و دیگر جوانهمای فیر را که در درو ندمی سر میککند ریکهکن میکنرد
و از سربرنورد نچودمای خودپسندی جلوگیری مینچایدا

( 4اگر پیامبرا ) نیرومندانی بودند که کسی و یا مقامی نچیتوانست قصردی سروء بره ننرا داشرته باشرد و دارای عزتری
بودند که مورد ال قرار نچیگرفتندااا

 5میگویید :نتر را میپریری ولی ننگ را بر خود نچیگیری !

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 29 /

الزم به ذکر است کاربرد گونهمای میتل

اسلوب تحریر در کنار تکویس میرا بین بره

پند و عبرت گیری نکسته اسرتا بره بیرا سرادهترر م،لر

برا نورد افعرال امرری مچورو

«لنظرول ،تذکّرول و لتّعظول» در کنار گونهمایی از اسلوب تحریر در پی رساند میا رب بره
یک خودنگامی بوده استا وی در عین این که میرا بین را از خطرر برزرگ (شریطا ) برر
حرر میدارد و پیوسته به شیوهمای میتل

مراس از شیطا را در وجودشا برمریانگیرزد

ننا را به دقت و اندیکه پیرامو خود و عبرت گرفتن از گرشتگانی که به راه خطا رفترهانرد
فرامیخواند؛ به عنوا مثال در عبارت «ولحذرول ما نزل بِاألُممِ قبَّکم ملن للمُلَ ت بِسلوء
لألفعال ،وَ ذميم لألعمال ،فتذکعرول فی للخير و للشعر أحوللهم ،وَ لحذرول أن تکونلول أمَلالهم»

1

این ویگگی کامال به چک مینیدا ناگفته نچاند که در متن حاضر بارما از فعل نهی نیز بهرره
گرفته شده مچوو فعلِِ «ال تکونول» در عبارت «التکونول کالمتکبّر و ال تکونلول لَِِعَمِلهالهلل
عَّيکم أضدلدلً» 2که در متن دو مرتبه حضور یافته و به دوری از کبر و غررور داللرت داردا
تکرار این ساخت نحوی عالوه بر این که پیونرد و انسرجام مرتن را براال مریبررد و در ایجراد
گوشنوازی و تأثیر موسیقایی دخالت دارد اندیکۀ قا ع متکل را القا مرینچایرد و ایرن کره
وی در گفتارش جدی استا
تکرار اسلوب استفهام -با معانی دومی خود -در این متن کارکرد ویگهای یافته است؛ به

عنوا مثال استفهام گنجاندهشده در عبارتِ «أال ترون کيف صغّره لهللُ بتکبّره» 3به معنی اقرار

گرفتن و به شگفتی واداشتن (تعجیب) نمده است و در عبارتِ «فمن ذل بعلد إبَّليس يسلَّمُ
عَّی لهلل بمََ معصيّته» 4داللت بر نفی دارد و در عبرارتِ «أال ترون أنع لهلل سلبحانه ،لختبلر
لألولين من لدن آدمَ صَّولتُ لهلل عَّيله ،إللی لةخلرين مِلن هلذل للعلالم» 5بررای تأکیرد در
 1بترسید از ن عراب مایی که بر اقوام و مللری پریر از شرچا در نتیجرۀ اعچرال زشرت و کارمرای ناشایسرت فررود نمردا
حاالت ننا را در نیکیما و بدیما مترکر شوید و بترسید از اینکه مچانند ننا باشیدا

 2مچانند انسا متکبر نباشید و با نعچتمای پروردگار تضاد نورزیدا

 3نیا نچیبینید که خداوند به جهت تکبری که شیطا کرد چگونه کوچکر نچودا

 4کیست که بعد از شیطا مانند معصیت شیطا را مرتکب شود و در پیکگاه خداوند سال بچاند؟!

 5مگر نچی بینید که خداوند سبحا فرزندا ندم ( ) را از اولین افراد ننا تا نخررینِِ ننرا از ایرن دنیرا نزمرایر کررده
استا
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عبرتگیری و اقرار گرفتن به کارگرفته شده است و گویا م،ل
خود درخصو

بر ن بوده ترا از میا رب

نزمایکات سیت الهی اقرار گرفته و ننا را به این نزمایرما توجه دمدا

جدای از تکرارمای بیا شده که در سطح افعرال و برخری اسرلوبمرا شرکل گرفتره در
زمینۀ ضچیرما نیز شامد تکرارمایی قابلتوجه مستی که در تواز نحوی متن ترأثیر شرگرفی
داشته است؛ به عنوا نچونه ضچیر «کُم» در جایی که سرین از شریطا و سررامیانر اسرت
حدود بیست و مکت مرتبه به گونهمای میتل

الیه مجرور به حر

(مفعول مضا

جرر)

تکرار شده استا نچونهای از این تواز را در عبرارت «و دَلفَ بِجَُلودِهِ نحلوَکم ،فلأقحَموکم
وَلجاتِ للذُّل ،و أحََّّوکم وَرَطات للقتَ ،و 1»..مریبینری البتره جردای از کراربرد ایرن ضرچیر
بهصورت مرفوعی (تُ واو) که ن م حدود مکت مرتبره در ادامرۀ مطالرب گرشرته ذکرر
شده است مچوو عبارت «ال تمتَعون بِحيَّۀٍ ،و ال تدفعون بِعزيمۀٍ و  ..فأطفِئول ما کمَن فلی
قَُّوبکم مِن نيرلن للعصبيَّۀ» 2که گویی م،ل

خواسته با این تکرار صیغۀ جچع مرکر میا ب

چنین القا نچاید که می یک از ننا از شر این شیطا در اما نیسرت و کسری نبایرد خرود را
نسبت به این امر مه در اما بداندا در نگامی دیگر میتوا چنین برداشت کررد کره چرو
م،ل

برای شیطا سرامی به تصویر ککیده الزم مینمد که ن سرراه در برابرر سرراه دیگرر

ص نرایی کند نه این که در برابر یک شی
در راستای انسجام و پیوند متن م،ل

یا دو شی

بایستدا

به شرکلمرای میتلر

ازجچلره مصردر مجررد و

مزید اس مفرد و جچع فعل مفرد و جچرع فعرل ثالثری مجررد و مزیرد وااا بره تکررار واژ
«کبر» پرداخته (حدود بیست و مکت مرتبه) که این نکا از دینی بود متن و امچیت داشتن
ن از منظر م،ل

قلچداد میگرددا کاربرد و تکرار واژگانی مچوو «تعصّرب و فیرر» نیرز

در مچین راستا قرار می گیرندا به نظر مینید م،ل

بررن بروده ترا از رمگرررمای میتلر

مچوو تکرار ضچایر و واژگا اسرتفاده از اسرلوبمرای میتلر

بهررهگیرری از نوامرا و

 1و با لککریانر با سرعت به سوی شچا تاختن نورد در نتیجه شچا را در مغارهمرای ذلرت و پسرتی فررود نوردنرد و در
مالکتگاهمای نابودی وارد کردندااا

 2با می چارهای از حچلۀ ننا جلوگیری نچیتوانید کرد و با می عزم و تصچیچی توانایی دفع ننها را نداریدااا خراموش
کنید ن نترمای عصبیت و کینهمای جاملیت را که در دلمایتا میفی استا
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واجمای گوناگو با تأکید مر چه تچامتر به انسا ما مکدار دمد و ننا را از شرر شریطا و
غرور شیطانی برماندا
در ایرن میررا نغرراز نچررود ِِ مررتن بررا واژگرانی کرره «ال اسررتغرا » دارنررد از نظرگرراه نقررد
فرمالیستی جای بحث و گفتگو داردا ویگگی یادشده را میتروا در عبرارتمرایی مچورو

«للحمد هلل للذي لبس للعزّ و للکبرياء» 1و «جعَ للَّعَۀ عَّی من نازعه فيهملا» یافرتا تکررار
پر بسامدِ «أمّا تفصیلی» بهمچراه حر

مکرر مفعول در عبرارتمرای «..فأمّلا للَلاکَون فقلد

قاتَّ ُاهُم  ،و أمّا للقاسطون فقد جاهدتُاهُم  ،و أمّا للمارقۀ فقد دوّخ ُاهم  2»...،نیز گواه بر
این است که م،ل

برای این شگرد بیانی امچیت ویگهای قائل بوده و ایرن امچیرتدمری برا

خود برجستگی زبانی را به مچراه داشته استا
 .2 .4قاعدهکاهی معنایی

مچا

ور که پیرتر به ن اشاره شد قاعدهکامیِِ معنایی شامل انوا تکبیه استعاره مجاز

و کنایه است کره دانکرچندا بالغرت بره درازا از ن در کترابمرای بالغری خرویر سرین
گفتهاند و بعدما فرمالیستما نیز در نقدمای خود از این نظرگاه متو را به بوته نقد و تحلیل
ککیدهاندا منتقدا جدید نیز در نوشتهمای خویر تچام ننها را در شچار «نشناییزدایری» بره
حسراب نوردهانررد (محچررد ویررا )111-160 :2002ا مررا نیرز بررا عنایررت برره جایگرراه ویررگ
قاعدهکامی معنایی و سازهمای مرتبط با ن برننی تا بهصورت گزینکری چنرد نچونرهای از
متن حاضر را از این زاویه مورد موشکافی قرار دمی ا
 .1 .2 .4تشبیه

صاحب متن گونرهمرای میتلفری از تکربیه را در مرتن خرود جرای داده اسرت و برا ایرن فرن
دیگرگونه سین گفته و بر زیبایی ن افزوده است؛ بهعنوا مثال م،ل

 1ستایر خدای راست که عزت و کبریای مطلس از ن اوستا
 2اما عهدشکنا پا با ننا جنگیدم و با ننا که از حس منحر
منحر

شدند ناتوانکا ساخت ا

در عبارت «فلِِنعهُم

شدهاند مجامدت کردم و اما گچرامرانی کره از دیرن
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قوَلعِدُ أسَاسِ للْعَصَبِيَّۀِ .وَ دَعَائِمُ أرکانِ للْفِتَْۀِ ،وَ سُيُوفُ لعتِزلءِ للْجَاهَِِّيَّۀِ»« 1تعصب و فتنه را بره
خانهای تکبیه میکند که شالود ن را سردمدارا فاسد و مفسد و ستو مای ن را متکبرا
خودخررواه تکررکیل مرریدمنررد و مچرره را از سررکونت در چنررین خانررهای برراز مرریدارد و نیررز
شعارمایی که در زما جاملیت برای تحریک قبایرل برر ضرد یکردیگر مریدادنرد تکربیه بره
شچکیرمایی برنده میکند و سرا سردمدارا فسراد را بره منزلرۀ ایرن شچکریرما مریشرچارد
(مکررارم شرریرازی و دیگرررا ج )393 :1386 7ا» در عبررارت «وَ هُللم أسَللاسُ للْفُسُللوقِ ،وَ
أح سُ للْعُقُوقِ» نیز مدعیا اسالم نیست به اساس و پایهمای فسرس و فجرور تکربیه شرده و
سرا مچانند پارچۀ نازکی که مچواره با پاال شتر است مچراه مچیکگی عقو پدر و مرادر
دانسته شدهاندا
در عبارت «وَ قدَحَ ِ للْحَمِيَّۀُ فِی قَّْبِهِ مِنْ نارِ للْغضبِ» که به معنای این است که تعصرب
در قلب او (قابیل) نتر خک را شعلهور ساخت عبارت «نارِ للْغضبِ» تکبیه بلیرغ مریباشرد
زیرا غضب در اثرگراری و سوزانندگی به نتر تکبیه شده اسرتا در عبرارت «أال وَ إِنعکُلم
قد نفضْتُم أيدِيَکُم مِنْ حَبَِ للطعاعَۀِ» 2اعت و عبادت (للطاعۀ) تکبیه به ریسچا (للحبَ) شده
که از نو تکبیه معقول به محسوس است و وجه شبه این اسرت کره ریسرچا ابرزاری بررای
پیوند و اتصال بین دو چیز است که اعت نیز سبب اتصال به پرودگار میشودا عبارتمرای

«نازع لهلل ردلء للجبريّۀ»« 3و لقد کَ ُ أتّبعه لتّباعَ للفيصَِ أثر أُمِّه»« 4و سوقاً بخلزلئم للقهلر
إلی للَار للمعّدة لکم»« 5و التدفعون بعزيمۀ فی حومۀ ذُلٍّ و حَّقۀ ضلي و عرصلۀ ملوت و

 1این خودخواما ِِ خودکامه برپا دارند پایۀ عصربیتند و سرتو مرای فتنره و نشروب و شچکریرمای انتسراب خرویر بره
جاملیتا

 2نگاه باشید که دستمایتا را از ناب ا اعت ککیدیدا
 3در مقام جبروتی با خدا به نزا افتادا

 4من مچواره به دنبال او بودم مچا گونه که بوۀ شتر به دنبال مادرش میرودا

 5با راند شچا با مهارمای وصل شده به بینیمایتا به سوی نتکی که برای شچا نماده شده استا
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جولللۀ ب ل ء» 1و «و قص لفک کقصللف أجَح لۀِ للطّيللر» 2گونررهمررای میتلر

تکرربیه در خررود

گنجاندهاندا
 .2 .2 .4استعاره

متن حاضرر بسرامد براالیی از مرر دو نرو اسرتعاره یعنری «مکنیّره» و «مصررّحه» را بره خرود

اختصا

داده است؛ مچوو «فَّعمري لقد فوَّق لکم سهم للوعيد» که ترس و تهدیرد بسرا

کچانی فرض شده که دارای تیر استا در عبارت «أنا وضع ُ فی للصلغر بک کلَ للعلر و
کسرتُ نولجم قرون ربيعۀ و مضر» 3واژ «قرون» اسرتعاره اسرت؛ بره ایرن معنرا کره ر سرا و
بزرگا دو قبیلۀ ربیعۀ و مُضَر تکبیه به شاخمای برنمده حیوا شردهانرد چراکره ننرا سربب
نیرو و قردرت و جنرگ برین دو قبیلره بودنرد مچرا گونره کره شراخ وسریلۀ جنرگ و نرزا
قوچماست (الیوئی ج)30 :2003 12ا
در عبارت «وَ جَاحَدُول للَّعهَ عََّى مَا صََعَ بِهِم .مُکابَرةً لِقضلائِهِ ،وَ مُغالبَلۀً لَِالئِلهِ» کره بره
معنای این است که ن بزرگا متکبر دربار ننوه که خداوند با ننا انجرام داده اسرت در
رویارویی متکبرانه با قضای خداوندی و پیروزی جستن بر نعچتمای او انکارش ورزیدنرد
واژ «جاحَدوا» استعاره بوده و واژهمای «مُکابَرةً» و «مُغالبَۀً» نیز ترشیح استعارهمای مررکور
می باشد زیراکه رویارویی و انکار خداوند با تکبر ورزید ککچکر و برتری جسرتن از او
که در معنای حقیقی امکا پریر نیست لرا م،ل

با چنین شگردی سعی در نزدیک سراختن

مفامی مورد نظر خویر در ذمن میا ب داردا
در عبارت «وَ ال تُطِيعُول للْأدعِيَاءَ للعذِين شرِبتُم بِصَفْوِکُم کدَرَهُم» که بره معنرای ایرن اسرت
که ا اعت نکنید مدعیا اسالم را که با صفای درونی خود تیرگیمرای ننرا را نشرامیدید
واژ «صفو» استعاره از ایچا پاک و واژ «کدَر» نیرز اسرتعاره از نفرا و صرفتمرای ناپسرند
 1و با می عزم و تصچیچی توانایی دفع ننها را نداریدا در منطقۀ ذلت و حلقۀ تنگنرایی و عرصرۀ مررگ و جوالنگراه برال
گرفتاریدا

 2و صدایی مانند به م خورد بالمای پرنده داشت مانند پرندگا درحالیکه پر میزدا

 3من بودم که در دورا کوچکی بزرگا و اقویای عرب را بر زمین زدم و شاخمای باال نمد ربیعه و مضر را شکاندما
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مدعیا اسالم نمده است که ذکر واژ «شُر » استعار مرکور را مرشّحه سراخته اسرتا در
عبارت «فجَعََّکُم مَرْمَى نبَِّهِ ،وَ مَوطِئ قدَمِهِ ،وَ مَأْخذ يَدِهِ» نیز که به معنای این اسرت کره او
شچا را نکانۀ تیر خود محل کوبید پا و گرفتن دستر قررار داده واژهمرای «نبرل مرو
مأخر» برهعنروا اسرتعاره برهکرار رفترهانردا واژ «نبرل» کره برهمعنرای تیرر اسرت اسرتعاره از
وسوسهمای شیطا نمده و واژ «موطئ» نیز استعاره از وجود بیارزشی است کره لگردمال
میشود یعنی شیطا شچا را با وسوسهمای خود دچار گناه میسرازد و سررا شرچا را چرو
شیء بیارزشی شچارده و زیر پای خود له میکند و ذکر واژ «قدم» نیز در این عبرارت کره
متناسب با مکبهبه «مو

» اسرت اسرتعاره را مرشّرحه سراخته اسرتا از سروی دیگرر کلچرۀ

«مأخر» نیز استعاره از در بند گرفتن و اسیر کرد توسط شیطا است؛ یعنی شچا را مچورو

اسیری در بند میگیرد و واژ «ید» نیز که متناسب با مکربهبره «مأخرر» اسرت – از ایرنروکره
معچوال گرفتنما با دست صورت میگیرد – استعاره را مرشّحه ساخته استا
در عبارت «وَ خفضُول أجَِحَتهُم لَِّْمُؤْمَِِين» که به معنای این است کره پیرامبرا برالمرای
خویر را برای م،منا از روی تواضع گسرتردند «لفر أجَحلۀ کره بره معنرای برالمرا و از

ویگگیمای پرنده است در اینجا برای دست انسا اسرتعاره شرده اسرت بره اعتبرار ایرنکره
دست وسیلۀ ااهار قدرت و عالمت ایجاد محبت و یا دشچنی و رد امر نامطلوب میباشرد
و خف

جناح کنایه از نرمی و مالیچرت و ااهرار دوسرتی و محبرت اسرت (ابرن میرث ج6

)390 :1389ا»
م،ل

در عبرارت «کيفَ نشرتِ للَعمَۀُ عََّليهِم جََلا َ کرلمَتِهَلا» واژ «للَعملۀ» را  -کره

منظور مچا نعچت اسالم اسرت کره در نتیجرۀ بعثرت پیرامبر حاصرل شرده اسرت  -برهخرا ر
شبامت ن به پرندهای که بالمایر را گسترده استعار مکنیه نورده و این اسرتعاره را ذکرر
واژ «نشر» مرشّحه و استعچال واژ «جَا » برای «للَعمۀ» تیییلیه سراخته اسرتا در مچرین
راستا واژ «للَعمۀ» که فاعل محرو

عبرارت «وَ أسَال لهُلم جَلدَلوِل نعِيمِهَلا» اسرت در

عبارت یادشده به رودخانۀ عظیچی تکبیه شده که جویما و رودمای کوچرک از ن جراری
میگردند از اینرو باز شامد استعار مکنیه در کالم مستی که ذکرر واژ «جلدلول» ن را
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تیییلیه و واژ «أسالت» ن را مرشّحه ساخته استا وجه شبه استعاره مررکور نیرز ایرن اسرت
که م چنا که جاری شد جویما از رودخانه سبب زندگی داد به زمینی مرده میگردد
افاضۀ انوا نعچتما و برکات از نعچت اسالم نیز -که از بزرگتررین نعچرتماسرت -سربب
زندگی قلبمای مرده به مرگ جهل و گچرامی میشودا (خوئی ج)339: 2003 11

در عبارت «وَ ثَّمتُم حِصن للَّعهِ للْمَضْرُو َ عََّيکُم بِأحکامِ للْجَاهَِِّيَّلۀِ» 1واژ «حصرن ال»

برای حری اسالم استعاره نورده شرده کره ذکرر واژ «الچضرروب» ایرن اسرتعاره را مرشّرحه
ساخته است و جامع بین مستعار منه و مستعار له این است که پنامگاه و دژ سربب حفاارت و
نگهداری از شر دشچنا میشود اسالم نیز سربب سرالمت مانرد از شرر دشرچنا در دنیرا و
نتر سوزا نخرت میگرددا در واقع این عبارت به این معناست که شچا پنامگاه اسرالم را
در ن در اما و سالمت بودید را با احکام جاملیت شکستید احکامی کره سراسرر تفرقره و
اختال

و عصبیت و اسرتکبار برود و عبرارتمرایی ماننرد «و لعتملدول وضلع للتلذلَّ عَّلی

رؤوسکم و للقاءَ للتعزّر تح أقدلمکم و خَّعَ للتکبّر من أعَاقکم و لتّخذول للتولضلعَ مسلَّحۀ
بيَکم و بين عدوّکم إبَّيس و جَوده» و «لنظرول إلی ما فی هذه لألفعال من قمع نولجم للفخر
و قدع طوللع للکبر»« ،للحمد هلل للّذي لبس للعزع و للکبرياء»« ،لدّرع لباسَ للتعزّز و خَّع قَاعَ
للتذلَّ» و «دلف بجَوده نحوکم»« ،لخفعف ذل

مُصارَعۀ للشع

فی للصدور»-کره حضرور و

اضطرابِِ تردید در سینۀ انسا به ککتی گرفتن ن تکبیه شده -از ن نچونهما مستندا
 .3 .2 .4مجاز
انوا مجاز نیز در این متن به کار رفته است؛ مچوو «ثمَّ أمَر آدمَ عَّيله للسَّل م وَ وللده أن
يََول أعطافهم نحوه» 2که «أعطافه » مجاز با عالقۀ جزئیه است و نیز در عبرارت «وَ لِملا فلی
ذل

مِن تعفيرِ عِتاقِ للوُجوه بالتُّرل ِ تولضعاً» 3کلچۀ «وجوه» مجاز با عالقۀ کلیره اسرت و در

 1و پنامگاه خداوندی را که برای شچا نهاده بود با احکام جاملیت شکافتیدا
 2سرا خداوند متعال فرزندا حضرت ندم ( ) را امر فرمود که ا را
 3و به جهت مالید چهرهمای نازنین به خاک از روی تواضعا

بد مای خود را به ر

او بگردانندا
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عبارتِ «و عيونٌ وشَّۀ و قري مَقطعۀ ،اليزکو بهلا خُلفو و ال حلافرٌ و ال َّلفک» 1سره واژ
«خُ ّ» «حافر» و «ال » مجاز به عالقۀ جزئیه میباشندا در عبرارت «و قد بَّغل للکرلملۀُ
من لهلل لهم ما لم تذهب لةمال إليه بهم» 2نیز واژ «الکرامره» مجراز عقلری برا عالقرۀ سرببیّت
نمده استا
 .4 .2 .4کنایه
م،ل

جهت زیباسرازی مرتن در کرالم خرویر از کنایره نیرز بهرره بررده اسرت کره البتره از

حضوری پررنگ برخوردار است؛ مانند عبارت «وَ نفخ للشعيطانُ فی أنفِهِ مِلن ريل للکبلر»
که کنایه از مغرور شد و تکبر ورزید است و عبرارتِ «أبَاء للحميۀ و إخلولن للعصلبيۀ»
کنایه از تعصب ورزندگا ِِ خککمغز و سرککا ِِ لجوج نمده اسرتا در عبرارت «لسلتفْحََ
سَُّْطانُهُ عََّيکُم ،وَ دَلفَ بِجَُُودِهِ نحوَکُم» که بهمعنای چیره شد سلطۀ شیطا بر شچا و یرورش
برد لککریانر به سوی شچاست گفتنی است عبارت نیست کنایه از قردرت زیراد سرلطۀ
شیطا بر ندمیا و عبارت «جَُودهِ» نیز کنایه از وسوسهمرای شریطا و پیرروا فاسرد او برر
روی زمین استا جچلۀ «وَ إِنی لمِنْ قومٍ ال تأْخُذُهُم فِی للَّعلهِ لومَلۀُ الئِلمٍ» نیرز «کنایره از ن
است که حضرت در ا اعت و بندگی حس تعالی مراحرل نهرایی را مریپیچایرد و مری گونره
توق

و کوتامی از او در این مقرام رخ نرداده کره برهدلیرل ایجراد نقر

در ن مسرتوجب

مالمت و سرزنر واقع شود (ابن میث ج )470 :1389 6ا»
در عبارت «عُمَّارُ للَّعيَِ وَ مََارُ للَعهَارِ» که بهمعنای این است که ننا نبادکننردگا شرب
و برجِِ دیدهبا در روز مستند نبادکنند شب بود کنایه از این است که شبمرا را پیوسرته
با عبادت به سر میبردند و برجِِ دیردهبرا در روز برود نیرز از براب اسرتعاره اسرت چراکره
مچا گونه که برج دیدهبا یا جایگاه بلندی که نتر روی ن روشن میکنند راه مرادی و
محسوس را بررای مرردم مرینچایانرد متقیرا مر مرردم را بره راه خردا رامنچرایی مریکننرد
 1چکچهمایی ک نب و نبادیمایی ازم گسییته که در ن سرزمین نه شتری فربه میشود و نه اسبی و گوسفندیا
 2و کرامت خداوندی به درجهای نصیب ننا گکت که حتی ن را در نرزومای خود م نچیدیدندا
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(ابنمیث ج )471 :1389 6ا در عبارت «فألْصَقُول بِالْأرضِ خُدُودَهُم ،وَ عَفعلرُول فِلی للتُّلرل ِ
وُجُوهَهُم» که بهمعنای این است که پیامبرا و اولیای الهی چهرهمایکا را به زمرین گراشرته
و خاکنلود میکردند کنایه از شدت خضو و فروتنی ننرا نمرده اسرت (مغنیره :1973
)122ا عبارت «وَ تخْشِيعاً لِأبصَارِهِم ،وَ تذْلِي ً لَُِفُوسِهِم ،وَ تخْفِيضاً لِقَُُّوبِهِم ،وَ إِذْهَاباً لَِّْخُليَ ءِ
عََْهُم» نیزکنایه از تواضع و فروتنی م،منا نمده است (مچا )135 :ا
تعبیر «مََابِ ِ للشي ِ وَ مَهَافِی للري ِ» کنایه از بیابا و سررزمینمرای خکرک و برینب و
عل

و جایگاهمای وزش باد میباشدا در عبرارت «وَ للْتفع ِ للْمَِّعۀُ بِهِلم فِلی عَوَلئِلدِ بَرکتِهَلا»

مالقات کرد اسالم با ننا کنایه از این است کره دیانرت و فرمنرگ توحیرد برر ننرا وارد
شده ایکا م ن را به جا پریرفتندا عبارت «ال تُغْمَزُ لهُم قَاةٌ ،وَ ال تُقْرعُ لهُم صَلفاةٌ» نیرز
کنایه از نیروی زیاد و شکستناپریری پادشاما استا گرشته از ن وقتی م،ل

بر ن بوده

تا بیوارگی و فقر عده ای را به تصویر بککد اینگونه بیا کرده که ننرا «إخولن دَبَرٍ و وَبَرٍ»
شدهاند؛ یعنی مچنکین شترا که البته در عر

عرب کنایه از تنگدستی و بیوارگی استا

 .3 .4بدیع معنول

متن حاضر گونهمای میتلفی از بدیع معنوی را در خود جای داده که یکی از ننهرا مراعرات

نظیراست و حضور ن از بسامد باالیی برخوردار اسرتا بهرره گیرری م،لر

از ایرن شرگرد

سبب دوچندا شد انسجام متن شده و مارمونیِِ زیبایی را موجرب گکرته اسرت؛ برهعنروا
نچونه در بیکی از ن متن نمرده« :وَلکنع لهلل سُبحانه جَعََ رُسَُّه لولی قُوَّةٍ فلی علزلئمهم ،و
ضعفۀً فيما تري لألعيُن من حاالتهم ،معَ قَاعۀٍ تمألُ للقَّو َ و للعيون غَِیً ،و خصاصلۀٍ تملألُ
لألبصارَ و لألسماعَ أذيً» 1که بین واژهمای «قوّة ،عزلئم و ضلعفه» و نیرز «لألعلين ،للقَّلو ،
للعيون ،لألبصار و لألسماع» تناسب خوبی شکل گرفته است یا در قسچتی دیگرر نمرده« :أال
 1ولکن خداوند سبحا رسوال خود را در تصچی مایی که برای ابالغ دین خداوندی میگرفتند نیرومنرد سراخته و در

پدیدهمای اامری که با چکچا حسی دیده میشوند ناتوا نچوده برا قنراعتی کره دلمرا را پرر مریکررد و چکر مرا را

بینیاز میساخت و فقر و نیازمندی که نزار ن چک ما و گوشما را پر میساختا

 2نگاه باشید که خداوند مرا به جنگ با سرککا تجاوزکار پیچا شکنا و فسادکنندگا در زمین فرما دادا
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وقد أمرنی لهللُ بقتالِ أهَ للبغی وللَّکث وللفساد فی لألرض» 2که سره واژ «بغی» «نکث» و
«فساد» به یک حوز معنایی مرتبط میشوندا
متن مورد نظر از تضاد یا با نیرز بهرره جسرته اسرت کره برهنروعی «تناسربگریرزی» و
«ناسازگاری» به حسراب مرینیرد؛ برهعنروا نچونره واژهمرای «لدَّرَع و خَّلع» و «للتعلزُّز و
للتعذلَُّ» در عبارت «و إدَّرع لباسَ للتععَزُّز و خَّع قَِاعَ للتعذلَُّ» از این دسرته مسرتند کره سربب
ایجاد «تناسب منفی» شدهاند گرچه در مچین مثال پوشید از تن درنورد لبراس و نقراب
نسبت به مچدیگر مراعات نظیر م دارندا
حانمیزی نیز-که بسیار مورد توجه فرمالیستماست -در بستر متن حضور یافته اسرت؛
بهعنوا نچونه در عبارت «شربتُم بصَفوِکم کدَرَهُم» اینگونه مطرح شرده کره شرچا برا صرفای
خویر تیرگی شا را نوشیدید؛ در عر

عام تیرگی به چکر دیرده مریشرود نره ایرن کره

نوشیده شود لرا صاحب سین با یک دخل و تصر

در محور مچنکرینیِِ کرالم تیرگری را

که از مدرکات حا بینایی است با حا چکایی پیوند زده و معادلۀ چکایی -بینرایی ایجراد
نچوده استا نچونۀ دیگر ننجاست که نمرده« :و أشمُّ ري للَبلوّة» واژ «ریرح»کره برا حرا
المسه احساس میشود مچوو شیئی با رایحۀ خوش در نظر گرفته شده کره قابرلاستنکرا
باشدا به بیا سادهتر م،ل

بین «باد» که از مدرکات حا المسه است و «نبروّت» کره یرک

مفهوم انتزاعی و عقلی است پیوند ایجاد نچوده و از این رمگرر دو عال جدا از یکردیگر را
به م پیوند زده است و در پیِِ ن سبب برجستگیِِ کالم و توجهدمی میا ب به مرتن شرده
که البته این امر مورد خواست و تأکید فرمالیستما میباشدا
 .5نتیجهگیرل
از ننوه گفته شد به این نتیجه میرسی کره نوامرای واژگرا مرتن در انسرجام و مچرامنگی
کامل با معنای مورد نظر صاحب مرتن بروده و سربب شرده ترا ن واژگرا القراگر مفرامی و
مضامینی فراتر از معنای قاموسی خود باشندا توجه به ایرن ترفنرد کره البتره امرروزه در میرا
منتقرردا و زبررا شناسررا مکررهور بسرریار قابررلتوجرره اسررت نکررا از ن دارد کرره م،لر

برره
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روساخت و شکل متن خود نیز توجه ویگهای داشته و بره بافرت و سراختار ادبری ن امچیرت
داده استا
توجه منرمندانه به فرم و شکل متن برا بهررهگیرری از شرگردمایی مچورو واژهنرایری

چینرنرایی مچیوا نرایی و بها داد به تواز ِِ نوایری واژگرانی و نحروی –کره در نقرد
فرمالیستی زیرمجچوعه قاعدهافزایی یرا منجرارافزایی قررار مریگیرنرد  -و تچرکرز برر دیگرر
شررگردمای بیررانی مچوررو تکرربیه اسررتعاره مجرراز و کنایرره – کرره در ن نقررد زیرمجچوعررۀ

قاعدهکامی یرا منجرارگریزی قررار مریگیرنرد – در کنرارِِ کراربرد مراعرات نظیرر برا و
حانمیزی سبب شده تا منر سیننرایی صاحب متن بیکتر به چک نیرد و زیبرایی اثرر برا
برجستگی مر چه تچامتر دوچندا بر میا ب نچایا شودا
مچامنگی بیکی بین تچام اجزای مرتن و نگراه انرداموار بره ن مچگری درخردمت بیرا
خا

مد

متن که تحریر از کبر و غرور و القای حا نفرت و خک نسبت شریطا بروده

درنمده استا به بیا روشنتر تچامی عناصر متن که در کلِِ نظام یرا سیسرت مرتن وایفره و
کنکی بر عهده داشته و فررم را تکرکیل داده در جهرت تأکیرد برر مفهروم شریطا مراسری و
تکبرگریزی به کار بسته شده؛ گرچه توجه بره جنبرۀ مفهرومی و معنرایی مرتن ن چنرا کره
بایسته و شایسته است مورد توجه فرمالیستما نبوده استا باری برای م،ل

مه بروده کره

ننوه در سر داشته چگونه و با چه سازهمایی بر زبا نورد یا بر صفحات جاری نچاید و ایرن
که در بیا مفامی ذمنی خود جانبِِ وجوه ادبیت متن و کالم خویر را نگه دارد؛ که البتره
توجه به این مه سببِِ خا رپریری گوشنوازی و مانایی متن در ذمن دریافتکننرده شرده
استا
الزم به ذکر است که در کنرار حضرور شرگردمایی کره بررای منتقردا فرمالیسرتی مهر
مینچاید این متن برخی از تکنیکمرای مرورد توجره ن منتقردا را در خرود جرای نرداده
است؛ ازجچله پارادوکا یا متناق
علت دوری جستن م،ل

نچا و منجارگریزیمای نوشتاری و نحوی که بیگچا

از منجارگریزیمرایِِ یادشرده سربک خرا

وی در بیرا کرالم

است که بر سادهگویی و توجه به اصل رسایی بنا شده چراکه معچوال کاربرد این اسرلوبمرا
منجر به ابهام و پیویدگی میشود و اصل رسا بود متن را با مککل مواجه میکندا
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Abstract
Formalist criticism is a new method of literary criticism that
investigates the literary value of the text by putting the text into focus of
attention and disregarding the external cases such as author’s personality
and social, economic and psychological issues. It also tries to examine the
level of coherence and literary value of the text by highlighting its basic
forms. This objective is attainable through investigating the context of the
literary text and also its component elements such as vowels and
consonants, syllables, imaginary forms and figures of speech. By applying
the principles of formalistic criticism, the present study is an attempt to
analyze the aforemention-ed elements in Qase’eh sermon of Nahjul
Balaghah and to investigate the functions of each part in relation to the
whole in a way to demonstrate the aesthetic aspect of the text to readers.
It has been found that letters, vocabularies and sentences of this sermon
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are thoroughly coherent and the collection of phonemes and the specific
arrangements of lexical items are in such a way to convey meanings
beyond their literal meanings. Coherence and specific application of
lexical items do not lend themselves only to the apparent features, but their
figurative and metaphoric application illustrate novel meanings in line
with sermon’s objectives like avoiding Satan and his arrogance.
Keywords: Literary Criticism, Formalism, Qase’eh sermon,
Defamiliarization, coherence

