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  چكيده
تواند ناشي از تكرار آواها در بافت كالم و  پيوند و هماهنگي بين الفاظ و معاني مي

بار معنايي خاص واژگان باشد كه هـم سـبب تمـايز معنـايي در گـزينش واژگـان       
سزايي دارد؛ بنابراين در سطح ادبي كـالم و   هو هم در تداعي معاني نقش بشود  مي

شود. بحث القاگري آواها  ي جدا نميساختار كلي جمله سطح آوايي از سطح معناي
. كردطرح مشناس فرانسوي موريس گرامون در قرن بيستم   بار زبان اولين را در متن

گروهـي از   ،ادبـي   ةحـوز اي در  نظريه منزلة به ،گرامون از جانباما قبل از طرح آن 
هاي صوتي حاصل از  نوزدهم كوشيدند پيوند و تناسب جلوه   قرنشاعران فرانسوي 

نويسندگان . در اين مقاله ندكنهاي عالم هستي آشكار   ساختار كالم را با ديگر پديده
تحليلـي تناسـب و همـاهنگي بـين الفـاظ      ــ   بـا كمـك روش توصـيفي    كه آنند بر

در محور  يالمعن  متقاربةجهاد را از دو منظر معناشناسي واژگان    ةخطبدر  البالغه  نهج
بر القـاگري آواهـا در    زباني موريس گرامون مبني   ةنظريجانشيني واژگان و بررسي 

و موضوع  استمتني خطبه   گر انسجام درون متن تحليل معناشناسانه كنند. نتايج بيان
هـا و    د، كـاربرد واكـه  كنـ  كه القاگري آواهـا در ايـن خطبـه را تأييـد مـي      ،اهميتبا

شان در فرازهايي از خطبه اسـت كـه بسـامد ايـن       معنايي با توجه به بار   ها  خوان هم
هاي آماري نشـان    جدول   ةارائها براي انتقال معاني به مخاطبان با     ها و واكه  خوان هم
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  مقدمه. 1
 ةسـازند اسـت. عناصـر    »معنـا «جـوي  و فرايند تحليل تالش براي جستمواجهه با متن و 

ند. اين در حالي است كـه پيونـد   ا هاي تاريخي آن و زمينه ،اصلي متن مؤلف، خواننده، متن
معنا با هر يك از عوامل و تأثيري كه هر يك در پيدايي و تحقق معنا بـر عهـده دارنـد، از    

گيـرد؛    هاي زباني قرار مـي   بسياري از پژوهشتوان گفت مبناي   مباحث مهمي است كه مي
كه در پيدايي متن و ارتباط آن با مقصود متكلم نقش عـواملي چـون سـطح آوايـي       چه اين

كند؛ بنابراين، بـراي تحليـل     نمايي مي  متن و تناسب و تنيدگي با معناي مقصود بسيار جلوه
هـاي    يـل بافـت مـتن از جنبـه    گويي به چرايي كاربرد الفـاظ در مـتن بـه تحل     متن و پاسخ
كـار   بـه و معناشناسي واژگان  ،شناسي است  مباحث زبان ةمقدمكه  ،شناسي  واجـ  آواشناسي

بـين الفـاظ و    ةرابطـ ، تا اين مهم در نظر مخاطبان بازشناسي شود كـه  است نيازشده  گرفته
كـه باعـث   سويه بين دو سطح معنايي و آوايـي اسـت    اي دو  معناي مورد نظر متكلم رابطه
توان گفت كه بحث ائـتالف لفـظ     اين توضيحات مي شود. بنابر  تناسب ميان لفظ و معنا مي

سـاختار   نداشـتن  يا مطابقـت داشتن فهم مطابقت  ةزمينبا معنا در متون نيز بحثي است كه 
  آورد.  فراهم ميرا متن با قواعد زباني 

شناسي نيز مستلزم شناسايي  واجـ  سنجي متن از ديدگاه آواشناسي  كه تأييد سطح  حال اين
ها در توليد   هاي القاگر در بافت زباني متن و نقش آن  ها و واكه  خوان همبسامد صنعت تكرارِ 

معناست. اين نوشتار در پي آن است تا نشان دهد كه موسيقي حاصل از چينش واژگـان در  
كـه در    كنـد و ايـن    ايفا مينشيني بافت زباني متن نقش بسيار مؤثري در القاي معنا  محور هم

سطح آوايي را از سطح معنـايي جـدا كـرد.    توان   نميسطح ادبي كالم و ساختار كلي جمله 
ـ      تكرار آواهاي موجود در متن مي سـزايي   هتواند در تداعي معاني مورد نظـر مـتكلم نقـش ب

تمـام بـه بـار    بـر اه  رو، گزينش واژگان در محور جانشيني متن نيز عالوه   داشته باشد؛ از اين
  شود.   پذير مي  هاي سطح آوايي امكان  معنايي الفاظ، با رعايت يكي از جنبه

د، در ابتدا شناسايي و تحليل معنايي شو ميبررسي معنايي از لحاظ چه در اين نوشتار   آن
بـار   كـه  است البالغه  نهج ةبرجستهاي بسيار   از خطبه ،جهاد ةخطبواژگان منتخب در بافت 

با واژگان  ،به بعد) 74: 1394(عباسي و ديگران،  شناسي خاصي دارد  و روان ،تربيتيعاطفي، 
چنين بررسي سطح آوايي خطبـه از   و هم 1نشيني و جانشيني در دو محور هم يالمعن متقاربة

در مـتن و در   »القاگري آواها« ةنظري ةارائبا  ،2شناس فرانسوي، موريس گرامون  ديدگاه زبان
  .ستائتالف لفظ با معنا ةمؤلفنهايت تأييد 
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  ذيل پاسخ دهد:االت ؤساين پژوهش بر آن است تا به 
  آيا ائتالف لفظ با معني در خطبة جهاد وجود دارد؟ .1
بر القاگري آواها چگونه در خطبـة جهـاد قابـل     مبنيزباني موريس گرامون نظرية  .2

  ؟تطبيق است
هـا و    تراشي افـراد، ايشـان از كـدام واكـه     بهانه(ع) از  امام اشتنند با توجه به رضايت .3
  شده در نظرية موريس گرامون براي بيان مقصود خود بهره برده است؟ مطرحهاي   خوان هم

  
  ائتالف لفظ با معنا. 2

ائـتالف لفـظ بـا    « ةمؤلفشود،   هاي فن بديع، كه باعث افزايش تأثير ادبي در كالم مي  از آرايه
ها با معاني مـورد نظـر مـتكلم هماهنـگ باشـد.        معناست كه واژه. اين مهم بدين است »معنا
عبارت ديگر، فضايي كه واژگان در آن قرار دارند با فضاي معاني مورد نظر مـتكلم بـراي    به

اي باشد   گونه بهداشته باشد. اين ائتالف بين لفظ و معنا بايد تناسب و هماهنگي اداي مقصود 
نحـوي   بهدر آن وارد شود و نه از نظر انتخاب واژگان؛ گي پيچيدكه نه از نظر معنا و مفهوم 

ـ كه خود نقش محوري بعد از معاني را در كالم بر عهده دار ،كه واژگان اي   در مجموعـه ، دن
. دنـ كند مطلب را به ذهـن مخاطـب نزديـك    ند تا بتواننمعاني قرار گير ةمجموعمتناسب با 

اي اسـت كـه هـم در سـاختار كلـي        گونه هبارزش ادبي اتحاد و تناسب لفظ و معنا در كالم 
 ةمؤلفـ كه در ساخت و بافت اصلي جمله دو  چرا ،جمله تأثير دارد و هم در بافت معنايي آن

  پردازند.  نقش محوري دارند و در جمله به ايفاي نقش مي »معنا«و  »لفظ«
  

  تحقيقة پيشين. 3
جديدي  هاي  و پژوهش ،اه  نگرش ،ها  تحليل موارهآيد كه ه  شمار مي بهاز متوني  البالغه  نهج

هـا و تعـاليم     مايـه   اين كتاب ارزشـمند از درون  .دشو   مي انجامدر بافت معنايي و لغوي آن 
و ادبـي سرشـار اسـت كـه پـژوهش و تحقيـق در آن بـه         ،ديني، سياسي، تربيتـي، علمـي  

صـورت  از جملـه تحقيقـات   انجامـد.    سنگ مـي  هاي اين كتاب گران  ترشدن دريافت ژرف
، »البالغـه   نهـج در  يينمـا   متنـاقض  يـة آرا يبررس و ليتحل« :توان به  مي زمينهدر اين گرفته 

 البالغـه   نهجزدايي در   ) اشاره كرد كه هنجارگريزي يا آشنايي1392نوشتة رضا ميراحمدي (
اسـت و يكـي از داليـل دورشـدن كـالم      ده كـر نمـايي بررسـي     را از بستر آراية متنـاقض 

گيـر سـخنان ايشـان بـر      سازي و اثرگذاري چشـم   (ع) از حالت عادي و برجسته  علي  امام
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 يهنـر  يهـا   نشيآفر«هايي از مقالة   استفاده از اين آرايه دانسته است. در بخش را مخاطب
 يهيتشب ريتصاو يهنر يها  جلوه«) و مقالة 1385اثر محمدمهدي جعفري ( »البالغه  نهجدر 
هاي هنـري و    ) تشبيه1389اثر مرتضي قائمي و زهرا طهماسبي ( »البالغه  نهج يها  خطبه در

ــود هنجــارگريزي البالغــه  نهــجدور از عــادت در  هــاي دســتوري و نوشــتاري در   را مول
زدايـي بـه بررسـي      بـر عنصـر آشـنايي   كيـد  أتاند و نويسندگان با   شمار آورده به البالغه  نهج

صورت  به البالغه  نهج گوناگونهاي   استعاره در بخش و حضور هنري عناصري چون تشبيه
 »البالغـه   نهـج در  يمختلف نظام معناشناس يها  جلوه«چنين مقالة  هم .اند  دهكرپراكنده اشاره 

، مقاالت برگزيدة نخستين همايش ملي 1391(محمدرضا يوسفي و رقيه ابراهيمي شهرآباد، 
  پرداخته است. البالغه نهجهايي از معناشناسي   و ادبيات) به جنبه البالغه  نهج

هـاي بسـيار محـدودي      اما در مبحث القاگري آواها و هماهنگي و توازن آوايي پژوهش
عنـوان   بـا فاطمه مدرسي و اميـد ياسـيني    ةمقالتوان به   مي زمينهاست كه در اين  انجام شده

در اين پژوهش بحث توازن آوايـي و واژگـاني    .اشاره كرد» شمس اتيغزل در ييافزا  قاعده«
تـرين    كه يكي از مهماند   دهكرو نويسندگان مقاله تبيين  شده استدر غزليات شمس بررسي 

و جملـه   ،هاي غزليات شمس عنصر تكرار است. در اين غزليـات تكـرارِ واج، واژه    ويژگي
يه را بـه مخاطـب انتقـال    نوو معاني ثا كردهعنصر موسيقي و انسجام را در اين اشعار افزون 

  داده است.
 يآرا بـر  ديـ كأت بـا  يسـت يفرمال نقـد  ةيپا بر ييسنا غزل سه يبررس«عنوان با ديگري مقالة 

هـاي    گيري سه غـزل از غـزل    اثر محمود بشيري و طاهره خواجه» اكوبسني و گرامون سيمور
كـه بـدون   اسـت  ده و بيـان داشـته   كـر نظريات گرامون و ياكوبسن بررسـي  پاية سنايي را بر 

  توان معنا و مقصود را دريافت.  نويسنده و مسائل تاريخي ميجامعة درنظرگرفتن ساختارهاي 
ـ هـاي    و حتـي سـايت   ،ها، مقاالت، مجـالت   جو در كتابو اما پس از جست  گـون  اگون

القاگري آواها در خطبة جهاد براساس نظرية موريس گرامون و يا حتـي   بارةپژوهشي كه در
  انجام شده باشد يافت نشد. البالغه  نهجهاي ديگر   در خطبه

  
  ضرورت تحقيق. 4

جنبـة  بـه  صورت گرفتـه اسـت      البالغه نهجهاي   خطبهدربارة هايي كه   در اغلب پژوهش
. ه اسـت شـد سنگ توجـه   اين كتاب گرانبالغي ائتالف لفظ با معنا و القاگري آواها در 

  هـا  ها با ساختار معنايي آن  شده در خطبه انتخابهمين امر و تناسب و هماهنگي واژگان 
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را يعنـي خطبـه جهـاد     البالغه نهجهاي مشهور   انجام اين پژوهش در يكي از خطبهزمينة 
يـك خطبـه،   فقط كه دايرة شمول اين مقاله  فراهم آورد. شايان ذكر است با توجه به اين

ايـن  از ، القاگري آواها و ائتالف لفظ و معني در غالب فرازهاي است ،يعني خطبة جهاد
كه  ها اشاره شده است. با توجه به اين  خطبة ارزشمند وجود دارد كه در اين تحقيق به آن

جهاد از ديدگاه خطبة مبناي اين پژوهش بررسي تناسب و هماهنگي ميان الفاظ و معاني 
 يالمعنـ  متقاربـة بر القاگري آواها در بافت خطبه و بررسي واژگان  مبنيموريس گرامون 

هـا بـراي تبيـين      ايـن مؤلفـه  دربارة ، توضيحي موجز و مختصر استدر محور جانشيني 
  مبناي پژوهش داده خواهد شد.

  
  در ساختار كالم المعني متقاربةها و نقش واژگان   اهميت تكرار صامت و مصوت. 5

تواند حائز اهميت باشد كه ايـن تكرارهـا در     ها تا جايي مي  ها و مصوت  بحث تكرار صامت
سزايي داشته باشد. تقي وحيديان كاميـار   هيا گوينده تأثير ب ،تداعي معاني ذهن متكلم، شاعر

اسـت و   زيرا تكرار يك چيز يـادآور خـود آن   ،گويد: تكرار زيباست  تكرار چنين مي ةدربار
و    آفرين است. اصوالً ذهن انسان پيوسته در تكاپوي كشف رابطه  دريافت اين وحدت شادي

 كنــد اســت و ايــن عمــلِ ذهــن ايجــاد نشــاط مــيگــون   اگونــهــاي   وحــدت ميــان پديــده
). محمد راستگو از هنري 121 - 120: 1387؛ مدرسي و ياسيني، 17: 1388كاميار،   (وحيديان

شـود كـه     اين هنر زماني ايجاد مـي «نويسد:   برد و در توضيح آن مي  نام مي »معنايي آوا«به نام 
خيـزد، بـا حـال و هـواي معنـايي و عـاطفي سـخن          ها برمي  صدا و آوايي كه از تكرار واج

چنـين   ). هـم 177: 1382(راسـتگو،   »هماهنگ باشد و معني و مضـمون آن را بـه يـاد آورد   
ـ منتخب در متن خطبـه بـه    ةواژو تبيين گزينش  يالمعن متقاربةبررسي معنايي واژگان   ةنوب

دليل گزينش واژگان موجود در متن خطبه با توجه به  ، كه در اين پژوهشداردخود اهميت 
د و دليل گزينش واژه از ميان واژگـاني كـه داراي   شو ها تحليل معناشناسانه مي بار معنايي آن

  .شود ميند تبيين ا معنايي مركزي ةهست
  

  القاگري آواها ي مبني برزباني وة نظريموريس گرامون و . 6
 منزلـة  بهكه گرامون بحث القاگري آواها را در متن و بافت جمله بيان كند و آن را   از اينقبل 
 نوزدهم كوشيده بودند قرنادبي مطرح كند، گروهي از شاعران فرانسوي  ةحوزاي در   نظريه

هـاي عـالم     حاصل از ساختار كالم را بـا ديگـر پديـده   هاي صوتي   پيوند و تناسب جلوه كه
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بين موسيقي كالم و معاني مورد نظر شاعر يا نويسنده بحثي  ةرابط. بحث ندكنهستي آشكار 
؛ ايـن در حـالي بـود كـه شـاعران و      اسـت  ادبي بوده كه قبل از قرن بيسـتم وجـود داشـته   

متن براي بيان ما فـي الضـمير خـود    آگاهانه از آواهاي موجود در   نويسندگان آگاهانه و يا نا
امـا  ، نـد كنها را آشكار   هاي اسرارآميز تكرار واج  اي از جنبه  جستند و توانستند جنبه  مي   بهره
در اوايل قرن بيستم گرامون نخستين كسي بود مدون مطرح نشده بود.  صورت به   نظريه اين

اي مبني بر القاگري آواها ارائه دهد. با توجه به مباني نظري اين نظريه در   كه توانست نظريه
در سطح ادبي كالم و ساختار كلي جمله سطح آوايـي  توان  شك، نمي يبشناسي،   زبان ةحوز

تواند در تداعي معـاني مـورد نظـر شـاعر يـا        را از سطح معنايي جدا كرد و تكرار آواها مي
  ه باشد.سزايي داشت هنويسنده نقش ب

هـايي    اي است ادبي كه اديب با انتخاب واژه  نامند جلوه  چه امروز هماهنگي القاگر مي آن
تناسب مهاي وي   ها با تصاوير ذهني يا انديشه آن ةدهند تشكيلهاي   آورد كه واج  دست مي به

جـزء  كه نياز به توصيف يا شرح توصيف و جزء به  آن  باشد. اديب با توسل به اين جلوه، بي
ها را در ذهن  كند و آن  هاي مورد نظر را تداعي  تواند تصاوير ذهني با انديشه  داشته باشد، مي
  ).79 - 78: 1390گيري،   ؛ بشيري و خواجه20 - 19: 1383(قويمي،  دكنخواننده بيدار 

  
ـ   جهـاد  خطبـة لفظ با معنا در  ائتالف مؤلفة يليتحل يبررس. 7  ياز منظـر معناشناس

  در بافت خطبه يالمعن متقاربةواژگان 
  ).27: (خ» الجنّة أبواب من باب الجهاد فإنّ بعد، أما« :منتخبفراز 

  المعني در محور جانشيني: متقاربةمعناشناسي واژگان 
  .الجهادمنتخب:  ةواژ

  .الحرب القتال،المعني:  متقاربةواژگان 
 قال. الطّاقة: الجهد و أجهدت و نفسي جهدت يقال. المشقة أصله الدال، و الهاء و الجيم: جهد

 اللـبن : المجهـود  إنّ: يقال). 79: التوبة(» منهم فيسخرون جهدهم إالّ يجدون ال الّذين«: يتعال اهللا
 الوسع: بالضم الجهد ).249، 1 ج :1420فارس،  ابن( بمشقّة إال ذلك يكاد ال و زبده أخرج الذّي

: جهـد ). 128: 2 ، ج1360(المصـطفوي،   المشـقّة  المفتـوح  و الطاقة، المضموم قيل و الطاقة، و
 يجهـد  جهـد  و. الطّاقة الجهد و المشقة الجهد: قيل و جهدك إجهد: تقول الطّاقة،: الجهد و الجهد
 السـير  فـي  عليها حمل و جهدها بلغ: أجهدها و جهدا دابته جهد و. جد: كالهما اجتهد، و جهدا
  ).135 - 133، 3 ج :تا  منظور، بي ابن( غيره و الخير عن إمتحنه: بالرجل جهد .طاقتها فوق
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گيرد. در حقيقت اين   مي  و ضم آن صعوبت و مشقت را دربر جهد: اين واژه به فتح اول
: يعنـي  العدو جاهدتشود:   همين اساس گفته مي  واژه تالش توأم با رنج معني شده است. بر

ضم اول و فـتح آن هـر دو بـه    به  »جهد«در جنگ با دشمن مشقت را بر خود هموار كردم. 
بـر اقـوال    گويد: بنا  يك معنا و آن واداركردن خود بر مشقت است. قرشي در ادامه چنين مي

كار انـداخت، متحمـل    بهكه فالني جهاد كرد اين است كه قدرت خود را  معناي اين ،گذشته
: در اين آيه است و تالش توأم با رنج كرد. مانند اين فراز از كالم خداوند متعالد شمشقت 

). هر كه تالش كند و 9: العنكبوت(» العالمين عن لغني اللّه إنّ لنفسه يجاهد فإنّما جاهد من و«
نيـاز    كند، خداوند متعال از مردم بـي   خود را به زحمت اندازد، فقط براي خودش تالش مي

  ).78 - 77 ،2 ج :1352است (قرشي، 
 أيضا و. قتال قتله يقال. إماتة و إذالل يعل يدل صحيح أصل الالم و التاء و القاف: قتل: القتال

 روحـه،  أزهقت: قتال قتلته). 383: 2ج  :1420فارس،  ابن( علما و خبرا الشيء قتلت. قتلة قتله
 يقـال : لذلك المتولّى بفعل إعتبر إذا لكن كالموت، الجسد، عن الرّوح إزالة: القتل أصل. قتيل فهو
  ).193 ،9 ج :1360 (المصطفوي، قتل أو مات فإن أـ  موت يقال: الحياة بفوت اعتبر إذا و. قتل

مثـل   ،روح است از بـدن  ةازالقَتَلَ به معناي كشتن است. اصل قتل از  ةريشاين واژه از 
رفتن حيات موت ناميده  اعتبار ازبين بهشود قتل گويند و   چون به كشنده اطالق مي اما ؛مرگ
؛ 231 ،5 ج :1352(قرشـي،   اسـت ديگـر   ديگر و كشـتن يـك   همشود. قتال: جنگيدن با   مي

  ).623 - 622: 1389الراغب اإلصفهاني، 
 رجل. حربا سلبه أي ماله حرب قد يقال. السلب هو و الحرب من إشتقاقها و الحرب: الحرب

معنايي اين واژه  ةمؤلف ةدربار). راغب اصفهاني 287 ،1 ج :1420فارس،  ابن( شجاع: محراب
گونـه   بـردن در جنـگ. سـپس هـر     غنيمـت  بـه و  ،دنكـر  تـاراج الحرب: جنـگ،  «گويد:   مي

  ). 179: 1389(الراغب اإلصفهاني، » اند گرفتن را حرب گفته غنيمت
دسـت گيـرد و    بـه حرب: جنگ. محارب از همين ريشه به معناي كسي است كه سالح 

: الحرب). 113 ،2 ج :1352(قرشي،  ، خواه در شهر باشد و يا در خارج آنشودناامني باعث 
 عـدو  أي: حـاربني  لمـن  حـرب  أنـا : قيـل . حـرب  مقاتلـة  كأنّهـا  الصفة، أصلها و السلم نقيض

  ).302 ،1 ج :تا  منظور، بي ابن(
  
  در بافت جمله »الجِهاد« ةواژانتخاب  علت 1.7

 ةكليها در برابر   ترين پوشش  اند: مظهر تقوي و بازدارنده  اهميت جهاد تا جايي است كه گفته
علـت تمـايالت و    بـه هـا    زيرا اكثـر لغـزش   ،و گناهان است ،ها  گمراهي ،فسادها ،ها  انحراف
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كشاند. وقتي مؤمني به آن  هاي مختلفي است كه انسان را به مواضع گناه و انحراف مي كشش
دا امكانـاتش را در راه خـ   ةهمـ درجه از گذشت و ايثار در راه خدا رسيد كه جان و مال و 

و باكي از فقدان چيزي جز دين و رضاي خدا نداشت، اكثـر تمـايالت   د كربسيج و عرضه 
هـاي هواهـاي نفسـاني را      هاي الهي جاي كشش  خشكد و جذبه  غيرخدايي در وجودش مي

 ،جهاد بعـد معنـايي آن باشـد    ةواژرسد دليل گزينش   نظر مي به). 13تا:  گيرد (زنجاني، بي  مي
كه اين معنا در ديگـر  است ظاهري و نفساني را مدنظر داشته  ةمبارز(ع) جهاد و  كه امام چرا

چه  با آن »حرب و قتال« معنايي واژگان ةمشخصو    وجود ندارد. حوزه يالمعن متقاربةواژگان 
تناسب نيست و از نظر معنايي م است (ع) در باب تشويق مردم به امر جهاد داشته امام علي

بردن در جنگ را شامل شـده و   غنيمت بهو  ،دنكرتاراج  ،كشتار ظاهري ،حرب، جنگواژة 
راه دارد،  هم بهريزي است كه پيامدهاي بسيار مخربي را  قتال نيز به معناي جنگ و خونواژة 

  چـه  رسـد كـه آن    نظـر مـي   بهجِهاد در بافت جمله  ةواژاين در حالي است كه در باب تأييد 
ريزي ظـاهري بـوده اسـت و     است، چيزي فراتر از جنگ و خون(ع) بوده  مدنظر امام علي

آيد، تالش و كوششي توأم بـا رنـج و     معنايي آن برمي ةمشخصطور كه از   همان ،جِهادواژة 
جهاد و پيكار با دشمنان مدنظرش بوده است، بلكه  فقط نه(ع)  گيرد و امام مشقت را دربر مي

ميثم در باب توضيح  چه ابن اده است. با توجه به آنجهاد و پيكار با نفس را نيز مدنظر قرار د
گاهي مقصود از جهاد پيكار با دشـمنان ظـاهري   «چنين است كه:  اينحضرت گفته  ةفرمود
شود و گاه جهاد با دشمن نهاني، يعني   از ظاهر عبارت همين معنا استفاده ميه ك  چناناست، 
جهاد دري از درهاي بهشت است؛ زيـرا  مورد نظر است، هر كدام از اين دو نوع  ةامارنفس 

جهـاد بـا دشـمن     ةالزمكه  شود؛ چه اين  جهاد با نفس از جهاد با دشمن ظاهري حاصل مي
اي كـه در ميـان     ). در واقع، كلمـه 246 ،2 ج :1388 (بحراني،» ظاهري آمادگي نفساني است

كه داراي چنين جامعيـت معنـايي باشـد، وجـود      ،جهاد باشد ةواژ يالمعناها متقاربةواژگان 
بـر   زمينـه (ع) را در ايـن   توانست مقصود علـي   اي كه مي  كلمه يگانهندارد و به همين دليل 

  بوده است. »جهاد« ةكلمخوبي به ايفاي نقش بپردازد  بهعهده بگيرد و بتواند 
غار  ديـث  و الـبالء،  شمله و الذّلّ، ثوب اهللا ألبسه عنه رغبة تركه فمن« :منتخبفراز  و بالصـ 
  ).27: (خ» القماءة

  نكات ادبي:
افزايـد، اسـتعمال     معنايي كه در اين خطبه بيش از پيش بر ائتالف لفظ با معنـا مـي   ةنكت

ماضي است كه به همين دليل اين فراز براي بررسي در اين قسمت از مقالـه   ةصيغافعال به 
اين اساس با   ند و برا راه قيق و حتميت همانتخاب شده است. افعال ماضي خود با نوعي تح
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در مـتن خطبـه چنـين مطلبـي را بـراي       »ديثَ ،شَملَ ،أَلبس ،تَرَك«كاربرد افعال ماضي مانند 
راه خود قـرار دهـد، بـه ريسـمان      ةپيششك هركس جهاد را  يبكند كه   مخاطب تداعي مي

  محكم الهي چنگ زده است.
  .البالء: منتخب واژة

  .الفتنة المحنة،: يالمعن متقاربة واژگان
 و البالء، و البلية و البلية و البلوة و البلوى االسم و امتحنه،: اهللا ابتاله و أخبر؛ بمعنى أبلى: بلى

 اللّه باله). 83 ،14 ج :تا  يب منظور، ابن( الشّر و الخير في يكون البالء و ابتلي و بالء ء بالشي بلي
 األصل. به أهتم ال: به أبالي ال و أباليه ال و إمتحنه،: إبتالء إبتاله و أباله و بلوا، يبلوه شرّ أو بخير
  ).335 ،1 ج :1360 ،يالمصطفو( اإلختبار من نوع فيه

 آن از را امتحـان . شـد  كهنـه  لبـاس  يعنى »بالء و يبل الثّوب بلى: «گويند. شدن كهنهبالء: 
 و غـم  بـه . كنـد   مي كهنه امتحان كثرت از را شده امتحان ممتحن گويا كه گويند ابتالء جهت
 بـالء  علـت  بدان را تكليف. كند  مي فرسوده و كهنه را بدن كه گويند بالء سبب آن از اندوه
 و بالحسـنات  بلوناهم و«: هيآ ني. مانند اكند  مي فرسودهرا    آن و است گران بدن بر كه گويند

 و نعمت با هم امتحان داست،يپ هيآ نيا از كه چنان). 168: (األعراف »يرجعون لعلّهم السيئات
 :1352 ،يقرشـ ( رود  مي كار به دو هر رش و خير در بالء كه  نيا و شود  مي راه هم نقمت با زين
  ).102: 1389 ،يالراغب اإلصفهان ؛229 ،1 ج

). 771 :1387فارس،  ابن( »إختبار و إبتالء يعل يدل صحيح أصل النون و التاء و الفاء: فتن«
آن از ناسره آشـكار شـود. فتنـه آن اسـت كـه       ةسرگذاشتن طال در آتش است تا  فتناصل 

 ةحـوز  ةدربـار ). راغب اصـفهاني  149 ،5 ج :1352(قرشي،  آن چيزي امتحان شود ةوسيل هب
كند: الفـتنُ، در اصـل گـداختن طـال در آتـش        معنايي اين واژه و مشتقات آن چنين بيان مي

ها جدا گردد و در مورد واردنمـودن انسـان در     از ناخالصي ها  كه خالصي ايناست، به قصد 
همانند » 3فتنة« ةواژ). 13: (الذاريات »يفتنون النّار على هم يوم« آتش نيز استعمال شده است:

هـا قـرار     ها و يا آسـايش   كه هر دو انسان را در معرض سختي اينفرض شده از باب » بالء«
  ).590 :1389دهند (الراغب اإلصفهاني،   مي

 محنـه  و اإلختبار: المحن: ياألول. قياس غير يعل ثالثة كلمات النون و الحاء و الميم: محن
ـ : الثـاني . إمتحنه و  ضـربه : سـوطا  محنـه : الثالـث . أعطانيـه  مـا  أي: شـيئ  محنـي  فمـا  يأتين
 امـتحن  الّذين أولئك«كردن.  آزمايش)؛ 730: 1389؛ الراغب اإلصفهاني، 906: 1387  فارس، ابن(

دادن اسـت، يعنـي    عادتاند مراد از امتحان در اين آيه   ). گفته3: (الحجرات» للتّقوى قلوبهم اللّه
  ). 241 ،6 ج :1352ند كه خدا قلوبشان را به تقوي عادت داده است (قرشي، ا  يآنان كسان
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  در بافت جمله: »البالء« ةواژدليل انتخاب 
از واژگـان صـورت گرفـت،     كيـ هـر   يكه برا ،ييمعنا ـ يلغو يها  يبررس به توجه با

 خطبه از فراز نيا در كهـ   يكاربرد افعال ماض ـ يليدخ يها  مؤلفه بر عالوه كه گفت توان  يم
 انيـ ب بـا  متناسـب  واژگـان  نشيگـز  و سنجش د،يافزا  يم شياز پ شيبر ائتالف لفظ با معنا ب

 انجام انهيمعناگرا يكرديرو ةيپاو بر  يكامالً اصول صورت به(ع)  يعل امام جانب از مقصود
امام علي (ع) بـدين  از جانب  »البالء«واژة رسد، دليل كاربرد   نظر مي بهكه  ؛ چرااست رفتهيپذ

راه قرار دادن جهاد، چه در امور زندگي و چه مسائلي كه منافع عمومي پيشة منظور بوده كه 
راه است؛ اين معنا نيز  تبع با نوعي خستگي روحي و رواني و جسمي هم بهگيرد،   مي را دربر
كند كه ترك اين امـر مهـم     (ع) نيز تأييد مي است. امام شدني بالء دريافتواژة معنايي  از بار

خداونـد در  « ها اين است كـه:   ترين آن  در زندگي تبعات و پيامدهايي دارد كه از جمله مهم
ها گرفته  ر را از آنها بسته است و عقل و تدبي اثر ترك جهاد، در رحمت خود را بر روي آن

هـا و باليـا را     شـدن در گرفتـاري   غرقو پرده بر دلشان انداخته است، و ذلت و شكست و 
طور كه ذكـر شـد، بـراي      فتن، همانواژة ). 361: 1386(خزائلي، » ها نموده است نصيب آن

مواردي كاربرد معنايي دارد كه هدف از آن آزمايش و امتحان و تشـخيص خـوب و بـد از    
محن واژة مورد نظر نبوده است. واژة چنين منظوري از كاربرد  اينشك  بييگر است كه د هم

بـا نـوعي عـادت. بـدين معنـا كـه ايـن نـوع         ، امـا  كنـد   كردن را حمل مي امتحاننيز معناي 
 بـا  بـالء  واژة كـه  نيا وگيرد   اساس عادت انجام مي كردن و مورد آزمايش قراردادن بر امتحان
كه منظور از   ؛ چه اينستبال تيمنظور از كاربرد آن شمول منتخب فراز ييمعنا بافت به توجه

هـا نيـز هـم      ها گرفتن و ذلت و خواري باشد كه خود همين بال همان عقل و تدبير را از آن
رسـد كـه     نظر مـي  بهشود.   ها محسوب مي باعث فرسودگي تن و هم نوعي آزمايش براي آن

گيـرد كـه از    هاي معنايي را دربـر   تواند مؤلفه  نحوي است كه مي بهساختار ظاهري اين واژه 
قطع رحمـت خداونـد باشـد و     دليل بهآفات ترك جهاد باشد. حال چه اين دربرگرفتن بالء 

  .... فرسا و  هاي جان  گرفتارشدن در مشكالت و سختيواسطة  به
 و إعالنـا،  و سـرّا  و نهـارا،  و ليال القوم هؤالء قتال يإل دعوتكم قد إنّي و الأ« :منتخبفراز 

  ).27: خ(» يغزوكم أن قبل اغزوهم: لكم قلت
  المعني در محور جانشيني: متقاربةمعناشناسي واژگان 

  (دعا). دعوتُكُممنتخب:  ةواژ
  .نداء ابتهال، ضرع،المعني:  متقاربةواژگان 
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كالم يكون دعا: الدال و العين و الحرف المعتل أصل واحد و هو تميل الشيء إليك بصوت و 
  ).410 ،1 ج :1420فارس،  ابن( منك. تقول دعوت أدعو دعاء
و استمداد است و گاهي مطلـق خوانـدن از    ،خواستن حاجت ،دعا: به معناي خواندن

» افـرار  إلّـا  دعـائي  يـزدهم  فلـم «: اسـت  آمده ميكر قرآندر كه  چنانشود؛  آن منظور مي
» الدعاء لسميع ربي إنّ إسحق و إسماعيل الكبر على لي هب و الّذي للّه الحمد« و )6 :نوح(
شود كه هر كه خدا را بخواند، خدا دعـوت او را    ). از اين دو آيه روشن مي39: ابراهيم(

اجابت خواهد كرد. دعا مطلق خواندن و ندا با صداي بلند است؛ ندا از دعا أخص است 
  ).345، 2 ج: 1352(قرشي، 

و غير از ايـن از  » أيا«و » يا«راه با  اين تفاوت كه اغلب ندا هم، با استالدعاء: مثل النّداء 
راه با اسم  در دعا هميشه اين صدازدن هم اماكردن اسم منادي است،  اضافهحروف كه بدون 

شود: دعوته: از او سؤال كردم و از او طلب كمك نمودم و نيـز    مثل: يا فالنٌ. گفته مي ،است
  ). 272: 1389(الراغب اإلصفهاني،  استآوردن آن  دست هبي الدعاء إلي الشّيء: تشويق برا

ضرع: تضرع به معناي تذلّل است. تضّرع إلي اهللا: يعني تذلل كرد و به قولي خـود را در  
 هـذه  في الواحد األصل ضرع: أنّ). 180 ،4 ج :1352(قرشي،  معرض طلب حاجت قرار داد

 ضـرّ  كشـف  و مغفـرة  و بليـة  رفـع  مـن  كانـت،  حاجـة  أيـة  الحاجة طلب مع التّذلّل هو: المادة
  ).29 ،7 ج :1360(المصطفوي، 

تضّرع. گفته شده كه بهل و ابتهال در دعا به معناي تضرع است. ابتهال در اصل بـه   بهل:
البهـل و  چنين گفته شده:  ). هم239 ،1 ج: 1352(قرشي،  معناي تضّرع و مبالغه در دعاست

  ).106: 1389(الراغب اإلصفهاني، است نمودن چيزي  درخواست: اإلبتهال في الدعاء
 األصل أنّ. بعضا بعضهم نادى أى تنادوا، و به، صاح أى نداء، و مناداة ناداه و. الصوت: النداء
 :النّـداء ). 71، 12 ج: 1360(المصـطفوي،   مخاطبـة  فـي  دعـوة  هـو : واويـة  المادة في الواحد

ـ   بسا براي  چهبلندكردن صدا و فريادزدن.  (الراغـب   كـار رفتـه باشـد    همجرد صـدازدن نيـز ب
گويـد:    مـي    ). ابوهالل عسكري در باب تفاوت معنايي ميان دو واژه764: 1389اإلصفهاني، 

تفاوت ميان دعا (خواندن) و نداء (آوازبرآوردن) اين است كه ندا صدابلندكردن اسـت، بـه   «
 كـون يل يمع ناد«گويد:   خود ميراه  زبان به مصاحب هم عربچيزي كه داراي معني است و 

يعني: با من صدا برآور تا آواز ما به محـل دورتـري بـرود. در    » له ابعد يأ لصوتنا ياند ذلك
 دعوتـه «شود:   گفته مي. حالي كه دعا ممكن است با برآوردن صدا و يا برنياوردن صدا باشد

در خود خدا را خوانـدم و  يعني  »ينفس يف اهللا دعوت«يعني او را از دور خواندم و » ديبع من
  ).56: 1363يعني در خود خدا را ندا كردم (عسكري،  ينفس يف تهيناد شود:  گفته نمي
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  در بافت جمله:» دعا«ة واژدليل انتخاب 
 بـارة چه در كُتُـب لغـت در   اساس آن توان چنين گفت كه بر  مي براي توضيح اين مطلب

اصلي مركزي معنايي  ةهستمعنايي و  ةمشخصمعنايي اين واژگان سخن به ميان آمده،  ةحوز
چه سبب تمـايز معنـايي    آن اماسان است، يعني همان فراخواندن؛  يك المعني متقاربة واژگان

هـا در بافـت    هاي ريزمعنايي است كه سبب كاربرد متفـاوت آن   شود، وجود تفاوت  ها مي آن
بهـل در   ةواژچه در فوق گفته شد، در تحليل معنايي اين واژگان  اساس آن شود. بر  جمله مي

حقيقت مبالغه در دعا را در تركيب معنايي خود دربر دارد و گفته شده كه بهل و ابتهـال در  
معنـايي اسـت كـه دعـا و      دعا به معناي تضرع است. به بياني ديگر، اين واژه داراي اين بار

(ع) ايـن حالـت    راه بـا تضـرع اسـت كـه امـام      هـم  اين حالت امافراخواندني وجود دارد؛ 
(ع) از اين كار مشـخص بـوده    فراخواندن را مدنظر نداشته است. به بياني ديگر، هدف امام

هـا را بـه جهـاد     ها قرار گيرد و آن توانسته ملتمسانه در سر راه آن  است، آن بزرگوار كه نمي
(ع) چيزي غير از خيـر و   كه نيت امامها بر اين امر واقف بودند  آن ةهمكه  دعوت كند؛ چرا

  صالحشان نبوده است.
ترين كاربرد معنايي آن براي باالبردن صدا و فريادزدن است و در بافت  ندا هم بيش ةواژ

(ع) هرگـز بـاالبردن صـداي     اين فقره از خطبه صالحيت ورود را ندارد؛ چراكه هدف امام
دعـا در ايـن   واژة كه با وجـود  است ه بلكه هدف ديگري داشتخود براي تنبيه نبوده است، 

 شد، گفته ييمعنا حوزة ليكه در تحل طور  همان ،واژه نيا. فراز از خطبه قابل بيان خواهد بود
 راه باشـد، كـه در ايـن فـراز توسـط      ممكن است با برآوردن صدا و يا برنياوردن صـدا هـم  

نوعي تشويق و تحريض و  ، كه بااست ها با برآوردن صدا (نه فريادزدن) بيان شده  خوان هم
،  ، يعنـي ايـن واژه  اسـت  حالتي بااشتياق مردم را به ايـن امـر مهـم (جهـاد) دعـوت كـرده      

 »دعوتكم قد إنّي و أَال« ةجملكند.   را در ذهن مخاطب تداعي مي »فراخواندني از روي شوق«
كـاربرد  تواند مهـم باشـد،     مراتب مي بهاي كه   تفصيلي براي جمالت قبل خويش است. نكته

  ) براي بيان مطلب است.قدو  ،إنّ ،أَال( ادات تأكيد
 عنـدي  بـه  كـان  بل ملوما، به كان ما أسفا هذا بعد من مات مسلما امرأ أنّ فلو« :منتخبفراز 

  ).27(خ:  »جديرا
انتخاب اين فراز بدين دليل است كه يكي از فرازهاي بسيار برجسـتة خطبـة جهـاد    

 ،نوع، حتي اگر از ديگر اديان الهـي باشـند   و كمك به همو در واقع اوج آزادانديشي است 
  كشد.  تصوير مي بهرا 
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  المعني در محور جانشيني: متقاربةمعناشناسي واژگان 
  .ماتمنتخب: واژة 

  .يقض هلك،المعني:  متقاربةواژگان 
شود: مات، يموت؛ و   آيد. گفته مي  فعل آن از باب نصر ينصر و علم يعلم مي .مات: مرگ

 خالصـة  اللّه عند اآلخرة الدار لكم كانت إن قل«مات، يمات و هر دو نيز صحيح است. مانند: 
 قـرآن ). ايـن در حـالي اسـت كـه     94: البقره(» صادقين كنتم إن الموت فتمنّوا النّاس دون من

 نـورا  لـه  وجعلنا فأحييناه ميتا كان من أو« كند: و كفر را به مرگ تعبير مي ،ايماني  بي، ضاللت
 كـانوا  مـا  للكـافرين  زيـن  كـذلك  منها بخارج ليس الظّلمات في مثله كمن النّاس في به يمشي
يافتـه زنـده محسـوب       هدايت). در اين آيه انسان گمراه مرده و انسان 122: األنعام(» يعملون

هـم غيرانسـان را   انسـان و   ةمـرد شود. ميت و ميت هر دو به معناي مرده است، كه هـم    مي
  ).302 ،6 ج :1352(قرشي،  شود  شامل مي
دادن به امر است. قولي باشد يـا فعلـي از جانـب     فيصلهدر اصل به معناي  .قضاء: يقض

 ».فيكون كن له يقول فإنّما أمرا قضى إذا. ..«بقره  117 ةآيخداوند و يا از جانب بشر. در ذيل 
كردن است. البته در ادامه گفته شـده كـه ايـن     محكمدادن و  فيصلهگفته شده: قضا به معناي 

واژه به معاني از جملـه ايـن مـوارد اشـاره دارد: اراده، حكـم و الـزام، اعـالم و خبـردادن،         
رساندن كاري يا حرفي  اتمام به). اين واژه براي 19 - 18(همان:  شده تمامو  ،حتمي ،كردن تمام

  كاربرد معنايي پيدا كرده است.مرگ  ةدربارطور مجاز  بهكاربرد داشته و سپس 
ـ  يـدلّ  الكـاف  و الـالم  و الهاء: هلك  السـقوط  و الهـالك  منـه  و سـقوط  و كسـر  يعل

 الملك و الملك أو الهلك و الهلك يقال. الهالك: الهلك: هلك ).612، 2 ج :1420 فارس، ابن(
). اين واژه در اصل بـه  503 ،10 ج :تا  منظور، بي ابن( مات: هالكا و هلكا و هلكا يهلك هلك

 »مـرگ بـد  «چنين گفته شده، كـاربرد ايـن واژه در    گشتن است. هم تباهشدن و  ضايعمعناي 
 لمهلكهـم  جعلنا و«راه دارند؛ مانند:  است. اين واژه و مشتقات آن معناي ذم و سرزنش را هم

  ).159 ،7 ج :1352(قرشي،  )59: الكهف(» موعدا
  در بافت جمله: »مات«دليل انتخاب واژگان 

(ع) در اين فراز از  توان چنين ذكر كرد كه امام علي  براي تبيين و توضيح اين مطلب مي
آمـده    فرمايد كه اگر فرد مسلماني از روي تأسف و حزن دروني خود شرايط پيش  خطبه مي

(ع))  (امـام  از نظر مـن  .جهاد حضور نيافته باشد بميرد ةصحنرا درك كند، حتي اگر هم در 
. داردارزش بسـياري   اشدبستايش است و اين چنين مرگي كه از روي درك و فهم  ةايستش
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المعنـي كـه بررسـي معنـايي      متقاربةاين در حالي است كه در تحليل معناشناسي واژگان 
طور كه از بررسي معنايي آن و نيز چينش حروف در   توان چنين دريافت كه همان  ، ميشد

معنايي خـود بـه   حوزة را در » صورت بد بهمرگ «ترتيب اين واژه  بهآيد،   برميواژة هلَك 
تأثير نبوده است، ايـن واژه    كه چينش حروف نيز در تداعي اين معنا بي  ثبت رسانده و اين

شود؛ اين در حـالي    رساند كه از طرز مرگ نيز ناشي مي  و واهمه را مي ،هول ،نوعي ترس
قضـا بـه   واژة توان گفت كه اين معنا مدنظر امام علي نبوده است.   صراحت مي هاست كه ب

دادن به امر است؛ حال چه اين امر مادي باشد و چـه معنـوي. شـايد بتـوان       معناي فيصله
دادن بـه زنـدگي    فيصـله شود كه به نـوعي    گفت كه به اين دليل به مرگ نيز قضا گفته مي

(ع) از كـاربرد ايـن     چه امـام  چنين گفت كه آن توان  اين توضيحات مي   بر  دنيوي است. بنا
ناك و  اسفواقعة واژه مدنظر داشته است، اين مهم بوده كه بيان كند اگر مسلماني از اين 

آمده است، از شدت ناراحتي بـا درايـت و فهـم    پديد زماني برهة آلودي كه در اين   حزن
هـايش را    اب و زمينـه ستايش است نه مرگي كه خود او اسـب شايستة بميرد، چنين مرگي 

هـر   بـارة مـات (مـوت) فقـط در   واژة ديگر، نظر سبب اعمال خود فراهم آورد. البته از  به
شـدن   برگزيدهگونه كاربرد آن خاص شده و شايستگي  افتد و اين  صاحب جاني اتفاق مي

از  ساز در اين فراز  هاي هم  را براي بيان مقصود بر عهده دارد. ناگفته نماند كه وجود واكه
كـه ايـن فـراز از خطبـه داراي      خطبه براي برقراري تناسب مؤثر واقع شده است؛ چـه آن 

شــدن واژگــان ديگــر باعــث ايجــاد  گرفتــهكــار  بــهنــد؛ در حقيقــت، ا هــاي روشــن  واكــه
  شود.  هاي آوايي مي  ناهمواري
  ).27: خ(» بالحرب له علم ال لكن و شجاع، رجل طالب أبي ابن إنّ« :منتخبفراز 

است انتخاب اين فراز بدين دليل است كه يكي از فرازهاي بسيار برجستة خطبة جهاد 
كشد كـه    تصوير مي به(ع) و آزادانديشي او در ميدان كارزار را  و در واقع اوج عدالت علي

و  ،عـدالت  ،برد و راه حـق   از هر مستمسكي براي پيروزي خود در ميدان كارزار بهره نمي
. دشمنان منجر شودگيرد، حتي اگر به شكستش در جنگ   پيش ميحقوق شهروندي را در 
آگـاهي او از جنـگ و   نارا بـه   ايشـان (ع) ايـن ويژگـي برجسـتة     و برخـي از يـاران امـام   
  اند.  جنگاوري تعبير كرده

  المعني در محور جانشيني: متقاربةمعناشناسي واژگان 
  .علم: منتخبواژة 

  .فهم ،خبرة دراية،: يالمعن متقاربةواژگان 
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؛ بر دو قسم است: اول ادراك ذات شيء اسـت و كردن حقيقت شيء گفته شده  درك: علم
كـه بـا   شـيئي  كـردن   نفيكه ثباتش به آن شيء است يا  يئيدوم: حكم بر چيزي كه با وجود ش
). بـه معنـاي دانسـتن و    548: 1389، اإلصفهاني(الراغب  شود  نبود شيء اول آن هم معدوم مي

  ).43 ،5 ج: 1352(قرشي،  آيد  كردن نيز مي روشندانش است و گاهي نيز به معناي اظهار و 
ــة: يدر ــه شــناختالدراي ــه  ي: ب ــهك ــه ب ــا يا  گون ــفر ب ــيز و بي  شــود حاصــل يرك

معرفت و دانش: درايت معرفتي اسـت كـه از نـوعي     . )271: 1389اإلصفهاني،  (الراغب
  ).343 ،2 ج: 1352(قرشي،  آيد  دست مي هتدبير ب
 خبرتـه : شـود   يمـ  گفتـه . ها آن از خبرداشتن لحاظاز  معلوم ياياش از يآگاه .الخبر: خبر

 باطن به كردندايپ شناخت: ةآگاه شدم. خبر ديرس من به كه يخبر از: أخبرت و خبرة و خبرا
 و نقـل  چـه  آن خبـر . اسـت  ءيشـ  بـه  علم و دانش). 228: 1389 ،ياإلصفهان الراغب( امور
  ).220 ،2 ج :1352 ،يقرش( شود  يم تيحكا

: شـود   يمـ  گفتـه . شـود   يمـ  محقق ها  ييكوين و قيحقا آن با كه است يحالت .الفهم: فهم
). 79: اءيـ (األنب »سـليمان  ففهمناها«. خداوند متعال فرموده است: دميرا فهم ني: ا»كذا فهمت«

 صيتشـخ  آن با را زيچ همهكرد كه  تيعنا يو فهم درك ةقو مانيحضرت سل يبرا خداوند
  ).612: 1389 ،ياإلصفهان الراغب( داد  يم

  در بافت جمله: »علم« ةواژانتخاب  ليدل
 يشناسـ   مفهـوم  به توجه با كه است گونه  نيا(ع)  امام توسط ينيگز  واژه منتخب فراز در

 يبه معنـا  ،شد داده حيتوض كه طور  همان علم،واژة كه  رسد  يم نظر به يالمعن متقاربةواژگان 
 و ستين تيواقع با بودن منطبقجز  يامر اي ءيش قتيحق و است »ءيش قتيحق كردن درك«
 يكارها راهو  ها  برخوردار بوده است كه هم چالش ينظام ي(ع) از چنان استراتژ امام كه نيا

 يآگـاه  و علم لحاظاز  همه نيارا.  يو مكان يزمان طيو هم شرا داند  يم را دشمنان با مقابله
 يكه گفته شد، خبر ،آن يلغو يمعنا به توجه با زين خبر ةواژ بارةدر. هاست آن قتيحق از او

(ع)  امـام  علـم  كـه  گفـت  تـوان   يم صراحت هب بنابراينو نقل شده باشد؛  تياست كه حكا
 بوده مبرهن ها آن ةهم ي. نقل شده باشد؛ بلكه برا.. و تيحكا راه از كه است نبوده يا  مسئله

 ينوع به كه داشت انيب توان  يم فَهم ةواژدربارة اثبات شده بود.  شانيبرا ها  نهيزم يتمام در و
 توانـد   ينمـ  جـامع  طـور  بـه  ن،يبنـابرا  شـود؛   يم محسوب علم ي  رمجموعهيز ييمعنا نظر از

  .باشد نظر مورد مقصود ةدربردارند
 الشّتاء في إليهم بالسير أمرتكم وإذا ... الحرّ أيام في إليهم بالسير أمرتكم فإذا« :منتخـب فراز 

  .)27: خ(» والقرّ الحرّ من فرارا هذا كلّ البرد، عنّا ينسلخ أمهلنا القرّ، صبارة هذه: قلتم
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  بسامد حروف در فراز منتخب:
بسامد حروف در اين فراز از خطبه حائز اهميت است، ذكر اين مهـم   بارةاي كه در  نكته
(حرف) راء كه در تحليل معناشناسي انتخـاب واژگـان نيـز بـدان      خوان همكه بسامد  است

آ تناسب هم از جهت معنا بـدين   ؛استاشاره شد، با نظر به مضمون خطبه در تناسب كامل 
ـ  دارد، با نگاه امام علي كه تكرار را در پي خوان هموجه كه تكرار اين  سـر  ه (ع) در تطابق ب

(ع)  كردن از جانب پيـروان امـام   تركگونه ميدان عمل را   برد، اين در حالي است كه اين  مي
هاسـت و   زماني مشخص نيست، بلكـه ايـن كـار هميشـگي آن     ةپروسفقط مختص به يك 

ان است، بـيش از پـيش   صالح امور در مي ةمسئلويژه زماني كه  همين تكرار در اين عمل، به
كند. البته ناگفته نماند كه وجود كاربرد افعـال    (ع) را فراهم مي ناراحتي و آشفتگي امام ةزمين
كه نوعي اسـتمرار را دربـر دارد، خـالي از تـداعي معـاني       ،فعل مضارع نيز ةصيغصورت  به

  نخواهد بود.
  المعني در محور جانشيني: متقاربةمعناشناسي واژگان 

  .فرارامنتخب:  ةواژ
  .هربالمعني:  متقاربة ةواژ

فرّ: الفاء و الراء أصول ثالثة. فاألول اإلنكشاف و ما يقاربه من الكشف عن الشّـيء و الثّـاني   
 فـي  الواحـد  األصـل  فرّ: أنّ). 777: 1387فارس،  (ابن جنس من الحيوان و الثالث دال علي خفة

 بـين  و بينهـا  الفـرق  و. إبـتالء  النكشـاف  أو إبتالء عن للتخلّص مدبرا السريعة الحركة هو: المادة
  ).52، 9 ج: 1360(المصطفوي،  مقصد إلى أو مقصد من السريعة، الحركة مطلق الهرب أنّ :الهرب
 مـن  فـررتم  إن الفـرار  ينفعكم لن قل«مانند اين آيه:  .است گريختن و فراركردن معنىه ب :فرّ
. اسـت  يتيرضـا  بـي  و ميلـى   بى شدت آن از مراد گاهى ). ظاهرا16ً: األحزاب» (القتل أو الموت
) پيداست 8 :الجمعه( »... مالقيكم فإنّه منه تفرّون الّذي الموت إنّ قل« آية و فوق آية در كه چنان
 بـا  چـون  و اسـت  نمـردن  راه در تالش و مرگ به او ميلى بى شدت همان مرگ از انسان فرار

  ).160، 5  ج :1352آن است (قرشي،  در تالش و ميل شدت آن از مراد شود، متعدى »إلى«
: هـرب ). 991: 1387فـارس،   (ابـن  فرّ إذا هرب يه واحدة كلمة الباء و الراء و الهاء: هرب
منظـور،   ابن( الحيوان أنواع من غيره و لإلنسان، ذلك يكون فرّ،: هربا يهرب هرب. الفرار: الهرب

أنّـه   :الفرّ في و. السريعة الحركة مطلق هو: المادة في الواحد األصل أنّ: هرب). 783 ،1 ج :تا  بي
  ).251 ،11 ج :1360(المصطفوي،  إبتالء إلنكشاف أو إبتالء عن للتخلّص مدبرا سريعة حركة

نيز آمده است:  قرآنچه در  هرب: (به فتح هاء و راء) فراركردن. هرب، هربا: فرّ. مانند آن
). مـا دانسـتيم كـه هرگـز     12: الجن(» هربا نعجزه لن و األرض في اللّه نعجز لن أن ظننّا أنّا و«
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خداوند را در زمين عاجز نتوانيم نمود و نيز با فراركردن او را عاجز نتوانيم كرد كه او هر جا 
  ).150 ،7 ج :1352كند (قرشي،   باشد، ما را درك مي

  در بافت جمله: »فرَاراً« ةواژدليل انتخاب 
ـ  خطبـه  از فراز نيا در نظر مورد واژة نشيگز يكه برا يا  معناشناسانه ليتحل در دو  نيب

 نيا حال رد،يگ  يم بر در را يعيسر حركت نوع هر مطلق، طور به هرَب، واژة ،شدواژه انجام 
راراً  و فَـرَّ  واژة يلغـو  ي. نظر به معنارانسانيغ اي باشد انسان به مختص تواند  يم ختنيگر فـ 
 دانياز قرار گرفتن در م ييرها يكه برا يعيهر حركت سر يمعنا واژه نيا كه گفت توان  يم

مخاطـب   يرا بـرا  ختنيفرار و گر يمعنا واژه دو هر كه نيا و ودش مياست، شامل  شيآزما
در بافـت   دو آن كـاربرد  و هـا  آن ييمعنـا  زيسبب تما زمينه نيا در چه آن اما كند،  يم يتداع
 بِيـ ترت شـد،  ذكر كه ها آن يمعنا بر عالوهفراز از خطبه شده است،  نيا يو ساختار ييمعنا
. شـود  واقـع  مؤثر يمعان يالقاگر در تواند  يم واژگان از كي هر در كه است يحروف نشِيچ

 فعل در تكرار ةدهند  نشانراء  خوان همتكرار  زين »فرارا« ةواژكه مبرهن است، در  طور  همان
واژه  نيـ با ا نينش در واژگان هم خوان هم نيكه تكرار ا افتيدر توان  يم نظر  و با امعان است

 فايا ييسزا هب نقش نظر مورد ةواژ نشيتوانسته در گز زيمهم ن نيوجود داشته است و هم زين
واژه را در نظر گرفته و هـم بعـد    ييهم بعد معنا واژگان نشيگز در(ع)  يعل ن،يبنابرا كند؛

  .ييمعنا يحروف در تداع يو چه القاگر ييتناسب واژه، چه از نظر ساختار آوا
ها براي فرار از  (ع) پس از توبيخ و سرزنش پيروان خود، به شرح عذرهاي آن امام علي

 ةبهانشانه خالي كنند، گاهي به ليت ئومسكه از زير بار   ها براي اين پردازد. آن  جهاد مي ةصحن
دادنـد.    شدت سرما از انجام اين وظيفه كوتاهي به خرج مي ةبهانشدت گرما و زماني نيز به 
رف نيـز ايـن همـه بهانـه       اين در حالي است كه مي تراشـي بـراي     توان گفت كه در زبان عـ
ام علي(ع) در عنصري افراد است. ام سستدليل  به ،كه جمعي است نپذيرفتن يك مسئوليت،

، همان را دليل است ها بوده كه سرما و گرما مانع كارزار آن اين عبارت با فرض پذيرفتن اين
فرمايد: به خدا سوگند! هنگامي كه شما   و در ادامه مياست ها قرار داده  ناتواني و ضعف آن
ي كـه از امـر   تر خواهيد ترسيد؛ زيرا كس ترسيد، از شمشير بيش  چنين مي  از سرما و گرما اين

با  هحملكند؛ چون تحمل سرما و گرما كجا و   گريزد، از امور دشوار زودتر فرار مي آساني مي
 ةزمينـ راء در ايـن فـراز نيـز     خوان همرسد كه تكرار   نظر مي بهچنين  شمشير و كشتار كجا!

نظـر   بهاست. بنابر توضيحات داده شده، ده كرتناسب معنايي و آوايي را بيش از پيش فراهم 
، هـم  اسـت  (ع) براي ائتالف لفظ با معناي مورد نظر در نظر گرفته چه امام علي رسد آن  مي

ـ    و مي داردبعد معنايي توجه به اهتمام به ساختار ظاهري واژگان است و  صـراحت   هتـوان ب
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نشيني و جانشيني  حق توانسته چينش معنايي و ساختاري واژگان را در محور هم هگفت كه ب
  .دكنرقرار واژگان ب

  
  موريس گرامون مبني بر القاگري آواها زباني ةنظريبررسي . 8

  جهاد ةخطبهاي القاگر در   كاركرد واكه 1.8
 ايـ  شـنوندگان  ذهـن  كـه  نيـ ا يبرا دارد،خطابه  اي يران كه قصد سخن يهر متكلم شك، يب

تـا   ببـرد  بهـره  ييابزارهـا  از اسـت  ريناگز كند، آماده نظر مورد بحث يبرا را خود مخاطبان
از تكـرار   يمنـد   بهـره  يكمك يمقصود خود بپردازد. حال ممكن است ابزارها انيبتواند به ب

ذهن آمـاده و   به زيمهم ن نيدر بافت جمله باشد و ا خاص يواژگان از استفاده اي ها  خوان هم
 با. ببرد يپ متكلم ريالضم يبه ما ف ها  واكه نيا بسامد با كه دارد يبستگصاحب ذوق مخاطب 

 شـده  آن بر يسعآمد،  انيآواها سخن به م يپژوهش از بحث القاگر نيدر ا كه نيا به توجه
و واكـه القـاگر    خـوان  هـم اعم از  ييتكرار آواها رسد  يم نظر كه به خطبه از ييفرازها در كه
. دشـو  نيـي بـا ذكـر نمونـه تب    البالغـه  نهـج  يريتفس يها كتاب به مراجعه با اند خاص يمعان

كـه شـامل    ،آواهـا را  يگرامـون القـاگر   سيذكر شد، مور زيكه در بخش مقدمه ن طور همان
 ذكـر  ييمعنـا  ييهـا   يژگيو زين ها آن يبرا و داده قرار مدنظر ند،يها  واكه و ها  خوان همتكرار 
 القـاگر  يهـا   خوان همو  ها  واكه يها  يژگيو ابتدا كه شده تالش زين زمينه نيا در. است كرده

 تناسـب  داشـتند،  مهـم  ينقشـ  يمعـان  يتداع در كه ،خطبه در ييها  نمونه ذكر با و شود انيب
  .شود گذارده شينما به يمعان با الفاظ كاربرد

  و ا) يا يها  واكه( روشن يها  واكه 1.1.8
 يصـداها  مـتن  در هـا   واكـه  نيـ وجود ا ):voyells claire( روشن يها  واكه ييمعنا ةمشخص

 از ييفرازهـا  در ها واكه نيا وجود ن،يبنابرا كند؛  يم يتداع را آهسته ينجواها و بخش  يتسل
  گرامون است.  سيمور يةنظر از مؤلفه نيا ةدكنندييتأ جهاد ةخطب

 وهـو  أوليائـه،  لخاصـة  اهللا فتحه الجنّة، أبواب من باب الجهاد فإّن بعد، أما«: نمونه در خطبه
  ).27: (خ» الوثيقة وجنّته الحصينة، اهللا ودرع التّقوي، لباس

(ع)  توان دريافت كه امـام   نظر در اين خطبه مي  كه با امعان استقابل ذكر اين مهم  ةنكت
گونه  آورد و در حقيقت اين ميان مي بهدر ابتدا براي مردمان از فضل جهاد در راه خدا سخن 

راه است. بدين  هاي روشن در ابتداي خطبه با آرامشي دروني هم  وجود واكه  (ع) با بيان امام
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راه دارد  هم بهخوشي را  نوعي دل بهگونه خبردادن از موضوعي براي مخاطب هم  وجه كه اين
  ها قابل لمس است.  با وجود اين واكه زمينهكه تأني متكلم در اين  و هم اين

  α؛ آ  aهاي درخشان: إِ   واكه 2.1.8
بـراي   و كند  هاي درخشان ياد مي واكه منزلة بهها را  هايي كه گرامون آن  هاي واكه  از مشخصه

د و با توصيف انديشه و احساساتي نشو  كار گرفته مي و همهمه به ،هياهو ،بيان صداهاي بلند
هايي   توان به نمونه  گيرد. در اين خطبه مي  ها صدا اوج مي اند كه در زمان تجلي آن  در تناسب

  از القاگري اين واكه دست يافت:
 و سـرّا  و نهـارا،  و ليال القوم هؤالء قتال يإل دعوتكم قد إنّي و أال«) لفنمونه در خطبه: ا

» ذلّـوا  إالّ دارهـم  عقـر  في قطّ قوم غزي ما فواهللا يغزوكم، أن قبل اغزوهم: لكم قلت و إعالنا،
هـا جوانـه    آن دربـارة (ع)  ). در اين فراز از خطبه بذري از اميدواري در وجود امـام 27 :(خ
كـه در آغـاز خطبـه     شود و در حقيقت حضـرت پـس از آن    ناميدي مواجه ميبا  امازند،   مي

 قـد  وإنّـي  أال« ةجملـ شود، با استمداد از   تشويق به جهاد و توبيخ نسبت به آن را يادآور مي
تر تفصيل دهد و ياران خود را آگاه كند كه پيش  خواهد موضوع را بيش  مي »... يإل دعوتكم

ا مكرر به مبارزه و پيكار با معاويه و اطرافيانش فراخوانـده  از وقوع اين حوادث اصحابش ر
گويند.  (ع) لبيك نمي هاست كه به اين مسئله از طرف امام  فهم و آگاهي آن نبوداست و اين 

افكند كه گـويي خروشـي اسـت كـه آن را بايـد        (ع) در گوش چنان طنين مي  امام ةنالاين 
  هاي درخشان بيان كنند.  واكه

(اُو ـُـ) نيـز در ايـن فـراز     هاي تيره  در اين فراز اين است كه واكه و مهم ذكرقابل  ةنكت
هـاي   تـر از واكـه   هاي تيـره بـيش    گر شده است و گزافه نيست اگر گفته شود كه واكه  جلوه

هـاي درخشـان     (ع) با وجـود واكـه   كند. با اين تفصيل كه در ابتدا امام  روشن خودنمايي مي
و در ادامه با توجه به شرايط و اقتضـاي حـال مخاطبـان     شديدار اميدواري در وجودش پد

(ع) از اين رفتار  هاي تيره نشان از آن دارد كه امام  چنين وجود واكه (ع) و هم لحن كالم امام
هـاي    خـوان  هـم گرفته است و همين امر نيز با وجود  مردمان ناراحتي و غم وجودش را فرا

  افزايد.  اين تداعي معنا ميبر  ،نددارتيره، كه صفت تفخيم 
  ).27: (خ» البالء وشمله الذّلّ، ثوب اهللا ألبسه عنه رغبة تركه فمن«) ب نمونه در خطبه:

  uاو  ؛  o ـــ  رهيت يها  واكه 3.1.8
انگيزنـد. از نظـر     حـزن  روند و معموالً  كار مي بهها در القاي صداهاي مبهم و نارسا   اين واكه
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هايي استفاده   يا پديده ،براي توصيف اجسام، عناصر بر موارد فوق عالوهها   اين واكه ،گرامون
  اند.  اخالقي يا جسماني زشت و عبوس و يا ظلماني و شود كه از نظر مادي و معنوي  مي

 و اهللا ييعصـ  و تغـرون،  ال و تغـزون  و تغيـرون،  ال و علـيكم  يغار«الف)  نمونه در خطبه:
  ).27: خ(» ترضون
 است، امر نيا دكنندةييتأ زيكه جمالت ما قبل ن طور  همانامام (ع)،  خطبه از فراز نيا در

 بوده بابت نيا از اندوه و حزن كه گفت بتوان ديشا. شود يم نياندوهگ خود روانيپ جهل از
 واقـف  امـر  نيا بر قتيحق در بودند، گرفته فرا را(ع)  يعل امام اطراف كه يافراد كهاست 
كـه آن بزرگـوار    ندا واقف زيو ن است دشمنان با مقابله سالح و وهيش نيبهتر جهاد كه بودند

 كـردن  يكوتـاه (ع)  امـام  يناراحت علت رسد  يم نظر بهو صالح آنان را خواستار است.  ريخ
دشمن قـرار   يرهايمورد آماج ت شد موجب امر نيهم و است بوده فشانيوظا انجام در آنان
در  خطبه از فراز نيا در رهيت يها  واكه وجود كه افتيدر توان  يم شد گفته چه آن بنابر. رنديگ

 در هـا  آن يعنصـر  سسـت  زيـ و ن روانيپ ياز كوتاه يكه ناش ،حزن و اندوه امام (ع) يتداع
  .است بوده گذار ريتأث بوده، ميعظ رسالت انجام
  
  جهادة خطبهاي القاگر در   خوان همكاركرد  2.8

  يانسداد يها  خوان هم 1.2.8
به هنگام تلفظ مستلزم خروج  q، g، d، b ها  ييو آوا ؟ ،p، t، k آواها  يب از اعم ها  خوان هم نيا

. دهـد   يم جلوه منقطع را سبك ها  خوان هم نيا ياپي. وجود پاند  هوا با فشار به خارج يناگهان
 نيـ است، بـا ا ده كر انيب القا و آوادر كتاب  يميچه قو است كه با توجه به آن يدر حال نيا

 شـود   يمـ  ادا ياپيـ پ حـال  نيعـ  در و است دهيبر دهيبر كه شود  يم ديتول ييصدا ها خوان هم
 افـت يدر مخاطب از جانب كالم بافت در كه اي يآشفتگ واقع در). 47 - 44: 1389 ،يميقو(
  . رسد  يم اوج به ها  خوان هم نيبا تكرار ا شود،  يم

 وهـو  أوليائـه،  لخاصـة  اهللا فتحه الجنّة، بوابأ من باب الجهاد فإنّ عد،ب أما« نمونه در خطبه:
ـ أل عنـه  ةبرغ تركه فمن الوثيقة، وجنّته الحصينة، اهللا درع و التّقوي، اسبل  الـذّلّ،  بثـو  اهللا سهـب

 تضييعـب منه الحقّ وأديل ،بسهااإلـب هـبقل علي بوضر والقماءة، الصغارـب وديث الء،بال وشمله
  .»النّصف ومنع الخسف، وسيم الجهاد،

  هاي روان  خوان هم 2.2.8
ري اتكـر ي خـوان  همكه  ،) راrچنين را ( روان است و هم خوان هم) يك lگفته شده كه الم (
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ند روان سـيال. بنـا   ا ها اصواتي  خوان همدهند. اين   هاي روان قرار مي  خوان هماست در گروه 
كند كه يك نوع تكـرار    ها معاني را در ذهن مخاطب تداعي مي  خوان هماين  ،قويمي ةگفتبه 

  ).53: 1389و معاني كه نرمي و ماليمت در آن باشد را دربر دارد (قويمي، 
 ،لحجالا ربات لوعقو ،لأطفالـا وملح! لرجا الو لرّجالـا أشباه يا« )نمونه در خطبه: الف

 قدلــ ! هللا كملــ قات. سـدما  وأعقبت ندما، جرّت هللاوا معرفة أعرفكم ـملو أركم ـمل أنّي وددتلـ
(ع) و  ). تكـرار در عملشـان، كـه همـان نپـذيرفتن فرمـان علـي       27: خ(» قيحا بيلـق تمالم

  هاي آن حضرت براي رويارويي با دشمنان است.  انديشي  به چاره نداشتن اهتمام
 الــقيظ  ةرحما هذه: قلـتم رّالـح أيام في إلـيهم ربالـسي تكمرأم فإذا« )نمونه در خطبـه: ب 

 أمهلـنا ،رّالـق ةرصبا هذه: قلـتم الـشّتاء في إلـيهم ربالـسي تكمرأم وإذا ،رّالـح عنّا يسبخ أمهلـنا
ـ  رّوالـق رّالـح من كنتم فإذا ;رّوالـق رّالـح من ارارف هذا كلّ د،رالـب عنّا ينسلـخ  واهللا فـأنتم  ونرّتف

  ).27: خ(» !رّأف الـسيف من
نـد  ا ) در زبان فارسي اصـواتي n) و ن(mيعني م(   ها  خوان هماين  :يشوميخ يها  خوان هم

صدايي شبيه  ها غالباً  شود؛ بنابراين، اين واج  ها هوا از راه بيني خارج مي  كه به هنگام تلفظ آن
 كند  رضايت را تداعي مي بينق آهسته دارند، يعني در واقع اصواتي ناشي از ناخشنودي و   نق

  ).49: 1389(قويمي، 
 الحرّ من فرارا هذا كلّ البرد، انّع سلخني انهلمأ القرّ، صبارة هذه: مقلت«الف) نمونه در خطبه: 

  ).27: (خ» !أفرّ السيف من واهللا متنفأ نتفرّو والقرّ الحرّ من متنك فإذا ;والقرّ
ـ  نّإ: قـريش  قالت حتّي ،نوالخذال نبالعصيا رأيي علي موأفسدت«ب) نمونه در خطبه:   ناب

 موأقد راسا،م لها أشد مهمن أحد وهل! مأبوه هللا. بالحرب له معل ال نولك شجاع، رجل طالب أبي
 ال نولكـ ! نالسـتّي  يعل ذرفت قد اذانأ وها ،نالعشري بلغت امو فيها هضتن لقد! ي؟منّ امقام فيها
  ).27: (خ» يطاع ال ـمـنل رأي

  يشيسا يها  خوان هم 3.2.8
 در كه جا آن تا شود،  يم تنگ اريبس هوا گذرگاه ها  آن تلفظ هنگام كه است نيا اشتراك وجه
).  54: 1389 ،يمي(قو رسد  يم گوش به يريصف و يشيسا يصدا معبر نيا از هوا عبور موقع
 يهـا   شيسـا  و ،يلثـو  ،يدندان و لب يشيسا يها  خوان همكه شامل  ،يشيسا يها  خوان هم
  .است داشته كاركرد خطبه در يتفش و يدندان و لب يشيسا يها  خوان هم ،است يتفش

  هاي سايشي لب و دنداني  خوان هم 1.3.2.8
صـدا را    و كـم  ،رمـق   ) در زبان فارسي، دمشي نرم، بـي v) و واو (fها يعني فاء (  اين واج
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ها قويمي گفته اسـت   معنايي اين واج ةمشخص ةدرباركند. اين در حالي است كه   تداعي مي
ند و يها كه در هنگام تلفظ مستلزم افزايش لب دليل اين به f,vي، مثل هاي لب و دندان  كه واج

  ).65 - 55: 1389 گر تحقير و تنفرند (قويمي، به همين سبب بيان
  هاي سايشي تفشي  خوان هم 2.3.2.8

گـر حركتـي سـريع و غالبـاً      در زبان فارسـي بيـان   »ج ، چ،ش ژ،«ها يعني   خوان هماين 
  روند. كار مي بهها در بيان شكوه و شكايت   خوان همند. از سوي ديگر، اين يصدا  بي

  هاي لب و دنداني  خوان هم 4.2.8
 وإعالنـا،  وسرّا ونهارا، ليال القوم هؤالء قتال إلي دعـوتكم قد إنّي و أال« )الف نمونه در خطبه:

  ).27: خ(» ذلّوا إالّ دارهم عقر في قطّ قوم غزي ما فواهللا يغزوكم، أن قبل اغزوهم: لكم وقلت
» !وترضـون  اهللا ويعصـي  تغرون، وال وتغزون تغيرون، وال عليكم يغار« )ب نمونه در خطبه:

  ).27: خ(
 الحرّ من كنتم فإذا ;والقرّ الحرّ من فرارا هذا كلّ البرد، عنّا ينسلخ أمهلنا« )ج نمونه در خطبه:

  ).27: (خ» !أفرّ السيف من واهللا فأنتم تفرّون والقرّ
  

  تحليليـ  صورت آماري بهتايج مقاله ن. 9

  
  جِهاد ةخطبها در   بسامد فعل .1جدول 

كه از فضيلت جهاد نفساني و ظـاهري سـخن بـه ميـان      ،در ابتداي خطبه امام علي (ع)
رساند كه خداوند   هاي ماضي اين مهم را به گوش مخاطبان مي  ، با استعمال فعلاست آورده

متعال درِ جهاد و مبارزه با شيطان ظاهري و دروني را براي دوستان خاص خـود گشـوده و   
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بايد از آن بهره گيرند و جاي شكي هم نيست كه اگر فردي آن آگاهانه ترك كنـد، خداونـد   
در آورد.   ارمغان مـي  بهپوشاند و بال و مصيبت را برايش   لباس خواري و ذلت را به تن او مي

(ع) از دعوت مردم به امر بافضيلت جهاد صـحبت بـه ميـان     كه امام ،فرازي ديگر از خطبه
، دمكرها را متنبه   (امام علي) آن كه من ، مبني بر اينشدهمند   هاي ماضي بهره  آورد، از فعل  مي

ن كـه  ها هشدار دادم كه اگر از فرمـان مـ    ها را فراخواندم و به آن  با اشتياق و رغبت تمام آن
اي در انتظارتـان    خـواهم، سـرپيچي كنيـد، چـه آينـده       چيزي غير از صالح و خير شما نمي

  (ع) را در پي نداشت. اي جز ناراحتي امام  از طرف آنان نتيجه فتنپذيرن اماخواهد بود؛ 
(ع) در ايـن   گونه بيان كرد كه امام  توان اين  جهاد مي ةخطبهاي مضارع در   از بسامد فعل

ظاهر پيـروش نافرمـاني از    بهكه پيروان د شو ميمند   زماني از بار معنايي اين افعال بهرهخطبه 
هـاي    خوان همبسامد  زمينهكنند. البته ناگفته نماند كه در اين   (ع) را تكرار مي دستورات امام

  همين ادعاست. ةو تأييدكنند هدهند نشانروان نيز در خطبه 
معنـايي   ةبهر(ع) زماني از اين افعال  ن معناست كه امامبسامد فعل امر در اين خطبه بدي

طـور كـه در زبـان      كه همـان  بر اين مبنيبرد كه كالمش تنبيهي براي پيروانش بوده است؛   مي
شود، زماني كه در شرايطي خاص به فرد يا افرادي گفته شود كه كاري را   عرف نيز گفته مي

مگـر بـه   «شود   ها گفته مي انجام اين كار سر باز زنند، به آنآن فرد يا افراد از  اماانجام دهند، 
اي جـز نـاراحتي و پشـيماني      و اين عمل نيـز نتيجـه   »شما نگفتم كه اين كار را انجام دهيد

جويي آنان براي سرپيچي از فرمـان را بـا     (ع) از زبان پيروان خود بهانه راه ندارد و امام هم به
  ارد.گذ  هاي امر به نمايش مي  فعل
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دهـد،    جهاد نشـان مـي   ةخطبهاي القاگر را در   خوان همبا نظر به جدول فوق كه بسامد 
، اسـت  »راء، الم«كـه شـامل حـروف     ،هـاي روان   خوان همتوان گفت كه در اين جدول   مي
نـد. ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن       دار هاي ديگر  خوان هم را در مقايسه باترين بسامد  بيش
نظر   د. با امعاننكن  گرامون نوعي تكرار را براي مخاطبان تداعي مي ةنظريها نيز بنا بر   خوان هم

هـا در فرازهـايي     خـوان  هـم توان دريافت كه تكرار اين   مي   در بافت زباني و موقعيتي خطبه
بر نپـذيرفتن فرمـان    مبني(ع) نيز تكرار عمل پيروان خود را  القاگر معاني بودند كه امام علي

كنـد.    ها براي مخاطبـان تـداعي مـي     خوان همورزيدن به امر جهاد با تكرار اين  مبادرتبراي 
تـرين   هـاي روان در خطبـه داراي بـيش     خـوان  همكه بعد از  ،هاي خيشومي  خوان همبسامد 
؛ چرا كه مضمون خطبـه  است(ع) از پيروان خود  عليگر معناي تنفر امام   ند، تداعيا فراواني

رغبتي   (ع) با بي امام اما، استفراخواندن از روي شوق و اشتياق به امر جهاد  دهندة  نشاننيز 
طور معمول نيز انسان اگر چنين رفتاري از افرادي را ببيند و نتواند  بهشود و   رو مي هافراد روب

هـاي انسـدادي نيـز      خـوان  همشود. بسامد   او عارض مي كاري از پيش ببرد، چنين حالتي بر
  جويي پيروان خود براي ترك جهاد دارد.  (ع) از بهانه نشان از نارضايتي علي

  
  نتايج توصيفي مقاله. 10

هـا و    خـوان  همو امر بازتاب معنايي  ،بررسي معنايي در باب كاربرد افعال ماضي، مضارع .1
منتخب در بافت خطبه، تناسب  ةواژو دليل گزينش  يالمعن متقاربةها و بررسي واژگان   واكه

  دهد.  الفاظ با معاني را با فضاي خطبه مورد تأييد قرار مي
صـورت ادبـي صـورت     بـه و آوايي  ،اساس تناسب معنايي، سيمايي  چينش واژگان بر .2

امام (ع) در هر يك  هاي ائتالف لفظ با لفظ، لفظ با معاني مورد نظر  پذيرفته و اين مهم مؤلفه
  دهد.   از فرازهاي منتخب را مورد تأييد قرار مي

كه افعال ماضي خود  ؛ چرااستديگر در اين خطبه استعمال افعال با زمان ماضي  ةنكت .3
  ند.ا هبا نوعي تحقيق و حتميت همرا

چـه حـائز اهميـت     جهاد آن ةخطبزباني موريس گرامون در  ةنظريدر بخش بررسي . 4
، با توجـه    »ها خوان همها و   كاربرد واكه«د، كن القاگري آواها را در اين خطبه تأييد ميو  است
شان در فرازهايي از خطبه بوده است؛ بدين معنا كه در فرازهايي از اين خطبـه    معنايي به بار
ااميدي اي جز ن  نتيجه اماكند؛   (ع) در ابتدا با اميدواري مردم را به امر جهاد دعوت مي كه امام
هـاي تيـره     شـدن واكـه   غالبهاي درخشان و سپس  ، در ابتدا، بسامد واكهاست نداشته دربر
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هـا كـاركرد     ترين كاركرد واكه  الذكر مهم فوقهاي   رسد از ميان واكه  نظر مي بهمشاهده شده و 
كه در اين خطبه گله و شـكايت آن حضـرت از نافرمـاني      هاي تيره بوده است؛ چه اين  واكه

راه بـا كـاركرد    رسد و امام (ع) توانسته است با جمالتي چنـد هـم    پيروانش به اوج خود مي
  هاي القاگر اين مهم را به ذهن مخاطب القا كند.  واكه

كه  ،تفشي ـ  هاي سايشي خوان همتوان به بسامد   ها مي  خوان هماز كاركردهاي معنايي  .5
 يرضـايت ناهـاي خيشـومي كـه با     خوان هممد در بيان شكوه و شكايت كاربرد دارد و نيز بسا

هاي روان، كـه    خوان همتراشي افراد براي ترك جهاد متناسب بوده و بسامد   (ع) از بهانه  امام
  .دكركند، اشاره   نوعي تكرار را تداعي مي

  آيا ائتالف لفظ با معني در خطبة جهاد وجود دارد؟ .1
القاگري آواها چگونه در خطبـة جهـاد پيـاده    بر  مبنيزباني موريس گرامون نظرية  .2

  ؟شده است
هـا و    تراشـي افـراد، ايشـان از كـدام واكـه      بهانـه (ع) از  امـام  يرضـايت نابا توجه بـه   .3
  شده در نظرية موريس گرامون براي بيان مقصود خود بهره برده است؟ مطرحهاي   خوان هم

  
  ها نوشت پي

 

 قـرار  ديگـر  يـك  بـا ) نحـوي (ساختار  تركيب در كه است واحدهايي ميان رابطة نشيني هم رابطة. 1
 كـالم  عمودي محور در جانشيني روابط و دهند  مي تشكيل باالتر سطح از را واحدي و گيرند  مي

  . شوند  ميان واحدهايي است كه به جاي هم انتخاب مي
2. Morris Gramvn, 1866-1946. 

 چـون  هـم  يامـور  بـه  بنـدگان  بارةدر زين و شود  يم صادر خداوند جانب از كه است يافعال: فتنه. 3
و هر گاه فتنه از جانب پروردگار باشد،  است نديو عذاب از اعمال ناخوشا ،قتل ها،  بتيمص بالها،
باشـد، مخـالف حكمـت     يو بدون امر اله شانيا ياست، اما اگر از سو ريحكمت و تدب ياز رو

 مـنَ  أَشَـد  الْفتْنَةُ و«ده است؛ مانند: كرخداوند انسان را در موارد متعدد فتنه مذمت  بنابرايناست؛ 
  ).591: 1389 ،ياإلصفهان) (الراغب 191(البقره:  »الْقَتْلِ
  
  نامه كتاب
  .كريم قرآن
  .البالغه نهج
  .صادر دار: بيروت ،14 و، 10، 3، 1 ج ،العرب لسانتا).   (بي مكرم بن محمد منظور، ابن
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ـ بن: مشـهد  گـران، يمحمـد مقـدم و د   ي: قربانعلمترجمان، 1 ج ،البالغه نهج شرح). 1388( ثميم ابن ،يبحران  ادي
  .ياسالم يها پژوهش

ـ تأكبـا   يسـت يفرمال نقد ةيپابر  ييسه غزل سنا يبررس«). 1390( يريگ  خواجه طاهرهو  محمود ،يريبش  بـر  دي
  .9 ش ،3 س ،يفارس اتيادب و زبان نامة پژوهش ،»اكوبسني و گرامون سيمور يآرا
  .اجر: قم ،البالغه نهج خطبةچهل  ريو تفس شرح). 1386( يمحمدعل ،يخزائل

  .الجامعة و الحوزةقم: دراسات  ،اللغة مقاييس ترتيب). 1387( زكريا بن فارس بن أحمد الحسين ابو الرازي،
، بيـروت:  2 و 1 المجلـد  ،اللغـة مقـاييس   معجـم ). ق 1420( زكريـا  بـن  فارس بن أحمد الحسين ابو الرازي،
  .العليمةالكتب   دار
  تهران: سمت. ،)عيبد(فن  ييآرا  سخن هنر). 1382( محمد راستگو،
 خداپرسـت،  حسـين  ترجمـة  ،القرآن غريب في المفردات). 1389( محمد بن حسين اإلصفهاني، الراغب
  .اسالم نويد: قم
  نا. : بيجا  يب ،البالغه نهج(ع) در  يامام عل دگاهياز د جهاد). تا  ي(ب يعل  عباس ،يزنجان
 عواطـف  تيريمـد  و(ع)  يعلـ  امام«). 1394واصل ( يارمحمدي بيمسو  ،يقائم يمرتض نوذر، ،يعباس

 ،يفرهنگـ  مطالعـات  و يانسـان  علوم پژوهشگاه ،يعلو نامة پژوهش ،»جهاد و هيشقشق يها  خطبه در
  .1 ش ،6 س
 آسـتان : مشـهد  شتا،  يالدسوق ميابراه و مقدم  يعلو محمد ترجمة ،اللغة يف الفروق). 1363( ابوهالل ،يعسگر

  .يرضو قدس
  .هجرت: قم ،6 ج ،العين). ق 1420( احمد ابن خليل الفراهيدي،

  .ةياإلسالم: دار الكتب ، تهران7 و، 6، 5، 4، 2، 1 ج ،قرآن قاموس). 1352( اكبر يعل ،يقرش
  .هرمس: تهران ،القا و آوا). 1383( مهوش قويمي،
ـ ادب خيتار ،»شمس اتيغزل در ييافزا قائده«). 1387( ينياسي ديامو  فاطمه ،يمدرس  علـوم  نامـة  پـژوهش  ،اتي

  .3 ش ،يانسان
  .نشر: تهران، 12، و 11، 9، 7، 2، 1 ج ،القرآن كلمات في التحقيق). 1360( حسن المصطفوي،

 .سمت: تهران ،يشناس ييبايز دگاهياز د عيبد). 1388( يتق ار،يكام انيديوح


