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Abstract

According to Islamic jurisprudence, whoever commits a forbidden act deserves

punishment in the Hereafter. Regarding the entitlement to the worldly punishment,

some taboos, according to the circumstances, are subject to a certain punishment,

namely, “hadd”, “qisas” and “compensation”; the cause, type and amount of each of
them are specified in the Holy Shari’a. But there is no specific punishment assigned
to some taboos in the Shari’a. Regarding those taboos lacking any assigned
punishment, the rule of the “punishment for all forbidden acts” is a well-known law

among the jurists, according to which all forbidden acts should be punished.Banking

on the generality of this rule in the executive arena leads to unlimited expansion of

repressive policies. Basically, this paper, using a descriptive-analytical-critical

method, seeks to shed more light upon Imam Ali’s (AS) encounter with taboos
lacking any assigned punishment. Based on that, the paper criticizes the generality

of the law of “punishment for all forbidden acts”. According to the results, the
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measures taken by Imam Ali (AS) against such taboos does not necessarily end in

punishment. The manner in which the Imam confronted the taboos can be explained

in two forms: deterrent measures and reactionary measures. The punishment has

been only one of the types of reactionary measures. In the biography of Imam Ali

(AS), it says that, on condition of necessity, the act of punishment to deal with

taboos is not denied, but is an absolute reliance on it for deterring taboos and using it

in any case, regardless of other measures and arrangements, is debatable.

Keywords: Imam Ali, Jurisprudence, Punishment, The rule of “punishment for all
forbidden acts”.
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خورد که مسـجع  (ع) به چشم میامیرالمونین علیجمله و عبارتی در سخنان ر است. کمتآن
اسـت.  » مجـاورت جـادوي «گـاه پیـدا و پنهـان    از این رو کالم ایشان عرصهو موزون نباشد. 

اسـت کـه  آوایی يهـا تکرارگوید بـه معنـاي  کدکنی میگونه که شفیعیآنمجاورتجادوي
معناییدااتحوانسجام؛معناییکارکردهايازکنند. منظورادــ ایجتنـمدراییـمعنکارکردي
ورايازتازهمعنايآفرینشو یادورندهمازمعناییلحاظازکهاستواژگانیبهبخشیدن

مجـاورت  مجاورت هم. این پژوهش با تحلیل جـادوي در اینـمتبيواژهدووريـصابهـتش
هایی که در فرآیند انتخاب و ترکیب واژگـان بـر   هنرسازهنشینی و جانشینی، در دو محور هم

شناساند و معـانی  زند را بازمیزدایی در بافت معمول کالم میاین دو محور، دست به آشنایی
نمایانـد.  شود را به مخاطب مـی اي که از این رهگذر در اسلوب و ساختاري نو خلق میتازه
مجــاورت در کــالم دهــد جــادويیچــه از ایــن پــژوهش بدســت آمــد بــه مــا نشــان مــآن

نیـاز  شود و حضـرت بـی  آوایی الفاظ و کلمات منحصر نمیامیرمومنان(ع) در همگونی و هم
هاي بافت کالم که همـان موسـیقی معنـوي اسـت نیـز      ترین الیهاز صنایع بدیع و در درونی
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نهـانی  هـاي پ مجاورت در این عرصه با ایجاد تناسبزند. جادويدست به آفرینش معانی می
علـی(ع)  بدیل در اعجاز کالم حضـرت میان اجزاء سخن، نقش خود را به عنوان عنصري بی

دهد.نشان می
هاالبالغه، خطبهمجاورت، موسیقی درونی، تکرار، نهججادويها:دواژهیکل

. مقدمه1
ه دارد، این اصـل پربـار اسـت کـه     شناسی شناختی بر آن تکیترین نکاتی که زبانیکی از مهم

تواند از یک موقعیت تعـابیر زبـانی   تعبیري بر مفهوم سازي خاصی مبتنی است. انسان میهر
هـاي مهمـی   دهنـد، تفـاوت  مختلفی داشته باشد. این تعابیر، هرچند یک موقعیت را نشان می

ي از این رهگذر یکـی از عـواملی کـه در اندیشـه    »5، 1398راستگو:«ها وجود دارد.میان آن
تاثیر یک متن بر مخاطب منجر مـی شـود کـاربرد متفـاوت زبـان از طریـق       گرایان به صوت

انتخاب موسیقی مناسب براي بیان مطالب گوناگون است. گزینش و چینش مناسـب واژگـان   
در ساختار و بافت کالم باعث ایجاد موسیقی و در نهایت تأثیر بر مخاطـب مـی شـود علـت     

دسـتوري و خـروج از   ی نقـش هـاي  این تأثیرگذاري، نخست حیرت مخاطب از جابه جـای 
هنجار عادي زبان است که ذهن را درگیر درك معنا می کنـد و دوم لـذت بـردن از گـزینش     
واژگانی است که در جایگاه مناسب با حال و هوا و ضرب آهنگ جمله ها انتخاب شده انـد  

الیسـم،  از این رهگذر، در مکتـب فرم .منحصربفرد در ترکیب کالم نشسته اندو با سلیقه اي 
رمیـان واژگـان و اجـزاي کـالم در     تناسب و هارمونی کالم حاصـل ارتباطـاتی اسـت کـه د    

گیـرد. ایـن   صورت مـی (pardimatic axis)و جانشینی(Syntagmatic axis)نشینی محور همدو
سوسور مطـرح  » شناسی عمومیدوره زبان« ترین مباحثی است که در کتاب دو محور از مهم

بـوده و  » انتخـاب « ) یکی از این دو رابطـه مبتنـی بـر    38: 1383سکولز، شده است. ( نک : ا
نشینی همان محور افقی کالم اسـت کـه اجـزاي    است. محور هم» ترکیب « دیگري مبتنی بر 

کنند.نشینی برقرار مینشین شده رابطه همکالم در آن با یکدیگر هم
ی چگـونگی قـرار گـرفتن    ي همنشـینی، یعنـ  از آنجا که براي ساختن یک عبارت، رابطه

ها و قوانین خاصـی  ي گفتار باید مطابق روشواژها در کنار یکدیگر بر روي زنجیرهتک
که قواعد نحوي زبان نام دارنـد، صـورت بگیـرد تـا آن عبـارت داراي معنـی و مفهـوم        

،1387مهري بـاقري (گویند. نیز می» ي نحويرابطه« ي همنشینی را روشنی باشد، رابطه
43(
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وجوي معنا در چهـارچوب  شود که به معناي جستآیی نیز تعبیر مینشینی به باهمهماز
شـود.  هـاي همنشـین سـنجیده مـی    بافت مـوقعیتی جملـه اسـت و واژه در ارتبـاط بـا واژه     

)60، 1400(حاجیلوئی محب: 
محور جانشینی محور عمودي کالم است که در آن اجزا جانشین یکـدیگر شـده روابـط    

کنند. هردو محور همانند تاروپود کالم هسـتند کـه بـراي بافـت آن     م برقرار میجانشینی باه
باید در هماهنگی کامل با یکدیگر به کار گرفته شـوند. هـر انتخـابی بایـد بتوانـد در محـور       

توان گفـت بافـت کـالم و معنـاي     طوري که مینشینی با دیگر اجزاء قابل ترکیب باشد. بههم
شود. بر اساس این دو نـوع  تخاب و ترکیب باهم است که حاصل میمورد نظر آن از فرایند ان

توان نوع تناسب ها در متن مورد نظر را بررسی نمود و توازن ها و هماهنگی هـایی  رابطه می
ــان و  ــا، واژگ ــا و هجاه ــف واج ه ــه در ســطوح مختل ــاده اســت  را ک ــاق افت جمــالت اتف

شود در امـر تفهـیم   این روست که گفته میها را بیان نمود. از کرد و کارکردهاي آنشناسایی
و تفهم، روابط واژه ها برروي زنجیره گفتار بسیار حائز اهمیت است. بنابراین بـراي سـاختن   

گیرد؛ یکی عمل گزینش، یعنی انتخـاب یکـی   یک جمله و رساندن پیام دو عمل صورت می
منتخب و برگزیـده در  از اجزاي یک مقوله دستوري و دیگري قرار دادن با قاعده این اجزاي 

دیگر بر روي زنجیره گفتار.کنار هم
نشینیمحور هم

مخریدبزرگکتابیکدیروزمنمحور جانشینی

يخریدکوچکدفتردوامروزتو

نشینی و جانشینینمونه اي از چینش واژگان در محور هم

متنــوع و منجــر بــه ارتباطــات توانــد گــزینش و مجــاورت هنرمندانــه ایــن عناصــر مــی
گونه اي که نـوعی موسـیقی   شناسیک باشند. بهشود که داراي زیبایی و اهمیت جمالمختلفی

بهـره  » مجـاورت جـادوي «نشینی در متون فنـی وجـود دارد کـه  از    در روابط واژگانی و هم
به این ترتیب که ذهن گوینده یا نویسنده به هنگام اداي جملـه هـا نـوعی قـانون     است. برده

گیرد تا تـأثیر کـالم در مجـاورت واژه هـا بیشـتر شـود. از ایـن        یی را در نظر میذهنی و آوا
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سـوي  کنیم، در حقیقت رفتن از لفظ بهمجاورت تعبیر میرهگذر آنچه از آن به عنوان جادوي
معنا و یا ایجاد و آفرینش معنا از طریق موسیقی صوري موجود در کلمات است که بـر روي  

مجـاورت در  افتد. دکتر شفیعی کدکنی در مقاله جـادوي اتفاق مینشینی و جانشینی محور هم
مجـاورت یکـی از عوامـل تعیـین کننـده در      جـادوي «گویـد :  تعریف این ساختار هنري می

مفسرین و اربـاب  را همان چیزي که بعضی از انواع آنست هاي بالغیتأثیرات زبانی و شیوه
، 1377:(شفیعی کـدکنی » اند.فرنگی شناختههاي آن در زبانبالغت با عنوان جناس یا معادل

کند:وي در بررسی دیگر در این باب خاطر نشان می) 17
از میان جلوه هاي متنوع موسیقی شعر که شامل موسیقی بیرونی یـا عروضـی، موسـیقی    

هـا، موسـیقی معنـوي یـا کـاربرد      کناري یا موسیقی ایجاد شده از طریق قوافی و ردیـف 
ظیـر، تضـاد، پـارادوکس، حـس آمیـزي      ان هنري مانند مراعـات ن برخی از شیوه هاي بی

غیره، سرانجام موسیقی درونی، ایـن مـورد اخیـر اسـت کـه عرصـه تجلـی جـادوي        و
)31،1383است. (شفیعی کدکنی و گلچین؛ مجاورت

» رسـتاخیز کلمـات  «در کتاب "مجاورتجادوي"کدکنی با باز کردن فصلی به نام شفیعی
هاي ادبی صورتگرایان روس است به اهمیـت ایـن مقولـه    ي نظریهربارهگفتارهایی دکه درس

کند. البته نکته مهمـی کـه وي بـه آن    ها اشاره میدر قوت بخشیدن به اندیشه هاي فرمالیست
کـاربرد انـواع جنـاس و صـنایع     مجـاورت فراتـر از  جـادوي «دهد ایـن اسـت کـه    توجه می

نزدیکـی کلمـات در صـورت و اشـتراك در     کند کـه  است و تنها زمانی خودنمایی میلفظی
تـر  موسیقی لفظی منجر به آفرینش معنی تازه شود و یا مفهوم مورد نظر شاعر را با قوت بیش

مجـاورت کلمـات دور از هـم و گـاه متضـاد را در طیـف       به مخاطـب القـا نمایـد. جـادوي    
ــی  ــرد م ــه آنمغناطیســیِ خــود گ ــن رهگــذر ب ــت، انســجام و آورد و از ای ــا عینی اتحــاد ه

انسجام متن، مفهوم معنایی است که بـه روابـط معنـایی موجـود در مـتن      «بخشد. میمعنایی
کند. بخشـی از انسـجام از رهگـذر دسـتور و     را به عنوان متن مشخص میکند و آناشاره می

) و مـا در پرتـوِ   211، 1399یخانی: قنبري پر» ( یابد.بخشی دیگر از رهگذر واژگان تحقق می
ــد مجــاورت، از رهگــذرِ تشــابه صــوريِ واژگــا جــادوي ــدر از یکــدیگر دورن ــه چق - ن ک

» کنـیم ها را چنان که در صورت، در معنی هم نزدیک به هم احسـاس مـی  شویم  آنمیغافل
ــاب محــور جانشــینی، آنجــایی کــه جــادوي 418،1396شــفیعی کــدکنی:( مجــاورت ) در ب

هـاي  مشـترك لفظـی هسـتند، معـادل    آفریند اگر به جاي کلماتی که داراي موسیقیمیمعنی
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ها را قرار دهیم، معنی تازه، تقویت معنایی و تناسب ایجاد شده در صـورت اول بـه کلـی    آن
محو خواهد شد و دیگر نه از آن آفرینش هنرمندانه معـانی خبـري خواهـد بـود و نـه از آن      

کارکردهـاي  توانـد مجاورت میموسیقی لطیف و پنهان در بافت کالم. با این توضیح جادوي
زیر را در کالم داشته باشد:

. آفرینش معنی1
انسجام و وحدت معنایی بخشیدن.2
. تقویت معنی یا القاي مفهوم مورد نظر3
تقویت بار عاطفی کالم.4
. ماندگاري کالم از طریق تقویت موسیقی درونی آن5

لهمسئبیان1.1
گـذارد در زبـان عربـی    صـحه مـی  کـدکنی بـر آن  گونه که دکتر شـفیعی مجاورت آنجادوي

هـاي اجتمـاعی   نیرومندتر از زبان فارسی ظاهر شده است و داراي تأثرات عمیقی در اندیشـه 
کنـد و در بـاب   ي مثبـت و منفـی تقسـیم مـی    مردمان ما بوده. وي این تأثرات را به دو دسته

نمایـد ولـی بـه    هایی از ادب فارسی میـزان ایـن تأثیرپـذیري را بـازمی    هرکدام با آوردن مثال
مجـاورت  پردازد وي اگرچه به اهمیـت جـادوي  مجاورت در متون عربی نمیجایگاه جادوي

کند ولی به تبیین و توضیح آن بطور جزیـی و مفصـل   در متون کهن و کتب مقدس اشاره می
بندي آراء شـفیعی کـدکنی در مقـاالت    کند. در این رهگذر پژوهش حاضر با جمعورود نمی

در یکـی از برجسـته تـرین متـون     مجـاورت را ست تا خاسـتگاه جـادوي  مختلف در صدد ا
گیري آن متون را از این هنرسـازه بـه   عربی یعنی نهج البالغه بازشناسد و چگونگی بهرهادب

اي کـه ایـن تحقیـق بـدان     تـرین مسـئله  مخاطبان خـویش نشـان دهـد. در ایـن راسـتا مهـم      
خلـق معـانی جدیـد در کـالم     مجـاورت در پرداخت این است کـه  نقـش جـادوي   خواهد

مجاورت در بیان حضرت علی (ع) چگونه است و عناصر مهم و خالق شکل گیري جادوي
ایشان کدامند؟
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اهمیت تحقیق2.1
به مقوله شعر پرداختـه اسـت   "مجاورتجادوي"هاي صورت گرفته در مورد اغلب پژوهش

فا بـا محـدود کـردن دامنـه     انـد. و یـا صـر   و از کارکرد مهـم آن در عرصـه نثـر غافـل بـوده     
اند.به سجع و جناس، کارکرد ناقص و ضعیفی از آن ارائه داده"مجاورتجادوي"

تـرین کتـاب بالغـی نثـر، در متـون      تحقیق حاضر با انتخاب نهج البالغه به عنوان عظـیم 
در ایـن شـاهکار ادبـی    "مجـاورت جـادوي "بـار، هنرنمـایی بـی بـدیل     اسالمی، براي اولین

ي ترتیـب و چیـنش هنرمندانـه واژگـان بـر      شناساند و با نشان دادن نحوهرا بازمیامیرمومنان
محور همنشینی و آشکار کردن نقش خالق حضرت در انتخاب و گزینش هر واژه هماهنگ 

بـاره بـه عالقمنـدان    با موسیقی و معنا، بر محور جانشینی، سـعی دارد پژوهشـی نـو در ایـن    
عربی ارائه دهد.  _جستارهاي ادبی

پژوهشۀپیشین3.1
اي مسـئله جـادوي  تر اشاره شد نخستین بار دکتر شفیعی کدکنی در مقالـه طور که پیشهمان

مجلـه  » مجـاورت جـادوي «مجاورت را مطرح ساخت ( شفیعی کـدکنی، محمدرضـا: مقالـه    
)  و چنـد سـال بعـد در مقالـه اي دیگـر بـا       1377بخارا سال اول شـماره دوم، مهـر و آبـان    

ــتا  ــاري اس ــادوي   همک ــش ج ــی نق ــه بررس ــین، ب ــا گلچ ــعاري از  د نادی ــاورت در اش مج
هـایی از جـادوي  جلـوه «پرداخت. ( شفیعی کدکنی، محمدرضا، گلچین، نادیـا. مقالـه   مثنوي

1380ان ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهـران، زمسـت  مجله دانشکده»مجاورت در مثنوي 
ی عالقمنـدان را بـه پـژوهش در    اگرچـه اسـتاد شـفیعی کـدکن    ) 29- 42صص 1381و بهار 

هـاي نگارنـده حـاکی از ایـن حقیقـت اسـت کـه        باره فراخوانده لکن  جستجوها و یافتهاین
مجاورت بسـیار انـدك از حـد انتظـار اسـت و      هاي مستقل و مفصل در باره جادويپژوهش

مجـاورت بررسـی   جستاري که اثري ادبی متعلـق بـه زبـان عربـی را از نقطـه نظـر جـادوي       
هـاي  هایی اشاره کرد که به طور کلی جنبـه توان به پایانامهباشد دیده نشده است.  اما میکرده

ــج ــهفرمالیســتی نه ــه را در بوت ــتهالبالغ ــق گذاش ــهي تحقی ــد از جمل ــد،ي آنان ــا : زریون ه
وزبـان ارشـد کارشناسـی نامهپایان(البالغهنهجازهاییخطبهفرمالیستینقد) 1392(نیلوفر
دانشـگاه میراحمـدي، سیدرضـا : مشـاور استادایوکینجفیعلی: راهنمااستاد) عربادبیات
اسـاس بـر البالغـه نهـج هاينامهشناسیزیبایی) 1396(عباسنژاد،و دیگري : محدثی.کاشان
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خضـري علـی : راهنمـا استاد) عربادبیاتوزبانارشدکارشناسینامهپایان(فرمالیستینقد
.فارسخلیجدانشگاهبحري،خداداد: مشاوراستاد

مجـاورت در ادبیـات فارسـی    هـا در بررسـی جـادوي   ترین پـژوهش در این رهگذر مهم
بـه قلـم علیرضـا اسـدي و     » مجـاورت در امثـال عامیانـه   بررسی جـادوي «عبارت است از : 

پـاییز و  4نامـه فرهنـگ و ادبیـات عامـه سـال دوم شـماره       محمدرضا خمان که در دو فصل
مجاورت در شـعر فارسـی   اي با عنوان بررسی جادويچاپ رسیده.و پایانامهبه1393زمستان 
مرتضـوي  الدین: سیدجمالو استاد مشاور,صفري: جهانگیراستاد راهنما.بهاره ضیاییبه قلم 

1390شگاه شهرکرد سال دان

. بحث2
مجاورت در زبان عربیجادوي1.2

ورونـد میبینازاندکیازبعدوکنندمیحرکتفضادرکههستندحسیقابلامواجآواها،
شـادي، جملـه ازهـایی داللـت ومانندمیگوشدرنوسانشانشدتبهبستهنهاآقسمتی از

ارتبـاطی وجـود ها بـه عرب)14: 2000الصغیر:(حسین.همراه دارندبه...وامرنهی،اندوه،
فعـل نـوع باشدناداهنگامکلمات،ریتموآهنگکهمعتقدند، چرالفظوصوتبینحسی

)68،2008عبداهللا: دارند.(فریدتجانسواسم نزدیکیو
زبان عربی زبان موسیقی است و هر لفظ در کنار داللـت معنـایی کـه دارد، داراي ارزش    
موسیقایی نیز هست چراکه ادب عربی در طبیعت و سرشـت خـود تمایـل شـدید بـه جنبـه       
صوتی و شنیداري لفظ دارد و این موضوع در تاریخ ادبیات این زبان و تـاریخ امـت عربـی،    

ریـتم و آهنـگ از   «گویـد:  امري کهن و پرسابقه است. چنانکه ابوزید در کتاب معناي متن می
) 270،1380ابوزیـد:  » ( آیـد شـمار مـی  نگ، أعم از شعر و نثر بههاي متون برجستۀ فرهنشانه

فلم تکن األمۀ العربیۀ امۀ قارئۀ و ال کاتبۀ و إنما کانت أمـۀ ناطقـۀ   « شود : اي که گفته میگونهبه
محققین بر این باورند که منشأ این میل ذاتی عـرب بـه ایقـاع و موسـیقی الفـاظ و      » فصیحۀ

اندکی تساهل، به شخصیت عربـی قـدیم، محـیط صـحرا  و نغمـه      شیوع آن در گفتارشان، با 
وشـعر بـا کـردن زنـدگی واسـطۀ بـه صدراسـالم گـردد. عـرب  یکسان و مکرر آن بـازمی 

قـرآن، صـوتی زیبـایی . کـرد دركراقـرآن موسـیقایی ارزشکاهنـان، سـجع باگرفتنانس
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ایـن بـه اشـاره با"رافعیصادقمصطفی". رسیدعربهايگوشبهکهبودچیزينخستین
:گویدمینکته

صـداي . نداشـت راهـی آنبرابردرشدنتسلیمجزشنید،میراقرآنازآیاتیکسیهر
بـر کـه متونیسایرهماننداین،وکردمیلمسراشنوندهمغزاجزايهمۀقرآن،خالص

.شـود آمیختهآنباوذوب،رااوروحکهبودچیزيهمچونبلکهنبود،شود،خواندهاو
)16،1381رافعی:(

البالغهمجاورت در نهججادوي2.2
ممتاز نمـوده و در فرهنـگ   ي بالغیبارزترین ویژگی نهج البالغه، که آن را از دیگر کتاب ها

و ادب اسالمی به آن جایگاهی برجسته بخشیده است، عبارت پردازي زیبا، آرایـش لفظـی و   
روح و آهنگ حماسی آن است. مفاهیم عالی و ماندگار آن که با فطرت انسان گره خـورده و  

و ي وحی مایه گرفته، آن گاه کـه بـه زیـور هنـر و بالغـت آراسـته مـی شـود         از سرچشمه
هاي لفظی و معنوي، به خصوص سجع و آهنگ کالم، به آن جان مـی بخشـد، روح   ناعتص

ا، کلمـه بـه کلمـه بـه دنبـال      ده را به تسـخیر خـود درمـی آورد و جـان شـیفته ي او ر     نشنو
کم تر جمله و عبارتی در سخنان حضرت(ع) به چشم می خورد که مسـجع  . کشاندمیخود

ن و قالبی متناسب براي سخن به وجود مـی آورد  و موزون نباشد. موزونی سخن، شکلی معی
که هم موجب التذاذ است و هم به فهم سخن و حفظ آن کمک می کند، هـم از خسـتگی و   

از ایـن رو کـالم   .سـازد کاهد و هم شنونده را براي قبول معانی آماده مـی ماللت مخاطب می
هـایی دقیـق   بستن هنرسازهکاراست که با به» مجاورت جادوي«گاه پیدا و پنهان ایشان عرصه

زدایـی  نشینی و جانشینی، دست بـه آشـنایی  از فرآیند انتخاب و ترکیب واژگان  بر محور هم
کند و مقصود خـویش را از ایـن طریـق بـا     در بافت معمولی کالم زده و معانی تازه خلق می

اي یـا نامـه  کند. شایان ذکر است، نگارنده بر خطبـه قدرت و رسایی بیشتر به مخاطب القا می
پراکندگی این هنرسـازه را در  کندهایی مختلف، سعی میخاص متمرکز نبوده و با ذکر نمونه

هـا و شـواهدي کـه نویسـنده     جاي کالم حضرت علی(ع) یادآور شود. همچنین نمونـه جاي
هـا براسـاس نسـخه دکتـر صـبحی      برگزیده است مطابق ترجمه دکتر شهیدي بوده و خطبـه 

است.صالح
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شقشقیه)ۀسوم ( خطبۀمجاورت در خطبجادوي1.2.2
کـه اسـت ) ع(علـی حضـرت هـاي خطابـه پرمحتواترینومشهورترینازشقشقیهيخطبه
ایـن در) ع(علیامام. است،خودازپیشخلفايازانتقاداتوهادادخواهیها،شکوهشامل
بیـان وخالفـت غصـب برابـر دربه واکنشکالمی پر طنین و با موسیقی سحرانگیزباخطبه
بـراي وپـردازد مـی اسـالمی جامعـه برگشتهواردهايآسیبوخلفاانحرافاتها،بدعت
هـاي بـدیعی بـه ویـژه     هنرسـازه و آفرینش این موسـیقی از مخاطبوجوددرمفاهیمالقاي

مجاورت بهره فراوان برده است.  جادوي

مجاورت در محور همنشینی) جادويالف
ارتبـاط صـوت و موسـیقی    باي بیـان امیرمومنـان(ع) در ایـن خطبـه     زیهاي کی از جنبهی

عمیـق کـالم ایشـان بـر     گـذاري  با معناي آنهاست؛ امري که موجب تأثیرعبارات و جمالت 
حروف از لحاظ قرب و بعد مخـارج، تقـارب و تضـاد    و همنشینیچینششود.مخاطبان می

جاي جـاي سـخن   کلمات درصفات، تعدد و توالی حرکات و تأثیر آن بر صوت و موسیقی
ــا کــل بافــت ارتبــاط و  حضــرت علــی (ع) تصــاویر و معــانی مختلــف مــی  آفرینــد کــه ب

دارد.سوییهم
».أَما و اللَّه لَقَد تَقَمصها فُلَانٌ«
پیـراهن چـون رامسـلمین خالفـت قحافـه ابـو فرزنـد کهسوگندخدابهتاریخاياال«

)48، ص 3(خطبه» درپوشید
بـه تقویـت معنـاي    » مـیم «، یعنـی تکـرار حـرف    »تقمـص «شـدن عـین الفعـل    فمضاع

از حروف غنّـه اسـت   » میم « انجامد که کل بافت خطبه شقشقیه گویاي آن است. میايویژه
شـود؛  که به هنگام تلفظ آن هوا در بینی حـبس شـده و باعـث شـدت در نـوع اداي آن مـی      

صیف حوادث سخت و شـدت و برخـورد   از حروف مجهوره است که در تو» میم«چنین هم
کـه آن نیـز از حـروف مجهـوره     » فقـا «کاربرد دارد. این ویژگی و مجـاورت آن بـا حـرف    

نشینی ایـن واژه درکنـار عبـارت    همراه دارد. و هماست و در تلفظ خود نوعی شدت بهقوي
کـه  آفرینـد که حاوي تأکید و قطعیت است، ایقـاعی صـوتی مـی   » قد«و »الالم«قسم و » أما«

کنـد.  مسئله غصب خالفت را با بیانی هنرمندانه و مستور، در ذهن مخاطب خویش حک می
بر اساس تعریفی که از شفیعی کدکنی و میترا گلچـین ارائـه شـد تشـابه آوایـی ایـن نـوع از        
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در ابتدا کششی ایجاد کرده و سپس در مجاورت حاصل شده کارکردي معنـایی  مجاورت ها، 
القـاء مفهـوم مـورد نظـر گوینـده      کنـد، یـا بـه    که یا ایجاد معنا میشود، کارکردي حاصل می

بخشـد.  بخشد، یا به واژگانی که از لحاظ معنایی از هم دورند وحدت یا نزدیکی میمیقوت
ن بـودن کـالم حضـرت امیـر (ع)     نیـز بـه قطعـی و راسـتی    » تقمـص «ترتیب چینش قسم و 

دهد.میتوجه
ــا     ــویش را ب ــالم خ ــر (ع) ک ــرت امی ــ«حض ــروف   »زههم ــه ح ــه از جمل ــدة«ک » ش

در ایـن گفتـار، قـوت و درشـتی     » شـدة  ». « أمـا واهللا  « شود آغاز نموده است: میمحسوب
بـه هنگـام تلفـظ مخـرج آن،     حرف است که به دلیل حبس شـدن صـوت در جریـان نطـق     

ة هشـت حـرف اسـت کـه در عبـارت      ) و حـروف شـد  71ه:1426عبـاس  (افتد.میاتفاق
جمع آمده است. با اندکی تأمل در حروفـی کـه امـام در    » أجدت طبقک«یا » بکتقط أجد«

خواهیم شد. مجاورت موسـیقایی  » شدة«این خطبه به کار گرفته، متوجه بسامد باالي حروف 
از حــزن و انـدوه و عتــاب  ايایـن حـروف در کنــار یکـدیگر، خطبــه شقشـقیه را در پـرده     

است.فروبرده

مجاورت در محور جانشینی) جادويب
بـریم و  در محور جانشینی، به نکته لطیفی در کالم حضرت پی می» أال « در بررسی واژه 

» أمـا  « استفتاحیه، علی رغم شـباهت بسـیار آن بـا    » أال « آن اینکه ایشان سخن خویش را با 
« بـراي  » أمـا  « اي که تفاوت بین آن دو بسیار اندك است. به طوري که گونهآغاز ننموده؛ به

قبـل  » أال « بیشتر قبل قسم و » أما « گردد. همچنین براي استقبال استعمال می» أال « و» حال 
گیـرد کـه   قرار می» أما « اي بعد از گوید: بندرت جملهباره میآید. ابن هشام در ایناز ندا می

) در این رهگذر مراد حضـرت از  123؛ 1ق. ج 1416با قسم آغاز نگشته باشد. ابن هشام، 
» مـیم  « در کنـار  » همـزه  « است نه آینده. عالوه بـر آن مجـاورت   » ل ( حا« بیان، اظهار این 

اسـت کـه   » مجهـوره  « خود از حـروف  » میم « کند؛ چراکه تناسب ایقاعی بیشتري ایجاد می
بهره یکسان از شدت و رخاوة را داراسـت. و در بـه تصـویر کشـیدن احساسـاتی از جملـه       

کند. کالم حضرت امیر (ع) نیز در این خطبه آکنـده  ایفا میغضب، درد و بغض نقش بهتري
ــازگر مناســ     ــدایی آغ ــروف ابت ــوده و ح ــرت ب ــاعی   از درد و حس ــدن ایق ــراي آفری بی ب

است.  انگیزحزن
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رسیم که استعاره یا کنایه از خالفت اسـت  می» تقمص« در این کالم امیرمومنان، به واژه 
کلمـه  مـا را بـه ایـن مفهـوم      لتصـاق باشـد. ایـن    تواند شـدت گـرفتن یـا ا   که وجه شبه می

دهد که مسئله خالفت نزد حضرت بی شباهت به لباس نیسـت کـه در گـذر زمـان     میسوق
پذیرد و انسان دائما ناگزیر از تغییر و عوض کردن آن است. برگزیدن ایـن  کهنگی و زوال می

سیاسـی یـک   ي یـا مرحلـه  واژه از جانب حضرت گویاي این حقیقت اسـت کـه هـر دوره   
کـه در  چنـان است هم» انتقال « ي معناي که بافت کلمه نیز دربردارندهاست، به طوري »دولۀ«

).43(آل عمـران،  "تلْک الْأَیام نُداوِلُها بینَ النَّاسِ ولیعلَم اللَّـه الَّـذینَ آمنُـوا   "قرآن کریم داریم : 
بـر مطاوعـه (اثـر پـذیري ) و تکلّـف      باشد میاز باب تفعل» تقمص« جا که چنین از آنهم

تناسـب  بینیم. و نیز از طرفی به عدممیگونهاین» التّخشع « ي که در  واژهدالت دارد همچنان
و از سویی دیگر به تاثیر پذیري مردم و عدم معرفت آنها نسـبت بـه   » قمیص « با » متقمص «

کندي خالفت اشاره میمقوله
نهفته است بـدین صـورت کـه    » تقمص«نی نکته لطیفی در گزینش در باب محور جانشی

هـا  گویند که قبل از سایر لباس. قمیص پوششی را میقَمیصاً جدیداً : لَبِسهتَقَمص» : تقمص«
ز کلمــاتی کــه بــا ایــن واژه اشــود و چســبیده بــه بــدن اســت ( زیرپیــراهن).پوشــیده مــی

بـه طـور کلـی، مطلـق     » لبس « اشاره کرد. » دثر « و » لبس « توان به میهستندالمعنیمتقاربۀ
هـا بـر تـن کننـد و     لباسـی اسـت کـه بـر روي لبـاس     » دثـر  « رسـاند.  لباس پوشیدن را می

) 3739، 5،ج1119کشد. ( ابن منظـور:  است که شخص موقع خواب بر روي خود میلباسی
یعنـی اي جامـه بـه خـود پیچیـده      » ریا أیها المدث« مانند کالم خداوند متعال در قرآن کریم : 

برخیز و انذار کن.  
عنـوان  ته باشد که او از مسأله خالفت به(پیراهن) شاید اشاره به این نک» قمیص«تعبیر به 

پیراهنى براى پوشش و زینت خود بهره گرفت در حالى که این آسیاب عظـیم، نیـاز بـه    
کنـد و از انحـراف   شـدیدش حفـظ  محور نیرومنـدى دارد کـه نظـام آن را در حرکـت    

.ها، حافظ آن باشد و به نفع اسـالم و مسـلمین بچرخـد   دارد و در نوسانات و بحرانباز

)130،1392(سجادي:

وجـود دارد کـه   » قمص « هسته معنایی هر سه کلمه یکی است اما تالزم و پیوستگی در 
تـر  و انسان کمهمراه آدمی است"زیرپیراهن"طور که نیست. یعنی همان» دثر« و » لبس« در 

کند، ابوبکر نیز هنگامی که خالفـت را تصـاحب نمـود بـا آن هماننـد      آن را از خود جدا می
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چنـین  هـم » معامله کرد و تا آخرین لحظات عمرش آن را از خود جدا نساخت."زیرپیراهن"
مشدد در بـه تصـویر کشـیدن شـدت حالـت      » میم« و » قاف«با مجاورت حروف » تقمص« 

کنید بهترین انتخـاب در  کند. همانطور که مالحظه میتري ایفا میش موفقغصب خالفت، نق
نشینی با سایر عناصر جمله با معانی مورد نظـر  است که در هم» تقمص«محور جانشینی واژه 

تر است. استاد شـفیعی کـدکنی   حضرت، همگونی بیشتري دارد و با موسیقی کل بافت همراه
آورد:  در مثنوي مثالی شبیه به این نمونه میمجاورت ي بررسی جادويدر مقاله

مرده پوشیده از بقـاي او قبـا  جان ناري یافت از وي انتفـا 

ي همجــنس در حــروف و داراي در مصــرع دوم، از نــوع احضــار کلمــه» قبــا«و » بقــا«
لفظی نزدیک به یکدیگر در یک مصراع است، از رهگذر قلب حروف یک کلمـه و  موسیقی

گـردد کـه   دیگر. اهمیـت موسـیقی مشـترك لفظـی وقتـی بیشـتر آشـکار مـی        ساختن کلمه 
توانست به جاي کلمه قبـا کلمـه دیگـري کـه بـر پوشـش داللـت دارد        کنیم شاعر میتوجه

برد، اما با استفاده از این کلمه، تأثیر معنایی بیت را از راه وحدت موسـیقایی دوچنـدان   کاربه
)35،1381ساخته است.(شفیعی کدکنی:

مذمت اهل بصره)(سیزدهمۀمجاورت در خطبجادوي2.2.2
که موال علی (ع) در نبردها که باید شـادمان از پیـروزي باشـند بـا قلبـی      این خطبه بعد از آن

سـعی  - آکنده از درد و رنج، که ناشی از فتنه انگیزي دوستان دیروز و دشمنان امـروز اسـت  
خاطر رنج آلود در کالم ایشان متبلـور اسـت.   در بیدار نمودن وجدان خفته مردم دارند و این

هـاي  آمیز و هشدار مبنی بر نزدیکـی زمینـه  ایشان تالش دارند با الفاظ و عباراتی تند و توبیخ
مجـاورت در  ها را انجام دهنـد. جـادوي  خشم الهی، وظیفه هدایت مردم و هوشیار نمودن آن

است نقشی بـی بـدیل دارد بـه    همگونی درونی کالم حضرت با ساختار اسلوبی که برگزیده
پردازیم.اي از سخن حضرت امیر (ع) میذکر نمونه

»55، ص 13خطبه « َخْلَاقُکُم دقَاقٌ و عهدکُم شقَاقٌ و دینُکُم نفَاقٌ و ماؤُکُم زعاقٌأ
خوى شما پست است و پیمانتان دستخوش شکست. دورویى تان شعاراسـت، و آبتـان   «

»رتلخ و ناگوا
اهـل بصـره را بـه    حضرت، است و » جمل«ناظر به داستان جنگ ، خطبهعبارات ازاین

افتادنـد  » زبیـر «و » طلحه«خاطر آن که چشم و گوش بسته، دنبال جاه طلبان سیاسى همچون 
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هـاى  و نخستین شکاف را در صفوف مسلمین ایجاد کردند زیر شدیدترین ضربات سـرزنش 
.دهدخود قرار مى

نشینیمجاورت در محور همالف) جادوي
رود بـاتکرار  شمار مـی مجاورت بههاي جادويآهنگ درونی که از بارزترین مولفهنظم)1

بار) و سجع هاي مختوم بـه آن ( اخـالق، دقـاق، شـقاق، نفـاق، زعـاق )       9»  ( قاف«حرف 
گر شده است.نمایان

نفْـس  ، ري شـدید انفجاگیرد با ویژگی صوتی این حرف که ذیل حروف مجهوره قرار می
ــر از شــرور و هــر آنچــه کــه در ایــن هســتی، زیــان آور اســت، آمــاده مــی  کنــد. را در تنفّ

پست، پیمان شکنی، نفاق، سرزمین فاسد)(اخالق
آفریند و این، همان چیـزي اسـت   با صوت قوي خود، نوعی بیداري و آگاهی می» قاف«
طلبد.آن را میحضرت در این بیان خود، که 

تأخر عبارات در محور افقی کالم) تقدیم و 2
ماؤُکُم زعاقٌدینُکُم نفَاقٌعهدکُم شقَاقٌأَخْلَاقُکُم دقَاقٌ

شـود، زنجیـره   نکته لطیفی که با دقت در نوع ترتیب و چینش این عبـارات اسـتنباط مـی   
ــه پســتی علــت و معلــولی آن اخــالق هاســت. چــرا حضــرت امیــر (ع) مــردم بصــره را ب

انـد و  ) چون آنان به بدترین شیوه ممکـن پیمـان شکسـته   أَخْلَاقُکُم دقَاقٌ؟ ( کندمیرزنشس
پیمـان شـکنی آنـان ریشـه در چـه      ). عهـدکُم شـقَاقٌ   انـد: ( آرایی کـرده علیه حضرت صف

)  و ســرانجام دیـنُکُم نفَــاقٌ دانــد: ( را در نفــاق آنــان مـی دارد؟  حضــرت علـت آن امـري 
دانـد  مـردم بصـره مـی   تـاثیرات محـیط طبیعـی    امیرمومنان علت نهایی همه این اوصـاف را  

)ــاؤُکُم ــاقٌم عــاگــر چــه اصــول بن) کــه ز را انســان  ماننــد اندیشــه و اراده ت ادین طبیعــی
تواننـد شـئون   آورد کـه مـی  سازد، ولی آداب و رسوم و قوانینی را به وجود مینمیدگرگون

کسی کـه بـا امکـان مهـاجرت از محـیط طبیعـی       .زي و توجیه نمایندآمیحیات مردم را رنگ
ت طومـار زنـدگیش را بـا دسـت     شـود، در حقیقـ  کشنده، در همـان محـیط میخکـوب مـی    

ي را کـه محـیط بـر آنـان تحمیـل      السـالم درمـان درد  پیچد. امیرالمـومنین علیـه  میخویشتن
حیطـی گنـاه اسـت. در آن    فرماید: ادامه حیـات در چنـین م  دهد و میاست، توضیح میکرده

هـم داده مشـغول متالشـی کـردن روح     بـه دسـت   محیط که طبیعـت و انسـانهایش دسـت    
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معصیت و نافرمانی است. بگذاریـد ایـن محـیط را بـه آن     ،باشند، تحمل و رضایتمیآدمی
مردمی که در فکر نجات دادن خویشتن نیستند و فرار کنید و بروید به محیطی که شـما را در  

اء و بِهـا  بِلَادکُم أَنْتَنُ بِلَاد اللَّه تُرْبۀً، أَقْرَبها منَ الْماء و أَبعدها منَ السم(.هایش نفشـارد زنجیر پستی
فْوِ اللَّهبِع الْخَارِج و ا بِذَنْبِهیهف ستَبحشَارِ الشَّرِّ، الْمۀُ أَععست(

دورتـرین وآببهنزدیکترین. مغاكآنزمینواستخاكترینگندهشماشهرخاك«
وه،گنـا زنـدانى استشهردرونکهآن. آندرنهفتهفسادوشردهمنهوآسمان،بهشهرها

».پناهخدایشعفواست،برونکهآن
نشـینی غیـر از آنچـه بـود     و چینش عبارات فوق در محـور هـم  بدیهی است اگر ترتیب

هـاي  گاهخورد. و این یکی از جلوهبینید دیگر این زنجیره علت و معلولی به چشم نمیمیکه
معـانی مـورد نظـر،    آهنگی متناسب بـا  مجاورت است که عالوه بر آفرینش نظمپنهان جادوي

شود.باعث تقویت، انسجام و وحدت در بافت کالم می

)مجاورت در محور جانشینی (گزینش واژگانب) جادوي
قَاقٌ والدجا کنایـه از پسـتی اخـالق مـردم بصـره اسـت.       .  که اینفُتات کلِّ شیء:قاقۀُد

و » القلیـل  «سـت از: کلمات مترادفی که امکان جانشـینی بـراي ایـن واژه را دارنـد عبـارت ا     
توان به عدم همگونی  این کلمات بـا  ) که با اندك بررسی می219،1382معلوف:». ( الصغیر«

جـاي  برد. با گزینش هر یک از این دو کلمـه بـه  موسیقی و سجع رعایت شده در عبارات پی
م زدایی واقع در سـطح کـال  شود آشناییکه معنا دچار نقصان و ضعف میعالوه بر آن» دقاق«

رود.  نیز اعم از لفظی و معنوي از بین می
عاقٌماءز:هطاقُ شُرْباین عبارت اینجا کنایه از سرزمینی است کـه در آن  المرُّ الغلیظُ ال ی .

» کَثیـرُ الملْـحِ  « عبـارت  » زعـاق «جـاي  فساد و گناه فزونـی گرفتـه. بـدیهی اسـت اگـر بـه      
شد و هـم تصـویري کـه    موسیقی درونی کالم زایل میشد، همانند مورد قبل هم میانتخاب

ــراي نشــان دادن شــدت اکــراه و انزجــار   ــا تکــرار  حضــرت ب خــود از ســرزمین بصــره ب
شد.  در سجع هاي متوالی ترسیم کرده بود، حاصل نمی» قاف«مهجوره و انفجاري حرف
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وسومۀ صدوسیمجاورت در خطبجادوي3.2.2
ار منْتَهى بصرِ الْأَعمى لَا یبصرُ مما وراءها شَیئاً، و الْبصیرُ ینْفُذُها بصـرُه و یعلَـم أَنَّ الـد   و إِنَّما الدنْیا 

ى لَهمالْأَع و دتَزَوا منْهیرُ مصالْب و ،صا شَاخهى إِلَیمالْأَع و صا شَاخنْهیرُ مصا، فَالْبهاءرودتَزَوا م.

و همانا دنیا نهایت دیدگاه کور دالن است که آن سوى دنیا را نمى نگرند، اما انسان آگـاه،  
پس انسـان آگـاه بـه    .نگاهش از دنیا عبور کرده از پس آن سراى جاویدان آخرت را مى بیند

ه برگیـرد و  بینا از دنیا زاد و توشـ .دنیا دل نمى بندد و انسان کور دل تمام توجه اش دنیاست
)191، ص 133( خطبه .نابینا براى دنیا توشه فراهم مى کند

مجـاورت، بـه   آور وي در پرتـوِ جـادوي  نبوغ ذاتی حضرت علی (ع) و خالقیت شگفت
شـود کـه شـارحان و مفسـران کـالم آن حضـرت در حیـرت و        اي منجر مـی آفرینش معانی

نویسد:  حضرت علی (ع) میروند. عالمه جعفري درباره این کالم ازشگفتی فرو می
ـ    ان بقـدري داراي اهمیـت اسـت کـه     چند جمله فوق در معرفی دنیـا و بینایـان و نابینای

کنندگان جوامع بشـري محتـواي ایـن چنـد جملـه را      بگوییم: اگر قدرتمندان و ادارهاگر
ق آن در عمـل در مسـیر زنـدگی    و آنهـا را بـراي تطبیـ   نمودنـد براي بشریت تعلیم مـی 

کرد و حقیقتا مسـیر  ها نجات پیدا مینمودند، تاریخ بشر از این سقوط و تباهیمیتربیت
.ایمپیمود، یک سخن صحیحی را گفتهتکامل را می

گویدالم میو همچنین با اشاره به عظمت بیان حضرت در این ک
یـن سـخن را کـه از یـک فـرد بنـام       باید با کمال صراحت به همه انسانها بگـوییم: کـه ا  

شنوید، شخصیت و فردیت خاص او نبوده است کـه او  السالم میطالب علیهیبن ابعلی
را به چنین گفتاري وادار کـرده اسـت. او بعنـوان یـک واسـطه امـین و پـاك و منـزه از         

هـاي آن دو، بـوده اسـت کـه     هرگونه آلودگیها و موفق به شناخت انسان و دنیا و ارزش
)  23/224، 1376(جعفري؛.فرموده استچنین گفتار سازنده جاودانی بشریت را ابراز 

نشینیمجاورت در محور همالف) جادوي
هایی چند از صنایع بـدیع اسـت کـه    گاه آرایهاین عبارت از بیان حضرت علی (ع) عرصه

ــه   ــه آنهــا در کنــار یکــدیگر ب ــر مجــاورت و همنشــینی هنرمندان انتقــال زیبــاي هرچــه بهت
بخش کوتاه از خطبـه حضـرت بـه ترفنـدهاي بـدیعی      انجامد. با نگاه  دقیق به اینمیمعانی

یابیم که بـا آشـنازدایی در بیـان بـا خلـق      چون جناس، سجع، تکرار، تضاد و مقابله دست می
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ت، در انتقـال مـوثر مفـاهیم    موسیقی درونی هماهنـگ بـا بافـت معنـایی مـورد نظـر حضـر       
نماید.به ما بازمیاست. جدول زیر صنایع لفظی موجود در این عبارت از خطبه را کوشیده

الْبصیرُ/ یبصرُر / بصجناس
صشَاخ /صشَاخ

مرتبه 2منْهامرتبه / 2وراءهامرتبه / 2بصرمرتبه/ 3الْأَعمىمرتبه / 3الْبصیرُ تکرار کلمه
 /صمرتبه / 2شَاخدتَزَومرتبه2م

لَهاو منْها/ إِلَیهاو منْها/ الْبصیرُو الْأَعمىطباق

مقابله
أَنَّ الدار وراءها} الْبصیرُ{ یعلَم ≠مما وراءها شَیئاً}الْأَعمى{ لَا یبصرُ

صا شَاخنْهیرُ مصفَالْب≠صا شَاخهى إِلَیمالْأَع
دتَزَوا منْهیرُ مصالْب≠ا مى لَهمالْأَعدتَزَو.

لَهاو منْها/ إِلَیهاو منْها/ شَیئاًو الْأَعمىسجع

ــ  ــی در محــور همنشــینی، مجــاورت صــنایع لفظــی ف وق کــه داراي خصوصــیات آوای
ـ     مشابه وبیخ مسـتتر در جملـه   هستند به هارمونی ویژه اي انجامیده کـه بـا مفهـوم تأکیـد و ت

تکـرار  » إِنَّما الدنْیا منْتَهى بصرِ الْأَعمى لَا یبصرُ مما وراءها شَیئاًو «در عبارت است.مناسب افتاده
و وراءهـا ، ممالَا،، الْأَعمى، منْتَهى، الدنْیا، ِنَّماإبار در کلمات : 9بینیم که مصوت بلند الف را می

آن است که دهـان بـه هنگـام اداي آن    » آ « تکرار شده است. از خصائص صوتی حرف شَیئاً
آفرینـد کـه   ماند و تکرار این حرف در سطح این جمله همگـونی آوایـی زیبـایی مـی    باز می

گـذارد  تصویر حیرت و شگفتی و انکار امیرمومنان(ع) از این دسته از افراد را به نمـایش مـی  
بـه  به گونه اي کـه  استمتوجه آناند، و اندیشه شندل به سوى دنیا دارهمانانی که همواره 

ـ مصالح حقیقى خود نابینا، و از رویدادهاى هولناکى که در پیش روى خود دار نـد.  د ناآگـاه ا ن
بیش از دیگر هنرسازه هاي بـدیع در آفـرینش ایـن هـارمونی نقـش      "تکرار"از این رهگذر 

جع کند. ریتم توبیخ و تأکید بـا عناصـري چـون : جنـاس، تکـرار واژگـان و سـ       موثر ایفا می
همگی در راستاي وحدت موسیقایی بخشیدن چه در سطح حروف چـه در سـطح کلمـه بـا     

در » آ«گونه اي که تکرار مصوت بلنـد  کنند. بهي آن عمل میمحوریت عنصر تکرار و بر پایه
ها بـا هـم، حالـت شخصـی را بـه      درپی و همنشینی و مجاورت آنهاي پیها و جناسسجع

ندا زدن و فریاد کشیدن بر سر کسـی اسـت کـه از خطاهـاي     کند که در حالذهن متبادر می
و به تنگ آمده شاید بدین صورت او را از خواب غفلـت بیـدار کـرده و بـه     وي آزرده شده

در قالـب جنـاس اشـتقاق،    » بصـرَ  « طریق راستی و درستی آگاهی بخشد. تکرار ماده لغوي 
ارت از کالم حضـرت شـاهدي دیگـر    در قالب جناس تام در این عب» شَاخص« تکرار کلمه 
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بـه معنـى   » شـخوص «معنـى اول از مـاده   :  شَاخص« در پررنگ بودن اسلوب تکرار است. 
کوچ کردن و رخت بربستن است، و معنى دوم خیره شدن و چشم بـه جـایى دوخـتن و از    

ایـن  .از آن جا رخت بربنددوبیرون آیدحدقهازخواهدحرکت بازماندن، گویى چشم مى
البالغه فقط همان را ذکـر کردنـد و آن   نهجبسیارى از شارحاندومى دارد کهعبارت تفسیر

نتهـا هنگـامى کـه گفتـه شـود:      در این جا بـه معنـى کـوچ کننـده اسـت م     » شاخص«این که 
یعنـى  » الیهـا شـاخص  «ه گفتـه شـود   یعنى از آن کوچ مى کند و هنگـامى کـ  » شاخصمنها«

) 158؛ 1373(مکـارم  » .فرق افراد بصیر و کوردل در همین استسوى آن کوچ مى کند و به
، گویـاي  متَـزَود / شَـاخص / منْهـا / وراءهـا / بصر/ الْأَعمى/ الْبصیرُ همچنین تکرار واژگان 

باشد.تازي این عنصر در بیان حضرت علی (ع) مییکه
شـویم  در کـالم امیرمومنـان(ع) مـی   مجاورت با این توضیح، متوجه کارکرد پنهان جادوي

دراییــ معنکارکردي،بر محور همنشـینی آوایی يهاتکرارتشابهات وبینیم که چگونه میو
ــم ــایجتنــ ــیادــ بهبخشیدنمعناییدااتحوانسجام؛معناییکارکردهايازمنظور.کنندمـ

در کنـــــار هـــــم شانبینآواییتشابهباو دورندهمازمعناییلحاظازکهاستواژگانی
ــ گرفتــهقــرار ــه روشــنی انــد و شــواهدي کــه در کــالم فــوق برشــمردیم ای ن فرضــیه را ب

رساند.میاثباتبه

مجاورت در محور جانشینیب) جادوي
هـایی  در محور جانشینی، گزینش خردمندانه واژگان از سوي حضرت به خلـق اسـتعاره  

انجامـد. از ایـن رهگـذر تحلیـل     چند منجر شده که به انسجام درون متنی سخن ایشـان مـی  
دهـد کـه کـارکرد معنـایی     معناشناسانه کالم حضرت علی (ع)  ما را به این مهـم سـوق مـی   

کــارگیري جانشــین و متــرادف آن اســتعاره در انتقــال مفــاهیم مــورد نظــر وي مــوثرتر از ب 
لمعنیامتقاربـۀ ینش واژگان در بین کلمـات  شناختی گزاست. در این جستار، دلیل زیباییبوده

بررسی و شگرد هنرمندانه امیرمومنان در پرداختن معانی و همگـن سـازي بافـت موسـیقایی     
شود.عبارات  نشان داده می

بـه جـاي متـرادف خـود     » األعمـى « ) واژه و إنّما الدنیا منتهى بصر األعمـى در عبارت (
ی اسـت.  آمـده و اسـتعاره از آن اسـت. و جـامع در قصـور  و نـاتوان      » جاهـل  « یعنی لفـظ  

عمـی در رویـت مبصـرات نـاتوان     اي کـه جاهـل از درك حقـایق عـاجز اسـت و ا     گونـه به
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و با ذکر این که کوردالن در پشت سر این جهان چیزى نمى بیننـد، بـه نـادانى    « است. مانده
و شـقاوت جهـان آخـرت اشـاره     ها به چگونگى مـرگ و احـوال پـس از آن و سـعادت    آن

فرماینـد:  یم مـی ) همچنان که خداوند متعال در قرآن کـر 371؛ 1368(بحرانی » .استفرموده
و اسـتعاره در ایـن بیـان    » و من کان فی هذه أعمى فهـو فـی اآلخـرة أعمـى و أضـلّ سـبیال      «

بـراي آن ترشـیح   » لَا یبصرُ مما وراءها شَـیئاً « امیرالمومنین(ع) از نوع مرشحه است و عبارت 
ــوال    ــب اح ــه مناس ــده ک ــلج"آورده ش ــور    "اه ــی مح ــه در بررس ــانطور ک ــت. هم اس

) تجـانس  منتهـى الـدنیا، إنّمـا، با کلمـات پـیش از خـود (   » األعمی « آوردیم واژه نشینیهم
رود. شـمار مـی  دارد از این رهگذر بهترین انتخاب براي همگونی با بافت موسیقایی بهآوایی

در تقابـل معنـایی   » بصـیر «اژه بـا و » األعمی « این عالوه بر آن است که در حوزه معناشناسی 
شـود و ایـن همـان    گیرد و باعث انسجام و وحدت معنایی بهتر کـالم حضـرت مـی   قرار می

جـایی  آن« گویـد:  گـذارد و مـی  اي است که دکتر شفیعی کدکنی بر درستی آن صحه مینکته
مـاتی کـه داراي موسـیقی مشـترك     جـاي کل آفرینـد کـه اگـر بـه    مجاورت معنی مـی جادوي

ها را قرار دهیم، معنی تازه، تقویت معنایی و تناسب ایجـاد شـده   هاي آنستند، معادلهلفظی
)32،1381(شفیعی کدکنی:» کلی محو خواهد شد.در صورت اول به

و البصـیر ینفـذها   «استعاره دیگري که بر محور جانشـینی حـائز اهمیـت اسـت عبـارت      
عبـارت از ادراك او  کـه بیـنش او و آورده، استعاره »عالم « را براى »بصیرال« واژه ،»...بصره

پس از این دنیاست و همچنین یقـین او بـه ایـن کـه آن     به چگونگى احوال آخرت و جهان
کشـد در  را با گزینش ایـن واژه بـه تصـویر مـی    جهان سراى همیشگى و خانه دایمى اوست

کـه:  آن ایـن انتخاب و گزینش این واژه از سوي حضرت علی (ع) نکته ظریفی وجود دارد و 
دانــد بــه عینــه نیــز بــا یهرآنچــه را از فرجــام ایــن دنیــا مــ» بصــیر « چــه گــویی شــخص 

گزیند یقین و اطمینان کامل دارد. بدیهی اسـت  بیند و به سرنوشت راهی که برمیمیسرچشم
تـر سـاخته و هـم از    هم کالم حضرت را از نظر موسـیقی دلنشـین  » بصیرال«که گزینش واژه 

تر بوده است.ا موفقجهت رساندن معن

جهاد)ۀهفتم (خطبوۀ بیستمجاورت در خطبجادوي4.2.2
رود. که به دلیل غلبـه  شمار میهاي حضرت علی (ع)  بهترین خطبهي جهاد از معروفخطبه

روح حماسی بر آن و تنیده شدن فرازهاي مختلف کـالم ایشـان بـا شـکوه و تـوبیخ از نظـر       



21و دیگران)فرحناز شاهوردي (...گفتارهایی چندمجاورت در جادوي

مجاورت حائز اهمیت است. مشاهده انواع موسـیقی  زه جادويکارگیري هنرساموسیقایی و به
سـازد کـه   درونی مانند موسیقی ناشی از تکرار هجـا و حـروف، ایـن مسـأله را روشـن مـی      

توجهی مخاطب نسبت به جهاد و پیامدهاي منفی آن باعث شـده کـه ابزارهـاي    کوتاهی و بی
ساسات و بـرانگیختن او  ادبی و از آن جمله موسقی، جهت جلب توجه مخاطب، تحریک اح

اي گونـه شود بهمجاورت محقق میبه خدمت گرفته شود و این مهم با تکیه کردن بر جادوي
که موسیقی خلق شده ناشـی از همنشـینی و مجـاورت هجاهـا و کلمـات در جلـب توجـه        

افتد.مخاطب و اثرگذاري بر او بسیار کارگر می
هِمرِ إِلَییبِالس رْتُکُمإِذَا      فَإِذَا أَم ـرُّ ونَّـا الْحخْ عـبسهِلْنَـا یأَم ظةُ الْقَـیارمح هذه رِّ قُلْتُمامِ الْحی أَیف

رْدنَّا الْبخْ علنْسهِلْنَا یةُ الْقُرِّ أَماربص هذه قُلْتُم ی الشِّتَاءف هِمرِ إِلَییبِالس رْتُکُمرَاراًأَمذَا فـرِّ  . کُلُّ هنَ الْحم
.و الْقُرِّ فَإِذَا کُنْتُم منَ الْحرِّ و الْقُرِّ تَفرُّونَ، فَأَنْتُم و اللَّه منَ السیف أَفَرُّ

وقتى در تابستان فرمان حرکت به سوى دشمن مى دهـم، مـى گوییـد هـوا گـرم اسـت،       
گوییـد هـوا   دهـم، مـى  ىمهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مـ 

همه این بهانه ها براى فرار از سـرما و گرمـا بـود. وقتـى     .خیلى سرد است بگذار سرما برود
، 27( خطبـه .کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشـتر گریزانیـد  شما از گرما و سرما فرار مى

)70ص

نشینیمجاورت در محور همالف) جادوي
در مقابـل  کوفیان شرح عذرهاى گوناگونى که حضرت علی (ع) در این فراز از خطبه به 

آوردند پرداخته است، به این بیان که گاهى به بهانه شدت گرمـا  سرپیچى از دستورهاى او مى
کردنـد کـه   و زمانى به بهانه سختى سرما و بهانه جوییهاى دیگر در انجام وظیفه کوتاهى مـى 

کند که مقصود از ایـن  یابد و درك مىاز آن بوى تنبلى و سستى را درمىهر انسان خردمندى
ها چیزى جز فرار از مسئولیت نبوده است: فانتم و اللّه من السیف افرّ،  بهانه

امام (ع) در این عبارت با فرض پذیرفتن این که گرما و سـرما، مـانع کـارزار آنهـا بـوده      
فرماید:دهد و مىمىف آنها قرارهمان را دلیل ناتوانى و ضع

تـر  ترسید، از شمشیر بـیش به خدا سوگند هنگامى که شما از سرما و گرما این چنین مى
کنـد  خواهید ترسید، زیرا کسى که از امر آسانى فرار کند از امور دشوار زودتر فـرار مـى  

)541؛ 1368( بحرانی، !چون تحمل سرما و گرما کجا و حمله با شمشیر و کشتار کجا
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ر این عبارت از کالم حضرت امیر (ع) چینش خالقانه کلمات، تضاد و مقابلـه واژگـان   د
و عبارات در خلق موسیقی معنوي و شیوه هنرمندانه حضـرت در بکـارگیري فـن تکـرار در     

مجـاورت در ایـن بیـان،    کنـد. جـادوي  سازي نظماهنگ درونی نقش بسزایی ایفا میبرجسته
گی عناصر یک پیکـر بـوده و در انسـجام و همـاهنگی     هاست که هممحصول همه این مولفه

کنند.شناسی سخن ایشان عمل میمبانی جمال
هـاي فـوق اسـت    گـاه هنرسـازه  هکدکنی در توضیح این نـوع موسـیقی کـه جلـو    شفیعی

ها و نسبت ترکیبی کلمات و طنـین خـاص هـر حـرف در مجـاورت بـا       هماهنگیگوید: می
)  و در جـاي  51: 1386کـدکنی، (شـفیعی شـود.  یبه موسیقی درونی منجـر مـ  حروف دیگر

ـ     نویسـد:  مـی دیگر هـاي آوایـی در   ا تکـرار نشـانه  موسـیقی درونـی، تناسـب و زیبـایی را ب
چشـاند.  زدایی، به مخاطب لذّت شنیداري مینشینی زبان ایجاد می کند و با آشناییهممحور

از اهمیـت خاصـی   ي بالغـی هـا استفاده از ایـن اسـلوب بیـانی در مباحـث زبـانی و شـیوه      
اي هــا در بالغــت ایــران و جهــان، ســابقهآرایــیهــا و واجاســت. انــواع جنــاسبرخــوردار
ــوالنی ــادوي  ط ــوان ج ــت عن ــز  دارد و تح ــاورت در مرک ــرد   مج ــی گی ــرار م ــه ق توج
)17: 1377کدکنی،(شفیعی

موسیقی درونی یا نظماهنگ درونی

صبارةُو حمارةُ/ الْبرْدو الْقَیظ/ الْحرِّوالسیرِسجع
.أَفَرُّو تَفرُّونَو فرَاراً/ حمارةُوالْحرِّجناس

مرتبه /3مرتبه / هذا 4الْحرِّمرتبه / 2قُلْتُممرتبه / 2السیرِمرتبه / 2ِأَمرْتُکُممرتبه / 3إِذَاکلمهتکرار
مرتبه3منَمرتبه / 2عنَّامرتبه / 3الْقُرِّمرتبه / 2أَمهِلْنَا

بار29» راء « تکرار حرف حرف

ـ     در همه هنرسازه بـر  » راء « کنـد. حـرف   ازي مـی هاي فـوق تکـرار نقـش محـوري را ب
نشینی گاه در قالب سجع، گاه در قالب جناس، یکبار  به صـورت مضـاعف شـدن    هممحور

شود.و عبارات، پیوسته تکرار مییک حرف در یک کلمه و یکبار در طول فواصل 
کند؛ چـرا کـه خاصـیت    اي مکرر کمک میبه تجسم و تصویر حادثه» راء«تکرار صوت 
هـاي  داللت بر تکرار یک پدیده است. و در حالت تلفّـظ آن، کنـاره  » راء«صوتیِ حرف 
بـا تولیـد صـدایی خـاص، حرکـت      کنـد و  درپـی و سـریع برخـورد مـی    زبان به لثه پی
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؛ 1381، (حمیـد البیـاتی  کنـد را به خوبی مجسم میتوأم با لرزشسریع، هم وسرپشت
218(

تـرس و  بـه عظـیم بـودن واقعـه نبـرد،     » راء«چینش منظم کلمات و تکرار خالق حرف 
هـاي انفجـاري و   جملـه صـوت  از »راء«کنـد. لرزیدن و فرار کوفیان از آن عرصه اشاره مـی 

. رشار از خشونت و شدت، کـاربرد بسـیار دارد  باشد و در پردازشِ تصویرهاي سمجهوره می
شاید در وهله نخست تعمد بر این مراعات ها در گزینش واژگان آگاهانه بـه نظـر نیایـد امـا     

بینیم به شگرف بودن و قـدرت بـی بـدیل    وقتی گوینده این کلمات را حضرت علی (ع) می
السـیرِ،  ،أَمـرْتُکُم ر کلمـات :  د» راء « بار تکرار صوت 29بریم. میایشان در اعجاز سخن پی

نشـانه  .تَفـرُّونَ، أَفَـرُّ  ،الْحـرِّ، الْقُـرِّ، الْحـرِّ، الْقُـرِّ    فرَاراً،،الْقُرِّ، الْبرْدالْحرُّ،أَمرْتُکُم السیرِ، صبارةُ،،الْحرِّ
لـه  انی اسـت. تکـرار کلمـاتی از جم   حضور آگاهانه حضرت و بینش و اشـراف وي بـر معـ   

مرتبـه / 3مرتبـه / هـذا   4الْحـرِّ مرتبه / 2قُلْتُممرتبه / 2السیرِمرتبه / 2ِأَمرْتُکُم/ مرتبه3إِذَا(
مرتبه) نیز حاکی از شدت خشـم و غضـب   3منَمرتبه / 2عنَّامرتبه / 3الْقُرِّمرتبه / 2أَمهِلْنَا

غـرد و  شدت و کوبندگی بـر آنـان مـی   هاي کوفیان باجوییحضرت است که در پاسخ بهانه
کند.  آنان را توبیخ و سرزنش می

آیـی عناصـر   مجاورت با باهمآید که چگونه جادوياز آنچه گفته شد این مهم بدست می
هایی با ساختار شکلی مشـابه، بـر محـور همنشـینی بـه رسـتاخیز       زبانی مشخص و هنرسازه

هـا  ده را تحت سیطره خویش قـرار داده و آن انجامد و معانی و مفاهیم ذهنی گوینکلمات می
کند.اي منحصربفرد پرداخته و به مخاطب منتقل میرا با شیوه

مجاورت در محور جانشینیب) جادوي
هاي متعددي به هم مربـوط انـد و ایـن ارتبـاط و     در زبان ادبی، کلمات با نخدر این بیان 

واژه هـا بـه وجـود مـی آیـد و نـوعی       ها، چه لفظی و چه معنایی، از پیوستگی میـان  تناسب
گذارد. تمامی تقـارن هـا، تشـابهات و    را به نمایش میهماهنگی در یک شبکه منسجم هنري

یـا  تضادها که در حوزه امور معنایی و ذهنی قرارگرفته، در قلمـرو حـوزه موسـیقی معنـوي    
راع، اجـزاي  است؛ به عبارتی دیگر، همه ارتباط هاي پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصمیانی

ام، موسیقی معنوي آن اثر را تشـکیل مـی دهـد. بسـیاري از صـنایع معنـوي بـدیع مثـل ایهـ         
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ــر، مراعــات ــاقالنظی ــه،،طب ــام و..مقابل ــامیزي، ایه ــن موســیقی تلمــیح، حس . در حــوزه ای
)69،1374شمیسا:(شودمیگنجانده

موسیقی معنوي

الْقُرِّ≠الْحرِّ/ صبارةُ الْقُرِّ≠حمارةُ الْقَیظ/ الشِّتَاء≠أَیامِ الْحرِّطباق
لف و نشر 

(مراعات و نظیر)
قُلْتُم هذه حمارةُ الْقَیظ أَمهِلْنَا یسبخْ عنَّا الْحرُّ-کُلُّ هذَا فرَاراً منَ الْحرِّ

هذه صبارةُ الْقُرِّ أَمهِلْنَا ینْسلخْ عنَّا الْبرْدقُلْتُم -منَ الْقُرِّ )کُلُّ هذَا فرَاراً (

قُلْتُم هذه صبارةُ الْقُرِّ أَمهِلْنَا ینْسلخْ عنَّا الْبرْد≠هذه حمارةُ الْقَیظ أَمهِلْنَا یسبخْ عنَّا الْحرُّمقابله

بینیم، در ایـن سـطح دیگـر بـا آوا و صـورت      میبندي صنایع فوقطور که در طبقههمان
ملفوظ کلمات کاري نداریم و تجانس و هماهنگی در محور معنـایی اسـت ( تقابـل معنـایی     

نَـا  قُلْتُم هذه حمارةُ الْقَیظ أَمهِلْ، باکُلُّ هذَا فرَاراً منَ الْحرِّ) یا ( ارتباط معنایی ( الشِّتَاءو أَیامِ الْحرِّ
) فراهنجاري که از معیار صرف و نحو و یا روابـط همنشـینی عـدول کـرده و     یسبخْ عنَّا الْحرُّ

بـه جـز واژه، کـه در نفـس و ذات     کند. در ایـن عرصـه   ذهن مخاطب را به خود مشغول می
داراي بـار  که آید وجود میبهخویش باید از بار موسیقایی الزم برخوردار باشد، ترکیباتی هم

که ذهـن بـا   الشِّتَاءو أَیامِ الْحرِّهاي معنایی است ؛ مانند همین تقابلآرایی، وسیقایی و آهنگم
شود و یا عبارات پرسش و پاسخی کـه بـه   به ذهن متبادر میالشِّتَاءدرنگ بیأَیامِ الْحرِّگفتن 

دیـر  ن مشـغول شـدن ذهـن مخاطـب و    شود. موسیقی معنوي همـی شکل مناظره روایت می
تـر و  کردن روابط اجزاي کالم است. و هرچه یافتن این روابط دیرتر باشد، کالم، ادبـی درك

زمان درك لذت هنري بیشتر است.
توان قائل به صنعتی کالمـی مراجعـه   هاي موسیقی معنوي و نگاهی چندباره میدر کاوش

ـ     ا ظرافـت  یا مناظره در سخن امیرمومنان(ع) شد که گرچه خاص شعر اسـت امـا حضـرت ب
بـدین صـورت کـه گوینـده بـا طـرح       بسیار آن را در تار و پود کالم خویش گنجانده است.

خشــد. اســتاد کــزازي دربــاره بپرســش و پاســخ، موســیقی ســخن خــود را غنــا مــیچنــد
گوید:میمناظره

ي را در دسـته شود با این تفاوت کـه آن مناظره گاهی با عنوان پرسش و پاسخ مطرح می
داننـد کـه   مـی شناختی این آرایه را در ایندهند و ارزش زیبایینی قرار میهاي دروآرایه
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جسـتن از  گو با بهـره پاسخ نغز و زیرکانه باشد و با پرسش همگونی نداشته باشد و پاسخ
ــی    ــن م ــخ ت ــخن، از پاس ــی در س ــد و پرفریب ــنیدن   زن ــاب ش ــب و ت ــنده را در ت س

)155، 1373(کزازي؛گذارد.وامیپاسخ

درو آنگـاه عـرب فرهنـگ درمفـاخره سـرایی  کهآنجاازدارد،در مفاخرهریشهمناظره
وشـکل هـا  فروشـی فخـر ایـن تدریجبهآمدمیحساببهو برتريامتیازیکعجمادب

وصـورت پرسـش  بـه وطرفـه دووگوهايگفتهیاتدروگرفتهخودسویه بهدوشمایل
هنرآورانـی  . استگفت آمده- پارسی گفتمزبان درصورتزیباترینبهقلت ووقالوپاسخ

دهند:  چون حافظ بهترین شاهد مثال را براي بحث ما ارائه میهم
گفتا چه توان کرد که تقدیر چنـین بـود  فتم که خطا کردي و تدبیر نه این بـود گ

گفتا همه آن بود که بر لوح جبـین بـود  گفتم که بسی خط خطا بر تو کشـیدند 
حافظ)(

مایـه سـاختن تمـام    آن است. مناظره با دسـت »ِ اضطرابادب بی«معنایی مناظره در ثقل «
ها و ساختارها در پی القا و آموختن ایـن نکتـه اسـت کـه در     فنون و انواع ادبی، تمامی شکل

دار و همـراه بـا کنایـه    توان ضمن رعایت ادب، بدون اضـطراب، پاسـخی نکتـه   هر لحظه می
)10،1389(مشتاق مهر،کاظم زاده:» به مخاطب داد.» سر رندياز«

وپاسـخ،  اي لطیف بـا طـرح پرسـش   گونههاي شاعرانه بهامیرمومنان(ع) گریزان از مراعات
گذارد:  اي نو از هنرسازه مناظره را براي ما به نمایش میجلوه

فَإِذَا أَمرْتُکُم بِالسیرِ إِلَیهِم فی أَیامِ الْحرِّ
مح هذه رُّقُلْتُمنَّا الْحخْ عبسهِلْنَا یأَم ظةُ الْقَیار

ی الشِّتَاءف هِمرِ إِلَییبِالس رْتُکُمإِذَا أَم
رْدنَّا الْبخْ علنْسهِلْنَا یةُ الْقُرِّ أَماربص هذه قُلْتُم

 {قُلت}) الْقُرِّ فَإِذَا رِّ ونَ الْحرَاراً مذَا فکُلُّ ه فینَ السم اللَّه و رُّونَ، فَأَنْتُمالْقُرِّ تَف رِّ ونَ الْحم کُنْتُم
)أَفَرُّ

زدایی یعنی با ارائه شکلی جدید از اسلوب مناظره ، در واقـع سرنشـتر   حضرت با آشنایی
ق کند و از این طریـ ي نادانی و جهل وارد میهاي کهنهانتقاد را براي درمان و اصالح بر زخم
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سعی در درمان مرضی به نام جهل و نفاق میکند. اما این نشـتر، شـکل مـألوف و همیشـگی     
شکسـتن رقیبـی از   هاي تند و تیز و خصمانه با هـدف درهـم  اسلوب مناظره نیست که سوال

زبان رانده شده باشد بلکه بیان پدرانه و دلسوزانه مردي است که مقصـودي غیـر از هـدایت    
اي اضطراب وي نتیجـه غیر از دفاع از حقیقت ندارد. گرچه بیان بیايمردمان خویش و داعیه

گذارد...اندوهی با خشـم درهـم آمیختـه کـه     جز اندوهی عمیق براي امیرمومنان(ع) باقی نمی
انجامد.چنان رسم همیشگی آن حضرت به سکوت می

گیري. نتیجه3
ــادوي ــته از    ج ــامل آن دس ــه ش ــت ک ــطالحی اس ــاورت اص ــاس مج ــا، جن ــا و تکراره ه

شود که در عین کارکرد لفظی و ایجاد موسیقی در گفتـار، کـارکردي معنـایی    میهاآراییواج
و » تقویـت معنـا  «، »آفـرینش معنـی تـازه   «در خود داشته باشند. کارکردهـاي معنـایی آن بـه    

تـر  تقسیم شد که در نهایت منجر به برانگیختن هرچه بیش» انسجام و اتحاد معنایی بخشیدن«
شود.می» برجسته سازي«ننده و تأثیر بخشی بیشتر آن و به عبارتی توجه خوا

هاي این صنعت ادبی در کالم امیرمومنان(ع) این نتیجه حاصـل شـد   طی بررسی مصداق
یـا همـان القـاي    » تقویـت معنـا  «اعم از همصدایی یا همحروفی، اصوال کارکرد » واج آرایی«

یـز بیشـتر داراي کـارکرد انسـجام و اتحـاد      هـا ن » جناس«مفهوم مورد نظر ایشان را داراست. 
ي نامتجانس از لحاظ معنـایی بـه   معنایی بخشیدن و به عبارت دیگر نزدیک گرداندن دو واژه

ها هستند. تکرار به طور کلی بیش از دیگـر صـنایع بـدیع در خلـق     ي تشابه آوایی آنواسطه
. از ایـن رو کـالم ایشـان    مجاورت موثر افتاده است و به آفرینش معنا انجامیده اسـت جادوي
هایی دقیق از فرآینـد  کار بستن هنرسازهمجاورت است که با بهگاه پیدا و پنهان جادويعرصه

زدایـی در بافـت   نشینی و جانشینی، دست بـه آشـنایی  انتخاب و ترکیب واژگان  بر محور هم
ـ   معمولی کالم زده و معانی تازه خلق می ا قـدرت و  کند و مقصود خویش را از ایـن طریـق ب

مجاورت در کالم امیرمومنـان(ع) در همگـونی   کند. جادويتر به مخاطب القا میرسایی بیش
ز ایـن پـژوهش بدسـت آمـد بـه مـا       چـه ا شود و آنآوایی الفاظ و کلمات منحصر نمیو هم
هـاي بافـت کـالم کـه     ترین الیهنیاز از صنایع بدیع و در درونیدهد که حضرت بیمینشان

مجـاورت در ایـن   زنـد. جـادوي  معنوي است نیز دست به آفرینش معانی مـی همان موسیقی 
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بـدیل  هاي پنهایی میان اجزاء سخن نقش خود را به عنوان عنصري بـی عرصه با ایجاد تناسب
دهد.در اعجاز کالم حضرت علی(ع) نشان می

نامهکتاب
قرآن کریم

قم، مرکز البحوث االسالمیه.  ،1374البالغه: علی بن ابی طالب (  نسخه صبحی صالح ) نهج
). شرح نهج البالغه، قم، ناشر : کتابخانـه عمـومی آیـۀ اهللا    1337ابن ابی الحدید، عزالدین ابوالحامد (

مرعشی نجفی
ق). لسان العرب.المجلد الخامس. القاهره، دارالمعارف.1119ابن منظوحمدبن مکرم. (

) سوریا دارالفکر2ب (طغنی البیق ) م1416ابن هشام، عبداهللا بن یوسف (
اول، نیا، چـاپ کریمیمرتضیترجمۀقرآن،علومدرپژوهش: متن)معناي1380نصرحامد،(ابوزید،

نوطرحبی جا.
) درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، آگاه1379اسکولز، رابرت ( 
، دفتر نشر الکتاب  ) شرح نهج البالغه، بی جا1362بحرانی، ابن میثم (

) مقدمات زبان شناسی، تهران، قطره  1378باقري، مهري( 
دفتـر  . جلد بیست و سـوم. تهـران،   ترجمه و تفسیر نهج البالغه) 1376جعفري تبریزي، محمدتقی،( 

.نشر فرهنگ اسالمی
.  العربیالمؤرخدارالقرآن، بیروت،فیاللغويالصوت؛) 2000( محمدالصغیر،حسین

م. ) التغنیم فی القرآن الکریم ( دراسۀ الصوتیۀ ) چـاپ اول، بغـداد، مرکـز    2007حمیدالبیاتی، سنا،  ( 
أحیاء التراث العلمی العربی،.  

ق ) اقرب الموارد فی فصح العربیۀ و الشوارد. المجلـد الثـانی،: قـم،    1403الخوري الشرتونی، سعید،(
منشورات مکتبۀ آیۀ العظمی المرعشی

تا ) منهاج البراعۀ فی شرح نهـج البالغـه، چـاپ چهـارم ،تهـران      یرزا حبیب اهللا هاشمی،( بیخویی، م
مکتبۀ اإلسالمیۀ،  

.مکتبۀ التجاریۀ الکبري. إعجاز القرآن و البالغۀ النبویۀ، قاهره) ق1381( رافعی، مصطفی صادق، 
ي ادبـی  نظریـه ي ) رسـتاخیز کلمـات: درس گفتارهـایی دربـاره    1396شفیعی کـدکنی، محمدرضـا (  

سخن،صورتگرایان روس.چاپ چهارم. .تهران
) موسیقی شعر، چاپ دهم، تهران. آگاه  1386شفیعی کدکنی، محمدرضا ، (
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) آشنایی با عروض و قافیه. چاپ ششم. تهران، فردوس.  1372شمیسا،سیروس. (
الهـالل، ومکتبۀبیروت، دارالکریم،القرآنفیوالداللۀاللغوي).الصوت2008محمد (اهللا،عبدفرید

.1طبع
ماد.کتاب.مرکزنشر، تهران.بخش بدیع..پارسیسخن)زیباشناسی1373( .الدینمیرجاللکزّازي،

) فی ظالل نهج البالغه، چاپ سوم، بیروت دارالعلم للمالیین.1358مغنیه، میرزا حبیب اهللا هاشمی (
:مقاالت

) معناشناسی هـدایت در نهـج البالغـه، برپایـه     1400مریم: (حاجیلوئی محب،محمدمهدي، شمخانی،
80- 55نامه علوي.سال دوازدهم.شماره اول، بهار و تابستان صص نشینی واژگانی، پژوهشهم

البالغـه برمبنـاي   هاي اسـتعاري مفهـوم فتنـه در نهـج    ) بررسی شناختی ساخت1398راستگو،کبري: (
- 1. سال دهم، شماره دوم، پـاییز و زمسـتان صـص    نامه علوينظریه لیکاف و جانسون. پژوهش

24
)بررسی واژگان متقاربـۀ المعنـی در خطبـه شقشـقیه     1392فر، فریبا: ( سجادي، سید ابوالفضل، هادي

البالغه بر اسـاس شـیوه همنشـینی و جانشـینی. فصـلنامه تخصصـی تفسـیر علـوم قـرآن و          نهج
130- 128حدیث.سال پنجم.شماره هجدهم.صص 

مجاورت، مجله بخـارا، سـال اول، شـماره دوم، مهـر و     ) جادوي1377، محمدرضا،( شفیعی کدکنی
26- 16آبان صص 

مجـاورت در مثنـوي. مجلـه    هایی از جادوي) جلوه1381شفیعی کدکنی، محمدرضا. گلچین، نادیا:( 
40–30ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران صص 

)کاربست دوگانه نظریه انسجام و تحلیـل محتـواي   1397ر(قنبري پریخانی،نازي ، طاهري نیا، علی باق
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