
  
  

  
  

  ه حضرت زهراکیدر خطبۀ فد يساز برجسته
                                                                 

  *یاسیحسن مق
  **یرا فراهانیسم

  
  :دهکیچ

 در ،ا منثوریمنظوم  کردي ادبی به متونیهاي ادبی معاصر است که با رو هینظر ازجمله يساز برجسته
ـ ها و عناصر مؤثر در بافت کالم است که با تک آن دسته از شاخصهل ین و تحلییصدد تب ه بـر علـم   ی

 ،هـا  سـت یبـه اعتقـاد فرمال  . سـازد  ن ادبی را از متون عادي ممتاز مـی متو ،ن سخنوريییبالغت و آ
ـ ن معنـا  یبـد . دیآ یوجود مه ب ییافزا و قاعده) يزیهنجارگر(یاهک ق قاعدهیاز طر يساز برجسته ه ک

الم خود را برجسته کبر آن، صورت  يا افزودن قواعداستن قواعدي از زبان معیار یبا کب یشاعر و اد
ابد و ی ینمود م) انیعلم ب(يع معنویبد ۀشتر در حوزیب یاهک قاعده. گرداند یم يز از زبان عادیو متما
  .نماید رخ می) عیعلم بد(یع لفظیبدۀ حوزدر ز ین ییافزا قاعده

پردازد و بر آن اسـت   یخود م یبه دفاع از حق شرع ،هکیمشهور فدۀ ، در خطب حضرت فاطمه
اند، بـه   بسته امبریت خاندان پیه چشم بر حقانکرا  یاسالم يش، امت نوپایخو يوایتا با گفتار ش

رفتـه در آن را  ارک به یادب يها ییبای، زالم رسا و اثرگذار حضرتکتأمل در . ت بازگرداندیراه هدا
 يا شان بـه گونـه  یالم اکها در ساختار و بافت  ب آنکیو واژگان و تر نش الفاظیگز. سازد یار مکآش

و  یادب يها هیالم خود به آراکوند یحضرت با پ. سازد یز میمتما يه متن خطبه را از متون عادکاست 
ـ یچون خطالم، همکت نظم و توازن در یز رعاین سـخن خـود را    يرگـذار یارزش و تأث ،توانمنـد  یب

یۀ ه از منظر نظرکیفدۀ خطب یشود، تحلیل ادب یمقاله بدان پرداخته من یدر ا آنچه. سازد یچندان مدو
 ،یـی افزا و قاعده یاهک قاعدهۀ ویخطبه بر طبق دو ش ییمتن روا ،ن اساسیا بر. است يساز برجسته

  .دشو ین مییل و تبیرفته در آن تحلارک به یادب يها ییبایه و زشد یبررس

  .هکیفد ۀ، خطبییافزا ، قاعدهیاهک هقاعد  ،يساز برجسته :ها هواژکلید
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  مقدمه 
غـت و     یمیه ارتباط مستقکمعاصر است  یادب يها هیاز نظر يساز برجسته بـا علـم ب

ـ ا. آن دارد یع ادبیصنا ـ نظر يهـا  شـه یو اند رابـار در آ  نیه نخسـت یـ ن نظری پـردازان   هی
ـ بـه ادب  ،ق ترجمـه یل گرفت و سپس از طرکش یست روسیفرمال ر ملـل راه  یات سـا ی

ـ  ،یل آثار و متون ادبیدر تحل ،داستیه از نامش پکگونه  سم همانیفرمال. افتی ش از یب
، یخیتـار  يهـا  نـه یزم را بـه دور از پـس   یاثر توجه دارد و اثر ادب) فرم(لکهمه به ش

ـ ۀ و تنها از جنب... و یشناس ، روانیاجتماع ـ  یبررسـ بـودن آن   یادب ـ  یم از نظـر  « .دکن
 يها ها و مشخصه یژگیآن دسته از و یعنیت است؛ یادب ات،یز ادبیها وجه مم ستیفرمال
سـازد و   یز و متفـاوت مـ  یگر انواع سـخن متمـا  یرا از د یه آثار ادبک یو زبان يصور

  )26ص ،1386پور،  یقاسم(».است ین پژوهش ادبین موضوعِ راستیهم
ۀ ان نحـو یبه ب ،يساز برجسته ۀیبا طرح نظر) م1978ـHavranek()1893(کهاوران

در برابـر زبـان    يسـاز  برجسـته . پردازد یم یادب يها نشیدر آفر ییزدا ییآشنارد کعمل
م بر کاز قواعد حا یینده با رهایه شاعر و گوکن معنا یرد؛ بدیگ یقرار م يا عادیار یمع

ـ  يمند زبان هنجار و بهره متفـاوت و   ییهـا  ، صـحنه یشـناخت  ییبـا یو ز یاز عناصر ادب
ده و حس لذت ه توجه مخاطب را جلب کرکند ک یجاد میم خود اکز در یبرانگ تأمل
در القـاي معـانی مـورد نظـر بـه       ن سـبب، یبه همـ زد و یانگ یبرم يرا در و ییبایو ز

 یـی زدا ییچون آشناهم ییها هیرو نظر نی؛ ازاان عادي اثرگذار استیش از بیب ،خواننده
. ابـد ی یرد مکارکشعر  یژه نوع ادبیو به ،اتیادب ۀش از همه در حوزیب يساز و برجسته

دشوار کردن  یعنی است؛ ییزدا یین آشنایشگرد هنر هم«توان گفت  یم ن دلیلیبه هم
 یهدف افزودن به مـدت زمـان ادراك حسـ    ،یمشهور شکلوفسک به گفتۀ. انیادراك ب

د یپس با ،است یشناس ییبایت زیدر خود هدف و غا یاست، چون فراشد ادراك حس
ن   )309ص ،1385 ،ياحمد(».و دشوار شود یطو

از  يریـ گ ب با بهـره یشاعر و اد. ان خاص خود را داردیب يها وهیش ،يساز برجسته
غـت دارد، زبـان خـود را غر    یشه در مبانیه رک ییها وهیارها و شکراه ـ علم ب ب و ی

ن كند ادرایگرداند و فرا ینامتعارف م ر یرا تحت تـأث  يده و وکر یرا در مخاطب طو
رد کـ سـم، عمل یپـردازان فرمال  هیـ گر نظریاز د) مLeech()1936(چیل. دهد یخود قرار م
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ـ را از طر يسـاز  برجسته ـ  قاعـده ق ی ـ  یـی افزا و قاعـده ) يزیهنجـارگر (یاهک . دانـد  یم
ه شـاعر  کار است یشده در زبان مع فیتعر يها ز از مؤلفهی، خروج و گريزیهنجارگر

ـ یبر ا. آورد ید میبا استفاده از آن، شعر خود را پد را  يزیارگرتـوان هنجـ   ین اساس م
  )40، ص1، ج1383صفوي، : ك.ر(.زبان شاعرانه به شمار آورد ییدایپ یعامل اصل
ف هنجارگر ییافزا قاعده ار است، افزودن یاز زبان مع ياستن قواعدکه ک يزیبرخ

د و شو یممنجر م کنظم و توازن در ساختار  ییدایه به پکن زبان است یبر ا يقواعد
) ییافزا و قاعده یاهک قاعده(ن دو نوعیاز ا هریک. م داردک یقیدر موس ییسزار بیتأث

 اگرچـه . نـد ک یفا میا يا نقش عمده ،ت آثاریم شده و در ادبکموجب برجسته شدن 
تر از نثر اسـت و در   یتر و اساس پررنگ ،در شعر یشناخت ییبایو ز یع ادبیحضور صنا

ـ  ب یناگسستن يوندیه پکاست  يا ت شعر به گونهیماه ،قتیحق در  دارد، یا عناصـر ادب
ـ  . میشناسانه هسـت  ییبایرد عناصر زکارکز شاهد ین یمتون منثور ادب ، نـوع  یدر نثـر ادب

، ...ه، استعاره ویال مانند تشبیصور خ ۀنش الفاظ و واژگان در ساختار جمله، استفادیچ
م، موجب برجسته شدن سـخن  کدر  یعیر انواع بدیسجع، جناس و سا يریارگکبه 
  .ندک ین مینش را دل ید و خواندن متون ادبشو یبان میاد

بر مخاطب،  يرگذاریراد آن در جمع و تأثیل ایان متون منثور، فن خطابه به دلیاز م
و  يقـدرت سـخنور   يایدارد و گو یعیو بد یع ادبیبا صنا یمکهمواره ارتباط مستح

هـا   هیآرا رو نقش نیااز با خود است؛  يو یمخاطب و همراه يالقا نده دریمهارت گو
غت در ا يها و صنعت ـ پ برخوردار است، زیرا يا ژهیت وین فن، از اهمیعلم ب ام و ی

رگـذارتر و  ی، تأثیشناسـ  ییبایوند به عناصر زیبا پ ،نده به دنبال آن استیه گوک یغرض
  . تر خواهد بود ندهانزیبرانگ

سـت کـه   ی انید يها ن خطبهیباتریحال ز  نین و در عیتر از مهم یکیه کیفد خطبۀ
ش در یخـو  یو در دفـاع از حـق شـرع    امبریـ پس از رحلـت پ  حضرت فاطمه

ر یشـان از مسـ  یه پـس از رحلـت ا  ک امبریاران پیخطاب به انصار و  ،نهیمسجد مد
ـ را ناد امبریت خاندان پیت به دور افتاده و حقانیهدا ـ انـد، ا  ده گرفتـه ی . راد فرمـود ی

را در  يه نـه تنهـا و  کخاب فرمود را انت يریمس ،شیخو یدر سخنران فاطمه زهرا«
معـارف   يهـا  ه توانسـت سرچشـمه  کـ بل اش به هدف رسـاند،  شده مطالبۀ حق غصب
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م را   ین جـاودان یازات دید و امتین بگشایمسلم يرا برا يو علو ي، نبويدیتوح  اسـ
را روشـن سـازد و از همـه     یع الهـ یشرا ام و فلسفۀکند و علل احکان یشان بیا يبرا

  )3، ص1387 ،یلکتو(».ار و باطل را رسوا سازدکحق را آش یتیموقع نیدر چن ،تر مهم
د، یجمله توحاز يپرداختن به مسائل مهم اعتقاد خطبه به سببیۀ ما محتوا و درون

شده است و پژوهشـگران   یگوناگون بررس يها بارها از جنبه ،ت و امامتینبوت، و
ـ آن  يم وایو مفـاه  میرکـ قـرآن  خطبه را از منظر ارتباط بـا   ییبافت روا ،ياریبس ا ی

ـ نموده و در خصوص نوع ب ياوکروز، نقد و وا یاسیطرح مسائل س ان حضـرت در  ی
 ییهـا  آن مقالـه  یخطـاب  يهـا  یژگیا وی خطبه يل انتقادیم مورد بحث، تحلینقل مفاه

متر مورد کور کمذ خطبۀۀ شناسان ییبایو ز یادب يها جنبه یه بررسکاند؛ حال آن نگاشته
وندش بـا علـم   یرفته در آن و پارک بوده و ساختار و نظم و توازن به رانتوجه پژوهشگ
غت و صنا ـ رفتـه در آن ارز ارک به يها هیع و آرایب ـ انشـده اسـت؛ از   یابی ـ  نی ۀ رو مقال

 خطبـۀ  یشناسـ  ییبـا یو ز یه به نقد ادبکاست  ییها ن پژوهشیحاضر در شمار نخست
  .ه پرداخته استکیفد

وه برکیفد ساختار خطبۀ ان یب. ر استینظ ی، در نوع خود بینید ين وایمضام ه ع
غت بکآن حضرت در  يوا و رسایش شان موجب شده است یمانند ا ینار فصاحت و ب

م ینید يها ن خطبهین و ماندگارتریباتریزۀ ن خطبه در زمریتا ا . ردیـ گ يجـا  یو اس
بـه   شیم خـو کوند یبا پ ،و فصاحت است يسخنورۀ ه خود اسوک حضرت زهرا

. سازد یچندان مش را دویسخن خو يرگذاریم، تأثک یقیت موسیو رعا یادب يها هیآرا
اسـت؛   حضـرت زهـرا   يگفتمان انتقـاد  ۀوا، نمونیبا متن مستدل و ش كفد ۀخطب«

ه از آن ک یگرفتن ارث اقدام به احقاق حق خود و بازپس ه حضرت درکماندگار  یگفتمان
 یو فرهنگ يرک، فیمک يها نهیزم شیه بر پکیو با تات یمحروم گشتند، با استناد به آ

  )127ص ،1390ر، کروشنف(».ان فرمودندیمخاطبان ب
 ییبایام و زکت استحیهر دو در نها ،مکمحتوا و ساختار  ،ارزشمندۀ ن خطبیدر ا
ـ رفته در آن، رعاارک به يو معنو یلفظ يها شیانتخاب واژگان و الفاظ، آرا. هستند ت ی

ـ یر صنایه و استعاره و ساینان حضرت، استفاده از تشبسجع و آهنگ سخ علـم   یع ادب
غت در  ـ ، احامبریـ ت پیـ ت خـدا، حقان یچون وحدان يا هین بلندپاینار مضامکب  يای
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م وید يمعنو يها ارزش یـۀ  پا بر ازرش و اعتبـار خطبـه افـزوده و آن را هـم    ... ن اس
غه نهجدر  یعل يها خطبه و  یلفظـ  يهـا  هیـ غت، آرافصاحت و ب. گرداند یم الب
ـ    و به خصوص صنعت سجع، يمعنو  يا بـه گونـه   ،زنـد  یدر سخنان حضرت مـوج م

ـ  یبا توجه به موضوعات. ده استخود کر يپرداز همگان را مقهور سخن ه حضـرت  ک
ب یاسیس يا از مفسران آن را خطبه یبرخ ،اند در خطبه بدان پرداخته داننـد   یم یو انق

  ) 169ص ،1384عان، یر: ك.ر(.م را داردکانظام ح يه قصد براندازک
ـ ب ياز ابزارهـا  یکـ یبـه عنـوان    يسـاز  برجسـته از  حضرت زهـرا   بـراي  یانی

مِ شتریب يرگذاریتأث م حضـرت    ییتأمل در بافت روا. ده استاستفاده کر خود ک کـ
خود انجـام شـده و    یدر حد عال ،مذکور در خطبۀ يساز نشانگر آن است که برجسته

بانـه  یانـد و اد  منـد شـده   بهره یو حضرت عل امبریپۀ ویبک و شاز س فاطمه
م   یست؛ بلکه طبع روان این یتکلف و ساختگ يشان از رویسخن گفتن ا شان بـه کـ

  .ده استیت بخشیادب يو

  ییافزا قاعده .1
نظـم و تـوازن در    یه بـه بررسـ  کـ است  يساز برجسته يها وهیاز ش یکی ییافزا قاعده

ـ بر زبان مع يقت افزودن قواعدیدر حق ییافزا قاعده. دپرداز یم مکساختار  ار اسـت  ی
چـون  هم یعین اساس صـنا یبر ا. شود یم مکدر  قییو موس توازن ییدایه موجب پک

ـ  يجـا  ییافزا ف در شمار قاعدهیه و ردیسجع، جناس، وزن، قاف بـه اعتقـاد   . ردیـ گ یم
در سه سطح تـوازن  ه کشود  یجاد توازن در سخن میموجب ا یمکرار کت ،وبسنکای

هـا و   رار واجکوزن و ت ،ییدر توازن آوا. است یقابل بررس يو نحو یواژگان و ییآوا
ع مـورد  یر صـنا یش از سـا یب ،زنند یم را رقم مکه نظم ک یمختلف زبان يها صورت

ل هجـا و  کـ هجـا،   یـک چنـد واج درون   واج،  یکتواند  یم ییرار آواکت. بحث است
  )167، ص1، ج1383صفوي، : ك.ر(.ودچند هجا را شامل ش یتوال

واژه پرداختـه   یـک  يهـا و هجاهـا   رار واجکـ ت یشتر به بررسـ یب ،ییدر توازن آوا
ـ م«ماننـد   ؛دنبرخوردار باشـ  ییقایه از ارزش موسکشود  یم ـ ت«و » زی ـ » زی ه از آن در ک
سـا بـه هنگـام طـرح     یشم«. ر شده اسـت یتعب» یحروف هم«به  يو نقد یادب يها تابک

سـازد و معتقـد    یز میگر متمایدیکمنظم و پنهان آن را از ۀ ، دو گونیفحرو صنعت هم
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ـ  رد و هـم یـ گ یل مـ کلمات شـ کمنظم در آغاز  یحروف ه همکاست   پنهـان بـه    یحروف
  )170صهمان، (».شود یلمات ظاهر مکان ینده در مکصورت پرا

 هـا و  رار صـامت کت«، »ییآرا واج«چون هم ییها هیها آرا در سطح واج ییرار آواکت
ه و سجع یقاف شود، زیرا یرا شامل م يه و سجع متوازیاز انواع قاف یبرخ و» ها مصوت

تر  ه در مرتبـۀ کابد ی یواژه تحقق م یدر سطح واحد زبان يمتواز از سـطح واج   يبـا
 ییقایو نظم موس یعروض يها وزن ییدایز موجب پیتوازن در سطح هجا ن. قرار دارد

 يها ده در ساختار واژگان، وزنیشکمتوسط و  اه ووتک يرار هجاکاز ت. گردد یم مک
  . دیآ یم به وجود یعروضۀ گان شانزده

رد و خود به دو یگ یبرمگروه و جمله را در در سطح واژه و رارک، تیتوازن واژگان
نـاقص   یگـون قصـود از هم م. شـود  یم میامل تقسک یگونناقص و هم یگونگروه هم

 یانیپا يه در هجاک» دارو«و » دارا«مانند  ؛ستناقص در واژگان و الفاظ ا ییرار آواکت
امـل در  ک یـی رار آواکـ امل، شاهد تک یگونه در همک یحال، درگر تفاوت دارندیدیکبا 

امـل  ک یگـون ه همکاست  يته ضرورکن نیر اکالبته ذ. میواژگان هست يعناصر دستور
از آن  هکـ س ینـو  همـ  آوا هم یزبان يها رار در صورتکت ازجملهاست  یانواع يدارا

ه بر آن جنـاس  کآوا  هم یزبان يها رار در صورتکا تی شود یاد میعنوان جناس تام  با
ق م ـ از انـواع تـوازن در سـطح گـروه و جملـه ن      هریکدر . شود یلفظ اط ـ  ـز  ی ه ک

رد کارکـ امـل و نـاقص   ک یگون هم ـ  ردیگ یواژه را دربرم یکش از یب یزبان يواحدها
، متوازن و مطـرف  يمتواز ازجملهف، انواع سجع یده، ریچون قافهم یعیصنا. ابدی یم

حق، مذ ییها و جناس ع و موازنه در گروه یچون ترص ییها هیل و آرایچون مضارع، 
  .ردیگ یم يجا یتوازن واژگان

عناصـر و   ییه با جابجاکش عناصر دستور زبان است یآرا ،يمقصود از توازن نحو
 ،ن نوع از تـوازن یدر ا. دیآ یر حاصل مشاع مورد نظرم، توازن و نظم ک یان اصلکار

ان جملـه را  کـ ر اریگاه فعل، فاعـل، مفعـول و سـا   یه جاکم است ک یقیوزن و موس
جملـه در نظـم، اگـر     ۀش عناصر سـازند یه آراکد بتوان گفت یشا«. سازد یمشخص م

ش یـ ن آرایـ حال اگر ا. به حفظ وزن وابسته است يادیم تا حد زک ً، دستکم یینگو
ش یاگر آرا یند، حتکالقا  يشتریب ییقایتواند نظم موس یم رار شود، طبعاًکتا ساخت ی
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چـون لـف و   هم یعیصـنا ) 221ص همـان، (».ار نرودکشده در زبان هنجار به  انتخاب
ـ ه در اکهستند  ییها هیآرا  ازجملهاز قلب  ییها الصفات و گونه قیم، تنسینشر، تقس ن ی

  .رندیگ یم يجا ییافزا حوزه از قاعده
ـ فد در خطبـۀ  یـی افزا توجه به آنچه مطرح شـد، قاعـده  با  ه بـا در نظـر گـرفتن    کی

ـ در ا. ردیـ گ یبرمـ را در یخطبه، توازن واژگـان  یها و ساختار خطاب یژگیو  ،ن خطبـه ی
م کـ ع نظـم و تـوازن را در   یموارد جناس، موازنه و ترصـ  يا ت سجع و در پارهیرعا

ه آن را از متـون  کبخشد  یم بدان یخاص یقیسازد و آهنگ و موس یحضرت برقرار م
چـون  هم یانـواع  یه اشاره شـد، تـوازن واژگـان   کگونه  همان. گرداند یز میمتما يعاد
ور در شـمار متـون   کمذۀ ه خطبکرد؛ اما از آنجا یگ یبرمرا در... ف، جناس ویه، ردیقاف

ـ بـر ا . ف اسـت یه و ردیچون وزن و قافهم ياز عناصر یرد، خالیگ یم يمنثور جا ن ی
 یـی رفتـه در بافـت روا  ارک به يها انواع سجع و جناس یادامه تنها به بررس در ،اساس

  .م پرداختیخطبه خواه
  توازن واژگانی 1ـ1
  سجع .1ـ1ـ1

. م دارد، سجع استکجاد نظم و توازن در یدر ا یه نقش مهمک یع لفظیاز صنا یکی
ده و بـر  م شکدر  یقیجاد موسیه در شعر است و موجب ایقافۀ سجع در نثر به منزل

ـ   ییبـا یلطافت و ز ـ افزا یسـخن م سـاز   نـه یزم ،در نثـر  یلفظـ  يهـا  هیـ حضـور آرا . دی
ه در اغلب متون کروست  نید و از اشو یآن م یشدن متون و ظرافت و موزون برجسته

سجع . افته استی يا رد گستردهکارکع یع علم بدیر صنایت سجع و سایمنثور رعا یادب
ـ در ادب. هاسـت  آن يا هر دویدر وزن  یانیپا يها ا واجیدو واژه در واج  یسانیک ات ی

ـ یمتوازن و مطرف تقسـ  و يسجع به سه نوع سجع متواز ،یو عرب یفارس . شـود  یم م
ـ   دو واژه در وزن آن یسـان یکو  یمقصود از سجع متـوازن همـاهنگ   ه کـ آن یهاسـت ب

 یسانیک يه در سجع متوازکحال آن  ها و حروف آن دو مشاهده شود؛ در واج یسانیک
ز تنهـا شـاهد   یـ هاست و در سجع مطـرف ن  آن يها وف هم در وزن و هم در واجحر
  .میلمه هستک یک يها واج یحروف هم

در آن بـه وفـور مشـاهده     یع لفظیه صناکاست  ین متونیاربردترکفن خطابه از پر
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ـ ار نهادن بر مخاطب است؛ ازیختن و تأثیخطابه برانگ یغرض اصلزیرا  شود، یم  رو  نی
ـ  حضرت زهرا. داشته باشد يمتفاوت از زبان عاد يتاره ساخکطلبد  یم ه خـود  ک

ـ از آرا يمنـد  بـا بهـره   ،هکیفدۀ غ است، در خطبیو بل يسخنور یبیخط  ،یلفظـ  يهـا  هی
در ادامـه بـه    .گرداند ین میم خود را موزون و آهنگکت سجع، صورت یرعا ویژه به

  .دم کریم حضرت اشاره خواهکشده در ادیاز سه نوع سجع  ییها نمونه
دهد و بـه نبـوت و    یخداوند شهادت م یگانگیبه  ،از خطبه یدر قسمت فاطمه

ـ ر خلـق و برگز یشان بر سـا یا يش اذعان داشته و از برتریخو یرسالت پدر گرام ده ی
اَشْهد اَنْ  الـه  و« :دیفرما ین میکند و چن یخداوند بلندمرتبه اشاره م يشدنشان از سو

دحو اللَّه َّ شَرا  یکه  ،کلَهعإلٌ جمتَأْول ص ـ  لَها، ویلَ الْاخْ وب موصـولَها،  ضَـمنَ الْقُلُ
وف قُولَها،کالتَّفَ یاَنارعرِ م عتَنمؤْ الْمصارِ رنِ الْاَبیع،تُه  و ،ـفَتُهنِ صنَ الْاَلْسمهـامِ   وـنَ الْاَوم
َاحتـذاء اَمثلَـإلٍ امتَثَلَ   انَ قَبلَهـا، و کء  نْ شَىماء  یابتَدع الْاَشْ ،تُهیفکی ونَهـا  کهـا،  اَنْشَـاَها بِ

و هتربِقُدشأَها بِمیذَرهنْ غَتی، ملى تَرِ حاجا نْههایوکإلٍ منـ  ، و َّ ا رِهایتَصـو  ی فائدةٍ لَـه ف
اعـزازاً لدعوتـه، ثُـم    ، وتهیتَعبداً لبرِو ،واظْهاراً لقُدرته ،طاعته یهاً علیوتَنْب ،تهمکتاً لحیتَثْب

علجع یلَ الثَّواب و ،هتلطاعع قابالْع ضَعیو صعیمذ ،هةًیتاد و هتقْمنْ نم هبادعلاشَـإلً  یح
هنَّتلى جا م127ص ،1380، طبرسی(1».لَه(  

م حضرت مبا تأمل در  ـ واژگان در پا یحروف و هم یتوان از هماهنگ یک ان هـر  ی
 يهـا  شتر سـجع یب. ده را مشاهده کرخطب ییرفته در بافت رواکار به يها عبارت، سجع

گر انواع ینسبت به د يسجع متواز. هستند ين قسمت از نوع سجع متوازیموجود در ا
حـروف، آهنـگ و تـوازن    وزن و  یکسانی دارد، زیرا يشتریب ییقایارزش موس ،سجع

م ا يشتریب ن یبا ا ه دارد،یمشابه با قاف باًیتقر يساختار يسجع متواز. کند یجاد میدر ک
 ،يد؛ امـا در سـجع متـواز   شو یت نمیه رعایکلمات در قاف يهجاها يتفاوت که تساو

ن بخش از خطبه، واژگان یدر ا. دت شویکلمات رعا يهجاها يو بلند یکوتاه یستیبا
» نقمته و جنّتـه «، »طاعته و قدرته«، »ته و صفتهیرؤ«، »ها ها و معقول ، موصولها لیتأو«

، »قبلها و امتثلها«، »تهیفیصفته و ک«واژگان  ،در ادامه. هستند ياز سجع متواز ییها نمونه
ز ا ییها نمونه ،دارند یخوان گر همیکدیبا ها  آن يحرف رو که تنها» تهیطاعته و معص«

، »رین و تصویتکو«، »ألسن و أوهام«روند؛ حال آنکه واژگان  یف به شمار مسجع مطر
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  .دریگ یم يدر گروه سجع متوازن جا» وضَع و جعلَ«
م  ينوپـا ۀ جامعـ  امبریکه پس از وفات پ حضرت زهرا  يازمنـد یرا ن یاسـ

م ش یت میو هدا يرهبر زده  اران غفلتیخود، انصار و  يوایداند، بر آن است تا با ک
حضـرت از  « ،ن خطبـه یدر ا. سازد و راه حق و عدالت را به آنان نشان دهد اریرا هش

م بشـر     يتمام فنون سخنور م او نـه کـ خواسـتن  و در حـد باز  يبهره جسته که کـ
م فدك، م و ارزش  يایعلم و معرفت و اح دربارۀ یاله یبلکه ک  يآن بـرا  يهـا  اسـ

 انـد،  که در مسجد حاضر بوده ها آن نه ،تمام قرون و اعصار بوده و مخاطبان حضرتش
  )145ص ،1384انه، یاب يندر(».ندا خیطلبان تار خواهان و حق حقۀ بلکه هم
م رعایفدک خطبۀ يها بندها و قسمت یدر تمام باًیتقر ـ ه، سجع و توازن در ک ت ی

ـ » ن المـزدوج یتضم«از سجع وجود دارد که به آن  يگرینوع د. شده است . نـد یگو یم
 يدو سـجع متـواز   یهمنشینرد و از یگ یم يجا يروه سجع متوازدر گ یادبیۀ ن آرایا

م پد ـ بـا   حضـرت فاطمـه  . دیآ ید میدر ساختار ک ـ دوران پ يادآوری پـدر   يامبری
م و رعایت از دیدر حما یعل يها ش و رشادتیخو یگرام ت احکـام و  یـ ن اس
ـ بر آن است تا به رنج دوران رسـالت و ن  ،ین الهیمواز ـ ز حقانی ـ ی مـر  در ا یت عل

فت و رهبر  كم اللَّـه تَبـار  کنْقَذَفَاَ«: دیفرما ین مید و چنن اشاره کنیمسلم جامعۀ يخ
یتَعالو محبِمد َاللَّت دعالَّتیبیا واَنْ، و دعب نیم  ـرَبِ، وذُؤْبانِ الْعمِ الرِّجالِ، وهةِ  بِبـرَدم

فَغَرَت فـاغرَةٌ  وطانِ، یحرْبِ اَطْفَأَها اللَّه، اَو نَجم قَرْنُ الشَّلَّما اَوقَدوا ناراً للْک، تابِکاَهلِ الْ
خْمـد  یطَأَ جِناحها بِأَخْمصه، ویء حتَّى  یفکنْیلَهواتها، فَ  ینَ، قَذَف اَخاه فکیمنَ الْمشْرِ

ها بِسبیلَهم ،هوداً فکفتَهِداً ف یدجم ،اللَّه یذات قَراَم ،ولِیرِ اللَّهسنْ رـ  باً م س ،ـ یاللَّه  یداً ف
لحاًیاَوراً ناصشَمم ،اللَّه اً ،اءجِدحاً، ک ،مادئمٍ،  ی تَأخُذُه ف ـ  واهللاِ لومإلَ  ـ رفاه یاَنْـتُم ف إلٍ ی

نَ الْعونَ فاشِ، ویمعنُونَ، تَتَرَکادونَ آمهرَ، ووائونَ بِنَا الدصبتَکتَتَوو ،ـونَ  کنْفُونَ الْاَخْبارص
النِّزالِ، و نْدرُّونَ عتَف نْدتالِع130-129ص ،1380، یطبرس(2».الْق(  

شان در یا یشگیو حضور هم ین قسمت از خطبه، شجاعت علیحضرت در ا
ـ  یهنگـام  ؛نـد ک ین خداوند را بازگو مـ یو د امبریدفاع از پ ن  کـ ه ک افران و جـاه

م ش و رفاه بودهیاوسته غرق در آسیپ ـ پ و اند و با اس ـ  امبری در مبـارزه   یو عل
م ۀ ریکصدد ضربه زدن به پ در ،رنگیسه و نیش و دسیخو يها بوده و با مخالفت اس
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ن دسـته از  یـ وصف ادر  ه فاطمهک» هون و آمنونکوادعون، فا«صفات . آمدند یبرم 
یـۀ  گر آرایدیکـ ها بـا   آن ینهمنشیه کهستند  ياز نوع سجع متواز ،برد یار مکافراد به 

  .  آورد ین المزدوج را به وجود میتضم
  ع و موازنهیترص .2ـ1ـ1

در  ییوابسته به سجع هسـتند و نقـش بسـزا    یعیصناعات بد ازجملهع و موازنه یترص
ع و موازنـه  یترصـ . دارند ینظم و توازن در ساختار متون ادب يم و برقرارک یقیموس

ن یو متوازن دارند؛ بد يبا سجع متواز یمیارتباط مستقشه در سجع داشته و یهر دو ر
سجع  يدو دارا ، واژگان دوبهينثر ا در دو جملۀی يه هرگاه در دو مصرع شعرکمعنا 
ع یمشـابه بـا ترصـ    يردکز عملیموازنه ن. ردیگ یل مکع شیباشند، صنعت ترص يمتواز

رار کـ متـوازن ت  م، اسـجاع کـ در  يرار سجع متوازکت يه به جاکن تفاوت یدارد با ا
تـر و   م آسـان کـ ار بـردن سـجع متـوازن در سـاختار     که به کاست  یهیبد. شوند یم

رد موازنـه  کارکه کرد کن استنباط یتوان چن یرو م نیاست؛ ازا يتر از سجع متواز ساده
ان دو فـن  یاز م) 280ص ،1383، يصفو: ك.ر(.باشد یع میش از ترصیب یدر متون ادب

ـ باتر و ظریز ،ردیگ یم سرچشمه يه از سجع متوازک عیع، ترصیعلم بدۀ شدادی تـر   فی
  . برخوردار است يشتریاز ارزش ب ،سه با موازنهید و در مقاینما یم

فن خطابـه و بـا    يها ت اصول و ظرافتیبا رعا ،هکیفدۀ در خطب حضرت زهرا
نمـوده و   يز از گفتـار عـاد  یم خود را برجسته و متمـا ک، یع لفظیاز صنا يمند بهره

ش یدارد تا مخاطبان خو یعرضه م یع و ادبیبد یرا در قالب یو ناب اله یم متعالیاهمف
رد آنان پرداخته کوهش انصار و عملکاز خطبه به ن یحضرت در بخش. را منفعل سازد

م، کنَ اَظْهـرِ یتاب اللَّه بکونَ وکم واَنَّى تُؤْفَکف بِکیم، وکهات منْیفَه« :دیفرما ین میو چن
مه باهرَةٌ، وامه زاهرَةٌ، وکةٌ، واَحموره ظاهرَاُ اَع واجِرُهیز  إلٌ، وـحواض ـرُهاَوامإلٌ، وح  قَـد

ً یمونَ؟ بِـئْس للظَّـالم  کرِه تَحیدونَ؟ اَم بِغَیم، أَرغْبإلً عنْه تُرکخَلَّفْتُموه وراء ظُهورِ ـدنَ ب 
 ،1380، یطبرس(3»."نِیالْاخرَةِ منَ الْخاسر یهو فقْبلَ منْه ویناً فَلَنْ یالْاسإلمِ درَ یبتَغِ غَیومنْ "

  )131ص
مکاح«واژگان  ،ن قسمتیدر ا  ،»ةو بـاهر  ةزاهر«ز یو ن» زواجر و أوامر« ،»ام و اع

گر قرار دارند و از نظـر وزن و حـرف   یدیکه دو به دو در مقابل ک» إلو واضح ئحإل«
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ـ   يند و از نوع سجع متوازا كمشتر يرو  يع جـا ینـد، در گـروه ترصـ   یآ یبه شـمار م
  .رندیگ یم

 ینیه در متون دک یام و معارف الهکان احیبه ب ،هکیفد ۀاز خطب یدر قسمت فاطمه
م ـ آ ،میرکـ قرآن  ویژه به ،یاس  ،هـا نـازل شـده اسـت     در خصـوص آن  ياریات بسـ ی

ـ ید يها ه از ارزشک يعدالت و برابرچون نماز، روزه، حج، هم یمعارف. پردازد یم  ین
م بوده و خداوند در  سـخنان  . ها توجـه فـراوان داشـته اسـت     ش بدانیتاب خوکاس

ـ  يها و هماهنگ با آموزه یم الهکدر امتداد  فاطمه ـ و در تأ یقرآن . هاسـت  د آنیی
هـا   از آن هریکام پرداخته و از اثرات کاح ن فلسفۀییش به تبیحضرت در سخنان خو

مانَ یفَجعلَ اللَّه الْا« :دیفرما ین مید و چنیگو یانسان سخن م يو معنو يماد یزندگدر 
ةَ تَنْ، وكم منَ الشِّرْکراً لَیهتَطْ نِ الْکهاً لَیزالصع کمرِ، ولنَّفْکیاةَ تَزْکالزَّبـ إلً ل ف ماءنیسِ و 

قِ، والرِّزتَثْبیالص یامصِ، و عتَنـا  طا، وللْقُلُوبِ قاًیالْعدلَ تَنْسنِ، ویداً للدییج تَشْلْحاتاً للْاخْ
مِ، والْتَنا اَماناً للْفُرْقَإلِ، وم، وامانظاماً للْملَّإلِ سلْازّاً لع ـ   جِهاد جابِ یاسـت  یالصـبرَ معونَـإلً علَ

  )128ص همان،(4».الْاَجرِ
ـ  ،ن بخشیدر ا نِ الْ کهاً لَیتَنْز«و » كم منَ الشِّرْکراً لَیتَطْه«ۀ واژگان دو جمل عـ رِ کم بـ «

قرار » هایتنز«ۀ در مقابل واژ» رایتطه«ۀ واژ. گر از نوع سجع متوازن هستندیدیکدو با  دوبه
در . دارند یخوان گر همیدیکهجاها، با  یوتاهکو  يگرفته و هر دو از نظر وزن و بلند

سان بودن یکل یقرار گرفته و به دل» برکال«ۀ با واژ ابربرز در ین» كالشر«ۀ واژ ،جمله ادامۀ
  . رندیگ یم يوزن هر دو واژه، در گروه سجع متوازن و در شمار صنعت موازنه جا

  جناس  .3ـ1ـ1
جنـاس  . ردیگ یم يجا یه در گروه توازن واژگانکاست  یع لفظیگر از صناید یکیجناس 
ـ  یها به شمار م ییافزا از انواع قاعده یکیو  یفنون لفظ ازجمله زبـان عمـل   ۀ رود و بر برون

 یسـان یکجنـاس بـر   «. م اسـت کـ جاد نظم و توازن در سـاختار  یا يند و از ابزارهاک یم
ف کلمه استوار است کدو  يها ها و مصوت صامت ـ  یکه گاه با اخت ا دو حـرف ظـاهر   ی

. دارد یگـاه مشخصـ  یسـت و جا ها مصـوت  یبر همسـان  یه سجع مبتنک یحالشود، در یم
 ،از مواقـع  ياریدر بسـ . ه رایقاف ،نند و سجعک یرار را به ذهن متبادر مکت ،لمات متجانسک

  )27ص ،1390ثابت،  یهرانت(».شود یجاد سجع استفاده میا ياز جناس برا
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ـ  يها امل و ناقص، گونهک ییرار آواکق تیاز طر یتوازن واژگان  از جنـاس   یمختلف
 -آوا هـم  یزبـان  يهـا  امل در گروه صورتک ییرار آواکند تیفرا. آورد یرا به وجود م

رار در کـ ن تیو همـ » و شـانه ) تفک(شانه« ؛ ماننددهد یل مکس جناس تام را شینو هم
. »خطـا و ختـا  «مانند  ؛آورد یآوا جناس لفظ را به وجود م هم یزبان يها گروه صورت

 يهـا  ناقص در صـورت  ییرار آواکتۀ جیز نتی، ناقص و قلب ن)دیزا(لیمذ يها جناس
ـ فد از انواع جنـاس در خطبـۀ   یرد برخکارکدر ادامه به . است یبانز ه و اثـر آن در  کی
  .م اشاره خواهد شدکجاد توازن در یا

  جناس  يها نمونه .1ـ3ـ1ـ1
ـ ه پـس از وفـات پ  کـ ه از انصـار  کیفدۀ در خطب حضرت فاطمه ـ از عقا امبری د ی

رده کـ وت کته شده، سشان روا داشیه به خاندان اک یش بازگشته و در برابر ستمیخو
م و به جامعۀ ند و ک یوه مکاند، انتقاد و ش تفاوت گشته یع روزگار خود بیو وقا یاس

م بودهیبازوان ملت و  يشان روزگاریر ایه به تعبکانصار را  نـون در  کانـد و ا  اران اس
ـ  ـ    يخبـر  یخواب غفلت و ب ـ    ،برنـد  یبـه سـر م حضـرت در  . دهـد  یخطـاب قـرار م

ادآور یانصار را  ید و سستیگو یخود سخن م یاز حق شرع ،طبهخ یانیپا يها قسمت
عرب بدان دچار ۀ ه جامعکداند  یبزرگ م یبتیرا مص امبریمرگ پ زهرا. شود یم

ثـم  « :دارد یشان دگرگون گشته و رو به تباهیعت از فقدان ایشده و تمام خلقت و طب
ررفها نَطَت بِمحو نص مِ  بإلِ واَعضاد الْملَّإلِ وینَّقا معشَرَ الی": الت، فقارِا ـ  ،حضَـنَإلَ الْاسـ ا م

متو یحقّ یزَةُ فیهذه الْغَم ـ  انَ رسـولُ ک؟ اَما یالسنَإلُ عنْ ظُ ـ  هاللَّ اَلْمـرْء  «: قُـولُ ی یاَب
نَ ذا اهالَإلٍ و ،، سرْعانَ ما اَحدثْتُم؟"ولْده یحفَظُ فی جعـ  مکلَو اُحـاوِلُ، وقُـوةٌ   ا طاقَإلٌ بِم

ـ ـ   دمحم اتم ونَولُقُأتَ .اُزاوِلُطْلُب وأَعلى ما  ی اهللاُلَّص ع لیـه وآلخَفَ ـ؟ـ ه طـب جیـلٌ ل 
  )132ص ،1380، یطبرس(5»...هتقُر قَتَانفَو هتقُفَ رَنهاستَ، وههیو عوساستَ

از  یزبـان  يها صورت» أحاول و أزاول«ن بخش از خطبه، واژگان یدر سطر سوم ا
 يهـا  هـا و مصـوت   گر از نظـر صـامت  یدیکـ ه بـا  کـ ناقص هسـتند   ییرار آواکنوع ت

ـ «. دارند كخود اشتراۀ دهند لکیتش ن انـواع جنـاس، جنـاس مضـارع و جنـاس      یاز ب
حـق،   ... دارند یشناس و واج یبا آواشناس يشتریحق، ارتباط ب در جناس مضـارع و 

ًکجناس از هر نظر یۀ دو پا . نـد ا حرف با هم متفاوت یکسان هستند و تنها در یک ام
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جنـاس را   ،باشـند ) ب المخرجیقر(ه با هم مشابهیچنانچه حروف متفاوت در دو با پا
حـق   ،)دالمخرجیبع(گر نباشندیدیکند و چنانچه مشابه یگو) مشابه(مضارع جناس را 

ـ بـه دل » أزاولأحـاول و  «واژگان  ،ن قسمتیدر ا) 144، ص1385 ،یاحقی(».ندیگو ل ی
حق به شمار م) ز-ح(د المخرج بودن حروفیبع فتق «  ،در ادامه. ندیآ یاز نوع جناس 

ف در حرف نخستیبه دل» و رتق ـ المخرج ن بیه هر دو قرکن خود یل اخت  ،ز هسـتند ی
  . رندیگ یم يدر گروه جناس مضارع جا

  یاهک قاعده .2
رد آن کـ ه عملکـ اسـت   يسـاز  هاز برجسـت  يگـر یدۀ ویش يزیا هنجارگری یاهک قاعده

ف قاعده ـ ۀ بر درون ییافزا برخ و  ینیدر شـعرآفر  یـی افزا ش از قاعـده یزبان است و ب
خـروج از اصـول و    ،قتیدر حق يزیهنجارگر. مؤثر است یو ادب يهنر يها نشیآفر

ـ و برگز یارجـاع  يردهـا کارکاز  ییه شاعر بـا رهـا  کار است یزبان مع يها مؤلفه دن ی
لت ـ  یی، معنـا یصـورت زبـان   یکواژگان زبان، از یۀ ثانو یمعان و یضمن يها د  یادب

ـ   ،انیعلم ب يها هیع و آرایاز صنا يمند سازد و با بهره یم سـاخته و   یزبان خـود را ادب
ـ  یان مین بینش ع و دلیبد يها يرپردازیش را در قالب تصوینظر خو م موردیمفاه . دکن

ـ Roman Jacobson ()1896( وبسـن کایرومان ، يزیدر هنجارگر یـۀ  نظر) م1982ـ
ش به محور یگرا ،يقطب مجاز ،يبه اعتقاد و. درا مطرح کر يو استعار يقطب مجاز

 ینیش به محور جانشـ یگرا يب است و قطب استعارکیبر تر یداشته و مبتن یهمنشین
اصـل مشـابهت، شـالودۀ شـعر     «د کـه  کن یان مین بیانتخاب است و چنیۀ دارد و بر پا

ف ـ نثر  .. .است رو اسـتعاره   نیاابد؛ ازی یبا روابط مجاورت ادامه م لزوماً ـ  شعربرخ
 يصناعات شـعر  یجه، بررسیخورد و مجاز در نثر و در نت یشتر در شعر به چشم میب

   ) 46ص ،1386وبسن، کای(».نۀ استعاره استیدر زم عمدتاً
ف زبان عاد ،یدر زبان ادب  يام به مخاطب است، القـا یه هدف رساندن پک يبرخ

ـ از اهم يختن ویخاطب و بـرانگ م ـ ابرخـوردار اسـت؛ از   يا ژهیـ ت وی بـان و  یرو اد نی
ل اثـر  کصـورت و شـ   ،یشـناخت  ییبـا یو ز یعناصر ادب کمکوشند تا به ک یشاعران م

 يپـا  ل و صورت اثر هـم کش گردانند، زیرا يز از زبان عادیش را برجسته و متمایخو
. دارد يا ن ساختن آن نقش عمدهینش متون و دل يرگذاریآن در تأثیۀ ما محتوا و درون
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  . دارد يزیبا هنجارگر یناگسستن يوندیپ ،یزبان ادب ن سببیبه هم 
ـ  یو ب یدر مباحث علم معان يزیرد هنجارگرکارۀ کحوز شـتر  یابـد و ب ی یان نمـود م

 یقـ یت حقیـ رگذارنـد و ماه یه در معنا و مفهوم جملـه تأث کشود  یرا شامل م یعیصنا
 یاصـل یـۀ  پا يزیتوان گفـت هنجـارگر   ین اساس میبر ا. ندده یل مکرا ش یمتون ادب

. ت زبان مؤثر استیر ماهییو تغ يساز رود و در برجسته یبه شمار م یادب يها نشیآفر
ه یچون تشـب  یعیصنا ازجمله يع معنویمباحث بد ییمعنا يزیرد هنجارگرکارۀ کحوز

ان گذشـته و معاصـر   ه همواره در شعر شـاعر کرد یگ یمرا دربر... ه ویناکو استعاره و 
ـ از ا یخـال  يه شـعر کـ توان گفـت   یت مداشته است و به جرئ يا حضور گسترده ن ی

 ییمعنـا  يارهـا یاز مع یتخط یعنی ییمعنا يزیهنجارگر«. وجود ندارد یادب يها هیآرا
 ییمعنـا  يهـا  از مشخصـه  یتخطـ  یعنیگر یبه عبارت د. واژگان ییآوا همۀ نندک نییتع
ـ زبـان مع  اربرد واژگـان در کـ م بـر  کحا ـ ار ی  یگـر در نقـش ارجـاع   یا بـه عبـارت د  ی

  )23، ص1378 ،يسجود(».زبان
در  یع لفظیبد يها هیآرا يپا هم يع معنویع بدیو صنا یاهک قاعده ،هکیفدۀ در خطب

ان یعلم ب یع ادبیرد صناکارک ،خطبه يدر اغلب فرازها. م نقش داردک يساز برجسته
نظر خود  م موردیان مفاهیب يحضرت برا .ع مشهود استیعلم بد يها نار ظرافتکدر 

ت دعـوت  یـ د و از رسـالت و حقان یگشـا  یش خدا میه زبان به حمد و ستاکچه آنجا 
و غفلـت آنـان    یاپرسـت یه خطاب به انصار از دنکد و چه آنجا یگو یسخن م امبریپ

فـت و رهبـر   کوه کش ـ   جامعـۀ  يرده و غصـب خ ـ را  یمسـلمانان از عل ادآور ی
ـ ناکه و اسـتعاره و  یم خود، از تشـب کت و مضمون یر ماهشود، به فراخو یم ه بهـره  ی
همسو و  ،مخاطب است يه همانا القاکمطابق با فن خطابه  رد فاطمهکعمل. برد یم

علـم   يمعنـو  يهـا  هیم خود به انواع آراکوند یبا پ حضرت زهرا. هماهنگ است
رد چهـار  کارکـ از  ییها نهدر ادامه به نمو. دیافزا یش میان بر قدرت نفوذ سخنان خویب

  .ه اشاره خواهد شدکیفدۀ در خطب) ه و مجازیه، تشبیناکاستعاره، (انیصنعت علم ب
  ینیمحور جانش .1ـ2
  ه یناکاستعاره و  .1ـ1ـ2

رد دو کـ ل تشـابه عمل یـ شناسان معاصر بـه دل  منتقدان و زبان ،ییمعنا يزیدر هنجارگر
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ـ وبسن، اکای يستعارقطب ایۀ ه بر نظرکیه با تیناکصنعت استعاره و  ن دو صـنعت را  ی
ا یـ وصـف   ،ندهیگو ،هیناکدر استعاره و  نند، زیراک یمطرح م ینیدر گروه محور جانش

گردانـد و عبـارت    یم مـ کـ در سـاختار   يگرین وصف و عبارت دیرا جانش یعبارت
ـ ناکو در  به ا مشبهیمشبه ، ه در استعارهکشده به وجه محذوف   نیجانش  عنـه  ینـ کمه، ی
ل کانتخـاب شـ  یـۀ  قت بـر پا یاستعاره در حق ،ندین فرایبا توجه به ا. اشاره دارد ،است

ـ م نک يرد و قطب استعاریگ یم  ،در اسـتعاره . ش داردیگـرا  ینیز بـه محـور جانشـ   ی
 ینیمحـور جانشـ   ياز رو يگـر یدۀ نشـان  يبـه جـا   ییبرحسب تشابه معنـا  يا نشانه«

ـ بـه ا . ردیـ گ یقرار م یهمنشینمحور  يشود و به رو یانتخاب م ـ یـ ن ترتی تـوان   یب، م
ه یان تشـب یف میظر یچند تفاوته است؛ هرین نوع تشبیتر ه استعاره فشردهکشد  یمدع

  )133 ،1390، يصفو(».دارد و استعاره وجود
ح و یصـر  يهـا  ، مـدلول يه بر قطـب اسـتعار  کیزبان با ت يسخنگو  ،یدر متون ادب

و  یـک هر ییرفتن بـار معنـا  گـ نار نهـاده و بـا درنظر  کواژگان را  یارجاع يردهاکارک
ۀ ار فاصله گرفته و به حوزی، از زبان معیادب يردهاکارکو  یضمن يها دن مدلولیبرگز

غت همواره کوند مستحیل پیبه دل یزبان ادب. شود یم یکنزد یزبان ادب م آن با علم ب
  . رگذارتر از آن استید و به مراتب تأثیآ یبه شمار م يباتر از زبان عادیز

ه یناکاز صنعت استعاره و  ،هکیفدۀ از خطب ياریبس يدر فرازها مهحضرت فاط
 ییو نهـا  یلـ کش، سـاختار  یم خـو یـۀ کـ  ما برد و با توجه به محتوا و درون یبهره م

ـ    یحضـرت در قسـمت   ،مثال دهد؛ براي یل مکسخنان خود را ش  یاز خطبـه بـه معرف
 ،د و در ادامهیگو یسخن م تیو صداقت خود و اهل ب کیش پرداخته و از پایخو
اند، حاضران در مسجد  دار آن بوده عهده امبریه پک یمقام نبوت و رسالت يادآوریبا 

ق يها یژگیند و ضمن برشمردن صفات و وک یرا انذار م ۀ ریان سیو ب امبریپ یاخ
ـ  يهـا  بر آن اسـت تـا وجـدان    ،كبرخوردشان با سران شرۀ شان و نحویا یعمل  ۀخفت

بر  م و بناین مفاهیان ایحضرت در ب. دیحجت را بر آنان تمام نماد و دار کنیمردم را ب
سخنشـان بـا انصـار و     يه روکبرد و آنجا  یخود، گاه از استعاره بهره م یغرض اصل

راد یـ ش را ایم خـو کـ ض یم و تعرکخته به تهیو آم ییناک یبا لحن ،وفه استکمردم 
ـ لٌ مـنْ  م رسـو کلَقَد جاء"«: ندیگو ین میند و چنیفرما یم زکاَنْفُسع ـ م ـ زٌ علَی عنتُّم ه مـا ی
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م، کدونَ نسائ یاَب نَوتَعرِفُوه تَجِدفَانْ تَعزُوه و. "میوف رحنَ رؤُیم بِالْمؤْمنیکص علَیحر 
ومنِ عونَ رِجا یاَخَا ابدکلو ،لَما زِىعالْم معیلَنلَّغَ الرِّسالَإلَ ،هفَب، ةِصادنْ  عاً بِالنَّذارع ً مائ

إلِ الْمجردکیشْرِم  ،مهجـذاً بِاَ آنَ، ضارِباً ثَـبکخ داع ،هِمـ ظـام مـإلِ  کلِ ربـه بِالْح یسـب  اً الـى ی
تَّـى  ح. لَّـوا الـدبرَ  ، حتَّى انْهزَم الْجمع ووثُ الْهامکنْیجف الْاَصنام ویسنَإلِ، الْموعظَإلِ الْحو

خَرَست شَقاشـقُ  نِ، ویالد  میفَرَ الْحقُّ عنْ محضه، ونَطَقَ زعاَسلُ عنْ صبحه، ویى اللَّتَفَرََّ
صِ   کفُهتُم بِفْرِ والشَّقاقِ، وکظُ النِّفاقِ، وانْحلَّت عقَد الْیطاح وشنِ، ویاطیالشَّ لمـإلِ الْـاخْ

نَّـارِ، مذْقَـإلَ الشَّـارِبِ، ونُهـزَةَ     نْتُم على شَفا حفْرَةٍ مـنَ ال کو. الْخماصِضِ یفَرٍ منَ الْبنَ یف
عِ، والطَّامنِ، و جإلَ الْعسقُبطوالْاَقْ یم ونَ الطَّرَءدامِ، تَشْرَبئقَ، ولَّإلً خاساَذ ،دنَ، یتَقْتاتُونَ الْق

  )129ـ128ص ،1380، یطبرس(6».مکنْ حولم النَّاس مکتَخَطَّفَیتَخافُونَ اَنْ 
ـ   یب ين قسمت از خطبه، برایحضرت در ا ان و کم دادن مشـر یان مفهـوم انـذار و ب

ق زدن: ضارِباً ثَبجهم«عبارات . برد یار مکبه  ییناک يریع گرداندن آنان تعبیمط بـر  (ش
ـ   هیناک» راه نفس آنان را بستن: ظامهِمکاخذاً بِاَ«و » )مر آنانک م یاز سخت گـرفتن و و ب

ـ از اقتـدار و عظمـت پ   ،ریـ ن تعبیـ حضرت بر آن است تا بـا ا . دادن است در  امبری
ه کـ ن عبارات نشانگر آن اسـت  یتأمل در ا. دیافران سخن بگوکان و کبرخورد با مشر

ـ ا ییها مدنظر نبوده و حضرت از بار معنـا  آن یقیحق يمعنا ت بـرا  ی ـ ب ين جمـ ان ی
ـ  ییغرض نهـا  يجاه ها ب آن ینیگزیبرده است و با جاخود بهره  یمقصود اصل م، ک

از صـورت   یینهـد تـا پـس از رمزگشـا     یموا شده را به مخاطب اراده يافت معنایدر
  .ابدیم را درکقت یسخن، حق يظاهر
بخـش   شـان را نجـات  یا يو رهبـر  امبریسخنان خود، رسالت پ شان در ادامۀیا

ه در جهـل و  کـ ش یخو وصف افراد جامعۀبه  دانسته و  یها از ظلمت و گمراه انسان
ـ  یزنـدگ  يور بوده و با ذلت و خـوار  نفاق غوطه ـ  ،ننـد ک یم حضـرت در  . پـردازد  یم

ـ ا یزنـدگ ۀ رد و نحـو کـ عمل  ن قسمت از خطبه به شرح رفتـار، یا یانیپا يسطرها ن ی
إل  و«عبـارت  . نـد ک یآنان را وصف م ییناک یگروه اشاره داشته و با لحن جـةَ الْع سـنِقُب «

مردمان زمانه اسـت   يرکف یجهل و ب يایه گوکزده است  ه از فرد عجول و شتابیناک
  .است يه از ذلت و خواریناکهم  »وب شدنکلگد: ء الْاَقْدامِ یموط«و عبارت 

از  ییهـا  تـوان بـه نمونـه    ین بخش از خطبـه، مـ  یموجود در ا يها استعاره ازجمله
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 یـک مان از افق تاریصبح ا: لُ عنْ صبحهیتَّى تَفَرََّى اللَّح«: مانند ؛ده اشاره کرینکم ۀاستعار
و ظلـم   كشـر ۀ دهند انیرا پا امبریپ یرسالت آسمان حضرت زهرا» دیبدم كشر

بـه  . دانـد  یمال و سـعادت مـ  کدن به یشان را تنها راه رسیاز ا يرویند و پک یم یمعرف
فـر از  کو  كشـر  یکیتـار و  یاهیبه مقام نبوت، سـ  امبریدن پیر حضرت با رسیتعب

م ۀجامع  یآن را در زنـدگ  يمـان جـا  ید ایت و خورشـ یرخت بسته و نور هدا یاس
ده شده و پـس  یانسان بخش ییمعناۀ مؤلف» لیالل«ن قسمت به یدر ا. انسان گرفته است

ده و م شکن آن در یجانش) يتفرّ(از لوازم آن یکی ،از حذف انسان از ساختار جمله
  .ل داده استکرا ش سخن يت استعاریماه

ـ و«گر عبارت یدۀ نمون . اسـت » نیاطیل شـدن زبـان شـ   : نِیاطیخَرَست شَقاشقُ الشَّ
ًک» زبان :شقاق«ۀ واژ ییآ هم در  ،انسـان اسـت   يها از مشخصه ،اریدر زبان مع ه معمو
ـ  ياست، ساختار اسـتعار  یمجرد و عقل یه مفهومکن یاطیب با شکیتر ل کم را شـ ک
هـا   نجـا مقصـود از آن  یرسـد در ا  یه به نظـر مـ  کن ـ  یاطیز شین نمونه نیدر ا. دهد یم
ـ ه در برابـر پ کـ اند  مانند شده ییها به انسان ـ  افران استک ـ و حقان امبری شـان  یت ای

  .اند عاجز و ناتوان گشته
  یهمنشینمحور  .2ـ2
 ه و مجازیتشب .1ـ2ـ2
از  یزبـان  ين واحـدها ه در آکداند  یانتخاب میۀ م را بر پاک يوبسن قطب مجازکای

: ك.ر(. دهنـد  یل مکم را شک ییصورت نها ،گریدیکو مجاورت با  یهمنشینق یطر
ن وجه یرا جانش یزبان وجه يسخنگو يدر قطب مجاز) 26ص، 2ج ،1390صفوي، 

ش را بـه  یام خـو یها در ساختار جمله، پ ساختن آن همنشینه از کبل گرداند، یگر نمید
ه و یچون تشبهم یعیه صناکروست  نیاند؛ ازک یم ینیآفرریمخاطب انتقال داده و تصو

ـ   يجـا  ینینشـ مجاز در بحـث هم  ـ  یان اصـل کـ هـا ار  در آن رنـد، زیـرا  یگ یم م در ک
قه و قر(و در مجاز) به مشبه و مشبه(هیتشب ـ و تر یـی آ در هم) نهیع گر یدیکـ ب بـا  کی

  .ندک یسخن را مشخص م یدهد و قالب اصل یل مکم را شکساختمان 
ـ بر تر یداشته و مبتن يش به قطب مجازیه گراک یدو صنعت ادبن یا  ،ب اسـت کی

ه کـ هرچنـد   ؛نـد ت خـاص خـود را دار  یارزش و اهم ،ییمعنا يزیدر بحث هنجارگر
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در نـوع   برخوردار اسـت،  يزیدر هنجارگر يمترکه و استعاره از بسامد یناکنسبت به  
. رگذارندیو نامتعارف تأثع یر بدیآوردن زبان شاعرانه و خلق تصاو به وجوددر  ،خود

تـر   یـک و مجـرد نزد  یم عقلـ یمحسوسات فراتر رفته و به مفاهۀ ریه از دایهر چه تشب
تریشود، به همان م یم در . برخوردار خواهـد بـود   يزیدر هنجارگر يزان از بسامد با

و  يشـف رمزگـان هنـر   ک، يروابـط اسـناد   يل برقـرار یآن به دل یز نوع عقلیمجاز ن
ـ  يشتریتأمل و دقت ب ،نظر ول موردبه مدل یابیدست ـ طلبـد، از د  یرا م بـان و  یدگاه ادی

  . دیآ یتر از نوع مجاز مرسل به حساب م عیباتر و بدیمنتقدان ز
ز یش و نیده گرفتن حق خویو ناد یعدالت یخطبه، از ب یانیپا يحضرت در فرازها

ـ  وهکاند، ش شان روا داشتهیه به اک یانصار در قبال ظلم یتفاوت یاز ب دهـد و از   یسر م
ند و ک یانتقاد م ،نندک یستم م تیه به اهل بک یسانکو ضعف آنان در برابر  یسست

سو بـا  رهانده و هم یو گمراه يژکخود، آنان را از ۀ م روشنگرانکبر آن است تا با 
م گرداندید يها آرمان شـتر بـه   یب ،ن قسـمت از خطبـه  یـ سخنان حضرت در ا. ن اس

عـزت و عظمـت    يادآوریـ شان بـا  یا. ختن همت انصار استیو برانگ یکمنظور تحر
انصـار در   يدارسـاز یآنان، قصـد ب  يها ها و شجاعت يروزیان پین گروه و بیا گذشتۀ

فت علیدفاع از حق خو ـ ! إلَلَیق یهاً بنیإ« :دارد یش و خ نْـتُم  واَ یءاُهضَم تُراثَ اَب
ـ  ؟عٍمجمومسمعٍ ومنْتَدى و یمنّ ئبِمرْ سلُ  کتَلْبتَشْـمةُ ووعالـد و   کمذَو اَنْـتُمـرَةُ، والْخُب م

و ددالْعةِ وداالْعنْدعةِ، والْقُوکلْاَداةِ و و ح بـونَ،  یالـدعوةُ فَـ تُج   میکالْجنَّـإلُ، تُـواف  م السـ
یکتَأْتورْخَإلُ فَ تُغ میالصوفُونَثُونَ، وصوم رُوفُـونَ بِـالْخَ  فـا کبِالْ اَنْتُمعحِ،  یحِ، م رِ والصـ
إلُ الَّتویالنُّخْب  ،تبانْتُخویالْخیاخْت یرَةُ الَّت ـلَ الْبلَنا اَه ـ رَت قـاتَلْتُم الْعـرَب، وتَحملْـتُم    . تی
م فَتَـأْتَمرُونَ،  کاَو تَبرَحـونَ، نَـأْمرُ  افَحتُم الْبهم،  نَبرَح کد والتَّعب، وناطَحتُم الْاُمم، وکالْ

حبِنا ر تذا دارتَّى االْاَح لَبح ردمِ، و سیى الْا  تخَضَـعـ كرَةُ الشِّـرْ ثَغـ امِ، و سک، و نَت
ـ فْرِ، وهدأَت دعوةُ الْهرَجِ، وکرانُ الْی، وخَمدت نکفَورةُ الْافْ نَّى نِ، فَـاَ یداستَوسقَ نظام ال

 الْب ـدعب زْتُمـ ح ـ   ؟انِی عب تُمـرَراَسنِ و عالْـا ؟د قْـدامِ   کنَوالْا ـدعب ـتُماَشْـرَ  ؟صکو  ـدعب تُم
  )133ص ،1380، یطبرس(7»مانِ؟یالْا

وه بر مفاه ،ن قسمت از خطبهیدر ا ـ ه حضـرت از ا ک یم ارزشمند و هدفیع راد ی
. اسـت  كز قابـل در ین یادب يها ها و ظرافت ییبایحضور زند، ک یسخنان خود دنبال م
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ـ و استعداد انصـار در رو  یش، از آمادگیانات خویاز ب یدر قسمت فاطمه بـا   ییاروی
در  امبریـ ات پیشان در زمان حیا يها د و رشادتیگو یاران سخن مکافران و ستمک

م در جامعه را بازگو میت دیو تثب يراه برقرار شـان  یل سـخنان ا در خ. ندک ین اس
إلمِ   «عبارت  ازجمله ؛شود یده میز دین ییبایز يها هیتشب سـى الْا حـبِنـا ر تذا دارتَّى اح :

م به محور ما به گـردش در  ـ در ا» .آمـد چرخ اس ـ  ین اصـل کـ ه دو رین تشـب ی  -مک
م(مشبه ـ   . اند گر شدهیدیک همنشین -)یرح(به و مشبه) اس رسـد مقصـود    یبـه نظـر م

م است یت دیه حقانیتشب نیحضرت از ا افران پرداختـه و  کـ ه بـه مقابلـه بـا    کـ ن اس
ـ ا. ده استیوبکهم ررا د یعدالت یفر و بکو  كشر یتمام یابیچون آسهم ه از ین تشـب ی

ه یمشابه با تشـب  يبا ساختار فاطمه ،در ادامه. است) مجمل -دکمؤ(غیبل  هینوع تشب
دت ن «در عبارت . ندک یه میفر را به آتش تشبکور، کمذ ـ خَمـ ـ ن» فْـرِ کرانُ الْی ز مشـبه و  ی

ـ نظر به صورت تر به مورد مشبه از  يریتصـو  ،گریدیکـ بـا   یـی آ در هـم  یب اضـاف کی
م آن را خاموش و تباه یه دکگذارد  یش میفر را به نماک یو سوزانندگ یشکسر ن اس

  .ردیگ یم يغ جایبل يها هیز در شمار تشبیه نین تشبیا. ساخته است
رْخَةُ فَـإل   یکتَـأْت و«توان به عبارت  ین فراز از خطبه میاز در امج يها از نمونه الصـ م

» آمـدن  :یتأت«به فعل » اد و بانگیفر :الصرخه«اسناد  ،ن جملهیدر ا. داشاره کر» ثُونَیتُغ
ـ اار است؛ ازۀ کنندکفاعل  ،اریدر زبان مع. است یو عقل يمجاز ياسناد  یسـت یرو با نی

، شاعر به یز باشد؛ اما در زبان ادبیه صدور فعل از آن جاکد یرا برگز یدر جمله فاعل
مرسوم در قواعـد   يدستور ياء ساختارهایبه اش یبخش ص و جانیصنعت تشخ کمک

ز ین نمونه نیدر ا. ندک یم يرسازیتصو يروابط مجاز يرسته و با برقراکهم شزبان در
  .ردیگ یم يجا یجمله در گروه مجاز عقل یساختار فعل

  گیري جهینت
هاي مهم در تاریخ شیعه است که افزون بر ارزش دینـی و   بهخط ازجملهه یفدک ۀخطب

آن است که در نهایـت   ۀنظیر از جهت نوع بیان گویند هاي بی خطبه ازجملهمحتوایی، 
غت ایراد شده است ل و ساختار خطبه به همـراه  کش ،هکیفدۀ در خطب. فصاحت و ب

حضــرت . وج دقــت و ظرافــت هســتندآن، هــر دو در ا یم متعــالین و مفــاهیمضــام
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غت و سخنورۀ ش، اسویخو  یچون پدر و همسر گرامهم فاطمه  اسـت و در   يب
ش، یمعاصر خـو ۀ وضع جامع دربارۀ یقیوفه، حقاکماندگار خود در مسجد  یسخنران
ص یانصار در تشـخ  یو سست یت علی، مظلوميت و رهبریدر هدا امبرینقش پ

ـ بۀ نحـو . نـد ک یخود بازگو م یشرع ده گرفتن حقیحق از باطل و ناد ان حضـرت و  ی
ده و یشـان بخشـ  یم اکـ بـه   یخاصـ  ییبای، زیادب يها هیشان از انواع آرایا يمند بهره

تر از متون عاد ییبافت روا انتخـاب واژگـان و   . گردانـده اسـت    يخطبه را برتر و با
هنـري در   هـاي  تصویرپردازيالفاظ، چینش دقیق و مناسب آن در بافت روایی خطبه، 

م و  ي ایشـان کـه   همگی  ،حضرتسخنان استحکام و متانت ک در راستاي هدف وا
رو  ایـراد گردیـده؛ ازایـن    ،خـویش اسـت   زدۀ مخاطبان غفلـت همانا القا و برانگیختن 

منـدي از بیـانی فصـیح و بلیـغ بـر آن       پردازي و بهره با رعایت اصول خطبه فاطمه
را  سـخنان خـویش  پـذیري  و نفوذذاري اثرگـ ضـمن بیـان حقـایق موجـود،     است تا 

) یاهک قاعده ـ ییافزا قاعده(يساز برجستهۀ ویهر دو ش ،هکیفد در خطبۀ. چندان سازددو
زن ل سـاختار منثـور آن، از نـوع تـوا    یبه دل  ن خطبهیدر ا ییافزا قاعده. ابدی یرد مکارک

سـایر  و صـنعت ترصـیع و موازنـه     ،جناسچون سجع، هم ياست و عناصر یواژگان
در بخـش  . سـازد  یم حضرت برقرار مکنظم و توازن را در آهنگ، ، یلفظ يها هیراآ

ش، یخو مورد نظرم یدن مفاهتر کر ملموس يبرا فاطمه) يزیهنجارگر(یاهک قاعده
زده عـرب   ظلمـت  ان، در ترسیم جامعـۀ یبعلم  یع ادبیر صنایه و استعاره و سایاز تشب

سسـتی انصـار در دفـاع از حقانیـت      ، نکوهش ضعف وقبل و بعد از بعثت پیامبر
م و در میـان امـت    و نقش علی خود و نیز اشاره به جایگاه اهل بیت در اس

می  اي ملموس و حسی در برابـر مخاطـب    حقایق موجود را به گونهبهره برده و اس
نش الفـاظ و ظرافـت و   ین همه دقت در گـز یا. ندک یم ینیرآفریتصومجسم ساخته و 

 ،ه در آنکـ فن خطابه است  يها یژگیاز و یکیها  ها و استعاره هیتشب در آوردن ییبایز
 یـی رایبندد تا بر گ یار مکان را به یعلم ب يها تیتمام ظرف  اقناع مخاطب، يب برایخط

  . د و مخاطب را منفعل سازدیفزایم خود بک يو اثرگذار
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  :ها نوشت پی
که این امر بزرگى اسـت کـه    ندارددى جز خداوند نیست و شریکى معبو دهم که میگواهى  .1

ص را تأویل آن و شـناخت آن را   ،قلوب را وصل آن ساخت و در پیشگاه تفکر و اندیشـه  اخ
و اوهـام و   هـا از وصـفش نـاتوان    و زبـان  ها از دیدنش بازمانده چشم آسان نمود، خداوندى که

ت از درك او ها  آن ى موجود شوند وا موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از ماده .ندعاجز خیا
تش پدید به مشی ها را به قدرت خویش ایجاد و بدون آنکه از قالبى تبعیت کنند، آن ،را پدید آورد

اى برایش وجود داشـته    دهیاا فه ها نیازى داشته و در تصویرگرى آن آنکه در ساختن آن  آورد، بی
ى راه عبودیـت و  یشناسـا  ود وخ باشد، جز تثبیت حکمتش و آگاهى بر طاعتش و اظهار قدرت

عقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از  داشت دعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتشیگرام
  .دگرد سوى بهشتش رهنمونه نقمتش بازدارد و آنان را ب

ت .2 بعد از آنکه از دست  .دست آن حضرت نجات داده شما را بی خداى تعالى بعد از چنین حا
هرگـاه آتـش جنـگ     .هـا کشـیدید   سرکشان اهل کتاب ناراحتی اى عرب وه قدرتمندان و گرگ

ن اى از مشـرک یطان سر برآورد یا اژدهانموده، یا هر هنگام که شی برافروختند خداوند خاموشش
کوفت و   آنان را به زمین نمى برادرش را در کام آن افکند و او تا زمانى که سر کرد، پیامبر دهان باز

ش در راه خـدا،   نمىباز ،کرد  شمشیرش خاموش نمىها را به آب  آن آتش  گشت، فرسوده از ت
گر،  نصیحت کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، سرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر بسته،

شگر، و کوشش مت ت مت م اى   هراسید و این در هنگامه  نمى کننده  کننده بود و در راه خدا از م
ردید تا ب  سر مىه متنعم بودید و در انتظار ب کردید، در مهد امن  ر آسایش زندگى مىبود که شما د

و به هنگام نبرد  و هنگام کارزار عقبگرد به زنگ اخبار بودید گیرد و گوشها ما را دربر  ناراحتى
  .دیدکر فرار می

که کتاب  حالى، دروردیدآ  چطور این کار را کردید، به کجا روى مى ،بعید بود این کار از شما .3
ئم هدایتش ظاهر و محراحکامش د ،رویاروى شماست، امورش روشن خدا  ماتشرخشان و ع

ه خواهانید؟ یا ب رغبتى به آن را  آیا بى .آن را پشت سر انداختید؛ اما هویدا و اوامرش واضح است
م کنید؟ که این براى ظالمان بدل بدى است و هرکس غیر  غیر قرآن حکم مى دینى را جویا  از اس

  .بود از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد ،باشد
 ،دن شما از تکبرکر نماز را براى پاك ،پس خداى بزرگ ایمان را براى پاك کردن شما از شرك .4

ص روزه را براى تثبیت ،نفس و افزایش روزى ۀزکات را براى تزکی حج را براى استحکام  ،اخ
امامتمان را  ،ها خاندان را براى نظم یافتن ملت اطاعت ما ،ها رزى را براى التیام قلبو  عدالت ،دین

م و صبر را براى کمک در ب جهاد را ،براى رهایى از تفرقه دست آوردن پاداش ه براى عزت اس
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  .قرار داد 
م، این و اى بازوان ملت، اى حافظان اس اى گروه نقبا: فرمود سوى انصار کرده وه گاه رو بآن .5

 انگارى از دادخواهى من چـرا؟ آیـا پـدرم پیـامبر      حق من و این سهل بارۀغفلت در ضعف و
شدید  سرعت مرتکب این اعمال اچه ب» .شود حرمت هرکس در فرزندان او حفظ می«: فرمود نمی

غر، آب از دهان و دماغو چه با عجله ا طاقت و توان  فروریخت، در صورتى که شما را شین بز 
آیا  .باشد قصدم می و نیرو براى حمایت من در این مطالبه و هست ،کوشیم آنچه در راه آن می بر

چه مصیبت بزرگی و چـه   از دنیا رفت؟ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد  ـ   گویید محمد می
م پدید آمد، بسیار عمیق است؛ شکافی که  سستی و رخنه. اندوه سترگی است اي که در بناي اس

  .شود ز پر نخواهد شد و هر روز بر وسعت آن افزوده میهرگ
شماست و بر  هاى شما بر او گران آمده و دلسوز بر پیامبرى از میان شما برانگیخته شد که رنج .6

پدر من بوده  ،او در میان زنانتان هدانید ک می ،پس اگر او را بشناسید .مؤمنان مهربان و عطوف است
نیکو بزرگوارى است آنکه من این نسبت را به  چه .عموى من استپسر رادرب ،مردانتان و در میان

گیرى کرده، شمشیر بر فرقشان   انجام داد، از پرتگاه مشرکان کناره رسالت خود را با انذار .او دارم
سوى پروردگارشان دعوت نمود، ه گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو ب نواخت، گلویشان را

 .گریختند تا جمعشان منهزم شده و از میدان ستشک  مىتوزان را   ه و سر کینهتساخ ها را نابود بت
چهره برکشید، زمامدار دین به سخن  و حق نقاب از شب برآمد ۀتا آنگاه که صبح روشن از پرد

هاى کفر و تفرقه از   سر راه برداشته شد و گره د، خار نفاق ازشها خاموش  و فریاد شیطان درآمد
ص باز شد ۀکلم هاى شما به د و دهانهم گشوده گردی در میان گروهى که سپیدرو و شکم  .اخ

اى آب بوده و   شما بر کناره پرتگاهى از آتش قرار داشته و مانند جرعه و به پشت چسبیده بودند
فاصله خاموش مى هنز اعان قرار داشتید، همچون آتشطم در معرض طمع گردید،   اى بودید که ب

 نوشیدید که شتران آن را آلـوده کـرده بودنـد و از پوسـت      بودید، از آبى مىروندگان  لگدکوب
مردمـانى کـه در    د کهیترسید  ، خوار و مطرود بودید، مىکردید  درختان به عنوان غذا استفاده مى

   .شما را بربایند ،اطراف شما بودند
که مرا  درحالى ،قع شومآیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم وا ـ  انصار گروه ـ  اى پسران قیله .7

شنوید و داراى انجمن و اجتماعید، صداى دعوت مرا همگان شنیده و از  مرا می بینید و سخن می
و زره و  اید، نزد شما اسـلحه  اید و داراى ابزار و قوه  هى دارید و داراى نفرات و ذخیرهآگا حالم

م را ا خواهیالـه فریـاد  دهیـد و ن  ولى جواب نمی ؛رسد سپر هست، صداى دعوت من به شما می
ح  معروف و به خیر و ،که به شجاعت رسید، درحالى ولى به فریادم نمی ه،شنید موصـوف   ،صـ
برگزیـده   بیت  اهل ید و شما برگزیدگانى بودید که انتخاب شده و منتخباتى که براى ماهست
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و با پهلوانان به ها رزم نموده  امت ها شدید و با ل رنج و شدتبا عرب پیکار کرده و متحم !شدید
م به گردش افتاد و پسـتان   نبرد برخاستید، همیشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار، تا آسیاى اس

آمیز خاموش شد و دیگ طمع و تهمت از جـوش افتـاد و     شرك هاى  روزگار به شیر آمد و نعره
ً ردیف شو هرج آتش کفر خاموش و دعوت نداى د، پس چرا مرج آرام گرفت و نظام دین کام

ید و بعد از پیشقدمى کردخود را مخفى  ،و پس از آشکارى حیران شده بعد از اقرارتان به ایمان
 .دبعد ایمان شرك آوردیو عقب نشستید 
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