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  چکیده
را از دیدگاه نقد فرمالیستی ارزیابی کند و به این  نهج البالغهکوشد نخستین خطبۀ  پژوهش حاضر می

گمان باید مفهوم و معنا اصل قرار گیرد، جانب  که بی» آفرینش«مسئله بپردازد که در متن دینیِ خطبۀ 
متن از سوي صاحب سخن تا چه میزان  ادبیتفرم و شکل و انسجام تا چه اندازه رعایت شده و به 

توجه به مسائل فرامتنی همچون شخصیت و جایگاه مؤلف، مسائل  نویسندگان بدون. توجه شده است
شناسی که در نقد فرمالیستی جایگاهی ندارد، فقط بر متن مورد نظر تمرکز  اجتماعی، تاریخی و روان

  . هاي خطبۀ یادشده هستند کرده و از نظرگاه اصول آن نقد، در پی کشف زیبایی
ر از محتوا و مفهوم گنجانده در آن، کامالً منسجم و نظ روي، صرف  برداشت این است که متن پیشِ

را  یها در پیوند با هم، هارمونی و نظمی بسیار شگفت ها و جمله ها، ترکیب ها، واژه یکپارچه بوده و حرف
 و کاربردهاي مجازي و کنایی، توجه به آواهاي القاگر و رعایت جانـب تـوازن آوایـی   . اند ایجاد کرده

متن را از ... زدایی ادبی، پیوند با دیگر متون و هاي متفاوت آشنایی واژگانی و نحوي، دخالت دادن گونه
یی متن، روساخت و زیرساخت چشمگیري برخوردار کرده و ما را به این نتیجه رسانده که ادبیت و زیبا

نه قربانی ترسیمِ مفهوم و معنا، که در خدمت یکدیگرند و شیوۀ سخن و شگردهاي بیانی به همـان  
  .        یابد که مفهومِ مورد نظر اهمیت دارد اندازه اهمیت می
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 مقدمه
هاي نقد ادبی آن زمـان   در اثناي جنگ جهانی اول، ضد اسلوب» فرمالیسم«مکتب نقدي 

  در روسیه شکل گرفت و این نام در حقیقت به عنوان تحقیـري از سـوي مخالفـان، بـه    
ق شـد     منظور توجه افراطی فرمالیست د نخسـتین سـن  . ها به شکل و فرم، بـه آنـان اطـ

 1914ویکتور اشکلوسکی است کـه در سـال   » رستاخیز کلمات«فرمالیسم روسی رسالۀ 
در سن پترزبورگ توسط  1916این مکتب به صورت رسمی در سال . است منتشر شده 

opojaz »ش، 1386احمـدي،  (.پا به عرصـۀ وجـود نهـاد   » هاي زبان ادبی انجمن پژوهش
یاکوبسـون  . اشکلوسکی و یاکوبسون بودنـد ترین اعضاي آن آیخن باوم،  و مهم) 39ص

 .دکـر شناسـی فعالیـت    ه در حوزۀ زبـان را نیز بنا گذاشت ک» شناسان مسکو زبان«انجمن 
  )145ش، ص1378شمیسا، (

دارد و سمبولیسـم روسـی از درون    ریشـه در جریان سمبولیسـم روسـی    فرمالیست
اند و به رابطۀ فـرم و   اختهبه تأمل پرد» ارزش«اندیشۀ کسانی برخاسته که در باب مسئلۀ 

هنـر همچـون   «اشکلوسکی در رسـالۀ  ) 29ش، ص1391شفیعی، (.اند محتوا توجه کرده
سـازد،   به بـاور او، آنچـه ادبیـت مـتن را مـی     . زدایی را مطرح کرد مفهوم آشنایی» شگرد

) فـرم (او اثر ادبـی را چیـزي جـز شـکل    . زدایی از زبان است رستاخیز کلمات با آشنایی
ها، آنچه مایۀ  در دید آن) 69ش، ص1391شفیعی، / 42ش، ص1386احمدي، (.داند نمی

شگفتی خوانندگان است، همانا معماري زبان است که مخاطبان همواره مجـذوب وجـه   
م است کـه تصـاویر را در   . شوند اند و می  شده ها می شناسیک واژه جمال این جادوي ک

  )89ش، ص1391شفیعی، (.دهد نه نفس تصاویر برابر ما تشخص می
اند که محتوا را در خـود جـذب    کار گرفته  به طور کلی، آنان فرم را چنان گسترده به

مفهـوم شـکل،    ازهاي ناصواب  سبب دور نگه داشتن خود از برداشت  اما به. است  کرده
ي اتـر و دار  هر قدر ساختار متن منسـجم «کار بستند با این باور که   را به» ساختار«تعبیر 

ت بیشتري اشد، متن ت بیشتري بتنوع و وحد وظیفۀ هنرمند . داشتخواهد در بر احتما
کاري جز ایجاد ساخت و صورت نیست و وظیفۀ ساختار و صورت هم چیزي نیسـت  

ت بیشـتر    هـاي   مبـانی محـوري نظریـه   ) 174همـان، ص (».جز ایجاد مجموعـۀ احتمـا
، شکل عبـارت اسـت از   در نظر آنان. استوار است» شکل«ها نیز بیشتر بر نقد  فرمالیست
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وجود آورده باشد،   هر عنصري که در ارتباط با دیگر عناصر، یک ساختار منسجم را به«
بدین لحاظ . اي را در کل نظام همان اثر ایفا کند به شرط اینکه هر عنصر، نقش و وظیفه

همۀ اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضـی، قافیـه و ردیـف، نحـو، هجاهـا،      
 ».شـوند  جـزء شـکل محسـوب مـی    ... ها، صنایع مختلـف بـدیعی و   مصوتها و  صامت

و در حقیقت اجزاي داخلی یک نظام ارگانیـک در  ) 45و  44ش، ص1384فر،  شایگان(
  )86، صش1391شفیعی، (.روند شمار می  هر اثر هنري به

ها در ایجاد زبان شعري بر آن اتفـاق   اي که فرمالیست ترین مسئله از سوي دیگر، مهم
. است) defamilirization(زدایی یا همان آشنایی» هنجارگریزي«و تأکید دارند، فرایند  نظر

زدایی در اعتقاد آنان، بررسی تمامی فرایندها و شگردها در یک اثر ادبی است که  آشنایی
سبب برجسته شدن و تمایز آن از زبان عادي و روزمره شده و نوعی رستاخیز کلمات را 

صـفوي،  (.آیـد  زیربنایی براي مکتب نقد فرمالیسم بـه شـمار مـی    در پی داشته و اصولی
. کـاهی اسـت   افزایی و قاعده هنجارگریزي شامل دو مقولۀ قاعده) 50، ص1ش، ج1390
اعمال قواعدي اضافی بر قواعد زبان هنجار بـه  «افزایی یا هنجارافزایی که در واقع  قاعده

م به آفرینش نظو ) 58، ص1همان، ج(»رود شمار می د، از طریـق  شـو  مـی منجر م در ک
م می می پدید آمده و به توازن در ک توان در سـه   این توازن را نیز می. انجامد تکرار ک

ــی ــوازن آوای ــانی و نحــوي و )phonolojical parallelism(ســطح ت  syntactic(واژگ

parallelism (مورد واکاوي قرار داد.) ،نیز کاهی  قاعده) 134ش، ص1391عمارتی مقدم
آیـد و انـواع    انجامد، با کاهش قواعدي از زبان هنجار پدیـد مـی   ه آفرینش شعر میکه ب

تمام آنچـه در  . کاهی معنایی است ها قاعده ترین آن ترین و وسیع مختلفی دارد که از مهم
مرتضـایی،  (».افتد، در این حوزه قرار دارد اتفاق می... تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و

وه بر قاعدهگفتنی ) 36ش، ص1389 به بینـامتنی نیـز    ،افزایی کاهی و قاعده است آنان ع
  .اند اي داشته توجه ویژه

عیب عمدۀ این مکتب به باور رنه ولک، جداسازي ارزش داوري از تاریخ ادبی است 
) 470ش، ص1388رنه، (.دشو ساختن نقد از جنبۀ انسانی می که در حقیقت موجب عاري
سوم آنکه . تر ادبی است توجهی به دیگر آثار تراز پایین بغ و کمدیگر نقیصۀ آن نقد آثار نوا

فـر،   شـایگان (.اند آنان آثار تعلیمی و فلسفی و عرفانی را از جرگۀ آثار ادبی بیرون دانسته
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ك بیشتر ،اما به هر روي) 75ش، ص1384   .است ها و مبانی نقدي آنان پذیرفتنی م
  تحقیق ها و پیشینۀ پرسش

شد، پژوهندگان با مد نظر قرار دادن مبانی و اصول نقد فرمالیسـتی،   براساس آنچه گفته
ش دارند با تمرکز بر متن یادشده، به این  جداي از اینکه صاحب متن چه کسی است، ت

هـاي جدیـد را    ها پاسخ دهند که متن مورد نظر تا چه میزان قابلیت نقد با شـیوه  پرسش
ن خود توجه کرده است؟ با توجه به دینی دارد؟ صاحب سخن تا چه اندازه به ادبیت مت

بودن متن، آیا شکل و فرم متن، قربانی مفهوم و محتواي آن شده یا اینکه موضوع نخست 
ارزش و جایگاه خود را دارد؟ از نظرگاه نقد فرمالیستی، مشخصۀ اصلی مـتن چیسـت؟   

ر مفهوم سهم کدام شگرد ادبی در برجستگی و زیبایی سخن بیشتر است و به دریافت بهت
  ...یا مفاهیم مورد نظر انجامیده؟ و

شده، تاکنون متن حاضر از زاویۀ نقـد   هاي انجام شایان ذکر است که براساس بررسی
که نه بـه بـاور   شود  می دوچنداناهمیت مسئله در جایی . فرمالیستی ارزیابی نشده است

عربی دارند، صاحب  کسانی که اندك آشنایی با زبان ۀکه به باور هم شیعیان و مسلمانان
غت  و فصاحت است و در گفتار وي، گرچه مفهوم و انتقال معنا اصل و متن در اوج ب

کمی از دیگر متون ادبی ندارد و بـه رغـم    محور قرار گرفته، شکل و فرم سخن او دست
ش وي براي هدایت مخاطبان، شیوۀ بیان و  تمرکز صاحب سخن بر معانی و مفاهیم و ت

اوج است و قابلیت آن را دارد تا با جدیدترین معیارهاي نقـدي موجـود    ادبیت متن در
  .ارزیابی شود

  بخش نخست متن
در بند نخست این متن که دربرگیرندۀ مضامین گوناگونی همچون حمد الهـی، آفـرینش   

و  قرآن، نزول جهان و فرشتگان، خلقت آدم، برگزیدن پیامبران، بعثت حضرت محمد
َ یحصـی نَعمـاءه   «: احکام شرعی است، آمده  لُونَ، والْقَائ تَهحدلُغُ مبی َ الحمد هللا الَّذي 

 نَالُهی مِ، والْهِم دعب رِکُهدي  یون، الّذتَهِدجالْم قَّهي حؤَدی  ونَ، وادطَنِالْعالْف صغَو« .
» ال«کـه داراي  » الحمـد «از سـخن بـا واژۀ   آغ. شود آغاز می »الحمد هللا« سخن با واژگان

کند که تمام حمد و ستایش نکو تنها شایستۀ  جنس است، به خوبی به این نکته اشاره می
» الحمد«افادۀ قصر مسند » الحمد«جنس بر سر واژۀ » ال«رو که وجود  خداوند است؛ ازآن
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اسـتغراق  » ال«ضـمن اینکـه   ) 342و  341ق، ص1425تفتـازانی،  (.کنـد  بر مسندالیه مـی 
توان پی برد تمام حمد و ستایش ویژۀ خداي عالمیان است و  رساند که می را می» شمول«

اي از هدف مؤلف بر متمرکـز   ستایش حقیقی جز او را نسزد و آغاز سخن با چنین واژه
  .دارد نمودن تمامی توجه مخاطب خود به حمد الهی و عظمت جایگاه او پرده برمی

ي خداوندي است و اینکه هیچ بشري قادر به اداي در این بند که بحث ا ز جایگاه وا
م را با  هایش در توان کسی نمی حق او نبوده و ستایش و شمارش نعمت گنجد، اداي ک

این همخوان که در کل . است» ل«بینیم که مدیون تکرار همخوان  نرمی خاصی همراه می
رسـد،   آن بـه گـوش مـی    بار تکـرار شـده و آواي   68حدود  ،قسمت نخست این خطبه

آواي این همخوان که در ایـن دو  . بیشترین بسامد تکرارش در همین بند یاد شده است
رسد، نوایی چون نواي جاري شدن آب را که در  سطر حدود هیجده مرتبه به گوش می

جهـد یـا مـایعی کـه بـه آرامـی        ریزد و بر اثر حرکت به این سو و آن سو می جوي می
آرامشی که از شنیدن این ) 89ش، ص1348ابن سینا، (.سازد جسم میتراود، در ذهن م می

ً هنگامی که صدا  واکه. همراه شده است» آ«شود، با تکرار واکۀ  آوا حس می اي که معمو
شود و همراهی این دو واج با هم حس عظمـت و در عـین حـال،     گیرد، ادا می اوج می

  .انگیزد میلطافت و نرمی نام پروردگار را در وجود مخاطب بر
لَا یدرِکُه بعـد  «و نیز عبارت » القَائلُون، العادون، المجتَهِدون«در این میان، در کلمات 
هاي  تکرار واج. شاهد نوع دیگري از آواهاي القاگر هستیم» الهِمم، و لَا ینَالُه غَوص الفطَن

o  وu قـویمی،  (ي تیـره اشـاره دارد  ها انگیز و اندیشه اي غم در این عبارات که به پدیده
جویان کوشا را در  هاي او و حق ستایشگران الهی، شمارشگران نعمت) 39ش، ص1383

کند و نیز بـر نـاتوانی    ها در اداي حق الهی اشاره می یک سطح قرار داده و به ناتوانی آن
هاي دور و دراز و هشیاري هشیاران بر معرفـت الهـی تأکیـد دوچنـدان کـرده و       همت

  .ها در ذهن متصور ساخته است آلود را به هنگام یاد کردن آن حزنتصوري 
؛ وجـود دارد تـوازن واژگـانی کلمـات    از سوي دیگر در همین دو سطر آغـازین،  

 .نددار 1هم سجع متوازن با »الفطَن و الهِمم«و نیز کلمات  »العادون و القَائلُون«کلمات 
یـک از ستایشـگران الهـی و     هـیچ سجع شدن کلمات تأکیـدي اسـت بـر اینکـه     این م

هاي عمیق و  تدر به اداي حق او نبوده و نیز همقا ،هاي خداوندي شمارشگران نعمت
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 ،رو با مسجع شدنشان ازاین. ندنرا درك کعظمت الهی  توانند نمیژرف هشیاران   هوش
گویی این افراد و صفات در یک سطح و منزلت در جهت ناتوانی در اداي حق الهـی  

  .سطح و برابرند ند؛ یعنی همۀ آنان در ناتوانی با هم هما قرار گرفته
اسـتغراق  » ال« از نظر توازن نحوي نیز سه واژۀ القَـائلُون، العـادون و المجتَهِـدون   

به این معنی کـه تمـامی جماعـت گوینـدگان و     ) 245ص ،1ق، ج1424 ،یخوی(نددار
از . هایش را ادا کنند نعمتتوانند حق ثنا و شمارش  کنندگان نمی ان و کوشششمارندگ

ت این بند نیز رعایت شده اسـت؛ ایـن خطبـه بـا      ،سوي دیگر توازن نحوي در جم
ت و همیشـگی بـودن حمـد و    اي که حکایت از ثبـو  جمله اي اسمیه آغاز شده؛ جمله

ت ،خداوند دارد و در ادامه ستایش ویژۀ اسمیه واقـع   ی که صلۀ این جملۀتمامی جم
ت فعاند،  شده ي، لَـا  هاي لَا یبلُغُ، لَا یحصی، لَا یؤَد فعل. ندا هاي مضارع لیه با فعلجم

نَالُهو لَا ی درِکُهاند و به استمرار همیشگی ویژگیِ نامتناهی بودن خداوند  همگی مضارع ی
  .دارنداشاره و غیرقابل شناخت بودن او 
زیـرا   برخوردار بوده، 2مکنیه ۀنیز از استعار »غوص الفطن«در دیگر سوي، عبارت 

به انسانی ) هوشیاري(الفطنإلفرورفتن حیوان در آب است و واژۀ  ،معناي حقیقی غوص
به . مکنیه است آورده شده که بر سبیل استعارۀ »وصغ« به تشبیه شده که از لوازم مشبه

هـاي آوایـی، واژگـانی، نحـوي و نیـز       هر روي، در کنار هم قرار گرفتن ایـن تـوازن  
تـوان بـه    ها می شکل اثر را بسیار برجسته ساخته و با دقت در آن ،معنایی کاهی قاعده

نامتنـاهی بـودن    محتوایی که تماماً بـر متعـالی و   ؛راحتی از فرم به محتوا دست یافت
هاي اثر،  بخشند که با هر نوع دقت در جنبه ه و این معنا را قوت میخداوند تأکید کرد

  .توان به آن رسید پیوندهایشان مییا چه آواها چه چینش خاص واژگان 
الَّذي لَیس لصفَته حد محدود، و  نَعت موجود، و  وقْت معدود، و  « در عبارت
وددملٌ مانَ أ. أَجدیخُورِ مبِالص تَّدو و ،هتمبِرَح نشَرَ الرِّیاح و هترقَ بِقُدئ  »رضهفَطَرَ الْخَ
در صورتی که انتهاي  وقت معدود و اَجلٌ ممدود ،حد محدود، نَعت موجوددر واژگان 

ت را به وقـف بخـوانیم، واکـه    رفتـه هشـت مرتبـه     هـم  روي uو  oهـاي تیـره    جم
هـاي تیـره و    تکرار ایـن واج کـه بیـانگر افکـار و اندیشـه     . اند سرهم تکرار شده پشت
اي بسیار ظریف به صـفاتی کـه شایسـتگی نسـبت دادن بـه       گونه انگیز است، به حزن
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 .اند مرتب از او نفی شدهبه طور که با ادات نفی  کند ، اشاره میخداوند را ندارند
نیز مواجهیم؛ واجی که در هنگـام اداي   »د«با تکرار واج انسدادي  ،اما در این میان

 .شود ه و هوا حبس میکام دهان منطبق شد آن، قسمت بیشتر سطح زبان با سطح سخت
م، قطع پی در پی صوت را به ) 92 و 91ص ش،1388سمائی، ( تکرار این واج در ک

ـ  . کنـد  همراه داشته و نوعی حس تکه تکه و مجزا شدن را به انسان القا می ن القـاي ای
شـان بـا هـم، هـم حسـی       خوانی داشته که درآمیختگـی  نیز هم uو  oحس با آواهاي 

یافتـه بـه    کنند و همگی در هیئتی سـازمان  گی را القا میناخوشایند و هم حس چندپار
  .ندفی صفات ناشایست از خداوند هستدنبال تأکید معناي ن

و « و کل دو عبارت با هم سجع متوازي »ممدود محدود، موجود، معدود و« کلمات
سجع قـرار  . اند تشکیل داده 3با هم سجع مرصع »و لَا وقت معدود« و »لَا نَعت موجود

اي اسـت بـر همـان معنـاي سـابق کـه صـفات خداونـد          گرفتن این واژگان نیز اشاره
رات که است در همۀ این عبا گفتنی. ها را ندارند شایستگی نسبت دادن به این ویژگی

ت اسمیه بوده  بحث از نفی نسبت دادن صفات ناشایست به خداوند است، تمامی جم
  .ها دارد و حکایت از ثبوت این نفی در تمامی دوران

ئقَ بِقُدرته« در همان بند و در عبارت  4تبعیـه  ۀ تصـریحیۀ شاهد اسـتعار  »فَطَرَ الخَ
استعمالش در این مورد استعاره چون معناي حقیقی فطر شکافتن اجسام است، «. هستیم
این فعل در جایی تناسب دارد که بحث از  کاربرد) 110ص ش،1390خاقانی، (».است

  .گنجد کاهی معنایی می قاعده در حوزۀالبته  بخش و آفرینش مخلوقات است؛ هستی
بادهـا و   و پایانی کـه بحـث از آفـرینش مخلوقـات     از لحاظ نحوي نیز سه جملۀ

ت فعلیه هستافعال ماض ، همۀهاست کوه ها در  ند و بر آفرینش آنی بوده و همگی جم
ئـقَ بِقُدرتـه  « البته بینامتنی قرار گرفتن عبارت ؛زمان گذشته تأکید دارند بـا  » فَطَرَ الخَ

شایان ذکـر  نیز  )14: انعام(»ِواألَرض قُلْ أَغَیرَ اللَّه أَتَّخذُ ولیاً فَاطرِ السموات«بخشی از آیۀ 
این عبارت که به معناي این است که خداوند با قـدرت خـویش مخلوقـات را    . است

ـ  همچنان. متنی از نوع امتصاص داردبینا ،هستی بخشید، با مضمون این آیه  ۀکه در ادام
کـه بـه معنـاي متعـادل شـدن حرکـات        »و وتَّد بِالصخُورِ میدانَ اَرضه« آن نیز عبارت

 »والْجِبالَ أَوتَاداً ،أَلَم نَجعلْ األَرض مهاداً«هاست، با آیات  وهقرار دادن ک مضطرب زمین با



 1394، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو    284

کننـده   هـا را محکـم   نامتنی از نوع امتصاص دارد، زیرا این آیه نیـز کـوه  بی )7و  6: نبأ(
  .همچون میخ دانسته است

مراه بینامتنی کاهی معنایی به ه افزایی و قاعده هاي قاعده جمع شدن تمامی این گونه
م    ادبیتقرار گرفتن عبارت با برخی آیات قرآنی، همگی از  ي این قسـمت از کـ وا

، پـرده  اش از اکثـر ترفنـدهاي هنـري بهـره جسـته اسـت       سازي مؤلف که در برجسته
  .دارد برمی

 أَولُ الدینِ معرِفَتُه .3(در بند ششم» فقد أخلی منه« در بندهاي سوم تا انتهاي عبارت
 ،لَه ص و کَمالُ معرِفَته التَّصدیقُ بِه، و کَمالُ التَّصدیقِ بِه تَوحیده، و کَمالُ تَوحیده الْإِخْ

نْهع فَاتالص صِ نَفْی لشَهادةِ کُلِّ صفَإلٍ أَنَّها غَیرُ الْموصوف، و شَـهادةِ   .4 .و کَمالُ الْإِخْ
وفصوفَإلِ کُلِّ مرُ الصغَی 5 .أَنَّه.  و ،ثَنَّاه فَقَد نْ قَرَنَهم و ،قَرَنَه فَقَد انَهحبس اللَّه فصنْ وفَم

 یه، فَقَدمنْ ثَنَّاه فَقَد جزَّأَه و منْ جزَّأه فَقَد جهِلَه و منْ جهِلَه فَقَد أَشَار إِلَیه، و منْ أَشَار إِلَ
هدع فَقَد هدنْ حم و ،هدنْ قالَ  .6 .حم«مینْ قَالَ » فم و ،نَهضَم ؟«فَقَدم أَخْلى  »ع فَقَد

نْهکه از مراتب دین و معرفت الهی و نیز صفات او سـخن بـه میـان آمـده، شـاهد       )م
م می جلوه   .باشیم گر شدن نوعی توازن نحوي در ک

ت و عطف آن پی در مؤلف با پی ها به یکدیگر در عین انسجام و بافت  آوردن جم
سن النسق بـه دو معنـی   ح. کار گرفته است  را به» حسن النسق«ها، آرایۀ  هماهنگ آن

ق می که براي چیزي صفات متوالی و هماهنگ ذکر کننـد کـه بـدان    یکی آن: شود اط
الی و منسجم بـا تنسـیقی   که عباراتی متوشود و دیگر آن نیز گفته می» صفاتتنسیق ال«

یـک معنـایی مسـتقل    که اگر جدا فرض شود، هر چناننیکو به یکدیگر عطف گردد، آن
 ،افزایـی در ایـن عبـارات    قاعده گونۀ  استفاده از این )241 و 240صهمان، (.افاده کند

تکـرار  «ها و واژگان به نمایش گذاشته است،  نوعی نظم را در عین تکرار برخی جمله
قه شاعر  دهندۀ اغلب نشان بر موضوع و معنی ] نویسنده[تکیه و تأکید و یا توجه و ع

ین سطرهاي مـتن  این تکرار در نخست) 330ص ش،1374 پورنامداریان،(».است مکرر
ق   .سازد گر می چندان جلوهدو مکررصاحب متن را به موضوع  ۀحاضر، توجه و ع

عنْ عدمٍ« هاي ها، عبارت گونه توازن جداي از این  ودجوم ثدنْ حع مع کُـلِّ  . کائنٌ 
هـاي ششـم    در چرخه »اعلٌ  بِمعنَى الْحرَکاتشَیئٍ  بِمقارنَإلٍ و غَیرَ کُلِ شَیئٍ  بمزَایلَإلٍ فَ
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اوصاف الهی است، به صنعت احتراس که از محسنات ذاتی در قلمرو  و هفتم که در ادامۀ
آراسته شـده   ،آید شمار می  کاهی به قاعده در حوزۀ ها است و از نظر فرمالیستعلم معانی 

ف مقصـود        . است مـی کـه احتمـال برداشـت خـ احتراس عبارتی است که در میـان ک
 ش،1388تفتـازانی،  (.شود تا آن وهم و برداشـت نادرسـت را بزدایـد    گنجانده می ،رود می
گمـان   هـر گونـه  پـی آن اسـت کـه    و حضور این صنعت در ایـن عبـارات در   ) 179ص

  .به سرعت زدوده شود ،آید نادرستی که در ذهن مخاطب از خوانش صفات الهی پیش می
مع کُلِّ شَیئٍ  بِمقارنَإلٍ و غَیـرَ کُـلِ   (هاي قسمت هفتم ضمن آنکه در تمامی عبارت

بصیرٌ إِذْ  منْظُور إِلَیه منْ خَلْقه متَوحد شَیئٍ  بمزَایلَإلٍ فَاعلٌ  بِمعنَى الْحرَکات و اآللَإلِ، 
هفَقْدل شحتَوسی  و بِه ستَأْنسکَنَ یسخن راندن از صفات الهی  که در ادامۀ) إِذْ  س

 خداوند را با همۀزیرا مؤلف در عین اینکه  ،اردوجود دنماي زیبایی  متناقض بااست، 
داند، او را بدون پیوستگی با آنان دانسته است و در عین متفاوت بـودن   دات میموجو

این .. .پروردگار با موجودات، او را بدون دوري و گسیختگی از آنان یاد کرده است و
و از  هـا اهمیـت بسـزایی دارد    ي و به ویژه براي فرمالیسـت شکل گفتار در نقد امروز

  .ودر متن به شمار می ادبیتهاي  نشانه
هاي  کاهی در قسمت افزایی و قاعده هاي متفاوت قاعده صاحب متن به حضور گونه

هاي آن را در  س به متن خویش، برخی قسمته بسنده نکرده و براي افزودن تقدشدیاد
که بـه معنـاي   » مع کُلِّ شَیء لَا بِمقَارنَإلٍ« عبارت .بینامتنی با آیات قرآنی قرار داده است

تنی از نـوع  هاسـت، در بینـام   موجودات بدون پیوستگی او با آن با همۀوجود خداوند 
و      «امتصاص با بخشی از آیۀ  ةٍ إِإلَّ هـ سـإل خَمو م هـابِعر و ى ثَإلثَـةٍ إِإلَّ هـونْ نَجکُونُ ما یم

وا ثُم ینَبئُهم بِما عملُوا یوم الْقیامةِ سادسهم وإل أَدنَى منْ ذَلک وإل أَکْثَرَ إِإلَّ هو معهم أَینَ ما کَانُ
یملع ءبِکُلِّ شَی دارد کـه خداونـد در    این آیه نیز بیان می. قرار دارد )7: مجادله(»إِنَّ اللَّه

  .بندگانش حضور دارد و به همه چیز آگاه و عالم است همه جا با همۀ
متفاوت بودن خداوند از  که دربارۀ» شَیء لَا بِمزَایلَإلٍکُلِّ  و غَیرُ« در ادامه نیز عبارت

لَیس کَمثْله « وید، با قسمتی از آیۀگ موجودات در عین نزدیکی او به آنان سخن می ۀهم
  .بینامتنی از نوع امتصاص دارد) 11: شوري(»شَیء وهو السمیع البصیرُ

إل تُدرِکُـه  «کـه بـا آیـۀ    » ور إِلَیه من خَلقهنظُبصیرٌ إذ لَا م« و این چنین است عبارت
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در بینامتنی از نوع امتصاص  )103: انعام(»األَبصار وهو یدرِك األَبصار وهو اللَّطیف الْخَبِیرُ
 قرآنی است که هر دو دربارۀ ۀبا آیقرار گرفته است و علت آن تشابه مضمون عبارت 

  .گویند دون نیاز او به چشم سخن میبینایی مطلق خداوند ب
که در » متَوحد إِذ لَا سکَنَ یستَأنس بِه و لَا یستَوحش لفَقده« عبارت ،از سوي دیگر

احبةً وإل ولَـداً  « ادامۀ عبارت پیشین آمده، نیز با بخشی از آیۀ ا اتَّخَذَ صـدر  )3: جـن (»م
  .بینامتنی از نوع امتصاص قرار دارد

وه بر توجه به واژگان و پیوند میان آنان، از به آنجاکه در نقد فرمالیستی یک اثر، ع
زم است بگوییم که واژگانشود میتوجه نایع بدیعی نیز حضور انواع ص حـدث و  « ، 

گونه کـاربرد کـه در    این .صنعت طباق و سجع متوازن دارند» مزایلإل مقارنإل و« و »عدم
نمـایی و   رنـد، خـود تأکیـدي اسـت بـر ایـن متنـاقض       عین تجنیس با هم تضاد نیز دا

  .فرد الهی هاي منحصربه ویژگی

  بخش دوم متن
مؤلف به ترتیـب دربـارۀ آغـاز     ،آفرینش جهان است و در آن ۀبخش دوم خطبه دربار

کردن خلقت جهان، هماهنگ ساختن عناصر مختلف جهان، جاري سـاختن آبـی پـر    
توسـط بـاد، کـف بـرآوردن آن و در     خروش و بادي وزنده، به حرکت درآوردن آب 

خورشید  ها به ستارگان و آسمان و آراستن آن ۀگان نهایت به وجود آمدن طبقات هفت
 .راند و ماه سخن می

عال این قسمت ماضی بوده فهشتم از این بخش شاهد هستیم که تمامی ا در چرخۀ
و افعـالی  . دکن می اشارهبه خلقت جهان و اتمام آن در گذشته  وند دارتوازن نحوي و 

هرکدام توسط  »ابتَدأَ« و »أنشَأَ«، مانند که براي آفرینش جهان توسط خداوند به کار رفته
این مطلب به آغازگر بودن خداوند در امر آفرینش  اند و مفعول مطلق خود تأکید شده

  .دکن اشاره می
أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاء، و ابتَدأَه اَبتداء، بِ روِیإلٍ أَجالَها و  (این چرخههاي  تمامی عبارت

ۀ ذاتی احتراس آرای )ب فیهاتَجرِبإلٍ استَفَادها، و  حرَکَإلٍ أَحدثَها، و  همامإلِ نَفْسٍ اضْطَرَ
که مبادا چنین گمان رود که آفریدگار  بدان سبب )150ص، 1ج ق،1424، یخوی(.ددارن

هاي گذشته اقـدام بـه کـاري     گیري از تجربه با فکر و اندیشه و بهره ،هم مانند مخلوق
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 ؛اسـت   اي شـبهه  هر گونـه بلکه او خدایی برتر از همۀ این توهمات و مبرّا از  ،کند می
  .شود می »فَیکون«، »کُن« خدایی که به محض گفتن

 .رفته در این چرخه استکار  بههاي این عبارت از دیگر فنون ادبی  توازن آوایی واج
ها را به  در صورتی که پایان عبارت »ابتَدأَه ابتداء«و  »أَنشَأَ الخَلقَ إِنشَاء« در دو عبارت

ها بـراي   این واج«. هستیم »آ« و »أ« هاي تکرار واکهانیم، شاهد هشت مرتبه اشباع بخو
ً صداي شکسـتن و تکـه   بیان صداهاي بلند، هیاهو و همهمه به کار می تکـه   روند؛ مث

یا صداي خنده و قهقهه شدن اشیاء، فروریختن، صوت پراوج موسیقی، غریو جمعیت 
 به همراه واجها  تکرار این واج) 31ص ش،1383قویمی، (».صداهاي رعدآساو نیز سرو

م تکرار شده، به نوعی صداي شکستن اجسام را در ذهن  »ش« که دو مرتبه در آغاز ک
ابتَـدأَه  « در عبـارت  »د«و » ت« ،»ب« هـاي  کند که با در پی آمدن مکرر واج تداعی می

اءدنیز کـه از لحـاظ شـیوۀ    » ت« و »د« و دو صامت استهاي انسدادي  که از واج »ابت
صداي کوبش نیز پس از آواي شکسـتن   ،)92ص ش،1388سمائی، (اند تولید انفجاري

  .رسد اجسام به گوش می
آغاز ، از همان استباري، بخش دوم خطبه که در توصیف چگونگی آفرینش جهان 

گویی که مؤلـف در پـی القـاي    . تکه شدن همراه بود با آواي شکستن و کوبش و تکه
ها  آوایی این واج از هم ،چگونگی پدید آمدن جهان بوده و براي القاي این حس حس
ونـد از هـیچ نـوع    کند که خدا یادآوري می اما در پی القاي این حس. رده استبهره ب

یا قواي مضطربی  اي استفاده نکرده و هیچ حرکتی یا آزمایش و تجربهاندیشه و تدبیر 
مؤلف براي تأکید بر این . ده استی ترغیب نکره پدید آوردن هستاو را ب ،در وجودش

الفاظ را جـدا و   در جناس یا سجع قرار نداده و همۀ از واژگان را با هم یک هیچمعنا 
مستقل از دیگري آورده و این خلقت به خواست الهی را به هیچ نیرو و فعلی مشـابه  

  .ندانسته است
ها که  وند خاص میان آناي شگفت با این چینش خاص واژگان و پی اکنون به گونه

اي همانند خود را ندارند و نیز آواهاي القاگر حاصـل از   امکان جایگزینی با هیچ واژه
ایـن امـر از توانـایی و     .انستیم به محتواي آن دست یـابیم ها، از فرم و شکل اثر تو آن

ي مؤلف در خلق اثري  دارد که در عین اختصار، توانسته با آرایش حکایت مهارت با
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  .واژگانش پرده از اسراري ناگفته بردارد
أَحالَ الْأَشْیاء لأَوقاتها و لَـأَم بـینَ مخْتَلفَاتهـا و غَـرَّز غَرَائزَهـا و أَلْزَمهـا       (در بند نهم

ها، عارِفاً بقَرائائهانْت ا وهوددیطاً بِححها، مائدتلَ ابا قَبماً بِهالا عهاحهاأَشْبنَائأَح ها، وکه  )ن
است، از ه ها و آگاهی از تمام ابعاد وجودي آن سخن از خلق اشیاء و ایجاد نظم میان آن

ت به واکـۀ   مند نیستیم به جز بهره توازن آوایی جالبی کـه   »آ«پایان یافتن تمامی جم
اي القاگر این آواه ،اما از نظرگاه نقد فرمالیستی ،موسیقی لطیفی را به عبارات بخشیده

ولی از نظر . رساند نمی ،باشد اشته و پیام خاصی را که مهمتأثیر چندانی بر مخاطب نگذ
و  »أَوقـات « هـا هسـتیم؛ کلمـات    ها و جناس توازن واژگانی الفاظ، شاهد برخی سجع

 و »انتهـاء « سجع متوازي، کلمات »انتهاء«و  »ابتداء« کلمات 5سجع مطرف، »مختلفات«
 از آنجـایی کـه  . دارند 6جناس اشتقاق »غرائز«و  »غرَّز« سجع مطرف و کلمات »احناء«

م می دهد، بروز این صنایع آهنگ  سجع و جناس قرار گرفتن الفاظ خود موسیقی به ک
م بخشیده کاهی معنایی و سایر صنایع بدیعی نیـز در ایـن    اما از قاعده ،لطیفی را به ک

  .نیافتیم مهمی ۀقسمت نکت
فَتْقَ الْأَجواء و شَقَّ الْأرجاء، و سـکائک الْهـواء    -بحانَه س -ثُم أَنْشَأَ (دهم در چرخۀ

هخَّارماً زتَراکم هارماً تَیط حملَه علَى متْنِ الرِّیحِ الْعاصفَإلِ و الزَغْـزَعِ  . فَأَجرَى فیها ماء متَ
اَلْهواء منْ تَحتها فَتیقٌ و الْماء . ده، و قَرَنَها إِلَى حدهالقاصفَإل، فَأَمرَها بِرَده وسلَّطَها علَى شَ

الهی است که از میان  از شکافتن و باز کردن جو به ارادۀکه سخن نیز  )منْ فَوقها دفیقٌ
و  فتـق  آن آبی نیرومند را جاري ساخت، براي شکافتن و باز کردن فضا از دو مصـدر 

رفته که کار به »ق« هر دوي این مصادر، صامت انسدادي و انفجاري در. استفاده شد شقّ
و  »ف« تکرار این واج که پـس از واج سایشـی  . در شقّ این صامت مشدد آمده است

یا از هم شکافته شـدن را بـه    آمده، صداي کوفته شدن» ت« واج انسدادي و انفجاري
  . کند طب کمک میشکافتن فضا به مخا ۀرساند که در مجسم ساختن صحن ش میگو

گیري دو مرتبـه  کار  بهبا  »اره، متَرَاکماً زخَّارهماء متَلَاطماً تَی« در ادامه نیز در عبارت
طم و بـه هـم    »م، ت، ط« هاي سازي واج اسم فاعل باب تفاعل و نیز همراه صداي ت

گیري دو واژۀ کـار   بـه البتـه   ؛رسـاند  خوردن امواج را به سادگی به گوش مخاطب می
»هارو  »تَی»هخَّارند، توانسته این صداي امواج و قدرتشان را به که حروف مشدد دار »ز
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  .به زیبایی در ذهن متصور سازد ،هنگام برخورد با هم
 »ص« هاي با تکرار واج »الزَّعزَعِ القَاصفَإلِ الرِّیحِ العاصفَإلِ، و« هاي در ادامه در عبارت

شود و  ا سایش تولید میبوده و صامتی است که ب »س« نیز مانند »ص« .یممواجه» ز« و
نیـز از همـان نزدیـک     »ز«. شـود  و صامت صفیري نامیده میمانند دارد  صدایی صوت

تکریري دارد  ،شود واقع می »ز«آید و گاه اهتزازي که در  پدید می »ص«و  »س«مخرج 
هاي صفیري در این  آمدن این واجرو در پی  ازاین) 91 و 90ص ،همان(.»ر«مانند تکرار 

البتـه دو   رسـاند؛  و نواي آن را به گوش میصداي زوزه باد را متجلی ساخته  ،عبارات
در تـداعی ایـن تصـویر     ،نیز در ایـن میـان   »ف« مرتبه تکرار صامت سایشی انفجاري

  .شنیداري به مخاطب کمک لطیفی کرده است
 ،ي بیان معناي مورد نظر خویشگویی مؤلف در پی آن بوده که در این قسمت، برا

رو با تداعی شدن  ایناز. ري نسبت به سایر صنایع بگیرداز تصاویر شنیداري کمک بیشت
این تصاویر شنیداري در جان مخاطب و توجه به فرم، محتواي اثر براي مخاطب بازگو 

یا چون توازن واژگانی همزي ادبی نیز سا البته حضور برخی ترفندهاي برجسته. شود می
از نظـر تـوازن   . نباید نادیده انگاشته شـود  ،ستفاده از صنایع بدیع معنوي در این میانا

 و رده« ،»العاصـفإل و القاصـفإل  « ،»و زخَّاره تَیاره«، »األَرجاء األَجواء و« کلمات ،واژگانی
 و »الهـواء  و األَجـواء « با هم سجع متـوازي و کلمـات   »یقدف و فَتیق« و »حده و شَده

فَتقَ األَجواء، « تعباردو  ،رو ازاین. اند نیز سجع مطرف را تشکیل داده »الهواء و األَرجاء«
اءشَقَّ األَرج و »و »هخَّارماً زتَرَاکم ،هاراً تَیمتَلَاطع داربا هم » مندسجع مرص.  

ن پیـامی خـاص   سـازي برخـی واژگـان و رسـاند     ها که در پی هماننـد  گونه توازن این
در القـاي مفهـوم در جـان مخاطـب      ،خـود  کنند که به نوبۀ ستند، نوعی تکرار ایجاد میه

طبـاق و در   »فوق تحت و« کاهی نیز بین کلمات هاي قاعده از نظر گونه. تأثیري بسزا دارند
همچـون  بـاد را   ، زیـرا مکنیه وجـود دارد  ۀاستعار »عاصفَإلحملَه علَی متنِ الرِّیحِ ال« عبارت

  .مکنیه است ۀاین نوعی تشخیص و بر سبیل استعارد و دارپشت  پنداشته که جانداري
ثُم أَنْشَأ سبحانَه رِیحاً اعتَقَم مهبها و أَدام مرَبها، و أَعصف مجرَاها، و (در بند یازدهم

ن و دور که سخن از ایجاد، به حرکـت درآوردن، امتـداد یـافتن، وزیـد     )أَبعد منْشَأَها
که استفاده شده  أنشأ، اعتقم، أعصف و أبعد به ترتیب از افعال ،ساختن منشأ باد است
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از . نددر چگونگی آفرینش و حرکت باد دار ترتیب معناییهمگی زمان ماضی داشته و 
با هم سـجع متـوازي قـرار     »مجراها و منشاها« و »ها و مربهامهب« کلمات ،سویی دیگر

ت به این واج به نوعی صداي . اند پایان یافته) ها(هاي اجگرفته و همگی به و ختم جم
بر کشش و امتداد وزش باد تأکید  »آ« وزش باد را در ذهن تداعی کرده و خصوصاً واج

  .کرده است
فَأَمرَهـا بِتَصـفیقِ   (استفاده از این دو واج در این بند خاتمه نیافته و در بند دوازدهم

 )و إثَارةِ موج الْبِحارِ، فَمخَضَتْه مخْض السقَاء، و عصفَت بِه عصفَها بِالْفَضَاءالْماء الزَّخَّارِ 
طم ساختن آب است، ایـن واج  نیز که ادامۀ هـا   بحث ایجاد باد و امر کردن آن به مت
تکرار نیز پانزده مرتبه  »آ« حدود ده مرتبه و واج ،در این دو بند »ه« اند؛ واج تکرار شده
همگی صداي وزش باد را در وسعتی پهناور  ،استفاده از این آواهاي القاگر .شده است

  .رساند به گوش می
در قسمت دوازدهم که سخن از برهم زدن آب دریاها توسط باد است و منظور از 

م در  ،آب طم و مواجی است که پیش از این ذکر شد، منظور از الف و  همان آب مت
م عهد ذکري است « ،»فَأَمرَها بِتَصفیقِ الْماء الزَّخَّارِ« نیز در عبارت »الماء«ۀ واژ الف و 

م دیگر امام طماً": که فرمود به ک به این دلیل منظـور از آب  . اشاره دارد "ماء مت
طم و آب انباشته یک آب بیشتر نیست م فصـیح رواسـت  . مت  ».این نوع تکرار در ک

و این برهم زدن آب را به جنبانیده شدن شیر براي ) 303ص، 1ج ش،1389ابن میثم، (
  .گرفتن کره از آن تشبیه کرده است

مؤلف در ادامه که بحث از وزیدن باد بر روي آب است، از تشبیه مـدد جسـته و   
وزش باد را بر آب همانند وزش باد بر فضایی خالی دانسته است و در القاي این معنی 

 از توازن آوایی مدد جسته و سه مرتبـه واج  »صفَت بِه عصفَها بِالفَضَاءو ع« در عبارت
ابن (»آواز باد در درختان و آنچه بدان ماند«واجی که به روشنی  ؛را همراه ساخته »ف«

 از نظـر تـوازن واژگـانی نیـز کلمـات     . رسـاند  را به گوش می) 89ص ش،1384سینا، 
ز با هم سـجع  نی »الفضاء« و »السقاء«مات کل هم سجع مطرف و با »البحار«و  »الزخّار«

م افزوده است ارنددمتوازي    .که بر موسیقی ک
اهمیـت بسـزایی در    ،از تصاویر شنیداري از دیدگاه نقد فرمالیسـتی  مکرر استفادۀ
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تر دارد؛ شیوه رسیدن از فرم اثر به محتوا و چه بسا القاي اي که صـاحب   مفاهیمی وا
البته شایان ذکـر اسـت کـه     ؛از آن بهره گرفته است متن در آفرینش اثر خویش بسیار

تصویر کشیدن برهم زدن آب بیان  وجود تصویر دیداري ظریفی که مؤلف در هنگام به
ل از د، در انتقانمودر حال جنبانیده شدن است تشبیه و آن را به مشک شیري که  کرد

  .تأثیر نبوده است فرم اثر به محتوایش بی
و رمى . أَولَه إِلَى آخرِه، و ساجِیه إِلَى مائرِه حتَّى عب عبابهتَرُد (در قسمت سیزدهم

مواتس عبس نْهى مونْفَهِقٍ فَسم وج قٍ ونْفَتم اءوفی ه هفَرَفَع ،هکامر دکه در ادامۀ )بِالزَّب 
م با تضاد بین کآمدهمعناي برهم زدن آب توسط باد   ساجیه« و »آخر اول و« لمات، ک

هم خوردن تعـادل آب و سـخت بـه    آغاز شده که تأکیدي است بر مفهوم بر »مائره و
 از »حتَّى عب عبابه و رمى بِالزَّبد رکامه«  در همین راستا در عبارت. حرکت درآمدن آن

وردن آب بـه  رفتن انبوهی از آب و نیـز کـف بـرآ   تصاویر دیداري استفاده شده و سر
، به سازي متن ادبی تأثیر بسزایی داشته تصویر کشیده شده است؛ صنعتی که در برجسته

 واژگـان بـین  و سجع متـوازي  » مائره و آخره« کلماتبین  ،که در ضمن آن خصوص
نیز با هم سجع متـوازي   »منفَهِق منفَتق و«واژگان بین  سجع متوازن و »عبابه و رکامه«

  .دوجود دار
م می استفاده از این نوع توازن اي افزون  افزاید، موسیقی هاي واژگانی به موسیقی ک

همچون آواي حاصل  ،بر آواي حاصل از چینش خاص واژگان موجود در این قسمت
هاست، بسیار تکرار  بحث از آسمان ۀر این بند و بند بعدي که در ادامکه د »س« از واج

توانسته  »فَسوى منْه سبع سموات« ن واج در عبارتتنها سه مرتبه تکرار ای. شده است
 "س"رسایی کامل به تصـویر بکشـد،    ها را با وسعت و پهناوري آسمان ،با نواي خود

لت بر گستردگی و سادگی دارد و از واج و دیگـران،   زارع(».اسـت  7هاي مهموسـه  د
  )85ص ش،1391

هنَّ موجاً مکْفُوفاً و علْیـاهنَّ  (از بند چهاردهم» و سمکاً مرفُوعاً« عبارت جعلَ سفْ
کـه بـه معنـاي     )سقْفاً محفُوظاً، و سمکاً مرْفُوعاً، بِغَیرِ عمد یدعمها، و  دسارٍ ینْظمهـا 

الهی اسـت، بـه علـت تشـابه      ترین فضا به ارادۀ مرتفع ها در برافراشتن و خلق آسمان
  .با آن بینامتنی از نوع امتصاص دارد )28: نازعات(»رفَع سمکَها فَسواها« اش با آیۀ معنایی
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 هاي در عبارت .است کاهی معنایی استفاده شده هایی از قاعده گونه ،در این قسمت
»قْفاً منَّ سا هلْیع کْفُوفاً وجاً مونَّ مه که سخن از بنا  »حفُوظاً، و سمکاً مرْفُوعاًجعلَ سفْ

دادن سقفی محفوظ در ها و نیز قرار  ترین قسمت آسمان نهادن موجی مستقر در پایین
ترین نقطۀ آسمان است،  ، هـر سـه   هاي موج، سقف و سمک به معنی سـقف  واژه«با

هـاي مکفـوف، محفـوظ و     ان است و واژهبراي طبقات آسم 8تصریحیه ۀاصلی استعارۀ
ئمات مشبه خاقـانی،  (».باشـد  اسـتعارات مزبـور مـی    9ترشیح ،است به مرفوع که از م

کاهی معنایی در عبارت مذکور سبب ایجاد تصاویر  استفاده از قاعده) 126ص ش،1390
د ضمن آنکه مراعـات نظیـر   شو  دیداري واضح از طبقات آسمان در ذهن مخاطب می

همگی در تشکیل این تصویر دیداري  ،»عمد، دسار، سمک و سقف« واقع شدن واژگان
  .اند بسیار تأثیرگذار بوده

ثُـم زینَهـا بِزِینَـإلِ الْکَواکـبِ، و ضـیاء      (در چرخۀ پانزدهم» و ضیاء الثَّواقب« عبارت
ئرٍ، و رقیمٍ فی فَلَک دائرٍ، و سقْف سا: الثَّواقبِ و أَجرَى فیها سراجاً مستَطیراً و قَمراً منیراً

در بینامتنی از که به معناي روشنی و نور ستارگان است، به علت تشابه محتوایی  )مائرٍ
 از سوي دیگر در عبارت. قرار گرفته است) 3: طارق(»بالنّجم الثاق« نوع امتصاص با آیۀ

هاي  خورد که از گونه به چشم می 10صنعت توریه مبینه »و أَجرَي فیها سرَاجاً مستَطیراً«
) سـراج (معنـاي بعیـد  «در عبـارت یادشـده نیـز    . رود صنایع بدیع معنوي به شمار می

یم آن می) أجري(خورشید و باشد، چون جریان به معنی حرکت است و حرکت در  م
شود نه در چراغ حقیقی و این قرینه قبل از توریـه بـه کـار رفتـه      خورشید تصور می

: شـود  ره نیز در این عبارت یافت مـی ناگفته نماند که نوعی استعا) 225 :همان(».است
) 317ص، 1ج ش،1389ابن میثم، (»سراجاً مستطیراً، براي خورشید استعاره آورده شده«

  .و جامع این استعاره درخشندگی و نورافشانی است
و وجه مشـابهت  راي آسمان تبعیه ب نیز که اسمی مشتق است، استعارۀ» رقیم«ۀ واژ

در بند اخیر  ،که دیده شد گونه  همان. آن صافی و قابلیت نقش زدن روي آن دو است
مؤلف در بیان مقصود خویش بیشتر بر تصاویر دیداري تکیـه کـرده و بـا اسـتفاده از     

به تصویر کشیدن معانی مـورد   هاي معنایی یا صنایع مختلف بدیعی، براي کاهی قاعده
بیان که به نوعی مـتن را بـه متنـی     این شیوۀ. طب بوده استدر ذهن مخا نظر خویش
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مـتن شـده    ادبیـت سطح  سازي آن و با بردن دهد، باعث برجسته شعرگونه سوق می
م نشده و با استفاده است، ضمن آن که مؤلف در نهایت امر باز هم غافل از موسیقی ک

م خـویش را  هاي واژگانی خود که در سرتاسر خطبه نیز شاهد آن  از توازن بودیم، ک
سجع  »مستطیر و منیر« را سجع متوازي، »الکواکب و الثواقب« زینت بخشیده و واژگان

  .را نیز سجع متوازي قرار داده است »مائر و و سائر دائر« مطرف و

  سوم متن بخش
از آفرینش فرشتگان سخن  ،بخش سوم این خطبه که به چهار بند محدود شده و در آن

نظیر  به میان آمده است، صاحب متن سعی کرده تا با توازن نحوي و استفاده از مراعات
کاهی معنایی، تصویري از فرشتگان در ذهن مخاطب  قرار دادن واژگان و حضور قاعده

  .حکاکی کند
ئکَته، مـنهم   ثُم فَتَقَ ما بینَ السموات العلَا، فَملَأَهنَّ«مؤلف در عبارت  ن مأَطواراً م

در  »سجود لَا یرکَعونَ، و رکُوع لَا ینتَصبونَ، و صافُّونَ لَا یتَزَایلُونَ، و مسبحونَ لَا یسأَمونَ
ئکه را به تصویر کشیده و سپس این جماعت را  بند شانزدهم که در ابتدا گروهی از م

ه که برخی دائماً در حال سـجده و برخـی دیگـر پیوسـته در     هایی تقسیم کرد به گروه
انـد، از   هایی منظم ایستاده و گروهـی نیـز در حـال تسـبیح     اند، گروهی در صف رکوع

البتــه ) 263ص ش،1390خاقـانی،  (.اســتفاده کـرده اســت  11صـنعت جمــع و تقسـیم  
ئکه بیان شده بندي تقسیم یز ادامه جدهم نیم و ههاي هفده در چرخه ،هایی که براي م

ت در پی هم و برقراري توازن نحوي بـین آن . دارد هـا، تصـویري    همراهی این جم
سازد که در حـال سـجده و    هاي منظم فرشتگان در ذهن مخاطب می دیداري از صف

  .رکوع و تسبیح پروردگارشان هستند
سجود، رکوع، « در همین راستا صاحب متن براي بیان مقصود خویش بین کلمات

 ،هـم  هـا در کنـار    ی آنهمنشـین مراعات نظیر ایجاد کـرده تـا بـا     »سبحونم صافّون و
ئکه را که در حال نماز و تسبیح الهی هستند صف . در ذهن مجسم سـازد  ،هایی از م

گذار در تناسب و در انسجام متن تأثیر مراعات نظیر قرار دادن این واژگان با مفهوم متن
  .بوده است

وه بر تصاویر که براي بیان مقصود استفاده شده، مؤلف متن خویش  دیداري يع
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. را از آواهاي القاگر خالی نگذاشته و آن را به تصـاویر شـنیداري نیـز آراسـته اسـت     
آغاز شده، فعلـی کـه از بـاز کـردن و      فَتَق سخن با فعل ،بینیم که در آغاز بند می چنان

آواي این شـکافتن را بـه گـوش     ،د و به شیواییگوی ها سخن می شکافته شدن آسمان
 که واجی انسدادي و سایشـی اسـت و واج   »ف« رساند؛ فعلی که از واج مخاطب می

حاصـل  ) 89ص(»کف دست با انگشت به سختی از کوفتن«ابن سینا  که به گفتۀ» ت«
ها خاصه کـه رطـوبتی    ها و به ناگاه کندن آن از شکافتن جسم«که  »ق« شود و واج می
  .ه استتشکیل شد ،)87صهمان، (»ته باشندداش

 یغْشَاهم نَوم الْعینِ، و  سهو الْعقُولِ، و  فَتْـرَةُ الْأَبـدانِ، و    (در ادامۀ همین بند
ئکه را به وصف  و همان )غَفْلَإلُ النِّسیانِ طور که از آغاز سخن پیداست، مؤلف عبادت م

خللی در  ،انتها را توصیف کرده که به هیچ عنوان نظم و بیکشیده و عبادتی در نهایت 
در .. .هاي بشري چون غفلت، سستی، فراموشی و از نقص یک هیچدهد و  آن روي نمی

العیـون،  « چـون همواژگـانی   ،آن راه پیدا نکرده و براي تأکید معناي مورد نظر خویش
هاي  همگی از اجزا و ویژگیرا که  »نسیان و نوم، سهو، فترة، غفلإل« و »األبدان و العقول

  .انسانی است، مراعات نظیر قرار داده است
و منْهم أُمنَاء علَى وحیِه، و أَلْسنَإلٌ إِلَى (از بند هفدهم »منهم الحفَظَإلُ لعباده و« عبارت

بعفَظإلُ لالْح منْهم و ،رِهأَم و هفُونَ بِقَضَائخْتَلم و ،هلسرهوابِ جِنَانأَبنَإلُ لدالس و ،هکه در  )اد
نش قرار داده است، بـا  برخی از آنان را خداوند نگهبان بندگا ورشتگان است وصف ف

بینامتنی از نـوع امتصـاص    )11: رعد(»لَه معقِّبات منْ بینِ یدیه ومنْ خَلْفه« بخشی از آیۀ
  .زیرا این آیه نیز از حضور فرشتگانی در مقابل و پشت سر بندگان حکایت دارد ،دارد

ئکه را زبان »و أَلْسنَإلٌ إِلَى رسله« صاحب متن در عبارت هایی براي  که گروهی از م
 ،پنهـان اسـت  هاي گویایی تشبیه کرده که از آنچه  پیامبران دانسته، فرشتگان را به زبان

مؤلـف در ایـن   ) 18ص، 2، جق1424ی، خـوی (.دارند آشکارا سخن گفته و پرده برمی
کـاهی معنـایی بهـره جسـته و بـا تجسـم        از قاعـده  ،براي بیان منظور خویش ،قسمت

  .سازي سخن را داشته است قصد روشن ،تصاویري از فرشتگان در ذهن مخاطب
و منْهم الثَّابِتَإلُ فی الْأرضـینَ السـفْلَى أَقْـدامهم، و الْمارقَـإلُ مـنَ      (جدهمیدر قسمت ه

. تَافُهمالسماء الْعلْیا أعناقُهم، و الْخَارِجإلُ منَ الْأَقْطارِ أَرکانُهم، و الْمنَاسبإلُ لقَوائمِ الْعرْشِ أَکْ
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کاهی معنـایی حضـوري    باز هم قاعده )لَفِّعونَ تَحتَه بِأَجنحتهِمناکسإلٌ دونَه أَبصارهم متَ
منظور از ثبـوت پاهـاي    »ألَرضینَ السفلَی أَقدامهمالثَّابِتَإلُ فی ا« در عبارت .پررنگ دارد

زمین کنایه از ثبوت ادراکاتشان در کارگردانی این جهان است ) بطن(فرشتگان در پایین
المارِقَـإلُ مـنَ السـماء العلیـا     « ها عطا شده و عبـارت  نش خداوند به آنکه به اراده و دا

 »الخَارِجإلُ منَ األَقطَـارِ أَرکَـانُهم  « هاست و عبارت نیز کنایه از برتري عقلی آن »أَعنَاقُهم
المنَاسـبإلُ لقَـوائمِ   « ها فراتر رفته است و عبـارت  عقلی آن ۀکنایه از این است که اندیش

اند و تا عرش  هاي عرش که در ثبات و بقا شبیه پایه استاز این کنایه  »العرشِ أَکتَافُهم
  .ها ثبات و بقا دارند آن ،برپاست

ها از خداوند  را کنایه براي کمال خشیت آن »نکس أبصار« مؤلف در ادامه، عبارت
از درك ماوراي به این معنی که فرشتگان اعتراف به ناتوانی چشم عقلشان  ،تعالی آورده

تشان دارند تمامی این کنایات که با تجسم ) 347 و 346، 1، جش1389ابن میثم، (.کما
ن تصاویر دیداري در ذهن مخاطب همراه شده، در انتقال از صورت متن به محتواي آ

به نوعی مـتن را شـعرگونه نیـز سـاخته      ،مکرر از آن تأثیر بسیاري گذاشته که استفادۀ
  .است

وه بر ای م، شاهد گونه کاهی گونه قاعده نع افزایی نیز هستیم؛  هایی از قاعده ها در ک
 و واژگان مراعات نظیر وجود دارد »و أبصار أقدامهم، أعناق، أرکان، أکتاف« بین کلمات

استفاده . ندهم سجع متوازن دار ابنیز » أبصارهم و أقدامهم، أعناقهم، أرکانهم، أکتافهم«
هـا، از تناسـب واژگـان و     تصاویر دیـداري حاصـل از اسـتعاره   از این صنایع در کنار 

  .کند تر می انسجام متن و وحدت آن را محکم ودارد  هماهنگی آنان پرده برمی
در این بند که سخن از عظمت فرشتگان در سراسـر کیهـان هسـتی     ،گذشته از آن

بسیار زیاد است؛ گویی مؤلف با کاربرد این واج قصد بیان  »آ« است، بسامد تکرار واج
کشش، طول و عظمت این فرشتگان را داشته و بـا تکـرار آن بـر تأکیـد ایـن مفهـوم       

 ،افزاید که استفاده از تمامی این صنایع و پیوند متناسب و هماهنگ میان واژگان آن می
م و    . آن شده است ادبیتباعث برجستگی ک

مضْرُوبإلٌ (از قسمت نوزدهم »أستار القدرة« و »حجب العزة« و عبارتمؤلف در هر د
َ یتَوهمونَ ربهـم بِالتَّصـوِیرِ، و    . بینَهم و بینَ منْ دونَهم حجب الْعزَّةِ، و أَستَار الْقُدرةِ
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َ یحدونَ  ینَ، ونُوعصالْم فَاتص هلَیرُونَ عجرِ  یبِالنَّظَـائ ـهیرُونَ إِلَیشی  نِ، وبِالْأَماک از ) ه
کاهی معنایی استفاده کـرده و عـزت را چـون حجـاب و قـدرت را نیـز چـون         قاعده
م . کنند هایی دانسته که حجاب و ممانعت ایجاد می پرده استفاده از این نوع تشبیه در ک

کمک شایانی در رسیدن مخاطب باعث خلق تصاویر دیداري در ذهن مخاطب شده که 
  .دکن محتواي اثر میاز فرم به 

وه بر آن، این بند از گونه  افزایـی نیـز خـالی نمانـده و در عبـارت      هـاي قاعـده   ع
» بجم حونَهن دینَ مب م وینَهإلٌ بضرُوبةِ  مالقُـدر أسـتَار زَّةِ، وکـه بحـث از وجـود     »الع

ئکه و کائنات پایین ها و پرده حجاب  و »ن، م« هـاي  هاسـت، از واج  تر آن هایی بین م
و چهار  »م« چهار مرتبه واج .زیاد استفاده شده است ،اند که خیشومی و انسدادي »ب«

دائماً  »ب« گویی صوت انسان با تکرار واج ،که در هنگام اداي عبارت »ن« مرتبه واج
نیز از گذرگاهی تنـگ   »م« و »ن« در هنگام اداي ،ود شده و از سوي دیگرقطع و مسد

ایـن  . کشـند  کند، وجود مانع بر سر اداي این آوا را به تصویر می مثل خیشوم عبور می
ئکه و کائنات تأکیدي صریح دارد   .تکرار به معناي وجود پرده و مانع بین م

  بخش چهارم متن
است، مؤلف سعی کرده  وصیفاتی از خلقت آدمت ۀاز خطبه که دربار در این بخش

م  نخست با بینامتنی قرار دادن بیشتر عبارات خود با آیات قرآنی، به نوعی حقیقت ک
از سـوي دیگـر بـا همـراه     . خویش را اثبات کرده و نوعی ارزش معنوي به آن بدهـد 

آن  که در نتیجۀ شنیداري يهاي آوایی، توانسته با تصویر ساختن اکثر عباراتش با توازن
البتـه   م خویش را در جان مخاطب بنشاند؛آید، معناي ک در ذهن مخاطب حاصل می

ی را نیـز نادیـده   کـاهی معنـای   یا قاعـده  افزایی هاي دیگري از قاعده گونه ،در این میان
ب م خویش آننگرفته و در  م خود  ي ک ها را گنجانیده تا هم تصاویر دیداري از ک
ي متن خویش را جلوه ادبیتب مجسم سازد و هم در ذهن مخاط   .دگر کن وا

ثُم جمع سبحانَه من حزنِ األَرضِ و سهلها، و عذبِها و سبخها، تُربإلً سنَّها « در عبارت
از عناصـر متفـاوت اسـت، از     از بند بیستم که بحث از خلقت آدم »بِالماء] سنّاها[

و  »عـذب، سـبخ  « و »حـزن، سـهل  « ه شده؛ طبـاق بـین دو اسـم   صنعت طباق استفاد
طور که در بندهاي پیشین نیز دیده شد، گویی این آرایه در هنگام سخن گفتن از  همان
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یی داشت رو حضور این صنعت در زمان بحث  ایناز. صفات الهی نیز بسامد تکرار با
  .ل استتأم درخوره نقد فرمالیستی ز نظرگاا ،از خلقت انسان و نیز صفات الهی

این معنا که خداونـد    به »و لَاطَها بِالبلَّإل حتَّی لَزَبت« همین قسمت، عبارت در ادامۀ
ا  «گل چسبان درآورد، با بخشی از آیـۀ  شده را با رطوبت آب به شکل  خاك تصفیه إِنـَّ

بینامتنی از  به علت مشترك بودن محتوایش با آن )11: صافات(»خَلَقْنَاهم منْ طینٍ إلزِبٍ
  .نوع امتصاص دارد

 »نَفَخ«ۀ بردن واژ کار  به »إنساناً] تمثّلتف[ثُم نَفَخَ فیها من روحه فَمثُلَت « در عبارت 
ي ل که همانند انسان داراي جسـم مـاد  زیرا خداوند متعا ،براي خداوند استعاره است

کـاربرد  . ري داشته باشـد نیست که عمل دمیدن انجام دهد و براي آفرینش نیاز به ابزا
وگرنه هـیچ   ،ها از باب تمثیل و نزدیک ساختن معنا به ذهن بشر است گونه تشبیه این

حضـور ایـن نـوع     .جاي تشبیه برقرار کردن بین آن مطلق و این ناقص وجود نـدارد 
م و ایجاد تصویر دیداري واضح از پروردگار در ذهن مخاطب، از  کاهی قاعده ها در ک

  .دارد هماهنگی صورت و معناي متن پرده برمی
و لَاطَهـا بِالبلَّـإل حتَّـی    (که در جایی که بحث از چسبناك شدن خاك استضمن آن

زیاد است و  »م« بسامد تکرار واج زیرا ،از تصاویر شنیداري نیز استفاده شده) لَزَبت
جـود  گویی حس چسبناك شـدن خـاك را در و   ،مؤلف با چهار مرتبه تکرار این واج

 ،ابن سینا اگر حبس با سر زبان که بسیار نمناك باشد به گفتۀ. مخاطب برانگیخته است
تکیه  بلکه به دنبالۀ آن ،و در آن نه بر سر زبان م گیرد و حبس معتدل باشد نه شدیدانجا

 .آیـد  م پدید مـی  ،کنند تا چسبیدگی رطوبت و سپس شکافته شدن آن را مانع نشود
بینیم که مؤلف براي اینکـه چسـبان شـدن خـاك را بـه وضـوح        رو می ایناز) 80ص(

از آواهاي القاگر بهره گرفته و این پیام را به روشنی در ذهن مخاطـب   ،گر سازد جلوه
  .متصور ساخته است
در  ،ادامه کـه بحـث از خشـک کـردن ایـن خـاك نمنـاك اسـت        صاحب متن در 

 و »س« هـاي  از واج »أَجمدها حتَّی استَمسکَت، و أَصلَدها حتَّی صلصلَت« هاي عبارت
هایی که غیر از ویژگی صفیري بودن خود، نوعی سایش  زیاد استفاده کرده؛ واج »ص«

یدن جرم خشک صیقلی که در آن از سای: سین«کند؛  ر ذهن تداعی میو پیوستگی را د
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ی کـه  دیگري مانند آن و گذراندن آن بر این تا هوای به جرم خشک ،زبري نهفته باشد
) 88ص ش،1384ابن سـینا،  (»هاي بسیار تنگ رانده شود از سوراخ ،میان آن دو است

یده شـدن جسـمی خشـک بـر جسـم      آوایی، صداي سای لذا با توازن. شود حاصل می
  .رسد به گوش می به وضوح ،خشک دیگري

ثُم جمع سبحانَه منْ حزْنِ الْأَرضِ و سهلها، و عذْبِها و سبخها (شدهباري، در بند یاد
َطها بِالْبلَّإلِ حتَّى لَزُبت فَجبلَ منْها صورةً ذَات . بالْماء حتَّى خَلَصت] سنّاها[تُرْبإل سنَّها   و

 و نَاءولٍأَحفُص و ضَاءأَع ولٍ وصو : لَتتَّى صلْصا حهلَدأَص و کَتستَمتَّى اسا حهدمأَج
 دأَم و ،وددعم قْتوأجل[ل [ثُلَتفَم هوحنْ ریها منَفَخَ ف لُومٍ؛ ثُمعم ]شاهد انواع  ])فتمثّلت

م بود افزایی و قاعده هاي قاعده گونه یم که همگی در تناسب کامل با هم و کاهی در ک
 »لَزَب خَلَص و« ،»سبخ سهل و« سجع متوازن قرار گرفتن کلمات. با معناي متن بودند

نیـز همگـی در    »فصـول  وصول و« و سجع متوازي بودن واژگان »معلوم معدود و« و
که در سرتاسر خطبه شاهد مسجع واقع  چنان ؛اند آهنگین ساختن این قسمت مؤثر بوده

  .شدن واژگان هستیم
و جوارِح یخْتَدمها و أَدوات یقَلِّبها، و معرِفَإلٍ یفْرُقُ بِها بینَ الْحقِّ (دومو قسمت بیست

الْمخْتَلفَـإلِ و  و الْباطلِ و الْأَذْواقِ و الْمشَام و الْأَلْوانِ و الْأَجنَاسِ، معجونـاً بِطینَـإلِ الْـأَلْوانِ    
  و ،ـرْدالْب ـرِّ ونَ الْحایِنَإلِ، متَبالْم ط  الْبلَّـإلِ و  الْأَشْباه الْمؤْتَلفَإلِ، و الْأَضْداد الْمتَعادیإلِ و الْأَخْ

ودمهایی است که خداوند در حـق انسـان داشـته و بـه بـدن او       که شامل عنایت )الْج
د زیادي صنعت طباق هستیم؛ صنعت طبـاقی کـه گـواه بـر     بخشیده است، شاهد تعدا

همچـون   ؛هاي متضاد در جسم و وجود آدمی اسـت  ها و ویژگی وجود انواع خصلت
مؤلف در این قسمت نیز که بحث . »البلإل، الجمود« و »حرّ، برد« و »باطل حق،« کلمات

  .شته استاز انسان و صفات او به میان آمد، متن خویش را از صنعت طباق خالی نگذا
 استفاده شده و عبارت قرآناز نص صریح  ،سوم به طور مستقیمو بیست در چرخۀ

»یسلإِب َّ دارد که در نقد  بینامتنی هبقر ۀسورچهارم و سی ۀبا آی »اسجدوا لآدم فَسجدوا إِ
لَّه النَّظرَةَ استحقاقاً فَأَعطاه ال« در عبارت. کنند از آن به عنوان بینامتنی اجترار یاد می ،ادبی

در بند بعدي نیز که به معناي این است که خداوند براي نشان دادن استحقاق  »للسخْطَإلِ
ـ  شیطان به غضب ربانی مهلتی به شیطان داد، شاهد بینامتنی  ۀاش از نوع امتصاص با آی
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  .هستیم )15و  14: اعراف(»قَالَ إِنَّک منْ الْمنظَرِینَ ،قَالَ أَنظرْنی إِلَى یومِ یبعثُونَ«
خداوند چون  زیرا ،شده استعاره استدر عبارت یاد» السخطإل«ۀ واژ ،از سوي دیگر

طرف مقابل را  فرد دیگري ناخرسند است؛ بدین سببانسانی دانسته شده که از اعمال 
ـ  لذا کاربرد ایـن واژه . بیند مستحق خشم و غضب خویش می راي خداونـد اسـتعاره   ب

 بـا  »إِنَّک منَ الْمنْظَرِینَ إِلَى یومِ الْوقْت الْمعلُـومِ « این چرخه نیز عبارت در ادامۀ. است
زیرا این آیات  ،بینامتنی از نوع اجترار دارد ،حجر وهشتم سورۀ وهفتم و سی آیات سی
  .اند طور مستقیم در متن خطبه ذکر شده کریمه به

ها براي ایجاد تصاویري واضح از خشم خداوندي  کاهی از تمامی این قاعدهاستفاده 
م     ،در قبال شیطان و عمل ناشایست او در ذهن مخاطب بوده ضمن آنکـه مؤلـف کـ

ت و نی از نوع اجترار قـرار داد تـا صـح   در بینامت ،خویش را در چندجا با آیات قرآنی
م خویش را به مخاطب گوشزد کند   .تقدیس ک

به قرآنپنجم نیز با حضور معانی و بیست در قسمت شویم  ي متن مواجه می در 
م و صحه گذاشتن بر آن  که همگی براي ارزش ثُم أسکَنَ « در عبارت: استگذاري ک

شَهیا عیهف غَداراً أَرد مآد انَهحبکه به معناي سـکنی دادن آدم در مکـانی اسـت کـه      »س
ش است، با بخشی از آیۀج رن اش در آن بی زندگی وقُلْنَا یا آدم اسکُنْ أَنْت وزوجک « و ت

روي که  بینامتنی از نوع امتصاص دارد؛ از آن )35: بقره(»الْجنَّةَ وکُإل منْها رغَداً حیثُ شئْتُما
کنـد کـه او و همسـرش را در     این آیه نیز امر کردن خداوند به حضرت آدم را یاد می

  .امر کردنی که همراه با امتنان و اکرام بود ؛یی مرفّه همچون بهشت سکونت دادجا
که به معناي ایـن اسـت کـه دشـمن      »فَاغْتَرَّه عدوه نَفَاسإلً علَیه بِدارِ الْمقامِ« عبارت

واژۀ . فریفت ،عالی که نصیبش شده بود یوي را به خاطر حسادت به اقامتگاه آدم
»زیرا شیطان چون انسانی فرض شده که توانایی فریب دادن دارد  استعاره است، »فَاغْتَرَّه

مذکور را مرشحه  بوده، استعارۀ) انسان(به نیز که از لوازم مشبه »نَفَاسإلً علَیه« و ذکر واژۀ
ایجـاد تصـاویر دیـداري از     ها همگی براي کاهی گونه قاعده استعمال این. ساخته است

  .یطان در ذهن مخاطب استهاي ش چگونگی وسوسه
کـه حضـرت    )فَباع الْیقینَ بِشَکِّه، و الْعزِیمإلَ بِوهنـه (ششم در عبارتو در بند بیست

یقین خویش را به تردید و اراده و تصمیم خود را به تزلزل و سستی فروخت،  آدم
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 »منْ قَبلُ فَنَسی ولَم نَجِد لَه عزْماًولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم « هد بینامتنی از نوع امتصاص با آیۀشا
شده اسـتعارۀ  در عبارت یاد. مون مشابه آیه استهستیم و علت آن نیز مض )115: طه(

  .است »غیر و عوض« تصریحیۀ تبعیه به معناي
فَباع الْیقینَ بِشَکِّه،  .26(هفتمو ششم و بیستو هاي بیست ابن میثم در چرخه به گفتۀ

 ماًورَارِ نَدبِالْاغْت و ،ً جذَلِ ولَ بِالْجدتَباس و ،هنهإلَ بِوزِیم27 .الْع.  لَه انَهحبس طَ اللَّهسب ثُم
و تَنَاسلِ  فی تَوبته، و لقَّاه کَلمإلَ رحمته، و وعده الْمرَد إِلَى جنَّته، و أَهبطَه إِلَى دارِ الْبلیإلِ

فاصـله پـس از جملـۀ       تقدیم و تأخیري صورت گرفته؛ بدین )الذُّریإلِ و «گونـه کـه ب
م چنین بوده است ،نبوده »...فاستبدل« عبارت ،»العزیمإل بوهنه و أهبطه «: بلکه تقدیر ک

ر این تقدیم و تأخیرهـا کـه د  ) 401، ص1ج(»...إلی دار البلیإل و تناسل الذُّریإل فاستبدل
م صورت می زیـرا از   ،از نظرگاه نقد فرمالیستی جـاي توجـه و دقـت دارد    ،پذیرد ک

  .گوید شده سخن می اهمیت عبارت مقدم
هفتم و در بند بیست» و لقَّاه کَلمإلَ رحمته ثُم بسطَ اللَّه سبحانَه لَه فی تَوبته،« عبارت

خداوند که گوید و این باب حضرت آدم سخن می بخشش و گشایش الهی در ۀکه دربار
ۀ رحمتش را آموخت، با آی ۀاو هموار ساخته و به او کلم ۀراه را براي بازگشت و توب

»یمالرَّح ابالتَّو وه إِنَّه هلَیع فَتَاب اتمکَل هبنْ رم مبینـامتنی از نـوع    )37: بقـره (»فَتَلَقَّى آد
  .امتصاص دارد

شود که مؤلـف در   چنین دریافت می ،بهاین بخش از خط از دیدگاه نقد فرمالیستیِ
بود، بیشتر عباراتش را در بینامتنی با آیات قرآنی  این قسمت که دربارۀ آفرینش آدم
گر سـاخته   افزایی را بیشتر جلوه سازي ادبی نیز قاعده قرار داده و از میان فنون برجسته

  .است

  بخش پنجم متن
منْ ولَده أَنْبِیاء أَخَذَ علَى الْـوحی میثـاقَهم، و   و اصطَفَى سبحانه (بخشدر ابتداي همین 

مانَتَهالَإلِ أَمیغِ الرِّسللَى تَبکه سخن از برگزیده شـدن پیـامبرانی از فرزنـدان آدم   ) ع 
م صورت پذیرفته واست بـر   ،جمله است که شبه »من ولده« ، تقدیم و تأخیري در ک

این تقدیم در پی تأکید این معناست که پیامبران همگی . مفعول جمله مقدم شده است
 عبارت .خاکی و نه از سایر بشریت موجود در کرۀ اند برگزیده شده از فرزندان آدم
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وهشتم نیز که بـه معنـاي نادیـده     در چرخۀ بیست» لَما بدلَ أَکْثَرُ خَلْقه عهد اللَّه إِلَیهِم«
أَلَم أَعهد « ت، بینامتنی از نوع امتصاص با آیۀر مردم اسانگاشتن تعهد الهی از سوي اکث

  .دارد )60: یس(»نَّه لَکُم عدو مبِینٌإِلَیکُم یا بنی آدم أَنْ إل تَعبدوا الشَّیطَانَ إِ
 »یغِ الرِّسـالَإلِ أَمـانَتَهم  أَخَذَ علَى الْوحی میثاقَهم، و علَى تَبل« هاي در عبارت ،در ادامه

ر جهـت  گیـرد د  شاهد این هستیم که خداوند عهد و پیمان و امانتی را از پیامبران مـی 
فَبعثَ فیهِم رسلَه، و واتَرَ إِلَیهِم أَنْبِیاءه لیستَأْدوهم میثاقَ فطْرَته «و در عبارت . ارشاد مردم

وا عتَجحی و ،هتمعن ینْسم مذَکِّرُوهی و مرُوهی قُولِ ونَ الْعفَائد میرُوا لَهثی یغِ، ولبِالتَّب هِملَی
ه یـا  کند که عهد و پیمانی نیز میان بشریت و خداوند بوده ک تأکید می »اآلیات الْمقَدرةَ
عهد اللَّه إِلَیهِم لَما بدلَ أَکْثَرُ خَلْقه « :اند یا به دست فراموشی سپرده  گاشتهآن را نادیده ان

قَّههِلُوا حهـاي   نعمـت  رو خداوند پیامبران را فرستاده تا آن عهد و پیمـان و  ایناز ؛»فَج
شاهد تکرار  ،بدین ترتیب در این دو بند. خداوند را به یاد بشریت آورند شدۀ فراموش

، جهلـوا حقّـه،   میثاقهم، أمـانتهم، عهـد اهللا  « چونهمو تأکید این معنا با الفاظ متفاوتی 
  .هستیم »لیستأدوهم میثاق فطرته، یذکِّروهم منسی نعمته، و یثیروا لهم دفائن العقول

م امام دفائناستعمال « ج چون گوهرهاي خرد و نتای. لطیفی است استعارۀ در ک
هاي نهفته شباهت پیـدا   ه موجود بوده است، به گنجینهها بالقو اندیشه در وجود انسان

 ش،1389ابـن میـثم،   (».ها شکلی زیبا یافته است استعاره آوردن دفینه براي آنکرده و 
  )411ص، 1ج

منْ سقْف فَوقَهم مرْفُوعٍ، و مهاد تَحتَهم موضُوعٍ، و معایِش تُحیِیهِم (ام در قسمت سی
عتَتَاب اثدأَح و مهرِمابٍ تُهصأَو و ،یهِمالٍ تُفْنآج و هِملَیهاي قدرت  که بحث از نشانه )ع

نْ م« ها را به مردم دارند، در عبارت نشان دادن آن پیامبران وظیفۀ وعظمت الهی است  و
یعنـی آسـمان    ،هاي عظمت الهـی  که به معناي یکی از آن نشانه »سقْف فَوقَهم مرْفُوعٍ

ي سر مخلوقات است، واج و « ار شـده و در عبـارت  سه مرتبه تکر »ف« برافراشته با
چون گهواره زیر پاي بشریت همنیز که به معناي زمینی است که  »مهاد تَحتَهم موضُوعٍ

در عبارت اول تکرار فاء که صدایی  .سه مرتبه تکرار شده است »م« گسترده شده، واج
در  نواي وزش باد را) 89ص ش،1384ابن سینا، (.چون آواز باد در میان درختان دارد

ارتفاعات متصور ساخته و در عبارت دوم نیز تکرار میم که خیشومی است و از حبس 
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شود، فضایی بسته را  تام هوا در دهان و بیرون راندن اندکی از آن از خیشوم حادث می
  .کند همچون خاك را در ذهن تداعی می ،گذرد که به سختی هوا از آن می

خاطب کـه در عـین وجـود تصـاویر     تداعی شدن این تصاویر شنیداري در ذهن م
ها در این قسمت بیان شده، به شیوایی از تناسب و هماهنگی صورت متن  دیداري آن

هـم و نیـز گـزینش     چینش خاص واژگان در کنار دارد؛ زیرا با محتواي آن پرده برمی
هایشان و  ها همگی در انسجام با یکدیگر بوده که هم با آواي حاصل از واج خاص آن

توان از فرم به محتواي آن دست  به راحتی می ،دیداري از معناي واژگانشان هم تصویر
  .یافت

هاي الهی بر بشـریت سـخن    ها و موهبت افزون بر آن، در این قسمت که از نشانه
در تضاد با هم قرار گرفته کـه   »و تفنیهم تحییهم« و »تحتفوق و « رانده شد، واژگان

البتـه در عـین ایـن     ؛ت الهی در حق انسان اسـت ها و موهب بیانگر متفاوت بودن نشانه
ند که هم در القاي موسیقی مؤثر بـوده و هـم از   دارهم سجع  ، برخی واژگان باتضاد

فشان پرده بر آن تناسب  و »موضوع و مرفوع« دارند، همچون کلمات میها در عین اخت
اد کـه بـین   این تناسب در عین تضـ . اند که سجع متوازي واقع شده »تحییهم و تفنیهم«

  .ل دارداز نظرگاه نقد فرمالیستی جاي تأم ،شود برخی واژگان واقع می
دوم که و از بند سی» منْ سابِقٍ سمی لَه منْ بعده، أَو غَابِرٍ عرَّفَه منْ قَبلَه« در عبارت

غ می وبحث از سنت الهی است  کند و نام انبیاي  نام پیامبران آینده را به گذشتگان اب
ی  « ۀد، با آیکن ذشته را به آیندگان معرفی میگ وإِذْ قَالَ عیسى ابنُ مرْیم یا بنی إِسرَائیلَ إِنـِّ

د   رسولُ اللَّه إِلَیکُم مصدقاً لما بینَ یدي منَ التَّوراةِ ومبشِّراً مـأَح همي اسدعنْ بی مأْتولٍ یبِرَس
 رو آنبینامتنی از نوع امتصاص دارد؛ از )6: صف(»فَلَما جاءهم بِالْبینَات قَالُوا هذَا سحرٌ مبِینٌ

اسرائیل فرمود که کتـاب   به قوم بنی د که حضرت عیسیکن که این آیه نیز بیان می
که پس از او خواهد را الهی تورات را که از پیامبر پیشین به جاي مانده و نیز پیامبري 

  .در خود دارنددو آیه مفهومی یکسان ، بنابراین کند تصدیق می ،آمد
مـات     وسوم که دربـارۀ  در چرخۀ سی »مشْهورةً سماتُه« عبارت مشـهور بـودن ع

در بینامتنی از نوع گوید،  ها سخن می ادیان و فرقه در همۀ رسول پیامبري حضرت
الَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب یعرِفُونَه کَما یعرِفُونَ أَبنَاءهم وإِنَّ فَرِیقاً منْهم لَیکْتُمونَ « امتصاص با آیۀ
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یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی األُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوباً الَّذینَ « و آیۀ )146: بقره(»الْحقَّ وهم یعلَمونَ
 اي که بر وجود نام پیامبر قرار دارد؛ دو آیه )157: اعراف(»نجِیلِعنْدهم فی التَّوراةِ واإل

  .کند در کتب دینی گذشتگان تأکید فراوان می
یومئذ ملَلٌ متَفَرِّقَـإلٌ، و أَهـواء منْتَشـرَةٌ و طَرَائـقُ     و أَهلُ الْأَرضِ (چهارمو در قسمت سی

ـ   م بِـه ماهدفَه ،رِهیرٍ إِلَى غَیثم أَو ،همفی اس دلْحم أَو هبِخَلْق لَّهل شَبِّهنَ میتَشَتِّتَإلٌ، بلَإلِ،  م نَ الضَّـ
 ت و نیـز هـا و تمـای   که مؤلف قصد بیان پراکنـدگی ملـت   )و أَنْقَذَهم بِمکَانه منْ الْجهالَإلِ

اسـتفاده  . استفاده کرده است »متَفَرِّقإل، متَشَتِّتإل و منتشرة« مثل، از کلماتی هایشان را داشته راه
در  »ش« از باب تفعل و باب افتعال بر معناي این پراکندگی افزوده و نیـز اسـتفاده از واج  

  .ها تأکید کرده است بر پاشیدگی و پخش شدن این ملت »و متشتتإل منتشرة« کلمات
دوران پـیش از ظهـور    ،رو مؤلف در این قسمت سعی کرده تا با آواهـاي القـاگر   ازاین

اما در قسمت بعدي که سـخن از  . را سراسر آشوب و تشویش به تصویر بکشد پیامبر
یـا   »ش« واج او به پیـامبري اسـت، صـاحب مـتن از     و برگزیده شدن حضرت محمد

پنجم چیره و استفاده نکرده و آرامش را بر واژگان قسمت سی افتعال تفعل ومثل مصادري 
ف بند ساـ بر گویی مؤلف خواسته است در این بند. ساخته است بق که پر از تشـنج و  خ

  .را سراسر آرامش و قرار به تصویر بکشد دوران بعد از بعثت پیامبر ـ پراکندگی بود
و مناقب ایشان است، دو مرتبه از  پیامبر ته دائماً سخن از بعثشده کدر بند یاد

استفاده شـده کـه ایـن تکـرار نشـانۀ تأکیـد بـر        » ه علَیه و آله و سلَّمصلَّى اللَّ« عبارت
که جناس  »و کریماً أکرمه« دو لفظ ،از طرفی دیگر. است کرام پیامبربزرگواري و ا

در . انـد  را ایفا کـرده  نقش مهمی ،کرامااند، در تأکید این معناي  اشتقاق نیز قرار گرفته
ً، بِغَیرِ (وششم قسمت سی مه متْرُکُوهی ها، إِذْ لَممفی أُم الْأَنْبِیاء ا خَلَّفَتم یکُمف خَلَّف و

مانده از پیامبران که به  براي آثار باقی» علمٍ قائمٍ« عبارت نیز )طَرِیقٍ واضحٍ، و  علَمٍ قائمٍ
  .زیبایی آورده شده است ۀبه صورت استعار ،ندکن آن مردم را هدایت می وسیلۀ

  بخش ششم متن
و احکام شرعی است، بیشتر جنبۀ روایی داشـته و   قرآن بخش بعدي خطبه که دربارۀ

مبینـاً  . کتاب ربکُم فیکُم(هفتمو جملۀ آغازین بند سی. کند را بیان می قرآنهاي  ویژگی
 هخَاص و ،همزَائع و هخَصر و ،وخَهنْسم و خَهنَاس و ،لَهفَضَائ و ضَهفَرائ و هرَامح و لَه ح
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هه، مفَسراً مجملَه، و مبیناً و عامه و عبرَه و أَمثَالَه، و مرْسلَه و محدوده، و محکَمه و متَشابِ
ضَهامکه با واژۀ ) غَو»آغاز شده، از نظر نحوي حالت تشویقی  ،که منصوب است »کتاب

بنـدهاي  . کنـد  ین کتاب جذب میرا به سوي ا مخاطب ،دارد و به نوعی از همان آغاز
 .مه، و موسعٍ علَى الْعباد فی جهلهبینَ مأْخُوذ میثاقُ علْ. 38(ونهم وهفتم تا انتهاي سی سی
39. و ،نَّإلِ أَخْذُهاجِبٍ فی السو و ،خُهنَّإلِ نَسلُومٍ فی السعم و تابِ فَرْضُهفی الْک تثْبنَ میب و

. مستَقْبله، و مباینٌ بینَ محارِمهمرَخَّصٍ فی الْکتَابِ تَرْکُه، و بینَ واجِبٍ بِوقْته، و زائلٍ فی 
غُفْرَانَه لَه دصیرٍ أَرغص أَو ،یرَانَهن هلَیع دعنْ کَبِیرٍ أَوعٍ فـی  . مسوم ،ناهولٍ فی أدقْبنَ میب و

اهت بـه    و محتویات آن را شرح می قرآنکه تمامی خصائص  )أَقْص دهد، تمامی جمـ
بـراي تمـامی    قرآناند و این نوع تأکید بر این نکته اشاره دارد که  میه آمدهصورت اس

ــان ــازگی ،اي هاســت و در هــر لحظــه زم ــاتش ت ــوانین و محتوی داشــته و ثابــت و  ق
  .ناپذیرندتغییر

ل « واژگان  ،»مرسـل و محـدود  « ،»خاص و عـام « ،»منسوخناسخ و « ،»حرامو ح
 فرضه و« ند و واژگاندارصنعت طباق  »نا و أقصاأد« و »صغیرٍ کبیرٍ و« ،»أخذ و ترك«

گویی مؤلف در این . نددارهم سجع متوازن  اب »أدناه و أقصاه« و »ترکه أخذه و« ،»نسخه
  .و برخی احکام شرعی را داشته است قرآنهاي  بخش تنها قصد بیان ویژگی

  بخش هفتم متن
و  .40(حج و اعمال مربوط بـه آن اسـت، از سـه بنـد     که دربارۀ متنبخش نهایی این 

أْلُهی الْأَنْعامِ، و ودرو ونَهلْأَنامِ، یرِدلَإلً لبق لَهعي جرَامِ، الَّذالْح هتیب جح کُملَیع فَرَض هونَ إلَی
 هِماضُعتَوإلً لم ع انَهحبس لَهعج مام والْح لُوهوهزَّتعل هِمإِذْعان و ،هتظَمعنْ  .41 .لم اخْتَار و

 خَلْقه سماعاً أَجابوا إِلَیه دعوتَه، و صدقُوا کَلمتَـه، و وقَفُـوا مواقـف أَنْبِیائـه، و تَشَـبهوا     
هرْشینَ بِعیفطالْم هکَتئ ف. بِم باحونَ الْأَررِزحی    ـدعوم هنْـدونَ عرتَبـادی و ،هتادبرِ عتْجی م

هرَتغْف42 .م.      و ،قَّـهح رَمـاً، فَـرَضینَ حـذائلْعل لَماً، ومِ ع لْإِسالَى لتَع و انَهحبس لَهعج
انَهحبفَقَالَ س ،تَهکُم وِفادلَیع کَتَبو ،هجح بجلَّ« :أَولو تَطَاعنْ اسم تیالْب جلَى النَّاسِ حع ه

تشکیل یافته که بیشتر واژگانش به آواهاي ) »إِلَیه سبِیإلً ومنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنی عنْ الْعالَمینَ
مرتبه  16» أ« مرتبه، 32«ه»  مرتبه، 24» ع« چونهم 12القاگر آراسته شده و حروف حلقی

  .است مرتبه تکرار شده 12نیز » ح« و



آفرینش در پرتو نقد فرمالیستی ۀزیبایی خطب                                 305  

یا احتکاکی به صورت ضعیف و لقی که از ته حلق و بدون اطباق این چهار واج ح
لت بر آن دارد که این چسبیده به هر دو ریه بیان می ها از خفایـا و   گونه واج شوند، د

ارتباطی تنگاتنگ با ثبات ایمان و یقین  ،آیند؛ در نتیجه زوایاي پنهان دل انسان بیرون می
، مؤلف بـا  رو ازاین )82ص ش،1391زارع و دیگران، (.هاي نفس انسان دارند به ملکه
خـویش و زائـران    ایمان خالص کردن  در پی بیان ،از این آواهاي القاگر مکرر استفادۀ
گونـه   ایـن . پردازنـد  که با عشق خالص و ایمانی قلبی به حج می ستخدا ۀخانخاص 
هاي آوایی ضمن بیان حس قلبی مخاطب، در واقع به القاي این حس در جـان   توازن

ور  این اشتیاق را در جان وي نیـز شـعله   که شعلۀ  گذارد و گویی مخاطب نیز تأثیر می
  .سازد می

کاهی نیز در این بخش وجود دارد؛  افزایی، فنونی از قاعده هاي قاعده جداي از گونه
ورود مردمی را که به سمت کعبه  »یرِدونَه ورود الْأَنْعامِ« در عبارتمؤلف در بند چهلم 

آب فرض کرده و علت این تشبیه نیز  همچون ورود شتران یا چهارپایان تشنۀ ،آیند می
ورود با شوق و ذوق فراوان مردم و ازدحام آنان براي زیارت کعبه است که بـه ورود  

 »و یأْلُهونَ إلَیه ولُوه الْحمام« در ادامه در عبارتطور  همین. این شتران مانند شده است
با عشـق بـه دور آن   که عشق ورزیدن مردم را به طواف کعبه به کبوترانی تشبیه کرده 

  .گردند می
م هستیم و در عبارت در ادامه نیز شاهد قاعده یحرِزونَ الْأَرباح « کاهی دیگري در ک

ی و ،هتادبرِ عتْجونَفی مرتَباد هرَتغْفم دعوم هنْداي تشـبیه   مؤلف عبادت را به سرمایه »ع
ها همگی در ایجاد تصـویر دیـداري    حضور این آرایه. شود که با آن تجارت می کرده

هایی از  روشن از کعبه و عشق ورزیدن زائران آن در ذهن مخاطب دارد و در کنار گونه
م شده استسا سبب برجسته ،افزایی قاعده   .زي ادبی ک

و للَّه علَى النّاسِ حج الْبیت منِ استَطَاع إِلَیه سبِیإلً، و منْ کَفَرَ « دوم، آیۀو در چرخۀ چهل
ایـن  به طور مستقیم در متن آورده شده کـه  ) 97: آل عمران(»فَإِنَّ اللَّه غَنی عنِ الْعالَمینَ

از . شـود  ب در اثر، بینامتنی از نوع اجترار خوانده مییسبک وارد کردن مستقیم متن غا
ایـن  . نیز وجـود دارد ب به مخاطب از غای 13آرایۀ التفات ،در این قسمت ،دیگرسوي 

می نوعی تکـاپو در مـتن ایجـاد کـرده و      ،صنعت ادبی که با تغییر ناگهانی اسلوب ک
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بدیع معنوي است که  هاي کند، از گونه چندان میوجه مخاطب را ناگهان به عبارت دوت
کاهی به حساب آمده و سبب افزایش سطح  از دیدگاه نقد فرمالیستی زیرمجموعه قاعده

  .دشو متن می ادبیت
نهایی که در ذکر حج و اعمال مربوط به آن است، شـاهد آغـاز    در این سه چرخۀ

م در بند چهلم با عبارت م با عبارت »فرض علیکم« شدن ک  کتـب « و پایان یافتن ک
م بـا عبـارتی      . ودوم هستیم در انتهاي بند چهل» علیکم و این آغاز و پایـان یـافتن کـ

بودن فریضۀ حج  رود، به تأکید واجب مترادف که خود نوعی توازن نحوي به شمار می
اگر با دید کلی به این مـتن بنگـریم و بخـواهیم از منظـر نقـد      . دکن بر مردم اشاره می

رسیم که شکل و روساخت این خطبه  به این رهیافت می ،یملیستی آن را ارزیابی کنفرما
داشت و سعی شده بود تا با تأکید  در هر بخشی از مضمونِ مورد نظر مؤلف پرده برمی

هاي آوایی و واژگانی، مفاهیمی متناسـب بـا    خصوص توازن بهافزایی و  بر فنون قاعده
  .دوتر از آن مضمون به مخاطب القا شمحتواي متن و چه بسا فرا

  گیري نتیجه
رسیم که مؤلف براي خلق چنین اثري، تنها  به این رهیافت می ،گفته شدآنچه  براساس

ـ بلکه روساخ ،به محتواي متن خویش توجه نکرده ت ت و فرم اثر نیز براي او از اهمی
اي برخوردار بوده و با آراستن فرم اثر به انـواع شـگردهاي هنـري، بـه آفـرینش       ویژه

نقد فرمالیستی متن مورد نظر . قاموسی واژگان دست زده استفراتر از معانی  عناهاییم
م مؤلف هنگام سخن گفتن از صفات الهی و عظمت او، بـه   حاکی از این است که ک

خواندن آن، حس  مکررآراسته شده که با  نظیري به ویژه توازن آواییِ بیها  انواع توازن
افزایی،  جداي از این گونۀ قاعده .گردید ر مخاطب القا میلطافت و نرمی نام پروردگار ب

نما هنگام سخن گفتن از خداوند  تضاد و متناقضمثل کاهی نیز  هاي قاعده برخی گونه
م از بسامد تکرار چشمگیري در زدایی در متن  هاي آشنایی برخوردار بود که از نشانه ک

اما هنگامی کـه مؤلـف بـه وصـف     . به شمار رفته و بافت اثر را برجسته ساخته است
م خویش می هاي  پردازد، شاهد آراستگی متن به گونه فرشتگان و آفرینش جهان در ک

یـا تشـبیه هسـتیم کـه نسـبت بـه       مثل انواع استعاره، کنایـه  کاهی معنایی  متنوع قاعده
م پیدا کرده استتري افزایی، نمود بیش قاعده   .در ک
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ادبیت مـتن را دوچنـدان   هاي ادبی از دیدگاه نقد فرمالیستی،  ر از آرایهاستفادۀ مکر
و برگزیدن پیامبران است،  هایی نیز که سخن از آفرینش آدم در بخش .ساخته است

م خود با آیات قرآنی قرار  هم  داده تامؤلف تمرکز خویش را بر بینامتنی قرار دادن ک
س و ارزش ادبی و معنوي اثـرش را بـا   و هم تقده گذارد بر محتواي متن خود صح

در کنار پیونـدش بـا سـایر آثـار      ببرد که از دیدگاه نقد فرمالیستی، ارزش هر اثر ادبی
از سویی دیگر، صـاحب مـتن هنگـامی کـه از بعثـت      . شود برجستۀ ادبی سنجیده می

هاي آوایی و القا  گر ساختن توازن سخن به میان آورده، باز هم سعی در جلوه پیامبر
کردن مفاهیمی وراي معناي قاموسی واژگان داشـته و بعثـت او را بـا آواي ناشـی از     

م خویش، سراسر آ مکررهاي  افزایی قاعده ج به رامش پیش از بعثت را پر از تشندر ک
  .مخاطب القا کرده است
و احکام شریعت اسـت، از نظرگـاه نقـد     قرآنبه نیز که دربارۀ دو بخش دیگر خط

سـازي ادبـی،    عد روایی به خود گرفته و با وجود شگردهایی از برجسـته ب ،فرمالیستی
و اعمال مربوط  نجام در بخش نهایی خطبه که از حجسرا .ندارد ادبیتیی از سطح با

م خویش را هم به گونه ـ بـه   افزایی آراسـته  هاي قاعده به آن یاد شده است، مؤلف ک
هـایی از   و هـم گونـه   ـ رساندن پیـام خـویش بهـره بـرده     ویژه از آواهاي القاگر براي

مش  مانندکاهی معنایی  قاعده گذشته از آن،  .است ساختهاستعاره و کنایه را همراه ک
 هـم آمـدن ایـن    خورد که با گرد در این بخش بینامتنی با آیات قرآنی نیز به چشم می

فرجام سخن  .ستاچشمگیر ترفندهاي هنري در بخشی کوتاه، سطح ادبی متن بسیار 
پردازي روي آورده و نه متکلفانه سـخن رانـده، بلکـه     صاحب سخن، نه به لفظ اینکه

زمـان، هـم بـه     آرایی داشته و به طور هـم  هاي بیانی و هنر سخن امل به شیوهاشراف ک
هر دو جنبه از سخن،  و آرایش آن؛ توجه به بیان مفهوم توجه کرده است و هم به نحوۀ

ثیرگذاري چشمگیر متن بـر مخاطـب شـده و مانـدگاري آن را در ذهـن      البته سبب تأ
  .کرده است دوچندان
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  :ها نوشت پی
ت هرگاه در نثر واژه. 1 اما در  ،تنها در وزن با یکدیگر یکسان بوده) ها فاصله(هاي پایانی در آخر جم

ف داشته باشند، سجع متوازن را تشکیل می  )698ص ق،1425تفتازانی، (.دهند حرف روي اخت

به را حذف کنند و به جاي آن، بعضی از خصوصیات  تنها مشبه را ذکر و مشبه ،اي هرگاه در استعاره. 2
خطیـب  (.آیـد  مکنیه به وجود مـی  اورند و به آن نسبت دهند، استعارۀو لوازمش را همراه با مشبه بی

  )324، صق1350قزوینی، 
، ق1425تفتازانی، (.سجع مرصع آن است که واژگان دو عبارت در وزن و حرف قاقیه یکسان باشند. 3

 )698ص

از سوي دیگر لفظ مستعار به  ، اما مشبه محذوف باشد؛به ذکر شود اي است که در آن مشبه استعاره. 4
 )170، صق1405خطیب قزوینی، (.باشدفعل یا حرف  صورت مشتق،

رف در ح) هاي پایانی فقره نثري کلمه(در صورت هماهنگی دو فاصله سجع مطرف سجعی است که. 5
 )294ص ش،1388تفتازانی، (.گیرند پایانی خود شکل می

شود و در اصل معنی با هم توافـق   ریشه ساخته می جناس اشتقاق جناسی است که از واژگان هم. 6
تفتـازانی،  (.شـوند  ، شبه اشتقاق نامیـده مـی  و اگر در معنی با هم یکی نباشند »أقم و قیم«مثل  ؛دارند
 )693 و 692ص ق،1425

س، ك، ت، ف، ح، ث، ه، ش، «مایه است و شامل ده حرف  معناي صداي آهسته و کم به »همس«. 7
 )257ندلسی، صاحوي ن(.است »خ، ص

به اسـم جـنس    به ذکر و مشبه حذف شده باشد و از سوي دیگر مشبه مشبه ،اي که در آن استعاره. 8
 )170ص ق،1405خطیب قزوینی، (.شود تصریحیه نامیده می اصلیۀ ۀباشد، استعار) غیر مشتق(دجام

ئم و وصفی متناسب با مستعارمنه یا مشبه هرگاه در استعاره. 9 به آن وصف ترشیح  ،به ذکر شود اي م
 )163، صم1348سکاکی، (.گویند

اي داراي دو معناي نزدیک  واژه«شود، آن است که  که توریه مبینه که ایهام نیز نامیده میتوضیح این .10
 )271ص ش،1388تفتازانی، (».اي پنهان، معناي دور باشد نهو دور باشد و مراد از آن، با تکیه بر قری

جمع شدن تعداد « ،رود شمار می  ي بهن نحوزهاي توا جمع و تقسیم که از گونه منظور از صنعت. 11
 )275 و 274، صهمان(».باشد قسیم آن و یا برعکس میکثیري تحت یک حکم سپس ت

 )257حوي اندلسی، صن(.است »أ، آ، ه، ع، ح، غ، خ«حروف حلقی شامل هفت حرف . 12
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م از حالت تکلم، خطابی ا ،التفات نوعی صنعت ادبی است که در آن. 13 به اسلوب یا غائب سلوب ک
می باعث نشاط مخاطب، هشیاري بیشتر وي و  دیگر منتقل می شود که این تغییر ناگهانیِ اسلوب ک

 )279 و 273، صق1425تفتازانی، (.شود ه او به متن مورد نظر مینیز توج
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