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 چکیده

اوایل در  رود کهر میاشمبهشناختی زبان در حوزۀادبی  های نقدنظریه جملهاز  گرایانهتی یا صورتفرمالیسنقد 
در مکتب فرمالیسم ارزش یک اثر هنری تنها وابسته به شکل، در روسیه شکل گرفت. قرن بیستم میالدی 

ی زبانمسائل با تکیه بر صرفاً اثر ادبی را ها فرمالیست اش است.های دیداریچگونگی ساخت و ویژگیفرم، 
مورد  صورت مستقل و مجزابه ت، هجا، صور خیال و صنایع بدیعیچون وزن، قافیه، قالب، صامت، مصوّ

در پژوهش و به مسائل دیگری چون بافت فرهنگی، اجتماعی و... توجه کمتری دارند.  دندهقرار می مطالعه
انب فرم، شکل و توازن جو ها مورد واکاوی قرار گرفته آفرینش طاووس از دیدگاه فرمالیست ۀخطب روپیش

به تحلیل نقش های مکتب فرمالیستی، با الهام از رهیافت نگارندگان. استاین خطبه با معنا مطابقت داده شده
های رداند تا روابط درون متنیِ خطبه را با کارکشده در متن ادبی پرداخته و کوشیدههر یک از عناصر یاد

 یهاصورتکه توازن آوایی، نحوی، واژگانی،  دهدپژوهش نشان میهای یافتهساختاری آن بیان کنند. 
ه و همگی در کار رفتبا معنای خطبه بهدر تناسب کامل  تشبیهی، استعاری و کنایی و کاربردهای مجازی

 .اندبوده آفریننقش ،است زیبایی آفرینش طاووستبیین  تحقق هدف خطبه که
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 مقدمه. 1
از قبیل  ادبی یرغهای تحقیق نقد ادبی تا پیش از قرن بیستم و پیدایش فرمالیسم پیوند محکمی با زمینه

ای تاریخی و محصول زمانه خود اثر ادبی را پدیده عموماًفلسفه، تاریخ و اخالقیات داشت. منتقدان ادبی 
ای که اثر در آن ای تاریخ مبنایانه به پژوهش درباره اوضاع و احوال زمانهدانستند. لذا با اتخاذ شیوهمی

دانستند و ر ادبی را بیانگر فلسفه زمان خود میپرداختند. برخی دیگر از منتقدان اثتألیف شده بود، می
 بر محتوای اثر پیوند آن را با اندیشه فلسفی نشان دهند. یدتأککوشیدند با می
اما در دهه سوم قرن بیستم با پیدایش مکتب فرمالیسم تحول عظیمی در نقد ادبی رخ داد. پیدایش این     

توان گفت فرمالیسم خود یکی از پیامدهای آن شت. لذا میبا اواخر دوره مدرنیسم تقارن دا مکتب تقریباً
گردد. می باز 1۱1۱ال ـسم روسی به سـدایش فرمالیـچه پیـاریخـزرگ از سنن گذشته است. تـگسست ب

شکلوفسکی  ویکتور اثر ،«واژه زـاخیـرست»با عنوان  هاتـند فرمالیسـتشار نخستین سـانزمان از 
(Viktor Shklovsky )نظریه تطور به توجه با آنان آرای بازخوانی هنوز حال این با. گذردمی هاسال 

گرایی، اهمیت اساسی ساختار پسا به ساختارگرایی از و ساختارگرایی به فرمالیسم از بیستم قرن در ادبی
 .(306: 163۱دارد )سعیدیان، 

 مسئله. بیان 1-1

شود، تعبیر می "الشکالنیّة"و  "الشکلیّة"های ( که در عربی از آن به واژهFormalismفرمالیسم )

ترین یکی از مهم پردازد وشناسی در اثر ادبی میرویکردی است که بر غلبه یافتن شکل و عناصر زیبایی

(. این مکتب در خالل جنگ جهانی شَکلیّة: ذیل مادۀ 1۱9۱رود )وهبه، شمار میمکاتب نقد ادبی معاصر به

: 2002های نقد موجود در آن کشور )فضل، دار جنبشی بود بر ضد شیوهعهدهاول در روسیه شکل گرفت و 
ها، آنچه مایۀ شگفتی خوانندگان است، همانا معماری زبان است که مخاطبان (. در دید فرمالیست19

این جادوی کالم است که تصاویر را  .شونداند و میشدهها میهمواره مجذوب وجه جمال شناسیک واژه
، آنان فرم را چنان یطورکلبه(. 9۱: 16۱1کدکنی، شفیعی)دهد، نه نفس تصاویر ما تشخص میدر برابر 

 از خود داشتن نگه دور سبب به اما .اند که محتوا را در خود جذب کرده استکار گرفتهگسترده به
 متن ساختار قدر هر که باور این با بستند، کار به شکل، تعبیر ساختار را مفهوم از ناصواب هایبرداشت
هنرمند  وظیفۀ. داشت خواهد بر در احتماالت بیشتری متن باشد، بیشتری وحدت و دارای تنوع و ترمنسجم

 مجموعۀ ایجاد نیست، جز چیزی هم صورت و ساختار وظیفۀ و نیست صورت و ساخت ایجاد جز کاری
 .(12۱ )همان: بیشتر احتماالت

ویژه های زندگی و هنری بهمکتب فرمالیسم با اصرار بر جدایی میان واقعیت پردازانیهنظررو از این    
ادبیات، بر این امر تأکید دارند که در نقد ادبی نباید عوامل خارج از متن را دخیل دانست و از نظرگاه 

ر ایده کید بأمسائلی چون اقتصاد، سیاست، اجتماع، تاریخ، سیره ذاتی و ... آن را نقادی کرد. آنان با ت
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استقالل متن، به شدت مخالفِ دخالت دادن عوامل بیرونی در بررسی و نقد متون بودند. چه، به اعتقاد 
رسد، آفرینش چه مهم به نظر میهای زندگی ندارد و آنولیتی در قبال واقعیتؤآنان هنر و ادبیات هیچ مس

ها را خیره سازد و موسیقی خود چشم آفرینی زبان و تصاویر شعری وبا نقش که یاگونهبهمتنی زیباست. 
 سوی خود جذب نماید.مخاطب را به

 پژوهش . پیشینۀ1-2

 اند که عبارتند از:البالغه پرداختهتاکنون از دیدگاه مکتب فرمالیستی به ارزیابی و تحلیل نهج ییهاپژوهش
کارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهیانپا، «البالغههایی از نهجنقد فرمالیستی خطبه» (.16۱2زریوند، نیلوفر ) -

 کاشان.

، مجله «(ع)علی  لإلمامدراسة شکالنیة لخطبة الوالية » (.16۱2احمدیان، حمید و علی سعیداوی ) -

 .11اضاءات نقدیه، شماره 
، 2، مجله زبان پژوهی، سال «نقد فرمالیستی خطبه قاصعه» (.16۱۱نجفی ایوکی، علی و نیلوفر زریوند ) -

 .11شماره 
بررسی تصویر هنری پرندگان و حشرات در » (.16۱۱ه، سمیه و جواد جمشیدی حسن آبادی )زادهاشم -

 .13، فصلنامه قرآنی کوثر، شماره «البالغه از دیدگاه نقد فرمالیستینهج
، مجله «فرمالیستی نقد پرتو در آفرینش خطبۀ شناسییباییز» (.16۱۱ایوکی، علی و دیگران ) نجفی -

 .16 شمارۀ ،2سال پژوهی، حدیث
، «فرمالیستی نقد منظر خطبۀ أشباح از بررسی و تحلیل» (.16۱۱و دیگران، ) رضا یدسمیراحمدی،  -

 .11پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 

 پژوهش ضرورت و اهمیت. 1-3

ا هکنایه زها ومجاا، هها، استعارهتشبیهانواع البالغه سرشار از نهجر دکالم حضرت امیر)ع( : تحقیقاهمیت 
و  داردرار کامل با معنا ق پیوند درای است که گونهبه هاجمله و هاترکیب ها،واژه حروف،است. چیدمان 

-این ماهیّت ادبیبا بررسی و تبیین د. از این رو کنخلق می را یانگیزشگفت نظم وخاص  هارمونی نوعی

دینی ب را نسبت به متون طو شوق مخا دن را کشف کرآ در های نهفتهیباییز توانمی ،متونگونه 
 برانگیخت.

ابتدا  ،فرمالیستیمکتب با استفاده از رویکرد به روشی توصیفی تحلیلی و در این پژوهش روش تحقیق:     
یکدیگر گردد و در نهایت ارتباط و پیوند آنها با می وتحلیلیهتجزشگردهای بدیعی و بیانی موجود در متون 

 د.شومیارزیابی مؤلف نظر مورد در جهت القای مفاهیم
های مکتب فرمالیستی، قرار دادن نظریه مدنظرتحقیق: در این پژوهش سعی بر آن است با  یهاسؤال    

فرمالیستی معیارهای ها پاسخ داده شود که خطبه آفرینش طاووس تا چه میزان ظرفیت نقد به این پرسش
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تر سبب برجستگی و زیبایی متن شده از انواع ادبی، بیش یککدامرا دارد؟ با توجه به دینی بودن این اثر، 
 است؟

 

 آفرینش طاووس نقد فرمالیستی خطبۀ. 2

 افزایی. قاعده2-1

در این خطبه هر سه گونه قاعده افزایی که شامل انواع توازن آوایی، نحوی و واژگانی است، حضور فعال 
 پردازیم.میطور اجمال به بررسی هر یک از آنها دارند که به

 توازن آوایی. 2-1-1

از چه نظام موسیقایی در شعر خود صاحب اثر در سطح آوایی به دنبال آن است تا دریابد فرمالیستی  منتقد
 .(191: 1691)علوی مقدم،  ه و این نظام چگونه در خدمت شاعر و القای معنا قرار گرفته استدرببهره 

و وزن با توجه به  و معنای آن تناسب وجود دارد اثرنظران، میان وزن و موسیقی چرا که از دیدگاه صاحب
حضرت علی)ع( در ابتدای خطبه هدف از خلقت پرندگان را توسط خداوند  مفهوم متفاوت خواهد بود.

وَ ذِي حَرَكَاتٍ وَ أَقَامَ مِنْ ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِیباً مِنْ حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنٍ »کند: گونه بیان میرحمان این

وی  .[1« ]سَلِّمَةً لَهُشَوَاهِدِ الْبَیِّنَاتِ عَلَى لَطِیفِ صَنْعَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَ

اندازد و تنوع ت، میهای جهان که پر از اسرار و لطایف اسبین اندیشه را بر بخش خاصی از شگفتیذره»
 برشمردنرو آغاز سخن با (. از این612 :1693)مکارم شیرازی، « دهدب دنیای پرندگان را شرح میعجی
های مختلف حیوانات و بیان خلقت عظیم خداوندی همراه است. در چرخۀ نخست متن، مفعول مطلق گونه

رساند که این مهم تنها به این نکته را می دهنده کیفیت عمل آفرینش است و[ نشانخَلْقاً عَجِیباًنوعی ]

پذیر بوده است. در این بند سخن از جایگاه با عظمت و هدفمند خداوندی حکیم دست خداوند متعال امکان
که هیچ بشری قادر به ادای این خلقت نخواهد بود. ادای کالم با زیبایی و فصاحت آید و اینبه میان می

کننده نوعی تداعی»باشد که می« م»مرتبه همخوان  62سخن، تکرار  خاصی درآمیخته است. گواه این
در مقابل این خلقت عظیم خداوندی است.  .(10: 1696)قویمی، « درماندگی و ناتوانی انسان و نوع بشر

[ در القای صداهای ریز و لطیف e[ و اِ]iهای روشن ای]جا که واکهتوان گفت از آنمی دیگریعبارتبه
ها با مضمون متن که بر هدفمندی و مالطفت آفرینش پرندگان تأکید دارد، تناسب ان این واکهمؤثرند، می

بیانگر احساسی است که فریاد تحسین و ستایش را »[، گاهی iای ]برقرار است. از سویی دیگر تکرار واکه
تواند تحسین را به ذهن [ در متن فوق، هم میiای ]تکرار واکه ینبنابرا(. 22: همان« )آورداز نهاد برمی

های نیکوی خداوندی باشد؛ خداوندی که سخن از صفات و ویژگیتواند به معنای منتقل سازد و هم می
فراخنای صفاتش را نه حدّیست و نه نهایتی و وصف جالل و جمال او را سخنی درخور نتوان یافت. افزون 

از )ت( هستیم.  tشاهد شش مرتبه تکرار حرف  «...دَعَهُمْ خَلْقاً عَجِیباًابْتَ»بر این در عبارات نخست خطبه 
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)همان: « های انسدادی برای تلفظ مستلزم خروج ناگهانی هوا با فشار به خارج هستندخوانهم»آنجا که 
افزون بر آن در پی هم ارتباط نیست. مخاطب به مضمون عبارت بی توجهجلب(، این امر با التفات و ۱6

« د»های انسدادی است و نیز دو صامت که از واج« ابْتَدَعَهُمْ»در کلمه « د»و « ت»، «ب»های مدن واجآ

 آوای از پس (، صدای کوبش نیز1۱6: 1۱۱9 الجلیل،دعباند )که از لحاظ شیوۀ تولید انفجاری« ت»و 
 آفرینش چگونگی توصیف در که نخست خطبه رو بخشرسد. از اینمی گوش به شکستن اجسام
 پی در مؤلف گویا. بوده است همراه چنین آوایی آغاز با همان از جمله طاووس است،از مخلوقات جهان

 ها بهرهواج این آواییهم از حسّ، این القای برای و بوده موجودات جهان آمدن پدید القای حسّ چگونگی
 .است برده
است و  مؤثر]أ[ که در القای صداهای ریز و لطیف a ی روشن مرتبه واکه ونهیستبطور تکرار همین    

 یدتأکها با مضمون متن که بر درک قدرت و زیبایی خداوند در خلقت طاووس نویسنده میان این واکه
« القای هراس و نوعی دلهره»]و[ در   vدارد، تناسب برقرار کرده است. از سویی دیگر شش مرتبه تکرار

است؛ پروردگاری  مؤثرخداوند رحمان بسیار  یزانگشگفتلقت عجیب و ( از درک این خ30: 1696)قویمی، 
]م[ همراه  mخوان خیشومی که درک انسانی عاجز از فهم آن است. افزون بر آن با تکرار شش مرتبه هم

ها روی هم خوان که برای تلفظش لبشود. این هماست که به هنگام ادای آن هوا از راه بینی خارج می
حس المسه و  القاکنندههای روی هم شود، از حروفی است که با انطباق لبم میگذاشته و حجی

دهد با شدت و فشار رخ می هالبحوادثی است که در پی آن نوعی انسداد و یا جمع شدن  کنندهیتداع
های (. در نتیجه به هنگام تلفظ مکرر این حرف حاالتی چون اثبات شگفتی19: 16۱۱)نجفی و زریوند، 

 دهد.یا برانگیخته شدن احساسات درونی برای گوینده دست میخلقت 
]ف[ در القای نوعی وحشت  fدر ادامه سخن از خلقت پرندگان، بسامد تکرار بیست مرتبه حرف     

است.  مؤثرو در رویا و نیز حضور در پیشگاه خداوند بسیار  گیردیدر برمرویارویی با این شگفتی انسان را 
(. 30: 1696)قویمی، « شوندواقع می مؤثراهی در ایجاد اضطراب و هراس این عاقبت ها گخواناین هم»

کند و حضور این و نجواهای آرام را القا می بخشیتسل]اُ[ که صداهای  oی درخشان از سویی دیگر واکه
ام در نبوده است. ام تأثیریبثیر عبارت و مضمون در مخاطب که مکرر ذکر شده است، در تأ واکهحرف و 

وَ مِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ الَّذِي أَقَامَهُ فِی »کند: های آفرینش طاووس را بیان میادامه خطبه شگفتی

ن بخش در ای .[2] «أَحْکَمِ تَعْدِيلٍ وَ نَضَّدَ ألوَانَهُ فِی أحْسَنِ تَنْضِیدٍ بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَ ذَنَبٍ أطَالَ مَسْحَبَهُ

ای که در زیبایی و شود، همان پرندهبررسی می« طاووس»انگیزترین پرندگان یعنیزیباترین و شگفت
ها و ساختن جارو برای گذاری در قرآنجا که از پرهای زیبایش برای نشانهتا آن المثل استضربجمال 

 شود.های بسیار مقدس استفاده میغبارروبی مکان

تر گفته شد گونه که پیش[ هستیم. همانأ] a[ و إي] iهای همخوانی واکه در این عبارت شاهد تکرار و    

ها با مضمون خطبه که بر مالطفت و های ریز و لطیف مؤثرند و میان این واکهها در القای صدااین واکه
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کند، تناسب برقرار است. از سوی دیگر تکرار واکه روشن های خلقت تأکید میمالیمت در شمارش زیبایی
 ها را در برابر عظمت این خلقت به همراه داشته باشد.تواند تحسین و ستایش انسان]ای[ می

وَ مَا أنْبِتَ عَلَیْهَا مِنْ عَجِیبِ دَارَاتِهِ وَ شُمُوسِهِ خَالِصَ »کند: توصیف می گونهیناامام در ادامه طاووس را     

ها که پر [. آن6« ]تَهُ بِمَا أنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَنًىٌ جُنِیَ مِنْ زَهْرَةِ كُلِّ رَبِیعٍالْعِقْیَانِ وَ فِلَذَ الزَّبَرْجَدِ فَإِنْ شَبَّهْ

ای به آن العادهطاووس، زیبایی فوق یزانگشگفتار بسی یزیآمرنگدانند که اند میطاووس را دیده
را به نقره تشبیه روییده که امام آنهای زیبای پر او بر نی سفید رنگی که تمام ریشهبخشد. جالب اینمی

های رنگارنگ و متنوع بهاری و گاه به لباس های طاووس را گاه به گلکرده است. همچنین وی بال
اند، تشبیه کرده است. با این ها آراستهبا انواع نگین آن راهایی که پرزرق و برق و زمانی به تاج یمتقگران

 همچونکند: یکی رنگ زرد، که تر جلب توجه میپرنده، دو رنگ بیشهایی الوان این همه از میان رنگ
درخشد و دیگری رنگ سبز، که همانند قطعات زبرجد است. برای برجسته ساختن این طالی خالص می

بیانگر »[ استفاده کرده است که اَ] aهای بال طاووسی، مؤلف از واکه دو رنگ مخصوص بر سایر رنگ

سازی (. با تکرار این آواها مفهوم رها66)همان: « گیردن تجلی آنها صدا اوج میاحساساتی است که در زما
[ با فضای عبارت همراه شده است؛ بدین معنا که صدا با aشود. تکرار آ ]به روشنی به تصویر کشیده می

برانگیز، از ها و یا امور اعجابیی با شگفتیرود. هیجانِ ناشی از رویارووجود این مؤلفه در کالم باال می
منظور ایجاد تازگی و جذابیت در رود. این کار بهگیرد و باال میجمله حاالتی است که صدا در آن اوج می

طور در جایی دیگر، مؤلف با برشمردن گیرد. همینکالم و جلب توجه خواننده یا شنونده صورت می
که افزون بر لذتی که در آن وجود دارد،  واندخیفرامهای این پرنده، انسان را به دنیایی ها و شگفتیزیبایی

کند. در نتیجه مؤلف خداوند را با این خلقتش به انسان نوعی دلهره و واکنشی دهشتناک را به او القا می
ها و هدفمند بودن خلقت طاووس و پرندگان شناساند و بزرگی و عظمت پروردگار را از طریق زیباییمی

 کند.بیان می
 اژگانیتوازن و. 2-1-2

اهمیت انتخاب واژگان در رساندن و انتقال پیام به مخاطب چنان  .واژگان در زبان اهمیت خاصی دارند
ثیری در ساختار أها، تانتخاب و کنار هم قرار دادن واژه هشیو: »گویدمی بارهیندرایاکوبسن  است که

سوی خود گیری را بهشود و جهتدر ساخت پیام اعمال می معنایی جمله ندارد؛ بلکه این تأثیر مستقیماً
های داللت دربردارنده» عالوه بر معنای قاموسی هاواژه .(1/60: 1696 )صفوی، «دهدپیام سوق می
کاربردهای مجازی و  .(12: 1622)اخالقی،  «ها و حتی معناهای کامالً شخصی نیز هستضمنی، تداعی

گیرد. ت، در تحلیل واژگانی مورد بررسی قرار میجایی در محور جانشینی زبان اساستعاری که نوعی جابه
در ز نی شاعر هاینوآوری گرایی واژگانی و کشفمتن ادبی، باستان پربسامدبررسی واژگان محوری و در 

سازی زبان افزایی و مربوط به برجستهتوازن که نوعی قاعدهافزون بر آن شود. میسطح واژگانی تبیین 
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تشابه ، رد الصدر الی العجز. وجود برخی صناعات بدیعی چون استمطرح در سطح واژگانی  است،

دهد که هر ذوق سلیمی بر این امر گواهی می آیند.تکرار واژگانی به وجود می ۀو... در نتیج االطراف

در پی خود  کهیناشود، مگر های تسجیع و تجنیس موافق طبع و مقبول واقع نمیاز روش کدامیچه
رموز و اهداف واالیی باشد  دربردارندهضمن هماهنگی با کل معنای متن، »راه آورد که ای را به هممعانی

 (.۱1: 1۱۱۱)جرجانی، « های بدیعی راهی به سوی آن نتوان یافتکه جز از طریق این روش
هایی که نه تنها هماهنگ با معنای کل های تسجیع و تجنیس است؛ روشحاضر سرشار از روشمتن     

که تمامی این فنون متن بوده بلکه دربردارنده اسرار نهفته و معانی سر به مهر بسیاری است. افزون بر آن
ذهنی مؤلف را  از جناس و سجع گرفته تا دیگر فنون غیر متکلف و مطبوع بوده و تصویری از مفاهیم بلند

مدار بحث تسجیع، تساوى یا عدم تساوى هجاها و همسانى یا عدم همسانى دهد. به مخاطبان ارائه می
سجع، اعتدال در مقاطع کالم است. اعتدال در هر امری مطلوب . »است "روى"آخرین حرف اصلى کلمه 

نکته تنها شرط کافی و وافی  (. البته این1۱0: 1623)خاقانی، « به اعتدال میل دارد طبعاًاست و نفس 
شود. در سجع باید الفاظ مسجع، صورت هر ادیبی سجع پرداز شمرده می نیست. چرا که در این ییگوسجع

 شیرین، شیوا و دلنشین باشد، نه متکلف و متصنع.
های مختلفی از تسجیع چون سجع مطرّف و متوازی دهد که گونهواکاوی متن بر این امر گواهی می    

 ، بین واژگان«عَلَى لَطِیفِ صَنْعَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدْرَتِهِ»عنوان نمونه در عبارت کار رفته است. بهآن به در

 فقره پایانی هایکلمه) فاصله دو هماهنگی صورت در» کهسجع مطرّف وجود دارد « قُدْرَتِهِ»و « صَنْعَتِهِ»

فِی أَحْکَمِ »طور در عبارت (. همین2۱0 :1699 تفتازانی،)« گیرندمی شکل خود پایانی حرف در( نثری

سجع متوازی به کار رفته « تَنْضِیدٍ»و « تَعْدِيلٍ»های ، میان کلمه«تَعْدِيلٍ وَ نَضَّدَ ألوَانَهُ فِی أحْسَنِ تَنْضِیدٍ

این نوع بن اثیر ا(. ۱22: 1693)هاشمی، « دو فاصله در وزن و حرف پایانی با هم یکسانند»است که 
(. در این 19: 1۱20) داندسجع می نـوع بـهترین رعایت شده است، آن اعتدالی که در به خاطر سـجع را

ترتیب قرار گرفتن آنها، نمود آرایش ها با توجه به معنای کل عبارت و کلمات هم وزن و نظر بهعبارت
کران ذات مقدس انتها و عظمت بیبی . این جمله نخست قدرتیابیمیدرمگیری معنا واژگان را در شکل

آورد. با توجه انگیز طاووس سخن به میان میکند و سپس از هدفمندی و خلقت شگفتالهی را بیان می
یابیم که مؤلف در پی آن بوده تا نوعی هماهنگی و انسجام را به مخاطب القا به این صنعت بالغی درمی

کننده عجز و ناتوانی بشر در متوازی در این متن تداعی سجع مطّرف و یریکارگبهکند. از سوی دیگر 
شایسته از این صنایع  یمندبهرهشود مگر با مقابل عظمت خالق هستی است که این مهم میسر نمی

 .بالغی
چه،  کار بسته شده است.ها در خطبه آفرینش طاووس بهسجعیابیم که انواع با بررسی انجام شده درمی    

که  نثری یا شعر نوع هر. افزون بر آن گرددیم سخن زیبایی و رونق سبب ادبی صنایعدر  تسجیع کـاربرد
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، الجرم گزینش کلمات. ترین نوع آن استترین و صادقخالق خیزد،برمی گوینده یا سراینده ضمیر از
 .بود خواهد گویندهۀ عـاطف و ادراک، احساس با مستقیم ارتباط در نیز اصوات و حروف

، «مُعْتَرِفَةً وَ مَسَلمَةً»، «قُدْرَتِهِ صَنْعَتِهِ و»، «حَرَكَاتٍ و الْبَیِّنَاتِ» های متوازی متن عبارتند از:سجع    
خُضْرَةً و »، «مُلَوناً مُکَوناً وَ مُؤَلفاً و»، «تَعْدِيلٍ وَ تَنْضِیدٍ»، «الْمُنْفَسِحِ وَ الْمُنْفَرِجِ»، «مُخْتَلِفَةٍ وَ مُصَرَّفَةٍ»

گر معنای قدرت در واقع مسجوع بودن این کلمات، تداعی«. الْعُقُولَ و لِلْعُیُونِ»، «عمائِقُ و قَرَائِحُ»، «فْرَةًصُ

 با رو از این باشند.از مخلوقات قادر به درک آن نمی یکیچهانگیز خالق یکتاست، که و توانایی شگفت
 الهی قرار حق ادای در ناتوانی جهت در منزلت و سطح یک در صفات و افراد این شدنشان، گویی مسجع
 .اندگرفته

مُمْتَزِجَ و »، «الْخاِلسِیَّةِ وَ صِیصِیَةٌ»، «سِرْبَالِهِ وَ ِشَاحِهِ: »خطبه از این قرارندهای مطرّف اما سجع    

. در این «زَبَرْجَدِيَّةً وَ عَسْجَدِيَّةً»، «صِفَتِهِ و نَعْتِهِ»، «حُمْرَةً، خُضْرَةً و صُفْرَةً»، «بَرِيقِ وَ بَصِیصِ»، «مُسْتَدَقِّ

نظیر های طاووس و خلقت بیمیان کلمات و تکرار شگفتی افزاییهای قاعدهانواع گونهمتن شاهد کاربرد 
های آن دعوت داوند متعال با خلقت این پرنده، نویسنده را به درک صفات و شگفتیـآن هستیم که خ

 نماید.می
تنها در وزن با یکدیگر یکسانند، اما  هاهای پایانی در آخر فاصلهواژه»که در آن  های متوازن متنسجع    

، «فِجَاجِهَا وَ أَعْالمِهَا»، «ذَرَأَ و صُوَرِ»هاست: (، این3۱9: 1699)تفتازانی، « حرف رویّ اختالف دارند در
صِقَالِهِ وَ »، «كَمَوْشِیِّ و كَمُونِقِ»، «أَحْسَنِ و أَشْرَجَأَحْکَمِ، »، «خُفُوفاً وَ دَفِیفاً»، «مُخْتَلِفَةٍ وَ مُتَبَايِنَةٍ»

باشد. های خطبه آفرینش طاووس می. کاربرد سجع متوازن، یکی دیگر از زیبایی«طَیِّهِ وَ رَأْسِهِ»، «دِيبَاجِهِ

اند و به واژگان متن با هدف بیان خطبه، یعنی تأمل در جزء جزء آفرینش هستی در پی هم آمده
 مندی، حکمت و عبث نبودن آفرینش و خلقت خداوندی اشاره دارند.هدف
های مختلفی از انواع جناس از جمله در ادامه مبحث توازن واژگانی باید گفت که متن حاضر گونه    

جناس اشتقاق و محرّف را در خود جای داده که به زیبایی ظاهری متن کمک شایانی کرده و سبب 

جَنًى و »، «نَضَّدَ و تَنْضِیدٍ»، «غُمِسَ و مَغْمُوسٌ»عنوان نمونه میان کلمات هبرجستگی کالم شده است. ب

های دیگری از متن شاهد کار بست جناس اشتقاق و واژه «شَعْرَةً و شَعَرَاتِ»، «يَمْشِی و مَشْیَ»، «جُنِیَ

(. جناس 2۱1)همان: « اند و در اصل معنا با هم توافق دارنداز واژگان هم ریشه ساخته شده»هستیم که 
بخشد. از دهد و بروز این صنایع آهنگ لطیفی به کالم میقرار گرفتن این الفاظ، خود موسیقی به کالم می

و نیز در « صُبِغَو  صِبْغٍ» میان واژگان ،«فِی لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّقَ بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بِهِ» سوی دیگر در عبارت

که اختالف « جُنِیَو جَنًى »های ، میان کلمه«بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَنًى جُنِیَ مِنْ زَهْرَةِ كُلِّ رَبِیعٍ»عبارت 
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اختالف کلمه در »ف وجود دارد. گفتنی است که این نوع جناس از آنها فقط در حرکت است، جناس محرّ
 (.29۱)همان: « شودآید و قسیم جناس ناقص محسوب میحرکات و سکون پدید می

های موجود در متن، نوعی هماهنگی معنایی و موسیقایی به شایان ذکر است که میان تمامی توازن    
کننده خالق ازلی و آفریننده طاووس است. مؤلف در ابتدا خورد که این انسجام و ایقاع تداعیچشم می

های سحرانگیزش نشان از قدرت کند که رنگهای طاووس و روانشناسی حیوانی آن را ذکر میزیبایی
که چندان» کشد.ها را به تصویر میخداوندی دارد. در آخر نیز عجز انسان از درک تمامی این زیبایی

را درک هستی  یهاهمه حقائق موجود در پدیدهتوانند نمیهاى پر تالش و عقل یشاندژرف یهاهوش
در درک  .دنکبیان  ،تواندمیگران، به نظم کشیدن این همه زیبایى را چگونه گفتار توصیف پس .کنند

 پس ستایش آید.آن به عجز درمیها از ستودن ماند و زبانمیها از شناخت درکمترین اندام طاووس، گمان
پدیده  ؛ناتوان ساخت ،گرندبرابر دیدگان جلوهدر اى که ها را از توصیف پدیدهخداوندى را سزاست که عقل

شناسد، باز هم از ها و مرزهاى مشخص مىمحدودى که او را با ترکیب پیکرى پر نقش و نگار، با رنگ
 .(1/3۱1: 169۱ )بحرانی،« اندماندهها عاجز و از وصف واقعى آن دراناش زبتعریف فشرده

 توازن نحوی. 2-1-3

ها با به ارتباط واژه» و شود، نقد و بررسی میینینشهمها با یکدیگر در محور در این سطح پیوند واژه
در  هاساخترواین  .(9۱: 1691 )علوی مقدم، «شودیکدیگر در سطح دستوری و نحوی پرداخته می

ها شناسی جملهبررسی ساخت نحوی از شکل» دارد.نقش به سزایی  متنموسیقی  خلقبسیاری موارد در 
و حتّی حروف اضافه ها، قیدها ها، فعلبه لحاظ خبری و انشایی بودن آنها و جایگاه اجزای جمله مانند اسم

 کوشدمیگرا ارمنتقد ساخت .(69: 1692)امامی، « رسد.شود و به بافت شعر میمی و ربط و نظایر آنها آغاز
 و گرایی نحویباستان آنها، بودن بلند و کوتاه ها،جمله خطاب بودن میرمستقیغ یا مستقیم جمالت، نوع تا

از  گونهیناهمچنان که گفته شد، در  حلیل ساختار متون ادبی مورد توجه قرار دهد.ت در را نحوی توازن
ساز برجستگی خاصی را در خوان یا همواقع شدن در یک رابطه هم یواسطهبهتوازن، واحدهای ساختاری 

شود، از رهگذر تکرار حاصل می عموماًسانی در ساختار نحوی جمله، که شکلی و همکند. همکالم القا می
نظر ساختار  کند. متن مورد مطالعه ازحساس میانگیزد و وی را توجه مخاطب را نسبت به خود برمی

 ای زیادی را در خود گنجانده است.هنحوی، تکرار

تنسیقی  [ را بامِنْ حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنٍ وَ ذِي حَرَكَاتٍمؤلف در چرخۀ نخست متن کلمات متوالی ]    

 این گونۀ از آنها شده است. استفاده بافت هماهنگ و انسجام موجب کرده و عطف یکدیگر به نیکو

و  "البیّنات"های استغراق در واژه "ال"گذارد. همچنین کاربرد می نمایش به را نظم نوعی افزاییقاعده

گرى و توان پی برد تمام شواهد حکایت از لطافت صنعترساند که میرا می "شمول"، مفهوم "العقول"

اند. از ها زبان به اعتراف گشوده و سر به فرمان او نهادههـکه تمام اندیشقدرت عظیم الهی دارد. چندان
ای از هدف مؤلف بر رو حمد و ستایش ویژۀ خداوند مقتدر عالمیان است. آغاز سخن با چنین واژهاین
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اش متمرکز نمودن تمامی توجه مخاطب خود به حمد الهی به سبب عظمت جایگاه پروردگار و توانمندی
 دارد.در خلقت آفرینش پرده برمی

 آن افزوده است و از اتمام خلقت نحوی مرتبه فعل ماضی در متن خطبه، بر توازن وسهیستبتکرار     
های ماضی در معنای مضارع، از دیگر گاه فعلاز سوی دیگر آمدن گاه .حکایت دارد گذشته طاووس در

اثر مورد مطالعه است. گویا مؤلف در نظر دارد استمرار همیشگی ویژگیِ نامتناهی  شناختییباییزموارد 
گویاى لطف صفت و کمال در واقع این افعال . شناخت بودن او را برساند یرقابلغبودن خالق طاووس و 

هاى روشنى که براى ثابت و محقق گشته است و در برابر این دالیل و راهکه ست ندی اوخداقدرت 
تسلیم فرود آورده سر انسان  ،اقرار به وجود او و لزوم فرمانبردارى از اوامرش موجود است ،شناخت خداوند

دو دیدگاه دارند. برخی عطف فعل جای فعل مضارع، فعل ماضی به کردن نحویان در جایگزین ست.ا
الدین استرآبادی که در کتاب جمله رضی دانند. ازطور مطلق جایز و بالمانع میماضی بر مضارع را به

عکس عطف فعل مضارع و برای، فعل ماضی بر برخالف عقیده عده: »گویدمیخود « شرح کافیه»
 فعل با تا پردازندمی ماضی فعل تأویل به حالتی چنین در نحویان از دوم گروه. (6/92: 2000« )شودمی

 مضارع بر ماضی عطف صحت شرح که سیوطی جمله از شود؛ همسو و هماهنگ عبارات سیاق و مضارع
 بتوان تا کند داللت آینده بر معنا در ماضی فعل که صورتینبد. داندمی «تأویل در اتحاد» را آن عکس یا

گفت در حقیقت نیازی به تأویل یکی از  اما باید .(1/221 :1۱92سیوطی، ) نمود عطف مضارع به را آن
یا حداقل تأویل تنها گام نخست در پی بردن به معنا و مقصود  .ها به زمان فعل دیگری نیستفعل

و متن ا دقت در سیاق بای بالغی در ورای این تغییر وجود دارد که تردید نکتهجایگزینی فعل است و بی
تر ساخته که در واقع مؤلف با این کاربرد، شکل اثر را بسیار برجسته آن دست یافت.به توان بافت کالم می

توان از فرم به معنا دست با دقت در آن و در کنار پیوندهای دیگری چون آواها و چینش خاص واژگان می
 .یافت
در ترین انواع هنجارگریزی نحوی، تقدیم و تأخیر است. ترین و البته زیباافزون بر آن یکی از رایج    

فرق گذاشتن میان تقدیم کلمه و تأخیر آن در گاهى  و شودتقدیم و تأخیر کیفیّت سخن بسیار دگرگون مى

انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مَا »عنوان مثال مؤلف در عبارت . بهدآیید مىدپدر متن ظرافت خاصّى 

های را متأخرتر از فعل «دَلَائِلُهُ»و « الْعُقُولُ» ، دو فاعل«مَسَلِّمَةً لَهُ وَ نَعَقَتْ فِی أَسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحْدَانِیَّتِهِ

زبان عربی، فاعل بایستی پس از فعل آورده است. طبق نحو و دستور « نَعَقَتْو  انْقَادَتْ»عامل آنها یعنی 

عامل ذکر شود. در این عبارت از هنجار زبانی عدول شده و همان تبادل مکانی واژگانی یا هنجارگریزی 
چه را بیافریده دالیل یگانگى خداوند و براهین آن» معنا چنین است کهنحوی صورت گرفته است. در واقع 

این دالیل شدت ظهور و بانگ بلندى در گوش عقل دارد، و چون  هاى ما بانگ برآورده استدر گوش

 (.1/3۱۱: 169۱ )بحرانی،« را استفاده کرده است "نعیق"ها واژه براى این آواز و رسوخ آن در گوش
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ای را به خود اختصاص داده است. عبدالقاهر در بالغت نوین عربی جایگاه ویژه یرتأخمبحث تقدیم و     
« تقدیم و تأخیر بابی است که فواید و محاسن بسیاری در آن نهفته است»گوید: می بارهیندراجرجانی 

 توجهجلبجایی عناصر جمله، برجسته ساختن بخشی از کالم برای ه(. یکی از دالئل عمده جاب۱9: 1۱۱۱)
ای شانهکید بر آن معناست. شاعر یا نویسنده هرجا که الزم ببیند و بخواهد بر بار معنایی نأخواننده و ت

 (.600: 1692خوانی، کند )سجودی و کاکهانه را عوض میکید کند، محل حضور آن نشأت
در  مثالعنوانبههمچنین در متن خطبه آفرینش طاووس تقدیم مفعول بر فاعل اتفاق افتاده است.     

باران بهار و گرماى آفتاب را در » کهمعنای متن آن است  «لَمْ تُرَبِّهَا أَمْطَارُ رَبِیعٍ وَ لَا شُمُوسُ قَیْظٍ»عبارت 

رساند. در حقیقت تقدیم مفعول بر فاعل در این متن، تأکید کالم را می«. پرورش آن نقش چندانى نیست
 زیرا دارد، دقت و توجه جای فرمالیستی نقد نظرگاه پذیرد، ازدر کالم صورت می که تأخیرها و تقدیم این

به در هر حال فاعل در نیت و معنا مقدم بر مفعولٌ به است،  .گویدمی سخن شده مقدم عبارت از اهمیت
که بعد از فعل قرار گیرد و فاعل در این فرض از نظر رتبه مقدم است  آن استاینکه اصل در فاعل  یلدل

 گرچه از نظر لفظی مؤخر آمده است.

تواند در توازن تیم که میهس یتوجهقابلهای های موجود در متن نیز شاهد تکراردر زمینه ضمیر    

بار به  یکوشصتاست که « هُ»نحوی اثر تأثیر شگرفی داشته است. باالترین بسامد تکرار، ضمیر 

و مجرور به حرف جر، تکرار  یهالمضافهای مختلف نحوی از اسم افعال ناقصه و مفعول گرفته تا گونه

دَ أَلْوَانَهُ فِی أَحْسَنِ تَنْضِید، كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ يَتَصَفَّحُ نَضَّ»ای از این توازن نحوی را در عبارت شده است. نمونه

های بینیم که به جهت اهمیت معنا، چهار بار ضمیر مفرد مذکر به شکلمی« ذَنَبَهُ، يَکَادُ يُبِینُ عَنِ اسْتِغَاثَتِهِ

 گوناگون تکرار شده است.
ها شکل گرفته، در زمینه جدای از تکرارهای بیان شده که در سطح افعال، ضمایر و برخی از اسلوب    

هستیم. مؤلف در متن بارها از تکرار کلمات بهره جسته که با  توجهقابلواژگان نیز شاهد تکرارهایی 

غْمُوسٌ فِی قَالَبِ لَوْنٍ مَ»عنوان مثال در عبارت استفاده از این صنعت بر لطافت معنای متن افزوده است. به

[، واژه ۱« ]لَا يَشُوبُهُ غَیْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِیهِ فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِی لَوْنٍ صِبْغٍ قَدْ طُوِّقَ بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بِهِ

را در راستای انسجام و پیوند متن، دو بار در ابتدا و انتهای عبارت آورده است. این تکرار « مغموس»

فَإِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قَوَائِمِهِ زَقَا »انجامد. همچنین در جمله می به آفرینش نظم و توازن در کالم میکال

« یَّةِ الدِّيکَةِ الخِالسِمُعْوِلًا بِصَوْتٍ يَکَادُ يُبِینُ عَنِ اسْتِغَاثَتِهِ وَ يَشْهَدُ بِصَادِقِ تَوَجُّعِهِ لِأنَّ قَوَائِمِهِ حُمْشٌ كَقَوَائِمِ

الی سطرهای متن حاضر، توجه هرا پیش رو داریم. این تکرار در الب« قوائم»[، تکرار سه بار واژه 1]

تکیه و توجه و  ۀدهندنشانتکرار اغلب »سازد. چه، گر میصاحب متن را به موضوع مکرر دو چندان جلوه

كَحَرِيرَةٍ »افزون بر آن در عبارت (. 660: 162۱)پورنامداریان، « عالقه مؤلف بر موضوع و معنی مکرر است
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شِدَّةِ بَرِيقِهِ أَنَّ الْخُضْرَةَ النَّاضِرَةَ مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ وَ كَأَنَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ إِلَّا أَنَّهُ يُخَیَّلُ لِکَثْرَةِ مَائِهِ وَ 

كَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِی لَوْنِ الْأُقْحُوَانِ أَبْیَضُ يَقَقٌ فَهُوَ بِبَیَاضِهِ فِی سَوَادِ مَا هُنَالِكَ مُمْتَزِجَةٌ بِهِ وَ مَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطٌّ 

« صقال و بريق»های [، نیز واژه3« ]يَأْتَلِقُ وَ قَلَّ صِبْغٌ إِلَّا وَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَاهُ بِکَثْرَةِ صِقَالِهِ وَ بَرِيقِهِ

سازی برخی ها که در پی همانندتوازن گونهیناکید بر اهمیت آنهاست. زیرا أاند که نشانۀ تبار تکرار شده دو
 واژگان و رساندن پیامی خاص هستند، به نوبه خود، در القای مفهوم در جان مخاطب تأثیر بسزایی دارند.

أَنْ تُدْرِكَهُ وَ الْأَلْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بَهَرَ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهَامَ »در عبارت « اعجز»همچنین تکرار کلمه 

األلسُنَ عَنْ تَلْخِیصِ صِفَتِهِ الْعُقُولَ عَنْ وَصْفِ خَلْقٍ جَلَّاهُ لِلْعُیُونِ فَأَدْرَكَتْهُ مَحْدُوداً مُکَوَّناً وَ مُؤَلَّفاً مُلَوَّناً وَ أَعْجَزَ 

با هدف نشان دادن ضعف و ناتوانی انسانی آمده و نشان از دینی بودن متن ، [2« ]دِيَةِ نَعْتِهِوَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَأْ

ن بوده تا از رهگذرهای مختلف همچون تکرار آو اهمیت داشتن آن از منظر مؤلف دارد. در واقع مؤلف بر 
تر زیبایی آفرینش طاووس مکید هر چه تماأهای گوناگون، با تگیری از آواها و واجضمایر و واژگان و بهره

 طور اقدر، اکبر و اعظم بودن خداوند متعال را به انسان یادآوری کند.و همین

 کاهی معناییقاعده .2-2

ها از گیرد که فرمالیستکاهی معنایی قرار میمواردی چون تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز در زمره قاعده
اند دادهزدایی قرار اند. منتقدان جدید این موارد را در شمار آشناییهایشان بسیار بهره بردهاین امور در نقد

 (.61: 16۱۱)نجفی و زریوند، 
 تشبیه. 2-2-1

( و در اصطالح به معنای بستن عقد مشابهت بین 9/12: 200۱منظور، به معنای تمثیل )ابنتشبیه در لغت 
ها در یک یا چند صفت برای تبیین غرضی که متکلم در آندو چیز یا بیشتر است که مقصود مشارکت 

 تر ساختن متن در کالم خویش از صنعت(. مؤلف برای زیبا21: 1۱۱6باشد )عثمان، ذهن پرورانده، می
طور پیاپی های زیر بهدر عبارت مثالعنوانبهتشبیه بهره برده که البته از حضوری پررنگ برخوردار است. 

فَهُوَ كَفُصُوصٍ » [،۱]« كَمُونِقِ عَصْبِ الْیَمَنِ» [،9]« فَهُوَ كَمَوْشِیِّ الْحُلَلِ»کار رفته است: صنعت تشبیه به

مَخْرَجُ » [،11]« لِأَنَّ قَوَائِمَهُ حُمْشٌ كَقَوَائِمِ الدِّيَکَةِ الْخِلَاسِیَّةِ» [،10]« بِاللُّجَیْنِ الْمُکَلَّلِذَاتِ أَلْوَانٍ قَدْ نُطِّقَتْ 

كَأَنَّهُ » [،16]« مَغْرِزُهَا إِلَى حَیْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ الْیَمَانِیَّةِ أَوْ كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةٍ» [،12]« عَنُقِهِ كَالْإِبْرِيقِ

ثُمَّ يَتَلَاحَقُ نَامِیاً حَتَّى يَعُودَ كَهَیْئَتِهِ قَبْلَ » [،11]« فَهُوَ كَالْأَزَاهِیرِ الْمَبْثُوثَةِ» [،1۱]« مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ

خواهد خلقت طاووس را در بزرگی و هدفمندی خداوند [. مؤلف با ذکر تشبیهات متعدد می13] «سُقُوطِهِ

 .بگیرد بیشتری دیداری و شنیداری کمک تصاویر خویش، از نظر مورد معنای بیان ل بگنجاند و برایمتعا
 زیبایی فریبنده طاووس بیان کرده کشیدن تصویر به هنگام در مؤلف که دلنشینی شنیداری تصاویر وجود

 هاى یمنی،پرده صیقلی،ای پرنیانی زیبا، آینه هاى رنگارنگ،شکوفه به را پَرهای پُر نقش و نگار آن و
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 سرخى گل، سبزى زبرجد، زردى طالی ناب و... تشبیه بُرد یمانى، هاى جواهرنشان،های الوان، نقرهنگین
 .است نبوده تأثیربی محتوایش به اثر از فرم انتقال در نموده،

ترین بخشکند که در نظر همگان دارای زیباترین تصاویر و لذترو توصیفاتی را بیان میاز این    
ها باشد. چه، در این صورت با مقام واالی خالق طاووس تناسب و هماهنگی کامل دارد. در نتیجه از شنیده

یه اغراضی گوناگون بجوید تا استواری خلقت را به تصویر کشد. برای تشواژگان و عباراتی بهره می
آفرینش طاووس با آن روبرو هستیم، گردد. از مواردی که در خطبه ها به مشبه برمیمتصورند که اغلب آن

هایی هاظهار تزیین مشبه است. در واقع مؤلف سعی بر آن دارد تا نقطه نقطه این خلقت زیبا را با پدید
هاست. تمامی این اوصاف طاووس، نشان از قدرتی توانا، خالقی یکتا همسان کند که بشر قادر به درک آن

ن خودبینی نارا چو طاووسراه رفتن خرامیدن و  دستیرهچاشی چون نقمؤلف  ای دانا دارد.و گرداننده
 یهانگرد و از زیبایی پوششی که بر تن دارد و طوقبه دم و پرهای خویش می کهکند مانند می اینازنده

ر او هایِ پَ، پنداری نییدهد. با این تشبیه تمثیلمی ، قهقهه سرآویخته است گردن و که بر سردالویزی 
ر او رسته است، از زرِ انگیز آفتاب مانند که بر پَهای شگفتهو آن گِرشده است از سیم ساخته یی هاشانه

های رویاند، گویی گلاگر آن را همانند کنی بدانچه زمین می شده است. های زبرجد پرداختهناب و پاره
د کنی، همچون اش ماننبه پوشیدنی نچهااند. چنپراکندهاست که از این سوی و آن سوی  ایبهاره
ی نقاشی هاتابلو رسد. چونانبه نظر می چون بُرد یمانی زیبا و است ندههای نگارین و فریبهجام

ن د. با ایسازتر و زیباتر آشنا میتازه یو هر لحظه بیننده را با تصاویرشده زی در کنار هم چیده سحرانگی
 دارد.های خلقت پرده برمیفهم زیباییهمه مؤلف در فرازهای پایانی متن از عجز و ناتوانی بشر در 

 استعاره .2-2-2

: 2006ی، خوئهاشمی استعاره والدت یافت )اند چون مجاز با تشبیه درآمیخت، از آنان فرزندی به نام گفته
 انتظار از دورندان چفراوان  هایاستعاره وجود و (. متن حاضر بسامد باالیی در کاربست استعاره دارد1/۱0
 وجود تجربی و عینی مفاهیم بهجستن  توسل جز راهی دینی، انتزاعی مفاهیم تبیین برای» که چرا یست.ن

استعاره تنها یک صنعت ادبی صِرف جهت برجسته نمودن کالم بنابر این  .(۱1: 16۱1پورابراهیم، « )ندارد
توجه به ساختار ای از فرایندهای ذهنی و زبانی است که با و بیان شاعرانه نبوده و در حقیقت مجموعه

های مختلف در اهت و انطباق استعاری میان پدیدهاستعاری نظام اندیشۀ انسان که بر ایجاد رابطه شب
 .(۱۱: 16۱1رود )مقیاسی، جهان خارج استوار است، جهت شناخت مفاهیم انتزاعی و ذهنی به کار می

ای، هرگاه در استعاره استعاره مکنیه وجود دارد. «وَ مَسَلِّمَةً لَهُ مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ»در عبارت     

جای آن بعضی از خصوصیات و لوازمش را همراه با مشبه به را حذف کنند و بهتنها مشبه را ذکر و مشبه»
مؤلف  (.62۱: 1610)خطیب قزوینی، « آیدبیاورند و به آن نسبت دهند، استعاره مکنیه به وجود می

گذارد. کند و سر به فرمانش میمیاعتراف )العقول( را بسان انسانی دانسته است که به او ها اندیشه

. [12« ]إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَیِّهِ وَ سَمَا بِهِ مُطِلًّا عَلَى رَأْسِهِ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيٍّ»همچنین در جمله 
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بر سر خود است تا بادبان کشتى  همانندچترى که قادر به گشودن طاووس را به انسانی مانند کرده 

برای طاووس که او  .[19« ]يَمْشِی مَشْیَ الْمَرِحِ الْمُخْتَالِ وَ يَتَصَفَّحُ ذَنَبَهُ». همچنین است تعبیر سازد یسایبان

« نَاحَیْهِ فَیُقَهْقِهُ ضَاحِکاًوَ جَ»رود. در جمله انگارد که خرامان خرامان با ناز و عشوه راه میرا چون انسانی می

 .دهدقهقهه سر مىها همانند انسانو بالش  با توجه به زیبایى پر [ نیز طاووس1۱]
 کنایه .2-2-3

افزاید. برای نمونه در عبارت گیرد و با این فن، بر زیبایی متن میمؤلف از کنایه نیز در اثر خود بهره می

افزون بر تشبیه کنایه به کار رفته است. وقتی طاووس پرهای خود را  «نُوتِیُّهُكَأنهُ قِلْعُ دَارِيٍّ عَنَجَهُ »

منسوب به  "داري" کلمه»که ناخدا آن را برافراشته است. بادبان کشتی است  «قلع»گشاید، چون می

جا خوشبویی از هند به آن اى است در سواحل قطیف از شهرهاى بحرین که عطریاتجزیره ،"دارين"

این تعبیر کنایه از اقتدار،  .(1/3۱۱: 169۱ )بحرانی،« بودمعروف  هایشتیشک هایو بادبان شدآورده مى

هاى از پارهکه پرهای طاووس « وَ فِلَذَ الزَّبَرْجَدِ»صالبت و زیبایی پرهای طاووس دارد. همچنین تعبیر

به معنی  «فلذه»جمع  «فلذ»باید دانست که کنایه از زیبایی و لطافت آنها دارد. زبرجد بافته شده است. 

 از انتقال در شده، همراه مخاطب ذهن در دیداری تجسم تصاویر با که کنایات این تمامی قطعه است.
 نیز شعرگونه را متن نوعی به آن، از مکرر استفادۀ که گذاشته بسیاری آن تأثیر محتوای به متن صورت

 .ساخته است

 بدیع معنوی .2-3

های مختلف بدیع معنوی در این خطبه، چون مراعات نظیر، سبب دو شکلگیری صاحب متن از بهره

ابْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِیباً مِنْ »در عبارت  چندان شدن انسجام متن شده و هارمونی زیبایی را پدید آورده است.

در یک حوزه « حیوان، موات، ساکن و ذی حرکات»، واژگان «حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ سَاكِنٍ وَ ذِي حَرَكَاتٍ

أَسْکَنَهَا أَخَادِيدَ الْأَرْضِ ». در عبارت ایجاد شده است یرالنظمراعاتو میان آنها از صنعت  معنایی قرار دارند

أرض، »های و کلمه« اخاديد، خروق، رواسی»[ بین واژگان 20« ]وَ خُرُوقَ فِجَاجِهَا وَ رَوَاسِیَ أَعْلَامِهَا

مؤلف برای انسجام و زیباتر ساختن بیشتر متن، این  گرفته است. تناسب زیبایی شکل« فجاج، اعالم

 به« أعْلَامِهَا ،فِجَاجِهَا ،أَسْکَنَهَا» یهاعبارتهمراه ساخته است. تکرار این واج در ( ها)واج  بارا ها کلمه

هاى شکافهایی چون کند که از ویژگی خاص محیطمی مخاطب تداعی ذهن در را باد وزش صدای نوعی
دارد.  تأکید باد وزش و امتداد کشش بر «آ» اینکه واج خصوصاً .هاستها و فراز کوهین، رخنه درّهزم

 .رساندمی گوش پهناور به وسعتی در را باد وزش صدای همگی القاگر، آواهای این از استفاده
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جُنِیَ مِنْ زَهْرَةِ كُلِّ رَبِیعٍ وَ إِنْ ضَاهَیْتَهُ فَإِنْ شَبَّهْتَهُ بِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَنًى »همچنین در جمله     

 خلقت طاووس در از واضح تصویر دیداری ایجاد سبب مذکور عبارت در افزاییقاعده از استفاده، «بِالْمَلَابِسِ

 تشکیل در ، همگی«أنبت، جنی و زهرة»واژگانی چون  شدن نظیر واقع مراعات شود ومی مخاطب ذهن

 .اندبوده تأثیرگذار بسیارتصویر  این

وَ إِنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِیِّ فَهُوَ كَفُصُوصٍ ذَاتِ »در عبارت  خویش مقصود بیان برای متن صاحب راستا همین در

 با تا کرده ایجاد نظیر مراعات ،«مُکَلَّل، ْفُصُوصٍ، حُلِیِّ»کلمات  یان، م«أَلْوَانٍ قَدْ نُطِّقَتْ بِاللُّجَیْنِ الْمُکَلَّلِ

 همدیگر و خلق تصاویری دیداری ملموس، زیبایی سحرانگیز پَرهای طاووس را در کنار در آنها نشینیهم
شوند های متناسبی که در این خطبه به یک حوزه معنایی مرتبط میدیگر واژهسازد.  مخاطب مجسم ذهن

 افزایند، عبارتند از:و بر سطح ادبیّت متن می

میان  ،«الْعُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضْرَاءُ مُوَشَّاةٌ وَ مَخْرَجُ عَنُقِهِ كَالْإِبْرِيقِ وَ مَغْرِزُهَا إِلَى حَیْثُ بَطْنُهُوَ لَهُ فِی مَوْضِعِ »

 «.بَطْنُهُ، مَغْرِزُ، قُنْزُعَةٌ» واژگان

، میان واژگان «ةِ بَرِيقِهِ أَنَّ الْخُضْرَةَ النَّاضِرَةَ مُمْتَزِجَةٌكَأَنَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ إِلَّا أَنَّهُ يُخَیَّلُ لِکَثْرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّ»

 «.مَائِهِ، خُضْرَةَ، ْأَسْحَمَ»

أزَاهِیر، أَمْطَارُ، رَبِیعٍ، شُمُوسُ، و » میان واژگان، «كَالْأَزَاهِیرِ الْمَبْثُوثَةِ لَمْ تُرَبِّهَا أَمْطَارُ رَبِیعٍ وَ لَا شُمُوسُ قَیْظٍ»

، حُمْرَةً» میان واژگان [،21] «أَرَتْكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً وَ تَارَةً خُضْرَةً زَبَرْجَدِيَّةً وَ أَحْیَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِيَّةً«. »قَیْظٍ

 «.صُفْرَةً ،خُضْرَةً

سَاكِنٍ وَ ذِي مِنْ حَیَوَانٍ وَ مَوَاتٍ وَ »متن موردنظر بهره اندکی از تضاد یا طباق برده است؛ مانند عبارت     

نوعی ناسازواری و تناسب گریزی « ساكن ذي حركات»و « حیوان و موات»که میان واژگان « حَرَكَاتٍ

 ایجاد شده است.
 

 گیرینتیجه
البالغه است که افزون بر ارزش واالی دینی و های مهم نهجخطبه آفرینش طاووس ازجمله خطبه

آنچه گذشت دریافتیم که مؤلف برای خلق چنین اثری تنها به نظیر دارد. از محتوایی، فصاحت و بالغت بی
محتوای متن توجه نداشته، بلکه روساخت و فرم آن نیز مورد نظر بوده است. از این رو با آراستن فرم اثر 

در خطبه  به انواع شگردهای هنری، به آفرینش معناهایی فراتر از معانی قاموسی واژگان دست زده است.
مضامین و مفاهیم واالی آن، هر دو در اوج دقت و  به همراهآفرینش طاووس، شکل و ساختار خطبه 

های ادبی، برجستگی خاصّی به متن بخشیده و مندی از انواع آرایهظرافت قرار دارند. نحوه بیان و بهره
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ن و الفاظ، چینش مناسب آنها، بافت روایی خطبه را برتر از متون عادی گردانده است. انتخاب دقیق واژگا
های هنری، استحکام و متانت عبارات، همگی در راستای هدف واال که همان آفرینش تصویرپردازی

کند تا مفهوم و معانی عبارات را در های هنری، مؤلف را یاری میطاووس باشد، قرار دارد. کاربست شگرد
کالم  که است این از موردنظر حاکی متن رمالیستیف نقد سیر هدف آن پیش برده و به مخاطب القا نماید.

 ویژهبه هاتوازن انگیز آن به انواعهای شگفتطاووس و زیبایی صفات از گفتن سخن به هنگام مؤلف
 و تحسین و ستایش به نرمی حسّ لطافت، آن، خواندن مکرر با که شده آراسته نظیریبی آواییِ توازن

آواهای واژگان متن در نهایت انسجام و هماهنگی کامل با معنای مورد از این رو  .گرددمی القا مخاطب
های واژگانی و نحوی زیبایی همراه شده که افزون بر آن متن حاضر با توازن .نظر صاحب متن بوده است

کار رفته در متن، نه تنها هصنایع ادبی و بالغی بهمچنین به برجسته شدن و آراستگی آن انجامیده است. 
 ها بوده است.و جذبه آن را بیشتر کرده، بلکه القاگر بهتر مفاهیمی فراتر از محدوده لغوی آن موسیقی

یابد. کاهی( کارکرد میافزایی و قاعده)قاعده یسازبرجستهآفرینش طاووس هر دو ویژگی  ۀدر خطب    
ی، واژگانی و نحوی است. در افزایی در این خطبه به دلیل ساختار منثور آن، ناشی از انواع توازن آوایقاعده

برده نظر خویش از صنایع ادبی علم بیان بهره تر کردن مفاهیم موردبرای ملموس کاهی مؤلفبخش قاعده
 آراستگی شاهد پردازد،های آن میطاووس و بیان زیبایی وصف آفرینش که به در نتیجه هنگامیاست. 

به  نسبت که هستیم تشبیه یا کنایه استعاره، عانوا مثل معنایی کاهیقاعده های متنوعگونه به متن
 نقد دیدگاه از ادبی هایآرایه از مکرر کالم مخاطب دارد. استفادۀ بیشتری در نمود افزایی،قاعده

یابیم که دقت و در نتیجه به این واقعیت دست می .است دو چندان ساخته را متن ادبیّت فرمالیستی،
های مهم فن مؤلف در گزینش دقیق الفاظ و کار بست انواع صنایع ادبی، از ویژگی فردمنحصربهظرافت 

بندد تا بر گیرایی و کار میهای علم بیان را بهخطابی امام )ع( است که برای اقناع مخاطب، تمام ظرفیت
 اثرگذاری کالمش بیفزاید.

 

 هانوشتپی
جان، برخى ساکن و آرام، ، و بىکنندهحرکتای مخلوقاتی شگفت از جانداران خداوند بدون هیچ سابقه .1

گرى و قدرت عظیم هایى از لطافت صنعتقرار آفریده است و شواهد و نمونهو بى کنندهحرکتبعضى 
 .اندنهادهو سر به فرمان او است ها را به اعتراف واداشته که تمام اندیشهچندان است. داشته پاه برا خویش 

پرندگان در آفرینش طاووس است که آن را در استوارترین شکل موزون بیافرید و  یزترینانگشگفتاز و  .2
روى یکدیگر انباشته  رهاى زیبا که پرهاى آن ببا بال ؛ها بیاراستهاى پر و بالش را به نیکوترین رنگرنگ
 .اشو دم کشیدهشده 

هاى زمین تشبیه کنى، خواهى گفت: دسته گلى است که از روییدنىهاى پرهاى طاووس را به اگر رنگ. 6
 .هاى بهارى فراهم آمده استهاى رنگارنگ گلشکوفه
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 یاگونهبهاى دیگر را دسته و رنگ دیگرى در آن راه نداردپس برخی از آنها را در قالب رنگی فرو برد که . ۱
 رنگ سایر اندامشان است. برخالفکرد که رنگ آن  یزیآمرنگ

گویا دادخواه است که زند فریاد مى .افتد، بانگى برآورد که گویا گریان استپاهاى او مى امّا چون نگاهش به. 1
 .و گواه صادق دردى است

که رنگ جز آن. پرنیانى است بر آینه صیقل زده افکنده، یا با چادرى سیاه سر و گردن خویش را پوشیده گویا. 3
آنجا که شکاف گوش  .چون بسیار آبدار است و رخشان، پندارى رنگ سبز تندى آمیخته است بداناو 

اوست، خطى باریک چون نوک خامه به رنگ بابونه نیک سپید، نمایان است و آن سپیدى در رنگ سیاهى 
او در که بدان جاست درخشان است. کمتر رنگى است که طاووس را نصیبى از آن نه در پیکر است، و رنگ 

 ها برتر است.رخشندگى و درخشندگى و آبدارى از آن رنگ
پس ستایش خداوندى را سزاست که . اندها از ستودن آن در کام ماندهدرمانده و زبان شها از شناختگمان. 2

گرند ناتوان ساخت، پدیده محدودى که او را با ترکیب اى که برابر دیدگان جلوهها را از توصیف پدیدهعقل
ها عاجز و اش زبانشناسد، باز هم از تعریف فشردهها و مرزهاى مشخص مىو نگار، با رنگ پرنقشپیکرى 

 .انددرماندهاز وصف واقعى آن 
 های رنگارنگ است.ون جامههمچ. 9
 هاى یمنی است.چونان پرده. ۱

 هاى جواهرنشان کوبیده شوند.بینى که در نقرهمى نگارگرن ییهابه سان نگینآن را . 10
 زیرا پاهاى طاووس چونان ساق خروس دو رگه )هندى و پارسى( روییده است. .11
 اى نفیس و نگارین است.گردنش چونان آفتابه یبرآمدگ .12
 ی پوشیده شده.شده، یا چون پارچه حریر یزیآمرنگاز گلوگاه تا روى شکمش به زیبایى وسمه یمانى . 16
 شده. معجر سیاهى پیچیدهگویی در  .1۱
 .پراکنده یاگلهچون گلزارى است با  .11
 شکل و رنگ زیباى پیشین خود را باز یابد. یگرباردرویند تا و از نو مى ریزدیفرومپرهاى او پیاپى  .13
سازد، گویا بادبان کشتى است که ناخدا آن را بر آن را چونان چترى گشوده و بر سر خود سایبان مى. 12

 افراشته است.
 نگرد.هایش مىزیباى دم و بالبه دقت به رود و چون متکبران، خرامان راه مى. 19
 .خنددرنگارنگش به قهقهه مى هایبالاز نگریستن به . 1۱
ها مسکن ها و فراز کوههاى زمین، و رخنه درّهگونه که پرندگان گوناگون را بیافرید، و آنان را در شکافآن. 20

 داد.
اى دیگر به سبزى اى به سرخى گل، و لحظهاگر در تماشاى یکى از پرهاى طاووس دقت کنى، لحظه .21

 کند.وه مىزبرجد، و گاه به زردى زرناب جل
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