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

بار معنايي خاص واژگان باشد كه هم سبب تمايز معنايي در گزينش واژگان و هم 
در تداعي معاني نقش بسزايي دارد؛ بنابراين در سطح ادبـي كـالم و سـاختار كلـي     

بحـث القـاگري آواهـا در مـتن،     . شود جمله، سطح آوايي از سطح معنايي جدا نمي
امـا،  . ، موريس گرامون در قرن بيستم طرح شدشناس فرانسوي  بار توسط زبان اولين

ادبي، گروهي از شاعران    اي در حوزه عنوان نظريه قبل از طرح آن توسط گرامون به
هـاي صـوتي حاصـل از     نوزدهم كوشيدند، پيونـد و تناسـب جلـوه      فرانسوي سده

كمـك  در اين مقاله با . هاي عالم هستي آشكار سازند  ساختار كالم را با ديگر پديده
آنند تا تناسب و هماهنگي موججـود بـين    تحليلي، نويسندگان بر ـ  روش توصيفي

در  المعني متقاربةجهاد را از دو منظر معناشناسي واژگان    البالغه در خطبه  الفاظ نهج
بر القاگري آواها  زباني موريس گرامون مبني   محور جانشيني واژگان و بررسي نظريه

متنـي خطبـه بـوده و      نتايج بيـانگر انسـجام درون  . در متن، تحليل معناشناسانه كنند
دهـد،   موضوع مورد اهميت كه القاگري آواها در اين خطبه را مورد تأييد قـرار مـي  

ايي از خطبه اسـت  شان در فرازه  ، با توجه به بارمعنايي  ها  ها و همخوان  كاربرد واكه
   هـا بـراي انتقـال معـاني بـه مخاطبـان، بـا ارائـه            ها و واكـه   كه بسامد اين همخوان

  . هاي آماري نشان داده شده است  جدول
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  مقدمه. 1
ي   عناصـر سـازنده  . اسـت  "معنـا "تالش براي جسـتجوي  مواجهه با متن و فرايند تحليل، 

اين در حـالي اسـت كـه    . هاي تاريخي آن هستند مؤلف، خواننده، متن و زمينه: اصلي متن
پيوند معنا با هر يك از عوامل و تأثيري كه هر يك در پيدايي و تحقق معنا بر عهده دارند، 

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

كند؛ بنابراين، بـراي تحليـل     نمايي مي  متن و تناسب و تنيدگي با معناي مقصود بسيار جلوه
هـاي    بافـت مـتن از جنبـه   گويي به چرايي كاربرد الفاظ در متن، نياز به تحليل   متن و پاسخ
شناسي است و معناشناسـي واژگـان بـه      ي مباحث زبان  كه مقدمه - شناسي  واج- آواشناسي 

ي بـين    كار گرفته شده، وجود دارد، تا اين مهم در نظر مخاطبان بازشناسي شود كه رابطـه 
سـت كـه   سويه بين دو سطح معنايي و آوايي ا اي دو  الفاظ و معناي مورد نظر متكلم، رابطه

توان گفت كه بحث ائـتالف    بنابراين توضيحات مي. شود  باعث تناسب ميان لفظ و معنا مي
ي فهم مطابقت يا عدم مطابقت سـاختار مـتن     لفظ با معنا در متون نيز بحثي است كه زمينه

  . آورد  را با قواعد زباني فراهم مي
شناسي نيز مستلزم شناسايي  واج- سنجي متن از ديدگاه آواشناسي  كه تأييد سطح  حال اين

ها در توليد   هاي القاگر در بافت زباني متن و نقش آن  ها و واكه  بسامد صنعت تكرارِ همخوان
اين نوشتار در پي آن است تا نشان دهد كه موسيقي حاصل از چينش واژگـان در  . معناست

كه در   كند و اين  ا ميمحور همنشيني بافت زباني متن، نقش بسيار مؤثري را در القاي معنا ايف
. توان از سطح معنـايي جـدا كـرد     سطح ادبي كالم و ساختار كلي جمله، سطح آوايي را نمي

تواند در تداعي معاني مـورد نظـر مـتكلم نقـش بسـزايي        تكرار آواهاي موجود در متن، مي
بـه بـار    بـر اهتمـام   رو، گزينش واژگان در محور جانشيني متن نيز عالوه  داشته باشد؛ از اين

  . شود  پذير مي  هاي سطح آوايي امكان  معنايي الفاظ، با رعايت يكي از جنبه
گيـرد، در ابتـدا شناسـايي و تحليـل       چه در اين نوشتار مورد بررسي معنايي قرار مـي   آن

البالغـه    هاي بسيار برجسـته نهـج    ي جهاد كه از خطبه  معنايي واژگان منتخب در بافت خطبه
عباسـي و ديگـران،   : ك.ر(شناسي خاصـي را دربـردارد    عاطفي، تربيتي و روان باشد و بار  مي

، و همچنين 1در دو محور همنشيني و جانشيني المعني متقاربةبا واژگان ) به بعد 74: 1394
ي   بـا ارائـه   2شـناس فرانسـوي، مـوريس گرامـون      بررسي سطح آوايي خطبه از ديدگاه زبان

  .باشد  ي ائتالف لفظ با معنا مي  متن و در نهايت تأييد مؤلفهدر  "القاگري آواها  "ي   نظريه
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  :اين پژوهش بر آن است تا به سواالت ذيل پاسخ دهد
  آيا ائتالف لفظ با معني در خطبة جهاد وجود دارد؟ -  1
ي زباني موريس گرامون مبني بر القاگري آواها، چگونه در خطبة جهاد قابـل    نظريه -  2

  ؟تطبيق است
هـا و    از بهانه تراشي افـراد، ايشـان از كـدام واكـه    ) ع(جه به عدم رضايت امامبا تو -  3

  هاي مطرح شده در نظرية موريس گرامون، براي بيان مقصود خود بهره برده است؟  همخوان
  

  ائتالف لفظ با معنا. 2
لفظ با ائتالف "ي   شود، مؤلفه  هاي فن بديع، كه باعث افزايش تأثير ادبي در كالم مي  از آرايه

. ها، با معاني مورد نظر متكلم هماهنگ باشد  اين مهم، بدين معناست كه واژه. باشد  مي "معنا 
به عبارت ديگر، فضايي كه واژگان در آن قرار دارند، با فضـاي معـاني مـورد نظـر مـتكلم،      

اين ائـتالف بـين لفـظ و معنـا بايـد بـه       . تناسب و هماهنگي براي اداي مقصود داشته باشد
اي باشد كه نه پيچيدگي از نظر معنا و مفهـوم در آن وارد شـود و نـه از نظـر انتخـاب        گونه

كه خود نقش محوري بعد از معـاني را در كـالم بـر عهـده      - واژگان؛ به نحوي كه واژگان 
ي معاني قرار گيرد تا بتوانـد مطلـب را بـه ذهـن       اي متناسب با مجموعه  در مجموعه - دارند

اي است كه   ارزش ادبي اتحاد و تناسب لفظ و معنا در كالم به گونه .مخاطب نزديك گرداند
كـه در سـاخت و بافـت     هم در ساختار كلي جمله تأثير دارد و هم در بافت معنايي آن؛ چرا

نقش محوري را دارند و در جمله به ايفاي نقـش   "معنا"و  "لفظ"ي   اصلي جمله، دو مؤلفه
  .پردازند  مي

  
  ي تحقيق  پيشينه. 3
 هـاي   ا و پـژوهش هـ   نگـرش  ،هـا   تحليـل  مـواره آيد كـه ه   البالغه از متوني به شمار مي  هجن

هـا و    مايه  اين كتاب ارزشمند، از درون .گيرد  مي انجامجديدي در بافت معنايي و لغوي آن 
تعاليم ديني، سياسي، تربيتي، علمي و ادبي سرشار است كه پـژوهش و تحقيـق در آن، بـه    

از جمله تحقيقات صورت گرفتـه  . انجامد  هاي اين كتاب گرانسنگ مي  دريافتژرفتر شدن 
، نوشـتة  »البالغـه   نمايي در نهج  تحليل و بررسي آراية متناقض« :توان به  ميدر اين راستا 

البالغـه را از    زدايي در نهـج   اشاره كرد كه هنجارگريزي يا آشنايي) 1392(رضا ميراحمدي 
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مايي بررسي نموده است و يكي از داليل دور شـدن كـالم امـام علـي     ن  بستر آراية متناقض
سازي و اثرگذاري چشمگير سخنان ايشان را بـر مخاطـب،     از حالت عادي و برجسته) ع(

هـاي هنـري در     آفـرينش «: هـايي از مقالـة    در بخـش . استفاده از اين آرايه دانسـته اسـت  
هاي هنري تصاوير تشبيهي   جلوه« لة و مقا) 1385(اثر محمد مهدي جعفري  »البالغه  نهج

هاي هنري و   ، تشبيه)1389(اثر مرتضي قائمي و زهرا طهماسبي »البالغه  هاي نهج  در خطبه
ــود هنجــارگريزي  دور از عــادت در نهــج هــاي دســتوري و نوشــتاري در   البالغــه را مول

زدايـي، بـه بررسـي      ياند و نويسندگان با تاكيد بر عنصـر آشـناي    البالغه به شمار آورده  نهج
البالغـه بـه     هاي مختلف نهج  تشبيه، استعاره و غيره در بخش: حضور هنري عناصري چون
  .اند  صورت پراكنده اشاره نموده

محمـد رضـا   ( »البالغـه   هاي مختلف نظام معناشناسـي در نهـج    جلوه«همچنين مقالة 
البالغه و   ، مقاالت برگزيدة نخستين همايش ملي نهج1391يوسفي و رقيه ابراهيمي شهرآباد، 

  .هايي از معناشناسي نهج البالغه پرداخته است  ، به جنبه)ادبيات
هـاي بسـيار محـدودي      اما در مبحث القاگري آواها و هماهنگي و توازن آوايي، پژوهش

ي فاطمه مدرسي و اميد ياسيني تحت   توان به مقاله  راستا ميصورت گرفته است كه در اين 
اشاره كرد؛ در اين پژوهش، بحث توازن آوايـي و  » افزايي در غزليات شمس  قاعده«عنوان 

انـد كـه     واژگاني در غزليات شمس مورد بررسي قرار گرفته و نويسندگان مقاله تبيين نموده
در ايـن غزليـات، تكـرارِ    . ، عنصر تكرار اسـت هاي غزليات شمس  ترين ويژگي  يكي از مهم

واج، واژه و جمله، عنصر موسيقي و انسجام را در اين اشعار افزون ساخته و معاني ثانويه را 
ي   بررسي سه غزل سنايي بر پايه«ي ديگري تحت عنوان   مقاله. به مخاطب انتقال داده است

اثر محمود بشيري و طـاهره  » وبسننقد فرماليستي با تاكيد بر آراي موريس گرامون و ياك
ي نظريات گرامـون و ياكوبسـن مـورد      هاي سنايي را بر پايه  گيري، سه غزل از غزل  خواجه

ي نويسنده و   بررسي قرار داده است و بيان داشته كه بدون در نظر گرفتن ساختارهاي جامعه
  .توان معنا و مقصود را دريافت  مسائل تاريخي مي

گون، پژوهشي   هاي گونه  ها، مقاالت، مجالت و حتي سايت  در كتاباما پس از جستجو 
كه در مورد القاگري آواها در خطبة جهاد بر اساس نظرية مـوريس گرامـون و يـا حتـي در     

  .البالغه انجام شده باشد، يافت نشد  هاي ديگر نهج  خطبه
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  ضرورت تحقيق. 4
ي   صـورت گرفتـه اسـت، جنبـه       البالغـه  هاي نهج  ي خطبه  هايي كه درباره  در اغلب پژوهش

بالغي ائتالف لفظ با معنا و القاگري آواها در اين كتاب گرانسنگ مورد توجه قـرار نگرفتـه   
ها با ساختار معنايي   است؛ همين امر و نيز تناسب و هماهنگي واژگان انتخاب شده در خطبه

البالغه يعني خطبه جهاد  مشهور نهجهاي   ي انجام اين پژوهش را در يكي از خطبه  ، زمينه  آنها
شايان ذكر است با توجه به اينكه دايرة شمول اين مقاله، تنها يك خطبه، يعنـي  . فراهم آورد

باشد، القاگري آواها و ائتالف لفظ و معني در غالـب فرازهـاي ايـن خطبـة       خطبة جهاد مي
ا توجه به اينكه مبناي اين ب. ها اشاره شده است  ارزشمند وجود دارد كه در اين تحقيق به آن

ي جهاد، از ديدگاه مـوريس    پژوهش، بررسي تناسب و هماهنگي ميان الفاظ و معاني خطبه
در محـور   متقاربة المعنـي گرامون مبني بر القاگري آواها در بافت خطبه و بررسي واژگـان  

مبنـاي   هـا بـراي تبيـين     ي ايـن مؤلفـه    باشد، توضيحي موجز و مختصر دربـاره   جانشيني مي
  .پژوهش، داده خواهد شد

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

تواند حائز اهميت باشد كه ايـن تكرارهـا در     ها تا جايي مي  ها و مصوت  بحث تكرار صامت
وحيـديان كاميـار   تقـي  . تداعي معاني ذهن متكلم، شاعر يا گوينده تأثير بسزايي داشته باشد

تكرار زيباست؛ زيرا تكرار يك چيز يادآور خود آن اسـت و  : گويد  ي تكرار چنين مي  درباره
و    اصوالً ذهن انسان پيوسته در تكاپوي كشف رابطه. آفرين است  دريافت اين وحدت شادي

: ك.ر(كنـد  گون اسـت و ايـن عمـلِ ذهـن، ايجـاد نشـاط مـي         هاي گونه  وحدت ميان پديده
محمد راستگو از هنري ). 120- 121: 1387؛ مدرسي و ياسيني، 17:  1388كاميار،   ديانوحي

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

همچنـين  ). 177:  1382راسـتگو،  (»و معنـي و مضـمون آن را بـه يـاد آورد     هماهنگ باشد
ي منتخـب در مـتن خطبـه بـه       و تبيين گـزينش واژه  المعني متقاربةبررسي معنايي واژگان 

ي خود داراي اهميت است، كه در اين پژوهش، دليل گزينش واژگان موجـود در مـتن     نوبه
گيرد و دليل گـزينش واژه   حليل معناشناسانه قرار ميخطبه با توجه به بار معنايي آنها مورد ت

  .رددگ  ي معنايي مركزي هستند، تبيين مي  از ميان واژگاني كه داراي هسته
  



 آواها در خطبة جهاد بر اساس نظرية موريس گرامون القاگري   116

  

  القاگري آواها ي مبني بري زباني و  موريس گرامون و نظريه. 6
بـه  كه گرامون، بحث القاگري آواها را در متن و بافت جملـه بيـان كنـد و آن را      از اينقبل 

ي نـوزدهم    ي ادبي مطرح كند، گروهي از شاعران فرانسـوي سـده    اي در حوزه  عنوان نظريه
هـاي صـوتي حاصـل از سـاختار كـالم را بـا ديگـر          كوشيده بودند، پيوند و تناسب جلـوه 

ي بين موسيقي كالم و معـاني مـورد نظـر      بحث رابطه. هاي عالم هستي آشكار سازند  پديده
ثي ادبي بوده كه قبل از قرن بيستم وجود داشته؛ اين در حالي بـود كـه   شاعر يا نويسنده، بح

آگاهانه از آواهاي موجود در مـتن بـراي بيـان مـا فـي        شاعران و نويسندگان، آگاهانه و يا نا
هـا را    هـاي اسـرارآميز تكـرار واج     اي از جنبـه   جستند و توانستند جنبه  مي   الضمير خود بهره

در اوايل قرن بيستم، گرامون . اي مدون مطرح نشده بود  صورت نظريهآشكار سازند، ولي به 
با توجه بـه مبـاني   . اي مبني بر القاگري آواها ارائه دهد  نخستين كسي بود كه توانست نظريه

در سـطح ادبـي كـالم و    تـوان   شناسي، بدون شـك، نمـي    ي زبان  نظري اين نظريه در حوزه
توانـد در    سطح معنايي جدا كـرد و تكـرار آواهـا مـي    ساختار كلي جمله، سطح آوايي را از 

  .تداعي معاني مورد نظر شاعر يا نويسنده نقش بسزايي داشته باشد
اي اسـت ادبـي، كـه اديـب بـا انتخـاب         نامند، جلـوه   آنچه را امروز هماهنگي القاگر مي

هاي   ي يا انديشهها با تصاوير ذهن ي آن  هاي تشكيل دهنده  آورد كه واج  هايي به دست مي  واژه
آنكه نياز به توصيف يا شرح توصيف و   اديب با توسل به اين جلوه، بي. وي در تناسب باشد

كنـد و    هاي مـورد نظـر را تـداعي     تواند تصاوير ذهني با انديشه  جزء به جزء داشته باشد، مي
گيـري،    خواجه؛ بشيري و 19- 20: 1383قويمي، : ك.ر(ها را در ذهن خواننده بيدار سازد آن

1390 :79 -78.(  
  

ي جهـاد از منظـر     ي ائتالف لفظ بـا معنـا در خطبـه     بررسي تحليلي مؤلفه. 7
  :در بافت خطبه المعني متقاربةمعناشناسي واژگان 

  : فراز انتخاب شده
  ). 27/خ)(الجنّة أبواب من باب الجهاد فإنّ بعد، أما(

  : المعني در محور جانشيني متقاربةمعناشناسي واژگان 
  .الجهاد:  ي منتخب  واژه

  .القتال، الحرب: المعني متقاربةواژگان 
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: يقال جهـدت نفسـي و أجهـدت و الجهـد     . الجيم و الهاء و الدال، أصله المشقة: جهد
إنّ : يقـال ). 79/التوبـة )( منهم فيسخرون جهدهم إالّ يجدون ال الّذين: (قال اهللا تعالي. الطّاقة
 1ق، ج1420ابـن فـارس،   (اللبن الذّي أخـرج زبـده و ال يكـاد ذلـك إال بمشـقّة     : هود المج

المصطفوي، ( .المشقّة المفتوح و الطاقة، المضموم قيل و الطاقة، و الوسع: بالضم الجهد).249:
 و المشقة الجهد: قيل و جهدك إجهد: تقول الطّاقة،: الجهد و الجهد: جهد). 128: 2، ج1360
 بلـغ : أجهدها و جهدا دابته جهد و. جد: كالهما اجتهد، و جهدا يجهد جهد و. الطّاقة الجهد
ابن : ك.ر( غيره و الخير عن إمتحنه: بالرجل جهد.طاقتها فوق السير في عليها حمل و جهدها

  اين واژه به فتح اول: جهد). 133- 135: 3تا، ج  منظور، بي
در حقيقت، اين واژه تالش توأم بـا رنـج   . گيرد  مي و ضم آن، صعوبت و مشقت را در بر

يعني در جنـگ بـا دشـمن،    : جاهدت العدو: شود  همين اساس گفته مي بر. معني شده است
به ضم اول و فتح آن، هر دو به يك معنا و آن وادار  "جهد". مشقت را بر خود هموار كردم

بر اقوال گذشته، معناي اينكـه   بنا: گويد  قرشي در ادامه چنين مي. كردن خود بر مشقت است
فالني جهاد كرده است، اين است كه قدرت خود را به كار انداخت، متحمل مشقت گرديد 

 يجاهـد  فإنّمـا  جاهـد  مـن  و(: مانند اين فراز از كالم خداوند متعال. و تالش توأم با رنج كرد
د را به زحمت اندازد، هر كه تالش كند و خو). 9/العنكبوت()العالمين عن لغني اللّه إنّ لنفسه

، 1352قرشـي،  : ك.ر(نياز است   كند، خداوند متعال از مردم بي  فقط براي خودش تالش مي
  ). 77- 78:  2ج

و . يقال قتله قـتال . القاف و التاء و الالم أصل صحيح يدل علي إذالل و إماتة: قتل: القتال
: قـتال  قتلتـه ). 383: 2ق، ج .هـ 1420ابن فارس، (قتلت الشيء خبرا و علما . أيضا قتله قتلة

 بفعـل  إعتبر إذا لكن كالموت، الجسد، عن الرّوح إزالة: القتل أصل. قتيل فهو روحه، أزهقت
: ك.ر(قتـل  أو مـات  فـإن  أ - مـوت  يقـال : الحياة بفوت اعتبر إذا و. قتل يقال: لذلك المتولّى

اصـل قتـل از   . كشتن استي قَتَلَ به معناي   اين واژه از ريشه). 193: 9، ج1360المصطفوي،
شود، قتل گوينـد و بـه     ولي چون به كشنده اطالق مي. مثل مرگ. ي روح است از بدن  ازاله

جنگيدن با همديگر و كشتن يكـديگر  : قتال. شود  اعتبار از بين رفتن حيات، موت ناميده مي
  ).622- 623: 1389؛ الراغب اإلصفهاني،  231:  5، ج1352قرشي، : ك.ر(باشد  مي

رجل . يقال قد حرب ماله أي سلبه حربا. الحرب و إشتقاقها من الحرب و هو السلب: الحرب
ي معنايي اين   راغب اصفهاني درباره مؤلفه). 287:  1ق، ج1420ابن فارس، ( شجاع: محراب
سـپس هرگونـه   . جنگ، تاراج نمودن و به غنيمت بـردن در جنـگ  : الحرب«: گويد  واژه مي



 آواها در خطبة جهاد بر اساس نظرية موريس گرامون القاگري   118

  

محـارب  . جنگ: حرب). 179: 1389الراغب اإلصفهاني، (» اند ب گفتهغنيمت گرفتن را حر
از همين ريشه به معناي كسي است كه سالح به دست گيرد و ناامني ايجاد كنـد، خـواه در   

لم و أصـلها   : الحرب). 113: 2، ج1352قرشي، : ك.ر(شهر باشد و يا در خارج آن نقيض السـ
  ).302: 1تا ، ج  ابن منظور، بي( أي عدو: لمن حاربنيأنا حرب : قيل. الصفة، كأنّها مقاتلة حرب

  
  :در بافت جمله "الجِهاد  "ي   دليل انتخاب واژه

هـا در برابـر     تـرين پوشـش    مظهر تقوي و بازدارنده: اند  اهميت جهاد تا جايي است كه گفته
علـت   هـا بـه    ها و گناهان اسـت؛ زيـرا اكثـر لغـزش      ها و فسادها و گمراهي  ي انحراف  كليه

وقتي . كشاند هاي مختلفي است كه انسان را به مواضع گناه و انحراف مي تمايالت و كشش
ي امكاناتش را   مؤمني به آن درجه از گذشت و ايثار در راه خدا رسيد كه جان و مال و همه

در راه خدا بسيج و عرضه نمود و باكي از فقدان چيزي جز دين و رضاي خدا نداشت، اكثر 
هـاي هواهـاي     هاي الهي جـاي كشـش    خشكد و جذبه  رخدايي در وجودش ميتمايالت غي

ي جهاد، بعد   رسد دليل گزينش واژه  به نظر مي). 13: تا زنجاني، بي: ك.ر(گيرد   نفساني را مي
ي ظاهري و نفساني را مدنظر داشته كـه ايـن     جهاد و مبارزه) ع(كه امام معنايي آن باشد؛ چرا

 "ي معنـايي، واژگـان    و مشخصـه    حـوزه . وجود ندارد المعني متقاربةمعنا در ديگر واژگان 
در باب تشويق مردم به امر جهاد داشته، در تناسـب  ) ع(كه امام علي  با آنچه  "حرب و قتال

ي حرب، جنگ و كشتار ظاهري و تاراج نمودن و به غنيمـت    نيستند و از نظر معنايي، واژه
ي قتال نيز بـه معنـايي جنـگ و خـونريزي اسـت كـه         بردن در جنگ را شامل شده و واژه

ي جِهـاد    پيامدهاي بسيار مخربي را به همراه دارد، اين در حالي است كه در باب تأييد واژه
بوده است، چيـزي فراتـر از   ) ع(كه مدنظر امام علي   رسد كه آنچه  در بافت جمله، به نظر مي

ي معنايي آن   طور كه از مشخصه  هماني جِهاد   جنگ و خونريزي ظاهري بوده است و واژه
نه تنها جهـاد و  ) ع(گيرد، و امام آيد، تالش و كوششي توأم با رنج و مشقت را دربر مي  برمي

پيكار با دشمنان مدنظرش بوده است، بلكه جهاد و پيكار با نفـس را نيـز مـدنظر قـرار داده     
: رت گفته، اين چنين است كهي حض  ميثم در باب توضيح فرموده با توجه به آنچه ابن. است

چه از ظاهر عبارت همين معنا   گاهي مقصود از جهاد، پيكار با دشمنان ظاهري است، چنان« 
ي مورد نظر است، هر كـدام از   شود و گاه جهاد با دشمن نهاني، يعني نفس اماره  استفاده مي

د بـا دشـمن   اين دو نوع جهاد، دري از درهاي بهشت است؛ زيرا جهـاد بـا نفـس، از جهـا    
( » ي جهاد با دشمن ظاهري، آمادگي نفساني است  كه، الزمه شود؛ چه اين  ظاهري حاصل مي
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ي   واژه المعناهـاي  متقاربـة اي كه در ميان واژگان   در واقع، كلمه). 246: 2، ج1388بحراني،
اي   جهاد باشد كه داراي چنين جامعيت معنايي باشد، وجود ندارد و به همين دليل، تنها كلمه

را در اين راستا بر عهده بگيرد و بتواند به خـوبي بـه ايفـاي    ) ع(توانست مقصود علي  كه مي
  . بوده است "جهاد"ي   نقش بپردازد، كلمه

  : فراز انتخاب شده
  ).  27/خ)(القماءة و بالصغار ديث و البالء، شمله و الذّلّ، ثوب اهللا ألبسه عنه رغبة تركه فمن( 

  :نكات ادبي
افزايـد، اسـتعمال     ي معنايي كه در اين خطبه، بيش از پيش بر ائتالف لفظ با معنا مي  نكته

ي ماضي است كه به همين دليل، اين فراز بـراي بررسـي در ايـن قسـمت از       افعال به صيغه
اين  افعال ماضي خود با نوعي تحقيق و حتميت همراه هستند و بر. مقاله انتخاب شده است
در متن خطبه، چنين مطلبي را ) ديثَ ؛ شَملَ؛ أَلبس ؛تَرَك: (ماضي مانند اساس با كاربرد افعال

كند كه بدون شك، هركس جهاد را پيشه راه خود قـرار دهـد، بـه      براي مخاطب تداعي مي
  . ريسمان محكم الهي چنگ زده است

  .  البالء: ي منتخب  واژه
  .المحنة، الفتنة: المعني متقاربةواژگان 

 البالء، و البلية و البلية و البلوة و البلوى االسم و امتحنه،: اهللا ابتاله و أخبر؛ بمعنى أبلى: بلى
 ).83: 14تا، ج  ابن منظور، بي: ك.ر( الشّر و الخير في يكون البالء و ابتلي و بالء ء بالشي بلي و

 أهتم ال: به أبالي ال و أباليه ال و إمتحنه،: إبتالء إبتاله و أباله و بلوا، يبلوه شرّ أو بخير اللّه باله
. شـدن  كهنـه  :بـالء ). 335: 1، ج1360المصـطفوي،  : ك.ر( اإلختبـار  من نوع فيه األصل. به

 گوينـد،  ابـتالء  آن جهت از را امتحان .شد كهنه لباس يعنى »بالء الثّوب بلي و بلى«: گويند
 سـبب  آن از انـدوه  و به غـم . كند  مي كهنه امتحان كثرت از را شده امتحان ممتحن، گويا كه
 بـدن  بـر  كـه  گويند بالء علت بدان را تكليف. كند  مي فرسوده و كهنه را بدن كه گويند بالء
يئات  و بالحسـنات  بلونـاهم  و: (مانند اين آيه. كند  مي فرسوده را   آن و است گران لعلّهـم  السـ 

 نقمـت  بـا  و نيـز  نعمت با هم چنانكه از اين آيه پيداست، امتحان). 168/األعراف( )يرجعون
: 1، ج1352قرشـي،  : ك.ر(رود   مـي  به كار دو هر شرّ و خير در كه بالء  شود و اين  همراه مي

   ).102: 1389؛ الراغب اإلصفهاني،  229
). 771: 1387ابن فارس، ( الفاء و التاء و النون أصل صحيح يدل علي إبتالء و إختبار: فتن

فتنـه آن اسـت كـه    . ره آن از ناسره آشكار شـود اصل فتن، گذاشتن طال در آتش است تا س
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ي   راغب اصفهاني دربـاره ). 149: 5، ج1352قرشي، : ك.ر(ي آن، چيزي امتحان شود  بوسيله
الفتنُ، در اصل گـداختن طـال در   : كند  ي معنايي اين واژه و مشتقات آن چنين بيان مي  حوزه

گـردد و در مـورد وارد نمـودن     ها جـدا   ها از ناخالصي  آتش است، به قصد اين كه خالصي
« ي   واژه). 13/الـذاريات () يفتنـون  ارالنّ على هم يوم( :انسان در آتش نيز استعمال شده است

ها و يـا    فرض شده از باب اين كه هر دو انسان را در معرض سختي»  بالء« همانند »  3فتنة
  ).590: 1389الراغب اإلصفهاني، (دهند   ها قرار مي  آسايش

اإلختبـار و  : المحـن : األولـي . الميم و الحاء و النون كلمات ثالثة علي غير قياس: محن
ابن (ضربه : محنه سوطا: الثالث. أي ما أعطانيه: أتيني فما محني شيئ: الثاني. محنه و إمتحنه

 الّـذين  أولئـك . (آزمـايش كـردن  ). 730: 1389؛ الراغب اإلصـفهاني،   906: 1387فارس، 
اند مراد از امتحان در اين آيه، عـادت دادن    گفته). 3/الحجرات)( لتّقوىل قلوبهم اللّه امتحن

: ك.ر(است، يعني آنان كساني هستند كه خـدا قلوبشـان را بـه تقـوي عـادت داده اسـت       
  ). 241: 6، ج1352قرشي، 

  :در بافت جمله "البالء  "ي   دليل انتخاب واژه
يـك از واژگـان صـورت گرفـت،     معنايي كه بـراي هـر    - هاي لغوي  با توجه به بررسي

كه در اين فراز از خطبه، - كاربرد افعال ماضي –هاي دخيلي   بر مؤلفه توان گفت كه عالوه  مي
افزايد، سنجش و گـزينش واژگـان متناسـب بـا بيـان        بر ائتالف لفظ با معنا بيش از پيش مي

دي معناگرايانـه  ي رويكـر   ، به صورت كامالً اصولي و بر پايـه )ع(مقصود از جانب امام علي
) ع(توسط امام علي  "البالء"ي   رسد، دليل كاربرد واژه  كه به نظر مي انجام پذيرفته است؛ چرا
ي راه قرار دادن جهاد، چه در امور زندگي و چه مسائلي كه منافع   بدين منظور بوده كه پيشه

راه است؛ اين گيرد، به تبع با نوعي خستگي روحي و رواني و جسمي هم  عمومي را در برمي
كند كه تـرك ايـن     نيز تأييد مي) ع(امام. ي بالء قابل دريافت است  معنا نيز از بارمعنايي واژه

« : هـا، ايـن اسـت كـه     ترين آن  امر مهم در زندگي تبعات و پيامدهايي دارد كه از جمله مهم
ر را از خداوند در اثر ترك جهاد، در رحمت خود را بر روي آنها بسته است و عقل و تـدبي 
هـا و    آنها گرفته و پرده بر دلشان انداخته است، و ذلت و شكست و غرق شدن در گرفتاري

طـور كـه ذكـر      ي فتن، همان  واژه).  361: 1386خزائلي، ( » باليا را نصيب آنها نموده است
شد، براي مواردي كاربرد معنايي دارد كه هدف از آن، آزمايش و امتحان و تشخيص خوب 

همديگر است كه بدون شك، اين چنين منظوري از كـاربرد واژه مـورد نظـر نبـوده     و بد از 
بدين معنـا  . كند؛ ولي با نوعي عادت  ي محن نيز معناي امتحان كردن را حمل مي  واژه. است
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گيـرد و اينكـه     اساس عادت انجام مي كه اين نوع امتحان كردن و مورد آزمايش قرار دادن بر
ه به بافت معنايي فراز منتخب، منظور از كاربرد آن شموليت بال است؛ چه ي بالء با توج  واژه
ها گرفتن و ذلت و خواري باشـد كـه خـود     كه منظور از بال همان عقل و تدبير را از آن  اين

به نظر . شود  ها نيز هم باعث فرسودگي تن و هم نوعي آزمايش براي آنها محسوب مي  همين
هـاي معنـايي را     توانـد مؤلفـه    اين واژه، به نحوي است كـه مـي  رسد كه ساختار ظاهري   مي

حال چه اين دربرگرفتن بالء به توسط قطع رحمـت  . دربرگيرد كه از آفات ترك جهاد باشد
  ... فرسا و  هاي جان  ي گرفتار شدن در مشكالت و سختي واسطه خداوند باشد و به

  : فراز انتخاب شده
: لكـم  قلـت  و إعالنـا،  و سـرّا  و نهـارا،  و ليال القوم هؤالء قتال يإل دعوتكم قد إنّي و الأ(

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

  ).دعا(دعوتُكُم : ي منتخب  واژه
  . ضرع، ابتهال، نداء: المعني متقاربةواژگان 

تميل الشيء إليك بصوت و كالم يكون  الدال و العين و الحرف المعتل أصل واحد و هو: دعا
به معنـاي خوانـدن و   : دعا). 410: 1هـق، ج1420ابن فارس، ( تقول دعوت أدعو دعاء. منك

چـه در   شود؛ چنان حاجت خواستن و استمداد است و گاهي مطلق خواندن از آن منظور مي
 الكبـر  على لي هب و ذيالّ للّه الحمد(؛ ) 6/نوح)(افرار إلّا دعائي يزدهم فلم: (قرآن كريم آمده

شود كه هر كه   از اين دو آيه روشن مي). 39/ابراهيم)(الدعاء لسميع ربي إنّ إسحق و إسماعيل
دعا مطلق خواندن و نداء  بـا صـداي   . خدا را بخواند، خدا دعوت او را اجابت خواهد كرد

ثـل النّـداء   م: الـدعاء ). 345: 2، ج1352قرشـي،  : ك.ر(بلند است؛ ندا از دعا أخـص اسـت   
و غير از اين از حروف، كـه بـدون   » أيا«و » يا«باشد، با اين تفاوت كه اغلب ندا همراه با   مي

يا : مثل. اضافه كردن اسم منادي است، ولي در دعا هميشه اين صدا زدن همراه با اسم است
الـدعاء إلـي   و نيـز  . از او سؤال كردم و از او طلب كمك نمودم: دعوته: شود  گفته مي. فالنٌ

  ). 272: 1389الراغب اإلصفهاني، (باشد   تشويق براي بدست آوردن آن مي: الشّيء
يعني تذلل كرد و به قولي، خود را در : تضّرع إلي اهللا. تضرع به معناي تذلّل است: ضرع

 فـي  الواحد األصل أنّ: ضرع). 180: 4، ج1352قرشي، : ك.ر(معرض طلب حاجت قرار داد
: ك.ر(ضرّ كشف و مغفرة و بلية رفع من كانت، حاجة أية الحاجة طلب مع التّذلّل وه: المادة هذه

  ). 29: 7، ج1360المصطفوي، 
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ابتهال در اصل بـه  . گفته شده كه بهل و ابتهال در دعا به معناي تضرع است. تضّرع :بهل
البهل : همچنين گفته شده). 239: 1، ج1352قرشي، : ك.ر(معناي تضّرع و مبالغه در دعاست

  ).106: 1389الراغب اإلصفهاني، (باشد  درخواست نمودن چيزي مي: و اإلبتهال في الدعاء
 أنّ. بعضـا  بعضـهم  نـادى  أى تنـادوا،  و بـه،  صاح أى نداء، و مناداة ناداه و. الصوت: النداء
 :النّـداء ). 71: 12، ج1360المصطفوي، ( مخاطبة في دعوة هو: المادة واوية في الواحد األصل

الراغـب  (چه بسا براي مجرد صدا زدن نيـز بكـار رفتـه باشـد    . بلند كردن صدا و فرياد زدن
« : گويـد   مي   ابوهالل عسكري در باب تفاوت معنايي ميان دو واژه). 764: 1389اإلصفهاني، 

اين است كه نداء صدا بلند كردن است، ) آواز برآوردن(و نداء ) خواندن(تفاوت ميان دعا 
نـاد معـي   « : گويد  اراي معني است و عرب زبان به مصاحب همراه خود ميبه چيزي كه د

با من صدا برآور، تا آواز ما به محل دورتـري  : يعني»  ليكون ذلك اندي لصوتنا أي ابعد له
در حالي كه دعا ممكن است، با برآوردن صـدا و يـا برنيـاوردن صـدا باشـد؛ گفتـه       . برود
در : يعني »دعوت اهللا في نفسي« و . يعني او را از دور خواندم» دعوته من بعيد« : شود  مي

در خود خـدا را نـدا كـردم    : ، يعنيناديته في نفسي :شود  خود خدا را خواندم و گفته نمي
  ).56: 1363عسكري، (

  :در بافت جمله"دعا  "ي  دليل انتخاب واژه
در كُتُـب لغـت در    اساس آنچـه كـه   توان چنين گفت كه بر  براي توضيح اين مطلب، مي

ي اصـلي    ي معنايي و هسـته   ي معنايي اين واژگان سخن به ميان آمده، مشخصه  مورد حوزه
يكسان است، يعني همان فراخواندن؛ ولـي آنچـه كـه     متقاربة المعني مركزي معنايي واژگان

هاي ريـز معنـايي اسـت كـه سـبب كـاربرد         شود، وجود تفاوت  سبب تمايز معنايي آنها مي
اساس آنچه كه در فوق گفته شد، در تحليل معنـايي   بر. شود  وت آنها در بافت جمله ميمتفا

ي بهل در حقيقت مبالغه در دعا را در تركيـب معنـايي خـود دربـر دارد و       اين واژگان، واژه
به بياني ديگر، اين واژه داراي ايـن  . گفته شده كه بهل و ابتهال در دعا به معناي تضرع است

ست كه، دعا و فراخواندني وجود دارد؛ ولي اين حالت همراه با تضرع است كـه  بارمعنايي ا
از ايـن  ) ع(به بياني ديگر، هـدف امـام  . اين حالت فراخواندن را مدنظر نداشته است) ع(امام

ها قـرار گيـرد و    توانسته ملتمسانه در سر راه آن  كار مشخص بوده است، آن بزرگوار كه نمي
، )ع(ها بر اين امر واقف بودند كـه نيـت امـام    ي آن  كه همه كند؛ چراها را به جهاد دعوت  آن

  . چيزي غير از خير و صالحشان نبوده است
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ترين كاربرد معنايي آن براي باالبردن صدا و فرياد زدن اسـت، و در   ي نداء هم بيش  واژه
بـردن  هرگـز بـاال   ) ع(بافت اين فقره از خطبه صالحيت ورود را ندارد؛ چرا كه هدف امـام 

ي دعا در اين   صداي خود براي تنبيه نبوده است، بلكه هدف ديگري داشته كه با وجود واژه
ي معنـايي گفتـه     طور كه در تحليل حوزه  اين واژه همان. فراز از خطبه قابل بيان خواهد بود

شد، اين فراخواندن، ممكن است با برآوردن صدا و يا برنياوردن صدا همراه باشـد، كـه در   
بيان شده، كه با نوعي تشويق و ) نه فرياد زدن(ها، با برآوردن صدا   فراز توسط همخواناين 

،   دعوت كـرده، يعنـي ايـن واژه   ) جهاد(تحريض و حالتي با اشتياق، مردم را به اين امر مهم 
 قـد  إنّـي  و الأَ(جملـه  . كنـد   را در ذهن مخاطب تداعي مـي  "فراخواندني از روي شوق"

توانـد مهـم     اي كه به مراتب مي  نكته. براي جمالت ما قبل خويش استتفصيلي )  دعوتكم
  . براي بيان مطلب است)  قدو  إنّ؛  الأَ(باشد، كاربرد ادات تأكيد

  : فراز انتخاب شده
 )جـديرا  عنـدي  بـه  كـان  بـل  ملومـا،  به كان ما أسفا هذا بعد من مات مسلما امرأ أنّ فلو(

است كه يكي از فرازهاي بسيار برجستة خطبـة جهـاد    انتخاب اين فراز بدين دليل). 27/خ(
باشد و در واقع اوج آزادانديشي و كمك به همنوع، حتي اگر از ديگر اديان الهي باشند را   مي

  .كشد  به تصوير مي
  :معناشناسي واژگان متقاربة المعني در محور جانشيني

  .مات: ي منتخب  واژه
  .هلك، قضي: المعني متقاربةواژگان 

مات، يموت : شود  گفته مي. آيد  مرگ، فعل آن از باب نصر، ينصر و علم  يعلم مي :مات
 اللّـه  عنـد  اآلخـرة  الـدار  لكم كانت إن قل: (مانند. ؛ و مات، يمات و هر دو نيز صحيح است

اين در حالي است كه قرآن، ). 94/البقره)(صادقين كنتم إن الموت فتمنّوا النّاس دون من خالصة
 نـورا  لـه  وجعلنا فأحييناه ميتا كان من أو:(كند ايماني و كفر را به مرگ تعبير مي  ضاللت و بي

 كـانوا  مـا  للكـافرين  زيـن  كـذلك  منها بخارج ليس الظّلمات في مثله كمن النّاس في به يمشي
يافته، زنـده محسـوب      در اين آيه، انسان گمراه، مرده و انسان هدايت). 122/األنعام)(يعملون

ميت و ميت هر دو به معناي مرده است، كه هم مرده انسـان و هـم غيـر انسـان را     . شود  مي
  ).302: 6، ج1352قرشي، : ك.ر(شود  شامل مي
قولي باشد يا فعلـي از جانـب   . در اصل به معناي فيصله دادن به امر است قضاء. قضي

) فيكون كن له يقول فإنّما أمرا قضى إذا..(بقره 117ي   در ذيل آيه. خداوند و يا از جانب بشر
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البته در ادامه گفته شده كه اين . قضاء به معناي فيصله دادن و محكم كردن است: گفته شده
اراده، حكم و الزام، اعالم و خبـر دادن، تمـام   : واژه به معاني از جمله، اين موارد اشاره دارد

رساندن كاري يـا  اين واژه براي به اتمام ).  18- 19: همان : ك.ر(كردن و حتمي و تمام شده
  .ي مرگ، كاربرد معنايي پيدا كرده است  حرفي كاربرد داشته و سپس به طور مجاز درباره

قوط    : هلك ابـن  . (الهاء و الالم و الكاف يدلّ علي كسر و سـقوط و منـه الهـالك و السـ
 و الملـك  أو الهلـك  و الهلـك  يقـال  .الهالك: الهلك: هلك ).612: 2ق، ج.هـ1420فارس، 
ايـن واژه در  ). 503: 10تا، ج  ابن منظور، بي( مات: هالكا و هلكا و هلكا يهلك هلك الملك

همچنـين گفتـه شـده، كـاربرد ايـن واژه در      . اصل به معناي ضايع شدن و تباه گشتن است
 و: (اين واژه و مشتقات آن، معناي ذم و سرزنش را همـراه دارنـد؛ ماننـد   . است "مرگ بد"

  ). 159: 7، ج1352قرشي، : ك.ر)(59/الكهف)(موعدا لمهلكهم جعلنا
  :در بافت جمله "مات"دليل انتخاب واژگان 

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

، ))ع(امام(ي جهاد حضور نيافته باشد، بميرد، از نظر من  صحنهرا درك كند، حتي اگر هم در 
ي ستايش است و اين چنين مرگي كه از روي درك و فهم بوده، از ارزش بسـياري    شايسته

اين در حالي است كه در تحليل معناشناسي واژگان متقاربة المعني كه مورد . برخوردار است
طور كه از بررسي   ي هلَك، همان  ريافت كه واژهتوان چنين د  بررسي معنايي قرار گرفت، مي

 "مرگ به صورت بـد "آيد، به ترتيب، اين واژه   معنايي آن و نيز چينش حروف در آن بر مي
كه چينش حروف، نيز در تداعي ايـن معنـا     ي معنايي خود به ثبت رسانده و اين  را در حوزه

رساند كه از طـرز مـرگ     اي را مي  اهمهتأثير نبوده است، اين واژه نوعي ترس و هول و و  بي
توان گفت كه اين معنـا مـدنظر امـام      شود؛ اين در حالي است كه بصراحت مي  نيز ناشي مي

دادن به امر است؛ حال چـه ايـن امـر      ي قضاء هم كه به معناي فيصله  واژه. علي نبوده است
شـود    نيز قضاء گفته مـي  شايد بتوان گفت كه به اين دليل به مرگ. مادي باشد و چه معنوي

توان چنين گفت كه   اين توضيحات مي  بر  بنا. كه به نوعي فيصله دادن به زندگي دنيوي است
از كاربرد اين واژه مدنظر داشته است، اين مهم بوده كه بيان كند، اگر مسلماني ) ع(آنچه امام

وجود آمده است، از شدت ي زماني ب  آلودي كه در اين برهه  ناك و حزن ي اسف  از اين واقعه
ي ستايش است، نه مرگي كه خـود او،    ناراحتي با درايت و فهم، بميرد، چنين مرگي شايسته

ي مـات    البته از جهت ديگـر، واژه . هايش را به سبب اعمال خود فراهم آورد  اسباب و زمينه
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ص شـده و  گونه كاربرد آن خـا  افتد، و اين  فقط در مورد هر صاحب جاني اتفاق مي) موت(
هاي   ناگفته نماند كه وجود واكه. شايستگي برگزيده شدن را براي بيان مقصود بر عهده دارد

ساز در اين فراز از خطبه، براي برقراري تناسب مؤثر واقع شده است؛ چه آنكه اين فراز   هم
ث هاي روشن هستند؛ در حقيقت، به كار گرفته شدن واژگان ديگر، باع  از خطبه، داراي واكه

  .  شود  هاي آوايي مي  ايجاد ناهمواري
  : فراز انتخاب شده

  ).27/خ)(بالحرب له علم ال لكن و شجاع، رجل طالب أبي ابن إنّ( 
انتخاب اين فراز بدين دليل است كه يكي از فرازهـاي بسـيار برجسـتة خطبـة جهـاد      . 
كـارزار را بـه تصـوير    و آزادانديشـي او در ميـدان   ) ع(باشد و در واقع اوج عدالت علي  مي
برد و راه حـق و    كشد كه از هر مستمسكي براي پيروزي خود در ميدان كارزار بهره نمي  مي

. گيرد، حتي اگر به شكسـتش در جنـگ بينجامـد     عدالت و حقوق شهروندي را در پيش مي
 را به عدم آگاهي او از جنگ) ع(، اين ويژگي برجستة علي)ع(دشمنان و برخي از ياران امام

  . اند  و جنگاوري تعبير كرده
  :المعني در محور جانشيني متقاربةمعناشناسي واژگان 

  .لمع: ي منتخب  واژه
  .، فهمدراية، خبرة: المعني متقاربةواژگان 

اول ادراك ذات : درك كردن حقيقت شيء گفته شده اين واژه بـر دو قسـم اسـت   : علم
كه ثباتش به آن شـيء اسـت يـا نفـي     اي   حكم بر چيزي كه با وجود شي: دوم. شيء است
: 1389الراغـب االصـفهاني،   : ك.ر(شـود   اي كه با نبود شيء اول آن هم معدوم مي  كردن شي

به معناي دانستن و دانش است و گاهي نيز بـه معنـاي اظهـار و روشـن كـردن نيـز       ). 548
  ).43:  5، ج1352قرشي، (آيد  مي

الراغـب  (بـا فريـب و زيركـي حاصـل شـود     اي   به شناختي كه بـه گونـه  :  الدراية: دري
درايت معرفتي است كه از نـوعي تـدبير بدسـت    : معرفت و دانش) 271: 1389اإلصفهاني، 

  ). 343:  2، ج1352قرشي، : ك.ر(آيد  مي
: شـود   گفتـه مـي  . ، آگاهي نسبت به اشياء معلوم از جهت خبر داشتن از آنهـا الخبر: خبر

شناخت پيدا كردن  :خبرة. كه به من رسيد، آگاه شدم از خبري: خبرته خبرا و خبرة و أخبرت
خبر آنچـه كـه   . دانش و علم به شيء است). 228: 1389الراغب اإلصفهاني، ( به باطن امور

  ).220: 2، ج1352قرشي، ( شود  نقل و حكايت مي
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: شـود   گفتـه مـي  . شـود   ها محقق مـي   حالتي است كه با آن حقايق و نيكويي: الفهم: فهم
بـه  ). 79/األنبياء( )سليمان ففهمناها: (خداوند متعال فرموده است. اين را فهميدم :فهمت كذا

ي درك و فهمي عنايت كرد كه همه چيز را بـا آن    كه خداوند براي حضرت سليمان قوه  اين
  ).612: 1389الراغب اإلصفهاني،  :ك.ر(داد   تشخيص مي

  :در بافت جمله " علم "ي   دليل انتخاب واژه
شناسـي    گونه است كه با توجه به مفهـوم   اين) ع(گزيني توسط امام  فراز منتخب، واژهدر 
طور كه توضـيح داده شـد بـه      ي علم، همان  رسد كه واژه  به نظر مي  المعني متقاربةواژگان 
باشد و حقيقت شيء يا امري، جز منطبـق بـودن بـا      مي "درك كردن حقيقت شيء "معناي 

، از چنان استراتژي نظـامي برخـوردار بـوده اسـت كـه هـم       )ع(امام واقعيت نيست و اينكه
ايـن  .  داند و هم شرايط زماني و مكاني را  كارهاي مقابله با دشمنان را مي ها و هم راه  چالش

نيز بـا توجـه بـه     خبر ي  در مورد واژه. هاست همه، از جهت علم و آگاهي او از حقيقت آن
است كه حكايت و نقـل شـده باشـد؛ لـذا بصـراحت      معناي لغوي آن كه گفته شد، خبري 

نقـل شـده باشـد؛    .. اي نبوده است كه از راه حكايت و   مسئله) ع(توان گفت كه علم امام  مي
ي فَهم،   واژه. ها برايشان اثبات شده بود  ها مبرهن بوده و در تمامي زمينه ي آن  بلكه براي همه

شـود؛    ي علـم محسـوب مـي     يي زيرمجموعـه توان بيان داشت كه به نوعي از نظـر معنـا    مي
  .ي مقصود مورد نظر باشد  تواند دربردارنده  بنابراين، به طور جامع نمي

  : فراز انتخاب شده
 هـذه : قلـتم  الشّـتاء  في إليهم بالسير أمرتكم وإذا ... الحرّ أيام في إليهم بالسير أمرتكم فإذا (
  )27/خ)(والقرّ الحرّ من فرارا هذا كلّ البرد، عنّا ينسلخ أمهلنا القرّ، صبارة

  : بسامد حروف در فراز منتخب
اي كه در مورد بسامد حروف در اين فراز از خطبه حائز اهميت است، ذكر اين مهم   نكته

راء كه در تحليل معناشناسي انتخاب واژگان نيـز بـدان   ) حرف(باشد كه بسامد همخوان   مي
باشد؛آ تناسب هـم از جهـت معنـا،      در تناسب كامل مياشاره شد، با نظر به مضمون خطبه، 

در تطـابق  ) ع(بدين وجه كه تكرار اين همخوان كه تكرار را در پي دارد، با نگاه امـام علـي  
گونه ميدان عمـل را تـرك كـردن از جانـب پيـروان        برد، اين در حالي است كه اين  بسر مي

بلكـه ايـن كـار هميشـگي      ي زمـاني مشـخص نيسـت،     فقط مختص به يك پروسه) ع(امام
ي صالح امور در ميان اسـت،    ويژه زماني كه مسئله هاست و همين تكرار در اين عمل، به آن

البتـه ناگفتـه نمانـد كـه     . كنـد   را فراهم مي) ع(ي ناراحتي و آشفتگي امام  بيش از پيش زمينه
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ربر دارد، خالي ي فعل مضارع نيز كه نوعي استمرار را د  وجود كاربرد افعال به صورت صيغه
  . از تداعي معاني نخواهد بود

  :المعني در محور جانشيني متقاربةمعناشناسي واژگان 
  .فرارا: ي منتخب  واژه
  .هرب: المعني متقاربةي   واژه
فاألول اإلنكشاف و ما يقاربه من الكشف عن الشّيء و الثّـاني  . الفاء و الراء أصول ثالثة: فرّ

 في الواحد األصل أنّ: فرّ). 777: 1387ابن فارس، (  ال علي خفةجنس من الحيوان و الثالث د
 بـين  و بينهـا  الفـرق  و. إبـتالء  النكشاف أو إبتالء عن للتخلّص مدبرا السريعة الحركة هو: المادة
، 1360المصـطفوي،  : ك.ر( .مقصـد  إلى أو مقصد من السريعة، الحركة مطلق الهرب أنّ :الهرب

 إن الفـرار  يـنفعكم  لـن  قـل : (مانند اين آيه .است گريختن و كردن فرار بمعنى :فرّ). 52: 9ج
 رضا عدم و ميلى  بى شدت آن از مراد گاهى ظاهرا). 16/األحزاب)(القتل أو الموت من فررتم
 /الجمعه)(... مالقيكم فإنّه منه تفرّون الّذي الموت إنّ قل( ي  آيه و فوق ي  آيه در چنانكه. است

 نمـردن  راه در تالش و به مرگ او ميلى بى شدت همان مرگ، از انسان فرار كه ، پيداست)8
: ك.ر(آن اسـت   در تـالش  و ميـل  شـدت  آن از مـراد  شود، متعدى "إلى" با چون و است

  ).160: 5 ج ،1352قرشي، 
: هرب). 991: 1387ابن فارس، ( الهاء و الراء و الباء كلمة واحدة هي هرب إذا فرّ: هرب
ابـن  (الحيـوان  أنـواع  مـن  غيـره  و لإلنسان، ذلك يكون فرّ،: هربا يهرب هرب. الفرار: الهرب

 في و. السريعة الحركة مطلق هو: المادة في الواحد األصل أنّ: هرب). 783: 1تا، ج  منظور، بي
المصـطفوي،  : ك.ر(إبـتالء   إلنكشـاف  أو إبـتالء  عـن  للتخلّص مدبرا سريعة حركة أنّه :الفرّ

مانند آنچـه كـه   . فرّ: هرب، هربا. ، فرار كردن)به فتح هاء و راء: ( هرب). 251: 11، ج1360
). 12/الجن)(هربا نعجزه لن و األرض في اللّه نعجز لن أن ظننّا أنّا و: (در قرآن نيز آمده است

ما دانستيم كه هرگز خداوند را در زمين عاجز نتوانيم نمود و نيز با فرار كـردن، او را عـاجز   
  ). 150: 7، ج1352قرشي، : ك.ر. (كند  جا باشد، ما را درك مينتوانيم كرد كه او هر 
  : در بافت جمله "فرَاراً "ي   دليل انتخاب واژه

ي مورد نظر در اين فراز از خطبه، بين دو   اي كه براي گزينش واژه  در تحليل معناشناسانه
گيـرد،    در بـر مـي  ي هرَب، به طور مطلق، هر نوع حركت سريعي را   واژه انجام گرفت، واژه
ي   نظر به معناي لغـوي واژه . تواند مختص به انسان باشد يا غير انسان  حال اين گريختن، مي

توان گفت كه اين واژه، معناي، هر حركت سريعي كه بـراي رهـايي از قـرار      ميفَرَّ و فراراً 
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گـريختن را   كه هر دو واژه، معناي فـرار و  گرفتن در ميدان آزمايش است، شامل شده و اين
كند، اما آنچه كه در اين راستا، سبب تمايز معنايي آنها و كاربرد آن   براي مخاطب تداعي مي

دو، در بافت معنايي و ساختاري، اين فراز از خطبه شده است، عالوه بر معناي آنها كه ذكـر  
مـؤثر  تواند در القاگري معاني   شد، ترتيبِ چينشِ حروفي است كه در هر يك از واژگان مي

نيـز تكـرار همخـوان راء     " فـرارا "ي   طـور كـه مبـرهن اسـت، در واژه      همـان . واقع شـود 
توان دريافت كه تكرار اين همخوان در   نظر مي  ي تكرار در فعل است، و با امعان  دهنده  نشان

واژگان همنشين با اين واژه نيز وجود داشته است و همين مهم نيز توانسته در گزينش واژه 
در گزينش واژگان، هـم بعـد   ) ع(ظر نقش بسزايي را ايفا كند؛ بنابراين، آنچه كه عليمورد ن

معنايي واژه را در نظر گرفته و هم بعد تناسب واژه، چه از نظر ساختار آوايي و چه القاگري 
  . حروف در تداعي معنايي

ار از پس از توبيخ و سرزنش پيروان خود، به شرح عذرهاي آنها بـراي فـر  ) ع(امام علي
كه از زير بار مسؤليت شانه خالي كننـد، گـاهي بـه      ها براي اين آن. پردازد  ي جهاد مي  صحنه
ي شدت سرما، از انجام اين وظيفه كوتاهي به خرج   ي شدت گرما و زماني نيز به بهانه  بهانه
تراشـي    توان گفت كه در زبان عرف نيز، اين همـه بهانـه    اين در حالي است كه مي. دادند  مي

امـام  . دليل سست عنصري افـراد اسـت   به - كه جمعي است- براي نپذيرفتن يك مسئوليت، 
ها بوده، همان را  كه سرما و گرما مانع كارزار آن در اين عبارت با فرض پذيرفتن اين) ع(علي

هنگامي كه شـما  ! به خدا سوگند: فرمايد  ها قرار داده و در ادامه مي دليل ناتواني و ضعف آن
ترسيد، از شمشير بيشتر خواهيد ترسيد؛ زيرا كسـي كـه از امـر      چنين مي  رما و گرما ايناز س

ي   كند؛ چون تحمل سرما و گرما كجا و حمله  گريزد، از امور دشوار زودتر فرار مي آساني مي
رسد، كه تكرار همخـوان راء در ايـن فـراز نيـز،       چنين به نظر مي!.  با شمشير و كشتار كجا

بنـابر توضـيحات داده   . تناسب معنايي و آوايي را بيش از پيش فراهم نمـوده اسـت  ي   زمينه
براي ائتالف لفظ با معنـاي مـورد نظـر، در نظـر     ) ع(رسد آنچه كه امام علي  شده، به نظر مي

گرفته، هم اهتمام به ساختار ظاهري واژگان است و بعد معنـايي را مـورد توجـه قـرار داده     
گفت كه بحق توانسته، چينش معنايي و ساختاري واژگـان را در  توان بصراحت   است و مي

  .محور همنشيني و جانشيني واژگان برقرار سازد
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  ي زباني، موريس گرامون مبني بر القاگري آواها  بررسي نظريه. 8
  : ي جهاد  هاي القاگر در خطبه  كاركرد واكه 1.8

كه ذهن شنوندگان يـا   دارد، براي اينبدون شك، هر متكلمي كه قصد سخنراني يا خطابه را 
مخاطبان خود را براي بحث مورد نظر آماده كند، ناگزير است از ابزارهـايي بهـره ببـرد، تـا     

مندي از تكـرار     حال ممكن است، ابزارهاي كمكي، بهره. بتواند به بيان مقصود خود بپردازد
و اين مهم نيز، بستگي به ذهن ها يا استفاده از واژگاني خاص، در بافت جمله باشد   همخوان

. الضمير متكلم پي ببـرد  ها، به ما في  آماده و صاحب ذوق مخاطب دارد كه با بسامد اين واكه
كه در اين پژوهش از بحث القاگري آواها سخن به ميان آمد، سعي بر آن شده  با توجه به اين

ز همخـوان و واكـه، القـاگر    رسد تكرار آواهايي اعم ا  نظر مي كه در فرازهايي از خطبه كه به
البالغه با ذكر نمونـه بيـان تبيـين     هاي تفسيري نهج معاني خاص هستند، با مراجعه به كتاب

طور كه در بخش مقدمه نيز ذكر شد، موريس گرامـون القـاگري آواهـا را كـه      همان. گرديد
هـايي    ويژگـي هـا نيـز    ها هستند، مدنظر قرار داده و بـراي آن   ها و واكه  شامل تكرار همخوان

هـا و    هـاي واكـه    در اين راستا نيز تالش شده كـه در ابتـدا ويژگـي   . معنايي ذكر كرده است
هايي در خطبه كه در تداعي معاني نقشي مهم   هاي القاگر بيان شوند و با ذكر نمونه  همخوان

  .   داشتند، تناسب كاربرد الفاظ با معاني به نمايش گذارده شود
 voyells)(هـاي روشـن    ي معنـايي واكـه    مشخصه ):هاي اي و ا  كهوا( هاي روشن  واكه

Claire :كند؛   بخش و نجواهاي آهسته را تداعي مي  ها در متن، صداهاي تسلي  وجود اين واكه
ي   ي اين مؤلفه از نظريه  ي جهاد، تأييدكننده  ها در فرازهايي از خطبه بنابراين، وجود اين واكه
  . موريس گرامون است

 وهو أوليائه، لخاصة اهللا فتحه الجنّة، أبواب من باب الجهاد فإنّ بعد، أما: (ونه در خطبهنم
   ).27/خ)(الوثيقة وجنّته الحصينة، اهللا ودرع التّقوي، لباس
نظر در اين خطبه،   باشد كه با امعان  اي كه در اين راستا قابل ذكر است، اين مهم مي  نكته 
در ابتدا براي مردمان از فضل جهاد در راه خدا سخن بـه ميـان   ) ع(امامتوان دريافت كه   مي
هاي روشن در ابتـداي خطبـه، بـا      وجود واكه با) ع(گونه بيان امام آورد و در حقيقت، اين مي

گونـه خبـر دادن از موضـوعي بـراي      بدين وجـه كـه ايـن   . يك آرامشي دروني همراه است
كه تأني متكلم نيز در اين راستا بـا   دارد و هم اينمخاطب هم به نوعي دلخوشي را به همراه 

  . ها، قابل لمس است  وجود اين واكه
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  :  α؛ آ    aإِ : هاي درخشان  واكه
كنـد،    هاي درخشان ياد مـي  ها را به عنوان واكه هايي كه گرامون آن  هاي واكه  از مشخصه

شـود و بـا توصـيف انديشـه و       براي بيان صداهاي بلند و هياهو و همهمه به كار گرفته مـي 
توان به   در اين خطبه، مي. گيرد  ها صدا اوج مي اند كه در زمان تجلي آن  احساساتي در تناسب

  :هايي از القاگري اين واكه دست يافت  نمونه
 و سـرّا  و نهـارا،  و ليال القوم هؤالء قتال يإل دعوتكم قد إنّي و أال: (الف: نمونه در خطبه

) ذلّـوا  إالّ دارهـم  عقـر  في قطّ قوم غزي ما فواهللا يغزوكم، أن قبل اغزوهم: ملك قلت و إعالنا،
هـا جوانـه    نسبت به آن) ع(در اين فراز از خطبه، بذري از اميدواري در وجود امام). 27/خ(

كه در آغـاز خطبـه،    شود و در حقيقت، حضرت پس از آن  زند، ولي با ناميدي مواجه مي  مي
 قـد  وإنّي أال(ي   شود، با استمداد از جمله  نسبت به آن را يادآور ميتشويق به جهاد و توبيخ 

خواهد موضوع را بيشتر تفصيل دهد و ياران خود را آگاه كند كه پيش از   مي ....)إلي دعوتكم
وقوع اين حوادث، اصحابش را مكرر به مبارزه و پيكار با معاويـه و اطرافيـانش فراخوانـده    

. گويند لبيك نمي) ع(هاست كه به اين مسئله از طرف امام  ي آناست و اين عدم فهم و آگاه
افكند، كه گويي خروشي اسـت كـه آن را بايـد      در گوش چنان طنين مي) ع(ي امام  اين ناله
  . هاي درخشان بيان كنند  واكه

ـ (هاي تيره  ي قابل ذكري كه در اين فراز وجود دارد، اين مهم است كه واكه  نكته ) اُو  ـُـ
هاي تيره بيشتر از   گر شده است، و گزافه نيست اگر گفته شود كه واكه  در اين فراز جلوهنيز 
هـاي    بـا وجـود واكـه   ) ع(با اين تفصيل كه در ابتدا، امام. كند  هاي روشن خودنمايي مي واكه

درخشان، اميدواري در وجودش پديدار گشته و در ادامه با توجه به شرايط و اقتضاي حـال  
از ) ع(هاي تيره نشان از آن دارد كه امـام   و همچنين وجود واكه) ع(حن كالم اماممخاطبان، ل

اين رفتار مردمان، ناراحتي و غم وجودش را فراگرفته اسـت و همـين امـر نيـز بـا وجـود       
  . افزايد  هاي تيره، كه داراي صفت تفخيم هستند بر اين تداعي معنا مي  همخوان

  ).27/خ)(البالء وشمله الذّلّ، ثوب اهللا ألبسه عنه ةرغب تركه فمن:( ب: نمونه در خطبه
ها در القاي صداهاي مـبهم و نارسـا بـه كـار       اين واكه. u؛  او    oـــ  هاي تيره   واكه

ها عالوه بـر مـوارد فـوق،      از نظر گرامون اين واكه. انگيز نيز هستند  روند و معموال حزن  مي
شـود كـه از نظـر مـادي و معنـوي،        هايي استفاده مـي   براي توصيف اجسام، عناصر يا پديده

  . اند  اخالقي يا جسماني زشت و عبوس و يا ظلماني
  : نمونه در خطبه
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در  ).27/خ()ترضون و اهللا ييعص و تغرون، ال و تغزون و تغيرون، ال و عليكم يغار(): الف
ي اين امـر اسـت، از     تأييدكنندهطور كه جمالت ما قبل نيز   ، همان)ع(اين فراز از خطبه، امام

شايد بتوان گفت كه حزن و اندوه از اين بابت بوده كه . شود جهل پيروان خود اندوهگين مي
را فراگرفته بودند، در حقيقت بر اين امر واقـف بودنـد كـه    ) ع(افرادي كه پيرامون امام علي

د كه آن بزرگوار خير و جهاد بهترين شيوه و سالح مقابله با دشمنان است، و نيز واقف هستن
، كوتاهي كردن آنـان در  )ع(رسد علت ناراحتي امام  به نظر مي. صالح آنان را خواستار است

انجام وظايفشان بوده است و همين امر موجب شد، مورد آماج تيرهاي دشمن قرار گيرنـد؛  
ز خطبـه، در  هاي تيره در ايـن فـراز ا    توان دريافت كه وجود واكه  بنابر آنچه كه گفته شد مي
ها در انجام  كه ناشي از كوتاهي پيروان و نيز سست عنصري آن) ع(تداعي حزن و اندوه امام
  .گذار بوده است رسالت عظيم بوده، تأثير

  
  ي جهاد  هاي القاگر در خطبه  كاركرد همخوان 2.8

بـه   q ،g ،d ،bهـا    و آوايي  ، ؟p ،t ،kآواها   ها اعم از بي  اين همخوان: هاي انسدادي  همخوان
هـا    وجود پياپي ايـن همخـوان  . اند  هنگام تلفظ مستلزم خروج ناگهاني هوا با فشار به خارج

آوا "اين در حالي است كه با توجه به آنچه قويمي در كتـاب  . دهد  سبك را منقطع جلوه مي
ت و در شود كه بريده بريده اس  ها، صدايي توليد مي بيان نموده است، با اين همخوان "و القا

در واقع آشـفتگي كـه در بافـت    ). 44- 47: 1389قويمي، : ك.ر(شود   عين حال پياپي ادا مي
  . رسد  ها به اوج مي  شود، با تكرار اين همخوان  كالم توسط مخاطب دريافت مي

  :نمونه در خطبه
 درع و التّقوي، اسبل وهو أوليائه، لخاصة اهللا فتحه الجنّة، بوابأ من باب الجهاد فإنّ عد،ب أما(
ـ  وشـمله  الـذّلّ،  بثـو  اهللا سهـبأل عنه ةبرغ تركه فمن الوثيقة، وجنّته الحصينة، اهللا  وديـث  الء،بال
ـ  منـه  الحـقّ  وأديل ،بسهااإلـب هـبقل علي بوضر والقماءة، الصغارـب  وسـيم  الجهـاد،  تضييعـب

  ).النّصف ومنع الخسف،
را ) r(همخوان روان است و همچنـين راء  يك ) l(گفته شده كه الم : هاي روان  همخوان

هـا،    ايـن همخـوان  . دهنـد   هاي روان قرار مي  كه همخواني تكريري است، در گروه همخوان
ها، معاني را در ذهن مخاطـب    ي قويمي اين همخوان  بنا به گفته. اصواتي هستند روان سيال

آن باشـد را دربـر دارد   كند كه يك نوع تكرار و معاني كـه نرمـي و ماليمـت در      تداعي مي
  ).53: 1389قويمي، (



 آواها در خطبة جهاد بر اساس نظرية موريس گرامون القاگري   132

  

ات  لوعقو ،لأطفاـلا وملح! لرجا الو لرّجاـلا أشباه يا: (الف: نمونه در خطبه:) الف ربـ 
 كمـلقات. سدما وأعقبت ندما، جرّت هللاوا معرفة أعرفكم مـلو أركم مـل أنّي وددتـل ،لحجالا
و ) ع(عملشان، كه همان نپذيرفتن فرمان عليتكرار در ). 27/خ)(قيحا بيـلق تمالم قدـل! هللا

  . هاي آن حضرت براي رويارويي با دشمنان است  انديشي  عدم اهتمام به چاره
 ةرحمـا  هـذه : تمـقلـ  رّحـال أيام في يهمـإل رسيـبال تكمرأم فإذا(ب: نمونه در خطبه:) ب

ـ  في يهمـإل رسيـبال تكمرأم وإذا ،رّحـال عنّا يسبخ ناـأمهل قيظـال  ةرصـبا  هـذه : تمـقلـ  شّتاءـال
ـ  من كنتم فإذا ;رّقـوال رّحـال من ارارف هذا كلّ د،ربـال عنّا خـينسل ناـأمهل ،رّقـال ـ  رّحـال  رّقـوال
  ). 27/خ)(!رّأف سيفـال من واهللا فأنتم ونرّتف

در زبـان فارسـي، اصـواتي    ) n(و ن) m(يعني م   ها  اين همخوان: هاي خيشومي  همخوان
هـا غالبـا     شود؛ بنـابراين، ايـن واج    ها، هوا از راه بيني خارج مي  به هنگام تلفظ آن هستند كه

نق آهسته دارند، يعني در واقع اصواتي ناشي از ناخشنودي و عدم رضـايت    صدايي شبيه نق
  ).  49: 1389قويمي، (كند  را تداعي مي

 مـن  فـرارا  هـذا  كلّ البرد، انّع سلخني انهلمأ القرّ، صبارة هذه: مقلت(: نمونه در خطبه:) الف
  ).27/خ() !أفرّ السيف من واهللا متنفأ نتفرّو والقرّ الحرّ من متنك فإذا ;والقرّ الحرّ

ـ  نّإ: قريش قالت حتّي ،نوالخذال نبالعصيا رأيي علي موأفسدت(: نمونه در خطبه:) ب  ناب
 راسـا، م لهـا  أشـد  مهمـن  أحد وهل! مأبوه هللا. بالحرب له معل ال نولك شجاع، رجل طالب أبي
ـ  ذرفـت  قد اذانأ وها ،نالعشري بلغت امو فيها هضتن لقد! ي؟منّ امقام فيها موأقد تّي  يعل نالسـ !
  ).27/خ()يطاع ال نـمـل رأي ال نولك

ها گذرگاه هـوا بسـيار     وجه اشتراك اين است كه هنگام تلفظ آن :هاي سايشي  همخوان
هوا از اين معبر، صداي سايشي و صفيري به گوش  شود، تا آنجا كه در موقع عبور  تنگ مي

هـاي سايشـي لـب و      هاي سايشي كه شامل همخوان  همخوان). 54: 1389قويمي، (رسد  مي
هاي سايشي لب و دنداني و تفشـي در    باشد، همخوان  هاي تفشي مي  دنداني، لثوي و سايش

  . خطبه كاركرد داشته است
در زبان فارسـي،  ) v(و واو ) f(ها يعني فاء   ن واجاي: هاي سايشي لب و دنداني  همخوان

ي   ي مشخصـه   اين در حالي است كه دربـاره . كند  صدا را تداعي مي  رمق و كم  دمشي نرم، بي
كه در  به دليل اين  f,vهاي لب و دنداني، مثل   ها، قويمي گفته است كه، واج معنايي اين واج

: ك.ر(ها هستند و به همين سـبب بيـانگر تحقيـر و تنفرنـد      هنگام تلفظ مستلزم افزايش لب
  ). 55- 65: 1389قويمي،
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دهـد،    ي جهاد نشان مـي   هاي القاگر را در خطبه  همخوانبا نظر به جدول فوق كه بسامد 
بوده، داراي ) راء، الم: (هاي روان كه شامل حروف  توان گفت كه در اين جدول، همخوان  مي

هـا    اين در حالي است كه، اين همخوان. هاي ديگر هستند  بيشترين بسامد نسبت به همخوان
نظر در بافت   با امعان. كند  براي مخاطبان تداعي مي ي گرامون نوعي تكرار را  نيز بنا بر نظريه

ها در فرازهايي، القاگر معاني   توان دريافت كه، تكرار اين همخوان  مي   زباني و موقعيتي خطبه
نيز تكرار عمل پيروان خود را مبني بر نپذيرفتن فرمان براي مبـادرت  ) ع(بودند كه امام علي

بسـامد  . كنـد   هـا بـراي مخاطبـان تـداعي مـي       ن همخـوان ورزيدن به امر جهاد، با تكرار ايـ 
تـرين فراوانـي    هاي روان در خطبـه، داراي بـيش    هاي خيشومي كه بعد از همخوان  همخوان

باشد؛ چرا كه مضمون خطبه نيز   از پيروان خود مي) ع(گر معناي تنفر امام علي  هستند، تداعي
رغبتـي    با بـي ) ع(باشد، ولي امام جهاد مي گر فراخواندن از روي شوق و اشتياق به امر  نشان

شود و به طور معمول نيز انسان اگر چنين رفتاري از افرادي را ببيند و نتواند   افراد روبرو مي
هـاي انسـدادي نيـز      بسامد همخـوان . شود  كاري از پيش ببرد، چنين حالتي بر او عارض مي

  .د براي ترك جهاد داردجويي پيروان خو  از بهانه) ع(نشان از نارضايتي علي
  
  نتايج توصيفي مقاله. 10

هـا و    بررسي معنايي در باب كاربرد افعال ماضي، مضارع و امر، بازتاب معنايي همخوان -  1
ي منتخـب در بافـت خطبـه،      و دليل گـزينش واژه  المعني متقاربةها و بررسي واژگان   واكه

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

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

كـه افعـال    باشـد؛ چـرا   استعمال افعال با زمان ماضي ميي ديگر در اين خطبه،   نكته -  3
  .ماضي خود با نوعي تحقيق و حتميت همراه هستند

ي جهـاد، آنچـه حـائز      ي زباني موريس گرامون در خطبـه   در بخش بررسي نظريه  -  4
ها و   كاربرد واكه"دهد،   باشد و القاگري آواها را در اين خطبه مورد تأييد قرار مي  اهميت مي
شان در فرازهايي از خطبه بوده است؛ بـدين معنـا كـه در      ، با توجه به بارمعنايي  "ها همخوان

كنـد؛    در ابتدا با اميدواري مردم را به امر جهاد دعوت مـي ) ع(فرازهايي از اين خطبه كه امام
هـاي درخشـان و سـپس غالـب      اي جز نااميدي دربرنداشته، در ابتدا، بسامد واكه  ولي نتيجه
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تـرين    هاي فوق الذكر، مهـم   رسد از ميان واكه  هاي تيره مشاهده شده و به نظر مي  واكه شدن
كه در اين خطبه، گله و شكايت آن   هاي تيره بوده است؛ چه اين  ها، كاركرد واكه  كاركرد واكه

توانسته است با جمالتي چند، ) ع(رسد و امام   حضرت از نافرماني پيروانش به اوج خود مي
  .هاي القاگر، اين مهم را به ذهن مخاطب القا كند  اه با كاركرد واكههمر

تفشـي   - هاي سايشـي  توان به بسامد همخوان  ها، مي  از كاركردهاي معنايي همخوان -  5
هاي خيشـومي كـه بـا عـدم       كه در بيان شكوه و شكايت كاربرد دارد، و نيز بسامد همخوان

هـاي    براي ترك جهاد متناسب بوده، و بسامد همخوان تراشي افراد  از بهانه) ع(رضايت امام 
  .كند، اشاره نمود  روان، كه نوعي تكرار را تداعي مي

  آيا ائتالف لفظ با معني در خطبة جهاد وجود دارد؟ -  1
ي زباني موريس گرامون مبني بر القاگري آواها، چگونه در خطبة جهاد پيـاده    نظريه -  2

  شده است
هـا و    از بهانه تراشي افـراد، ايشـان از كـدام واكـه    ) ع(رضايت امامبا توجه به عدم  -  3

  هاي مطرح شده در نظرية موريس گرامون، براي بيان مقصود خود بهره برده است؟  همخوان
  
  ها نوشت پي

 

قرار با يكديگر ) ساختار نحوي (ي ميان واحدهايي است كه در تركيب   ي همنشيني، رابطه  رابطه- 1
دهند و روابط جانشيني در محور عمودي كالم،   گيرند و واحدي را از سطح باالتر تشكيل مي  مي

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

رد بندگان بـه امـوري همچـون    شود و نيز در مو  افعالي است كه از جانب خداوند صادر مي: فتنه- 1
گـردد و هـر گـاه فتنـه از جانـب        قتل و عذاب، از اعمال ناخوشايند اطالق مي ،ها  مصيبت ها،بال

امـر الهـي باشـد،     پروردگار باشد، از روي حكمت و تدبير است، اما اگر از سوي ايشان و بدون
 وَ (: ماننـد  موارد متعدد فتنه مذمت نمـوده اسـت؛  لذا خداوند انسان را در مخالف حكمت است؛ 

َنةُ     ).591: 1389الراغب اإلصفهاني، ()191/البقره)(اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشدُّ  اْلِفتـْ
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