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 چکیده 

 ارزش. کرد ظهور بيستم قرن در که است ادبی نقد مکاتب جدیدترین از یکی گرایییا همان صورت فرماليسم
 و هاعبارت ان،واژگ فرم کارگيریهب شيوة بر مبتنی نخست درجة در فرماليستی نگاه از ادبی اثر یک زیباشناختی

 خطبة» حليلی،ت رویکردی با و گراییصورت مکتب مبانی بر تکيه با حاضر پژوهش. باشدمی متن ساختار کيفيت
آوایی  واژگانی، منظر سه از جستار این در عبارات فرم و ساختار. است داده قرار بررسی مورد راالبالغه نهج در «فتنه

 و تجمال واژگان، فرم بودن خالقانه ميزان تبيين پژوهش این انجام از هدف. است شده تحليل صرفی، -و نحوی
ا اتخاذ ب که پژوهش حاکی از آن است نتایج. باشدمی مخاطب برانگيختگی و خطبه مضمون رساندن در آن نقش

افزایی، از گذر تناسب معنایی، تکرار و تقابل واژگان در قالب ساخت ترکيبات تازه، انسجام خاصی در هشگرد قاعد
    متن حاکم شده است.  

که ارتباط معنایی مستقيمی با مضمون متن دارند، مفهوم را  واژگان با تکرار برخی از حروف آوایی آهنگضرب    
های نحوی مشترک و جمالت تدهد؛ همچنين تکرار ساخال میبه شکلی ملموس و قابل فهم به مخاطب انتق

تر ساز متن، زمينه را برای جلب توجه بيشعنوان یکی از عوامل برجستهکيد و قسم بهادوات تأکوتاه، تکرار  اسمية
 دارد. خوانیهم و تناسب خطبه کلی مضمون با برانگيزی اعجاب نحو مخاطب فراهم ساخته و به
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 مقدمه .1
 ادیبان، توجه مورد دیرباز از که هاستنامه و هاحکمت ها،خطبه از ایمجموعه البالغهنهج ارزشمند کتاب

 عانوا از مخاطب، به مفاهيم بهتر انتقال برای کتاب این در. است گرفته قرار شناسانسخن و ناقدان
 بالغت و نقد اصول براساس هاظرافت این از برخیگرچه  ؛است شده استفاده زبانی و ادبی هایظرافت
 نقد ذرگ ازالبالغه نهجکار رفته در به ادبی هایزیبایی همة شده اما آشکار مخاطب برای( کالسيک) سنتی

البالغه براساس نهج متن تحليل و بررسی به بيشتر کالسيک ادبی نقد زیرا شود؛نمی روشن قدیم بالغت و
 هاطبهخ در آن وسيلةبه که مضامينی با عناصر این هرابط از کمتر و پرداخته آن در موجود بالغی هایآرایه

ن های زیباشناختی مترسد تاکنون بسياری از جنبهبه نظر میرو از این. است گفته سخن شده، آفریده
 که اشدب ویژگی همينبراساس  شاید شد؛ خواهد کشف زمان گذشت با تدریج به و پنهان ماندهالبالغه نهج
 کالم زا باالتر و خالق کالم از ترپایين را)ع( علی سخن ،البالغهنهج شرح بر خود ةمقدم در الحدید ابی ابن

 گراشکل نقد اصولبراساس  گرانبها اثر این تحليل .(1/22 :1331 الحدید، ابى ابن) است کرده معرفی مخلوق
 د.سازمی آشکارتر مخاطب بر را، آن در نهفته ادبی هایظرافت از برخی( فرماليسم)

  مسئله. بیان 1-1

 با و زبانشناسی ثيرأت تحت بيستم قرن در که است ادبی نقد مکاتب از یکی (Formalism) فرماليسم
 شميسا،) آمد وجود به روسيه رد 2یاکوبسن رومن و 1شکلوفسکی ویکتور چون شناسانیزبان هاینظریه
 اثر در ناسیشزیبایی عناصر و شکل یافتن غلبه بر که است رویکردی» اصطالح در فرماليسم(. 121: 1333

 شکلية(. ماده ذیل :1832 وهبه،) «پردازدمی
 برای ار اثر آن معنای و ساختار ادبی، اثر یک وتحليلتجزیه با تا کندمی تالش نقد، جدید ةگون این    

 ؛(21: 1333 شميسا،) دهد توضيح را است شده اثر این غنای سبب که قوانينی سپس کند، آشکار مخاطب
که از نام آن  طورهای تاریخی و اجتماعی کمتر مورد توجه ناقد ادبی بوده و هماندر این نوع نقد تحليل

 ساخت؛ و صورتهب دادن اهميت یعنی فرماليسم» بنابراینشود؛ بيشتر به فرم و شکل اثر پرداخته می دیآیبرم
 زج چيزی فرم وظيفه و فرم ایجاد جز چيزی هنرمند وظيفة همچنين،. نيست کار همين جز چيزی هنر و

 گفتن چه ادبيات هافرماليست نظر از .(31: 1313 کدکنی، شفيعی) «نيست هاتداعی و احتماالت ایجاد
 تازه حتوایم تازه شکل: »گویدمی شکلوفسکی که است اساس این بر است؛ گفتن چگونه بلکه نيست،

دگی کوشد تا زندر تحليل متون به شيوه نقد فرماليستی ناقد ادبی می .(1/33: 1312 احمدی،) «آفریندمی
 ؛شوندمی تحليل خودشان کمک به ادبی متن سازنده مؤلف را در حاشيه قرار داده و معتقد است که عناصر

به همين دليل در این  (.1/22 :همان) «نگيرند کار به را «متن» جز چيزی تا کنندمی تالش رواین از»
 بمکت در لف استفاده شود.ؤبيشتر از واژه م)ع( علیجای نام مبارک امام پژوهش تالش شده است تا به

. شودمی توجه ادبی اثر «قالب» و «ساخت» به مؤلف، نيت و محتوا و مضمون به توجه از بيش فرماليسم

                                                           
1. Victorshoklifsky 

2. Jackobsen 
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 و خشدب جان مرده کلمات به تواندمی که گيرندمی نظر در ساحری را نویسنده یا شاعر آنان ،گریدعبارتبه
 با کهآن هخالص و گردد معانی حشر سبب رستاخيز این تا شود کلمات در رستاخيزی ایجاد سبب اصطالحبه

 ادبی و ازیب اثری ،متن دهندةتشکيل عناصر در درونی روابط ایجاد و زبانی گوناگون شگردهای از استفاده
که همگان بر آن اشراف دارند نثر موجود در  گونههمان (.113-112: 1313 ميرصادقی،) نماید خلق

ی های منثور از حيث روانالبالغه ترکيبی از نثر مسجع و نثر ساده است؛ و گاهی این عبارتهای نهجخطبه
نویسندگان این  البالغهای نهجهدر خطبه گردند. ویژگی یاد شدهو موسيقی کالم، تبدیل به شعری منثور می

ها فرماليسته ؛ چرا کبه تحليل این خطبه بپردازند براساس مبانی نقد فرماليستیکند تا می یاریپژوهش را 
 دانندای را نيز به ادبيات نزدیک میاما نثر خطابه ،برای اثبات نظریات خود به شعر تمایل بيشتری دارند

سم و مکتب فرمالي هایویژگی اند بعد از اشاره بهجستار نویسندگان کوشيده(. در این 13: 1333)تودروف، 
  :بپردازند از منظر نقد فرماليستی« فتنه» زیر به تحليل خطبه سؤالبا هدف پاسخ به  آن، بيان مبانی نظری

 آوایی، یسطح تحليل واژگانسه در عناصر متن خطبه  ، انسجام بينمبانی نظری نقد فرماليسمبراساس     
 چگونه نمود یافته است؟  و ساختار نحوی 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-2

 و قدن مورد ادبی هایجنبه برخی ازالبالغه نهج کتاب کهنیا با گفت توانمی شده انجام هایبررسی با
خود ست و این ا نپرداخته «فتنه خطبة» فرماليستی نقد به مستقلی پژوهش تاکنون اما ؛گرفته قرا واکاوی

صر مورد معا که کتب دینی از گذر مکاتب نقدیزیرا زمانی ،رساندبه نوعی تازگی این نوع از پژوهش را می
های نهفته آن را در پيش چشم مخاطب گذاشته شود، همين امر سبب بيشتر بررسی قرار گرفته و زیبایی

 دهة یک در فرماليستی نقد هب مرتبط هایپژوهش از برخی گردد.شدن شور و شوق خواننده به آن اثر می
  از: عبارتند اخير،
 دبياتا مجلة در شده چاپ ناظميان هومن از «واقعه مبارکة سورة در سازیبرجسته و زداییآشنایی»مقاله  •

 سازیبرجسته و زداییآشنایی دیدگاه از مقاله این در محترم نویسنده ؛1383 بهار ،11 شماره انسانی علوم و
حالت عادی به خود گرفته و  زبان، در که واژگانی و پرداخته «واقعه» سورة ادبی هایزیبایی بررسی به

 اطبمخ به جدیدی معنایی بار سوره این در واژگان همان کاربرد ولی هستند، گیروزمره به اصطالح دچار
  است. کرده تحليل را کندمی القا

 نجمنا مجله در شده چاپ ناظميان هومن از «تکویر مبارکه سوره در محتوا با ساختار و فرم پيوند»مقاله  •
 و موسيقایی و زبانی ساختار پژوهش، این در ؛1382 تابستان ،21 شماره عربی، ادبيات و زبان ایرانی

 اصیخ نظم آن از حاصل برآیند که است گرفته قرار واکاوی مورد سوره محتوای با آن ارتباط چگونگی
 .جریان دارد سوره این در هاعبارت و واژگان بين که است

 رد شده چاپ سعيداوی علی و احمدیان حميد از «(ع)علي ماملإل الوالیة لخطبة شکالنیة دراسة» مقاله •

 فضای متفاوتِ دو در هاعبارت فرم مقایسه با در این مقاله ؛1382 پایيز ،11 شماره نقدیه، اضاءات مجله
 براساس مبانی نقد فرماليسم( باطل جبهة وصف در دیگری و حق جبهة وصف در یکی) حاکم بر متن
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 یآوای آهنگضرب و بالغی هایآرایه واژگان، تناسب جمالت، نحوی فرم که شده گيرینتيجه چنين
 بمخاط به شکل بهترین به را مذکور گروه دو بين تقابل و بوده مضمون راستای در همگی کلمات

  .رساندمی
 پژوهشی –از علی نجفی ایوکی و نيلوفر زریوند، فصلنامه علمی  «خطبه قاصعهنقد فرماليستی »مقاله  •

ذیل مبانی نقد فرماليسم  اساسبر؛ نگارندگان 1382، 13)س( شماره دانشگاه الزهرا زبان پژوهی
 رمونیاو ههای بيانی پرداخته رایهآی توازن آوایی، واژگانی و نحوی و کاهی به بررسقاعده و افزاییقاعده

يل شایان ذکر است در تحلاند. قاصعه از منظر فاکتورهای مذکور را به اثبات رسانيده عناصر متن خطبه
     این مقاله استفاده شده است. نوین بکار رفته در های نگارشیآوایی پژوهش حاضر از برخی شيوه

يد رضا ميراحمدی ساز علی نجفی ایوکی و  «نقد فرماليستیشناسی خطبه آفرینش در پرتو زیبایی»مقاله  •
در این پژوهش به ؛ 1382، 13شماره سال هفتم،  حدیث پژوهشی –نيلوفر زریوند، فصلنامه علمی و 

کاهی که نویسنده در راستای افزایش ادبيت و انسجام متن افزایی و قاعدههای قاعدهبررسی انواع گونه
 گرفته پرداخته شده است.  کارهب
 ادبی ثرا یک تحليل به فرماليستی نقد اصولبراساس  یک هر محترم نویسندگان فوق هایپژوهش در   

      .اندپرداخته

 . پیشینۀ پژوهش1-3

البالغه انجام شده، بيشتر براساس مبانی نقد کالسيک و سنتی مطالعاتی که در حيطه نهجرسد به نظر می
از این کتاب ارزشمند مورد بررسی قرار  شماریهای انگشتخطبه از دیدگاه نقد فرماليسم صورت گرفته و

ی این خطبه های درونو زیبایی نپرداخته« فتنه»پژوهش مستقلی به بررسی خطبه  اما تاکنون ؛گرفته است
 انتقال ایهرو نویسندگان در پژوهش حاضر، روشواکاوی نشده است. از این فرماليستیاساس مبانی نقد بر

تی از منظر نقد فرماليس در متن خطبه را نحوی و آوایی واژگانی، مختلف هایگونه به معانی القای و مضمون
 اند.رود مورد تحليل و بررسی قرار دادهشمار میکه یکی از جدیدترین مکاتب نقد ادبی معاصر به

   

 فرمالیستی مبانی نظری نقد .2

 سازیزدایی و برجستهآشنایی. 2-1

یکی از ارکان اصلی مکتب فرماليست روس است، نخستين بار توسط شکلوفسکی، در  زدایی کهآشنایی
ند تا متن کادبيات مطرح گردید و منظور از آن شگردها و فنونی است که شاعر یا نویسنده از آن استفاده می

ادبی خود را در چشم مخاطب بيگانه سازد؛ این نوع شگردها در همه آثار ادبی موجب تغيير شکل و 
 (.111: 1331دهد )علوی مقدم، سازی زبان گشته و زبان معمول را ناآشنا جلوه میبرجسته

زدایی یعنی اثر ادبی بر سر راه مخاطب خود ایجاد مانع کند و از این طریق سبب کندشدن ادراک آشنایی    
به اصل مطلب برساند؛ اما این بمعنای پيچيده و مشکل کردن متن در  جیتدربهمخاطب از متن گردد و او را 
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 .(33-33 :1333)نفيسی،  تر از امکانات معنایی واژگان استجهت نفی معنا نيست، بلکه برای درک کامل
د: نظم برد؛ ماننزدایی بهره میشاعر از شگردهای زیادی برای آشنایی معتقدند هافرماليست بر همين اساس

 :1312 ،احمدی... ) مجاز کنایه، نوآوری واژگانی و ،و همنشينی واژگان، ساختن واژگان ترکيبی، استعاره
 ،آید که نویسنده با استفاده از شگردهای فوقدست میهای یاد شده این مهم بهبراساس تحليل(. 1/31-38

گيرد و از این روش توجه مخاطب را به میکار هبساختن زبان ادبی خود در جهت برجسته را زداییآشنایی
 نقد هاینظریه از مبانی وزدایی نتيجه آشنایی ،سازیکند. برجستههنر و زیبایی موجود در متن جلب می

اش ثر در بافت کالم را مورد کنکؤ، عوامل مکردی ادبی به متون منظوم و منثورکه با روی است فرماليستی
 بيان شيوه هک یاگونهبه زبانی عناصر کارگيریبه یعنی سازیبرجسته ها،فرماليست دیدگاه دهد. ازمیقرار 
 به و دهدمی اهميت واژه هر به شعر، در واژگان همنشينی و نظم .(1/33: 3313 ،صفوی)کند  نظرجلب

 تهبرجس شعر در را واژگانی یا واژه نجاماسر شاعرانه زبان شگردهای. شودمی حقيقت ذات 1«ماالرمه» اعتقاد
سازی در برجسته .(1/38: 1312 احمدی،) سازدمی جدا اشروزه هر کاربرد و معنایی بار از را آن و کندمی

یجاد ابرانگيزی را در کالم ملهای تأصحنه ،شناختیمندی از عناصر ادبی و زیباییخالق اثر ادبی با بهره
را  ازیسگردد. برجستهمخاطب، سبب القای معانی موردنظر خود به خواننده می توجهجلببر عالوه کند ومی
 از را شعر زبان... و قافيه وزن، همچون عواملی آن در که موسيقایی گروه ؛کرد تقسيم گروه دو به توانمی

 گردندمی واژگان رستاخيز سبب که عواملی گروه این در زبانشناسيک؛ گروه و سازندمی جدا روزمره زبان
 گيرد: نخستمی صورت به دو شکل سازی. برجسته(33: 1313 کدکنی، شفيعی... )و مجاز استعاره، از عبارتند

 برده نام هنجارگریزی یا کاهی قاعده با آن از که خودکار زبان بر حاکم قواعد از خروج و عدول طریق از
 :1333 )شميسا، شودمی افزاییقاعده به منجر که زبان بر حاکم قواعد بر قواعدی افزودن دوم و شودمی

 است شده یاد آفرینینظم جهت عاملی دوم مورد از و آفرینی شعر ابزار عنوانهب اول مورد از .(133
 .(23 :1333)صفوی،

 افزاییکاهی و قاعدهقاعده. 2-2

 حرافان طریق ازسازی این نوع برجستهاست؛  سازیبرجسته هایشيوه از یکی( هنجارگریزی) کاهیقاعده
 زیهنجارگری»خاطرنشان کرد که  دبای. گيردشکل می متعارف زبان با هماهنگیعدم و معيار زبان قواعد از

 شودیم منجر غيردستوری ساختی به تنها انحرافات این از برخی زیرا نيست؛ معيار زبان از انحراف هرگونه
آميزی، کنایه، صنایع ادبی همچون استعاره، مجاز، حس (.1/31 :1333 صفوی،) «ندارد زیبایی گونههيچ و

 يرندگمیهای ادبی هستند که در حيطه هنجارگریزی مورد مطالعه و بررسی قرار زیبایی ازجملهایجاز و ... 

 اند.نپرداخته دليل اطاله کالم به آناما پژوهشگران در این مقاله به ؛(33 :1313 )شفيعی کدکنی،

مقابل  درست دررود شمار میدر مکتب فرماليسم روس بهسازی های برجستهیکی از شيوهکه افزایی قاعده    
)علوی  «افزودن قواعدی بر قواعد زبان هنجار و عادی است» قاعده افزایی چرا کهگيرد؛ کاهی قرا میقاعده
 یسوهبشود تا اثر او از نثر با افزودن قواعدی بر زبان معيار سبب می مؤلفدر این روش  .(111 :1311 مقدم،

                                                           
1. Mallarme 
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 ،این هنر نشانگر توانایی نویسنده در برجسته ساختن متن اثر در ذهن و چشمان مخاطب نظم سوق داده شود؛
ترین افزایی چيزی نيست جز توازن در وسيعفرایند قاعده»معتقد است:  سنیاکوب جهت تفکر بيشتر است.

؛ تکرارهایی که در (1/131: 1333)صفوی،  «شودمفهوم و این توازن از طریق تکرار کالمی حاصل می
گردد و واژه یا گروهی از واژگان را در پيش چشم خواننده برجسته کرده و نهایت سبب نظم در کالم می

وازن و نظم افزایی تدهگونه که گفته شد نتيجه قاعهمانگردد. متن می مل بيشتر خواننده درتأ سبب درنگ و
 قابل واکاوی و تحليل است.  است که در سه سطح واژگانی، نحوی و آوایی،

 «زاییافقاعده»که خالق اثر از طریق  شگردهای زبانیتا  ویسندگان در این پژوهش بر آن استتالش ن    
کالمش در ذهن و چشم مخاطب گردد؛ را در سه سطح  یسازبرجستهو  ییزداییآشناکار گرفته تا سبب هب

 مورد واکاوی قرار دهند. واژگانی، آوایی و نحوی
 

 تحلیل سطح واژگانی خطبه .3

 تبلور نتریملموس واژه زیرا شود؛می آغاز «واژه» بررسی با هافرماليست در دیدگاه ادبی اثر یک نقد فرایند
گيرد  ارقر توجه مورد باید هاواژه ضمنی معانی هم و مستقيم معانی هم بررسی این در است که فرم و شکل

 نقد در .آیدمی دستبه متن کلی شکل و هاواژه بين ارتباط که هاستبررسی این در .(213: 1332 پاینده،)
 رفته کاربه واژگان ميان این در آورند؛می وجود به آن دهندهتشکيل عناصر را ادبی اثر محتوای فرماليستی،

 .دارد خاصی اهميت زبان در «واژه» صورتگرایان دیدگاه از زیرا ؛هستند برخوردار بدیلبی نقشی از متن در
ی توان به بررسشود؛ که میزبان است که در این سطح به آن پرداخته می داریمعنترین واحد واژه کوچک

آن از نظر ساختمان واژه و شيوه ساخت، نوع گزینش واژه، ميزان استفاده از ترادف معنایی کلمات و تکرار 
 بافت یک در که شودمی افزوده آنها اعتبار به زمانی واژگان همين اما ؛(233 :1381آنها اشاره کرد )فتوحی، 

 با یفرماليست نقد در واژگان زیرا ؛باشند ثرؤم مخاطب به خاص مفهومی انتقال در و گيرند قرار ساختاری
 خواهد پيام و نامع شدنتباه سبب جایگزینی و تغيير هرگونه و دارند کامل تناسب و ارتباط متن عناصر دیگر

 .شد

 تناسب معنایی واژگان. 3-1

ها در ساختار جمله، سبب برجسته شدن زبانی شده و خواندن متن در متون ادبی گزینش و نوع چينش واژه
لی مایه اصتناسب واژگان با درون متن حاضرهای گرداند. یکی از ویژگیتر میرا برای مخاطب دلنشين

 کلمة «َماَج َغیَهُبها» عبارت در برای مثال ؛هاستشدن امور، زمان ورود فتنهدرهم ناکی وخطبه یعنی شبهه

 نشد درهم و سرگردانی آشفتگی، اضطراب، بر آشکاری داللت واژه این ؛است «موج» مشتقات از «ماج»

 یکدیگر در مردم: الناسُ ماج و یـموجونَ الناسُ ؛امواجه اضطربت موجاً: یـموجُ البحر ماج» ؛دارد امور

 بيان کرده« موج»آشفتگی را در واژه  نيز خداوند(. 2/338: 1212، «موج»ماده  ،منظور.ابن) «ختنديدرآم

 برخى با بعضى اآسموج تا کنيممى رها را آنان روز آن در و ﴾بَ ْعض   ِفي يَ ُموجُ  يَ ْوَمِئذ   بَ ْعَضُهمْ  وتَ رَْکَنا﴿: است
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 ماج. »است شده گرفته کاربه هافتنه بروز هنگام در انسان برای مجازات سپس ؛(88/کهف...« )درآميزند
 شدت «غیهب» واژة با با ترکيب این کلمه(. 2/233 :1218 زمشخری،) «فیها ي موجون وهم: الفتنة فی الناسُ 

: یهبالغ» ؛است تاریکی و ظلمت معنای به «غیهب» زیرا ؛شودتر به مخاطب القا میملموس ناکیشبهه
 شدة: یهبالغ» ؛کندمی تعبير« غیهب» به «رفت تاریکی در مرد :الظلمة فی سار: الرجل اغتهب قد. الظلمة

 موی اهسي اسب ،سواده اشتد   اذا: غیهب ادهمُ  فرس   سواد مظلم  : غیهب ج مل  . ن حوه و الجمل و اللیل سواد

 و نسيان معنای به «غیهب» ریشة(. 3/238 :بيتاماده غهب  زبيدی،« )یابد شدت آن سياهی کهزمانی

 ماده غهب فارس، ابن) «الشیء عن الغفلة: َغَهب. »دارد تاریکی با زیادی تناسب که است آمده نيز فراموشی
از نظر  .دارد بيشتری نمود تاریکی یافتن شدت زمان در فراموشی و غفلت که چرا ؛(1/331: 1818

گردد یی میزداها ساخت ترکيبات معنایی جدید یکی از شگردهای زبانی است که سبب آشناییفرماليست
ب سب یکدیگر با آنها ترکيب و( غيَهب و ماجَ) واژه دو این از لف با استفادهؤ(. م38-1/31: 1312 )احمدی،

 ایه متنرسد درون مبه نظر میاز این طریق  و برجسته شدن این عبارت گشته و خلق ترکيب معنایی جدید
 دهمخاطب القا نمو تر بهفتنه است به آوردن روی زمان در تاریکی و ناکیشبهه و امور شدن درهم که شدت

بر تناسب با درون مایه اصلی خطبه عالوه شد اشاره آن به که معانی در مذکور واژگان کاربرد. است شده
 ؤلفم خالفت زمان در حاکم اجتماعی احوال و با اوضاع در تناسب نوعی یعنی اضطراب و آشفتگی امور به

 ارآلودغب با و ختهيدرآم باطل با را حق خود اهداف پيشبرد برای گرانفتنه آن در که ایجامعه ؛باشدمی نيز
 .کردند فراهم شانمبهم عقاید و افکار تاز و تاخت برای ميدانی فضا کردن

 ظارانت خالف که رود کاربه ایگونهبه واژه یک که است جایی هاواژه رستاخيز عوامل ترینمهم از یکی    
این سخن یعنی آفرینش کلمات و ترکيبات در ساختاری نو و  (.28: 1313 کدکنی، شفيعی) باشد خواننده

ردد گزبان می ساختن برجستهشود؛ و سبب ای که به زبان هنجار و عادی افزوده میهمچنين معنای تازه
  (.182: 1331 ،زاده)گلی
 جامعه از ترکيب در هافتنه فراگيری سرعت و شدت رساندن خطبه برایاین در  مؤلفدر این راستا،     

 بر بکلَ ؛دهدمی را خود ظاهری معنای همان «َکَلب» نخست نگاه در. استفاده کرده است «َکَلُبها اشتد  »

 «البَکَلَب الفرس کلباً: َهَمَزه بالک» است مهميز با اسب زدن معنی به اصل در «کلب» مادة از «طََلب» وزن

 ترعميق پيامی و فراتر معنایی واژه، این دقيق بررسی اما ؛(183: 1312ماده کَلَب،  ،دیگرانو  ، منتصرانيس)

 انبي آن مشتقات و «کلب» کلمه با چيزی هر سختی و شدت عربی، زبان در. کندمی القا مخاطب به را

 روزگار یسخت شدت یعنی :الزمان ُکلبة أصاب هم. یسخت و رنج از پر ایزمانه :َکلب و کالب دهر  . »شودمی

 قبل من شّدة کل  : الکلبة: »گویدمی ابوحنيفه(. 233/ 1882:3، ماده کلب عباد، ابن) «برگرفت در را آنها
اده م منظور، ابن) «است آن غير و قدرت و قحطی زمان در سختی و شدت هر کلب :وغیره والسلطان القحط

 طبمخا به فتنه سختی شدت ميزان رساندن به واژه این از استفاده کهنیا شگفت(. 1/121 :1212 کلب

 زیرا ؛کندیم اشاره نيز جامعه افراد بين در فتنه جریان از ناشی شبهات سرایت سرعت به بلکه شودنمی ختم
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 گاز را او سگ که است کسی فریاد وسط، حرف حرکت با کَلَب»: آمده المحيط قاموس در که گونه آن

 این و شودمی عارض او بر انسان گوشت گرفتن گاز با که است سگ «هاری» و جنون همان کَلَب گرفته،

: 1223 ،«کلب»ماده  :فيروزآبادی« )شودمی نيز انسان دچار هار سگ گرفتن گاز از که است جنونی شبيه

 شوندمی متمایل جامعه افراد دیگر به هار سگان همچون گرانفتنه که آمده چنين نيز خطبه این در ؛(1/132

 قشّرت و جمود در را اسالمی جامعه» که کشدنمی طولی کنند ومی آلوده خود مسموم عقاید به نيز را آنان و

 روز به روز و یافته فزونی شانهاری کهآن از پس برند،می فرو نادانی و حماقت و تحجّر و( نگری سطحی)

 کنار در واژگان این از استفاده شد، مالحظه که طورهمان(. 33: 1333 مطهری،) «کندمی سرایت دیگران به

 زبانیا ب مضمون این بيانرسد به نظر می از این رو ؛دارد خطبه بر حاکم فضای با خاصی تناسب یکدیگر

 و ذارترتأثيرگ مراتب در پيش چشم مخاطب، به «کَلَبُها اشتدّ» عبارت ساختن برجستهو با  ملموس و ساده

   است. ترفهم قابل

َنتُ ُهْم ف» عبارت گردد. درشدن آنها در ساختار جمله می در متون ادبی، نوع چينش واژگان سبب برجسته     ت ْ
رکيب به در این ت «شوهاء» واژه یريکارگبهبا ( و ترسناک زشت هاىچهره با هایىفتنه) «...َشْوَهاَء َم ْخِشی ةً 

 زشت معنی به «شوه» ماده از «شوهاء» ؛ زیرادر چشم مخاطب برجسته شده استاین واژه رسد نظر می

 اما ؛(318-13/313: 1212ماده شوه  منظور، ابن« )قبیحة کانت اذا: شوهاء وامراة   اشوه رجل  . »است چهره

 یابيمدرمی لغت، هایفرهنگ در «شوهاء» واژه بررسی با که گرددپدیدار می واژه این در گاهسازی آنبرجسته

 لقهال خ القبیحة الوجه: الشوهاء. »زیبا هم و دهدمی زشت یمعنهم یعنی ؛است «اضداد» از کلمه این که
ا( )بيت ماده شوه )زبيدی، («زیبا چهره همچنين و زشت چهره یعنی شوهاء) حسنة رائعة الجمیلة،: يضاأو 

 خود ارافک که فتنه آراسته و زیبا چهره ابتدا ؛دارد نظر فتنه روی دو به خطبه در واژه این کاربرد .(33/221
 در ردمم تا دهدمی نشان تربرجسته را باطل آراستگی این با و است کرده مزیّن و پوشانده حق لعاب با را

 و تزش چهره فتنه در «شوهاء» دیگر وجه بپذیرند؛ زودتر را آن و شوند تردید دچار باطل از حق تشخيص

 هنمونر ویژگی این به را مخاطب «مخشیة» واژه ترکيب و همنشينی با با که است آن ترسناک و تاریک
و با وجود  دارد آشکار نمودی خطبه این هایواژه تمام در حيات و پویایی شد، مالحظه هکچنان. دشومی
اساس اصول نقد ادبی معاصر مورد کنکاش توان آن را برباشد، میی کهن میکه متن در زمره متون ادباین

 و بررسی قرار داد. 

 تکرار واژگان. 3-2

ژه و یا شود، تکرار یک واسطح تحليل واژگانی به آن پرداخته میدر نقد فرماليستی، یکی از مواردی که در 
 جز يستن چيزی افزاییقاعده تر نيز گفته شد، فرایندگونه که پيشزیرا همان ؛یک گروه واژه در جمله است

 مبنای رب اثر یک بررسی شود. درمی حاصل کالمی تکرار طریق از توازن این و مفهوم ترینوسيع در توازن
 رود.می شمارهب اثر آن محتوای تبيين و توضيح در ثيرگذارتأ عوامل از یکی «تکرار» فرماليستی، نقد اصول
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 زا بسياری در اما آورند،می شماربه فصاحت در ناسازگاری ایجاد عوامل از را تکرار برخی کهاین وجود با
 شانن معنایی ساخت در را واژه آن اهميت کلمات از برخی گيرد. تکرارمی شکل تکرار با کالم بالغت موارد،

تکرار واژگان در یک اثر ادبی از طریق قاعده . (113: 2111 فرج،) کندمی داللت متن در محوریتش بر و داده
 ای است کهثيرات و بهترین وسيلهأترین عوامل تاز قوی» گردد؛ چرا که تکرارزدایی میافزایی سبب آشنایی

 ؛گرددو منجر به برجسته شدن زبانی می( 88 :1313)شفيعی کدکنی،  «کندمی ه یا فکری را به کسی القاعقيد

َنةِ فَِإنِّي فَ َقْأُت َعْیَن » فرازهای در «فتنه»تکرار واژه  مثالً  اْلِفتَ  نِ ِإن  َأْخَوَف  ب  َهْت،ِإَذا َأقْ بَ َلْت شَ  اْلِفت  َنَ ، ِإن  اْلِفت ْ
َنةُ ِعْنِدي َعَلْیُكْم  َنت ُ َعْمَیاُء ُمْظِلَمة ، َترُِد َعَلْیُكْم  ِفتْ َنة  بَِني أَُمی َة فَِإن  َها  ِفت ْ در « بالء»و همچنین واژة « َشْوَهاءَ  ُهمْ ِفت ْ

َصَر ِفیَها وَأْخطَأَ َمْن َأبْ  اْلَباَلءُ َأصاَب و  بَِلی تُ َهاَعَلْیُكْم، َعم ْت ُخط تُ َها وَخص ْت  اْلَباَلءِ تْسَتِطیُلوَن َمَعُه َأي اَم »فرازهای 
َها، وال يَ َزاُل  اْلَباَلءُ  کدیگر دارند، در دیدگاه با یکه از نظر معنایی تناسب خاصی نيز  «َعْنُكم َباَلُؤُهمْ َمْن َعِمَي َعن ْ

 مؤلف. مایه خطبه نيز ارتباطی ویژه دارندکيد این دو واژه در ساختار کالم هستند؛ که با درونأبيانگر ت نخست
تا  خطبه گردیده است ها در تمامسبب برجسته شدن این واژه« افزاییقاعده»از طریق تکرار این دو واژه با 

 «فتنه و بالء»و از سویی دیگر با تکرار  گرددها و تداوم معنایی آنها رهنمون مخاطب را بر ارتباط جمله
های موجود در جامعه نابسامان زمان خود با آن که در زمان بروز فتنه باشد و بالهایی هاسختی ةدکننالقا
 .رو بوده استهروب
 حتوایم و موضوع به توجه با که است هم به شبيه هایواژه از استفاده خطبه، در تکرار هاینمونه دیگر از   

 ثابةم به موجود در آن، تشابه معنایی به توجه با واژگان این. است شده تکرار متن از هاییبخش در خطبه
. کندمی متصل یکدیگر به معنایی بار نظر از را هاجمله برجسته شده و متن در پراکنده «ةواژ فرا» یک

 در امور نشد درهم و تاریکی و ناکیشبهه پيرامون خطبه این محوریت شد، گفته نيز ترپيش که طورهمان
 و القای آن به مخاطب تاریکی و ناکیشبهه این شدت دادن نشان برای ؛چرخدمی هافتنه ظهور و بروز زمان

 نظر از که است شده تکرار «م َخشیة َشوهاء، ُمظلمة، َعمیاء، البالء، الفتنة، َغیَهب، ماج،» مانند هاییواژه

 وسيلهدینب کنند؛می عمل متن در «واژه فرا» یک حکم در و داشته یکدیگر با خاصی شباهت و نزدیکی معنی
 .شوندمضمون و برجستگی زبان می نظر از متن بيشتر اتصال و انسجام سبب و دهز پيوند هم به را هاجمله

 تکرار، اهبردر از استفاده با که گفت چنين توانمی فتنه، خطبة در شده ذکر هاینمونه به کلی نگاه یک با
 رماليسمف نقد در ادبی اثر یک مولفة تریناصلی که هاواژه بيشتر، معانیِ ادای و شدیدتر کيدِتأ بر عالوه

، معنا و مفهوم موردنظر از طریق توجهجلب بر عالوهتا  شده برده کار به هم سر پشت ایگونهبه باشندمی
 این تکرارها بهتر به مخاطب انتقال پيدا کند.

 تقابل واژگان. 3-3

 در، یفرماليست نقد در مهم هایلفهؤم از یکی. است هاپدیده بهتر شناخت در مؤثر عناصر از یکی تقابل
 از هاییهانگار زبان، نظام فرماليستی نقد در. است متنی درون هایتضاد و هاتقابل بررسی متون، تحليل
 مخاطب بر و افتهیانسجام متن تضادها،براساس  .(133 :1311 دیگران، و سلدن)است  دوگانه هایتقابل
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 که نیواژگا کند، هدایت موردنظر معنی به را خود متن مخاطب کهنیا برای نویسنده زیرا ؛گرددمی ترروشن
 ،1سوسور دیدگاه بر بنا. دهدمی قرار یکدیگر برابر در هستند را یکدیگر با تضاد و تقابل در مفهوم نظر از

 یکدیگر با هک تفاوتی و تقابل واسطه به هاارزش این است؛ متقابل هایارزش از شده ایجاد نظامی زبانشناسی
 شرایط فتنه، پيرامون خطبه این در سخن اصلی محور (.311 :1333 حقيقت،) شوندمی داده تشخيص دارند،

 این ترسيم در تقابل ابزار از گيریبهره ؛چرخدمی هافتنه آوردن روی زمان در جامعه بر حاکم فضای و
 خنس ،توجهجالب عبارت نخستين راستا، این در ؛است نمایان چشمگيری نحو به مخاطب ذهن در مضمون

َها َأَحد  . »است فتنه کردنکنریشه از نویسنده  این در ؛« َغْیِريفَِإنّ ِي فَ َقْأُت َعْیَن اْلِفتْ َنِة َول َْم َيُكْن لَِیْجَتِرَئ َعَلی ْ
 خود یلدن علم با که دارد وجود کسی سوکی در. است گرفته قرار دیگران مقابل درخالق اثر ادبی  عبارت
 ابلیتق این و ندارند؛ را آن با رویارویی جرأت و توان که کسانی دیگر سوی در و کرده کور را فتنه چشم
 مانز در( حکومت وقت زمامداران ویژهبه) جامعه افراد دیگر و پدیدآورنده خطبه ميان تفاوت ميزان که است
 .کندمی آشکار را فتنه بروز

ز آن بهره های فتنه اتا در توصيف ویژگی کند، تقابل دیگری را رونمایی میهامعرفی فتنه هنگام مؤلف    

 آنگاه هافتنه». «ُمْدِبَرات   يُ ْعَرْفنَ َو  ُمْقِباَلت   يُ ْنَكْرنَ  نَ ب  َهتْ  ْدبَ َرتْ َو ِإَذا أَ  َشب  َهتْ  َأقْ بَ َلتْ ِإن  اْلِفَتَن ِإَذا : »بهتری ببرد
ه هست کحقيقت چنان کنند پشت چون و (کنندمی شبهه دچار را انسان) با حق شباهت دارند آورند روی که

 شناخته ذرند،گمی چون و شوندنمی شناخته آیندمی چون هافتنه .کنند(می بيدار را انسان) شوندنشان داده می
 ،«فتنه عبورکردن زمان» و «فتنه آوردنروی زمان» ميان لطيف تقابل این ؛(113، 1318دشتی، «)شوندمی

 و شبهه بستر رب فتنه. کندمی گوشزد مخاطب به را فتنه ثانویة و اوليه منجر به برجستگی زبانی شده و آثار

 افکار ؛«إَذا َأقْ بَ َلْت َشب  َهتْ » شود،می نمایان «حق به شبيه» صورت به آوردمی روی کهزمانی ؛رویدمی ابهام
 هااقعيتو تباهی سبب نتيجه، در ؛کندمی معرفی حقيقت عنوانبه را خود و داده قرار ثيرتأ تحت را عقاید و

 تا که است غبارآلود چنان فضا و ختهيآمدرهم حق با باطل زیرا ،است فتنه منفی و اوليه اثر این .گرددمی
 تاریکِ و آلودهم فضای در را خود که گرانیفتنه سپس ؛شودنمی آشکار آن قبيح حقيقت برنگرداند، روی فتنه

 إَذا»ت: اس تنبيه و عبرت مایة بصيرت اهل برای این و شوند؛می برمال بودند کرده پنهان جامعه بر حاکم
 چون و اندناشناخته آیندمی چون) «مُدبِرات ویُعرَفنَ مُقبلِات یُنکَرنَ»: دوم عبارت آمدن با. «نَ ب  َهتْ  َأْدبَ َرتْ 

 ؛گرددکيد بر آن بيشتر میأتر شده و تتقابل در چشم مخاطب برجستهاین ( شوندمی شناخته گذرند،می
و ناقد  سندهینو 2کالریج. کندمی چندان دو را سخن ماندگاری و ثيرتأ فتنه وصف در سبکی چنين کارگيریهب

 به آنها همگی. دکننمی تبيين و حمایت را یکدیگر متقابالً اجزاء بسامان، شعر یک در: »نویسدمی انگليسی،
 آرایش ةشدشناخته راتيتأث بر هم و کنندمی کمک مقصود تقویت به هم. دارند هماهنگی مقصود نسبت
 درنویسنده . دارد کاربرد فتنه خطبة در کامالً سخن این(. 33: 1381 دیگران، و گرین) «افزایندمی وزنی

 هشدار رایب است،( ظلمانی و کور) «ُمظلمة   عمیاءُ  فتنة» وی تعبير به که خود زمان فتنة ترینمخوف معرفی

                                                           
1. Saussure 

2. Coleridge 
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 گروه ؛است دهکشي تصویر به یکدیگر برابر در را گروه دو مخاطب ذهن در اميهبنی فتنة هایویژگی تثبيت و
 هایسانان دوم گروه و گيرندمی قرار فتنه شرایط ثيرتأ تحت عمومی صورتبه که هستند افرادی نخست

. دارند رارق هاشبهه غبارآلود فضای از ناشی سختی و آزمایش بوتة در خاص شکل به که بصيرتی با و آگاه

 ضمير. «هابَلی تُ  وَخص ت ُخط ُتها َعم ت: »است مشاهده قابل عبارت این در وضوح به تقابل این هاینشانه

 و آزمایش اما( خطّتها عمّت) بوده همگان متعرّض آن جهل حکومت که ایفتنه ،گرددیبازم فتنه به «ها»

َر فیها أصاَب البالُء َمن أبصَ : »آمده چنين سپس( بلّیتها خّصت. )است مبارزان و آگاهان مخصوص آن ابتالی
 و شودیم گيرشدامن آن سختی و نگرانی بشناسد را فتنه آن کس هر یعنی «وأخطأ البالُء َمن َعِمَي عنه

 مذکور روهگ دو رویارویی هاعبارت این در تقابلی چنين. دهدنمی رخ برایش ایحادثه نشناسد را آن که کسی
 از که اردد قرار فتنه شرایط تبيين راستای در همگی خطبه، در شده اشاره هایتقابل ؛کندمی ترملموس را

 هایخصهمش بارزترین دیگر طرف از و است مرتبط شرایط این با رویارویی در افراد آمادگی ميزان به طرفی
 «واژگان لتقاب» گونه که مشاهده شد، راهبردهمان .کندمی بيان تقابلی چارچوبی در را فتنه غبارآلود فضای

 بحث مورد موضوع به مخاطب توجه جلب و خواننده به مضمون انتقال ابزارهای از یکی فتنه خطبة در
ها در پيش چشم شدن واژهبرجسته سبب عادی حالت از کالم کردن دور بر عالوه هاتقابل این. باشدمی

  .شوندمی کالم بيشتر ثيرگذاریتأ و مخاطب

 

 آوایی تحلیل خطبه فتنه در سطح .4

 گرفته هرهب موسيقایی نظام چه از نویسنده و شاعر که شودمی پرداخته موضوع این بررسی به آوایی سطح در
 سطح این در .(131 :1331 مقدم، علوی) است گرفته قرار معنا القای و شاعر خدمت در چگونه نظام این و

 دارای آنها، تلفظ شيوه به توجه با حروف زیرا شود؛می پرداخته هامصوت و هاصامت تکرار بررسی به
 به اییآو سطح در که مواردی از یکی. کنندمی القا خواننده به را خاصی معانی و هستند خاصی هایویژگی

 اب متن یک در هاواکه باالی تکرار زیرا است؛ واژگان ییصداهم و حروفی هم بررسی شود،می پرداخته آن
 کالم در نظم ایجاد سبب که عوامل این همه. دهدمی رخ مخاطب به پيامی انتقال برای و خاص هدف

 و هاصامت هماهنگ تکرار .(1/132 :1333 صفوی،)است  زبان در افزاییقاعده از حاصل نتيجه هستند
 در انتومی را درونی موسيقی این گردد؛ ایجاد متن در درونی موسيقی نوعی که گرددمی سبب هامصوت

 :1331 مقدم، داد )علوی جای شود،می پرداخته آن به فرماليستی نقد در که زبان سازیبرجسته چارچوب
113.) 
 درونی هنگآ که معتقدند و کنندمی کيدتأ متن ادبيت در واژگان نقش به( فرماليست) گراصورت ناقدان    
 آماده اهواژه بالندگی و رشد برای را فضا کهکرده  ایجاد موسيقيایی ساختار یک آنها، آوایی نظام و هاواژه
 ددار جریان خاصی موسيقی و آهنگ ،«فتنه» خطبة در شده گرفته کار به واژگان در(. 13همان، ) کندمی
: بارتع با خطبه آغاز. شودمی مخاطب به مضمون این القای و تقویت سبب مضمون با ارتباط برعالوه که

 دو برخورد دهکنن تداعی نوعی به عبارت این هایواژه آغاز در «ف» تکرار. است «فإنّ ِي فَ َقْأُت َعْی َن اْلِفتْ َنة»
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 پيام این اند؛شده مردم جدایی و پراکندگی و تفرقه سبب که گرانیفتنه با قاطع برخورد است؛ ذهن در چيز
. در گرددمی منتقل مخاطب به نيز شده ایجاد عبارت این در «ف» واج تکرار وسيلههب که موسيقی طریق از

رخورد این برخورد را به ب «حسن عباس» ،کنندمی برخورد پایين لب با باال هایدندان حرف این صوت توليد
 است یطبيع حوادثی از نشان حرف این ادای هنگام در هاویژگی این و معتقد است کرده تبر به زمين مانند

-132 :1883 ،عباس) گرددمی جدایی و شدنشکافته به منجر و دارد قدرت و شدت به نياز آنها اجرای که
 خشونت و جدیت نيز هستند، شدت اصوات از که «ع ق،» واج دو همراهی «ف» واج تکرار بر افزون .(133

 «تَ ْفِقُدون ِي َأنْ  قَ ْبلَ  فَاْسأَُلون ِي» عبارت در فوق هایویژگی همه. کندمی تداعی ذهن در را گرانفتنه با برخورد
 مخاطب هب حروف موسيقی طریق از پيام انتقال پی در «ف» واکه تکرار با لفؤم چرا که؛ شودمی یافت نيز
. گرددیم شکاف و جدایی به منجر که است حوادثی بيانگر «ف» صوت شدیم ورآیاد که گونههمان. باشدمی

 به «تَ ْفِقُدون ِي»)ع( امام دادن دست از با که گرددمی تداعی مخاطب ذهن در موضوع این واکه این تکرار با

 که قوی صوت با قاف زیرا دارد؛ ملتأ جای عبارت این در «ق» واکه تکرار. شد خواهد دچار سختی حوادث
 امام به اهفتنه شناخت برای که زندمی تلنگری آنها به و شودمی خلق در آگاهی و بيداری ایجاد سبب دارد
 .آورند روی

 َأقْ بَ َلتْ  َذاإِ  اْلِفتَ نَ  ِإن  » آمده چنين شده، پرداخته هافتنه ناکیشبهه موضوع به که زمانی خطبه ادامه در    
 کشيدن تصویر به پی در لفؤم هاعبارت این در «ُمْدِبَرات   ويُ ْعَرْفنَ  ُمْقِبالت   يُ ْنَكْرنَ  نَ ب  َهتْ  َأْدبَ َرتْ  َوإَذا َشب  َهتْ 

 کوتاه هایجمله تکرار طریق از پيام این است؛ آنها آوری روی زمان در فتنه اثرات بودن مخفی و ناکیشبهه
 ایانپ در «ت» واج تکرار با همراه مشترک، نحوی ساخت در گردد،می متن موسيقی شدن روان به منجر که
 صوت اگر و است مهموس حروف ازجمله «ت» حرف زیرا ؛شودمی القا مخاطب به کوتاه، عبارات این

 مخفی و مهموس عبارات، این در اما ؛(22 :2118 بلقاسم،) یابدمی جهر حالت شود همراه آن با مهجوری
 این تکرار. شودمی دوچندان گرفته قرار آن روی که ساکنی با همراه ها،واژه پایان در «ت» صوت بودن

 حرف نیدرو موسيقی طریق از که دارد متن در فتنه اثرات بودن مخفی و ناکیشبهه با ایویژه ارتباط حرف،
 .دهدمی انتقال مخاطب به زیبایی به را لفؤم موردنظر مفهوم ،«ت»

 َأال»آورد می چنين پردازد،می مردم برای اميهبنی ترسناک و مخوف فتنه شرح به نگارنده متن، آنجا که    
َنة   فَِإن  َها ُأَمی ةَ  بَنِ ي ِفتْ َنةُ  َعَلْیُكمْ  ِعْنِدي اْلِفتَ نِ  َأْخَوفَ  ِإن   وَ   َوَأَصابَ  بَِلی تُ َها َخص تْ  وَ  ُخط تُ َها م تْ عَ  ُمْظِلَمة   َعْمَیاءُ  ِفت ْ

َها َعِميَ  َمنْ  اْلَبالءُ  َوَأْخطَأَ  ِفیَها َأْبَصرَ  َمنْ  اْلَبالءُ  اميه ها در نظر من، فتنه بنیترین فتنهآگاه باشيد، ترسناک» «َعن ْ
است.  گير نيکوکاراناش همه جا را فرا گرفته و بالی آن دامنای کور و ظلمانی که سلطهبر شما است؛ فتنه

ای هها را نشناسد، حادثگيرش گردد؛ و هر کس فتنههر کس آن فتنه را بشناسد نگرانی و سختی آن دامن
 موسيقی تا کوشدمی لفؤم فوق عبارات در رسد،می نظر به .(113 :1318 )دشتی، «اهد دادوبر او رخ نخ

 با موسيقی این همراهی آیدمی چشم به چهآن اما نماید؛ ایجاد متن در حروف تکرار طریق از را خاصی
 حرف این کاربرد. است شده تکرار بار 11 «ـٌـ» نیتنو با همراه «ن» حرف .است متن در موردنظر مفهوم
 دریافت قابل حرف این آوای از اندوه و درد اعماق بيان» و شده ذکر صميميت با معنا عمق بيان جهت
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 را ردمم روشنگری قصد صميميت با اینکه بر عالوه صوت این تکرار با مؤلف(. 113 :1833 عباس،) «است
حروف  از( م) حرف. کندمی القا مخاطب به را است شده او متوجه هيامیبن از که اندوهی و درد عمق دارد،

برای تلفظ آن نياز به بسته شدن دهان است؛ قرار گرفتن لب بر روی لب هنگام تلفظ  که است خيشومی
 این در .(12 ،همان) دهدمی رخ سرپوشی و انسداد نوعی آن پی در که این حرف بيانگر حوادث طبيعی است

 یهاعبارت در «م» حرف باالی بسامد. شده معرفی ظلمانی و کور گریهدایت عدم در اميهبنی فتنه خطبه،
 و ناتوانی نوعی «م» حرف در» ؛کندمی القا مخاطب به حروف آوای طریق از را گریهدایت عدم فوق،

 این تکرار ؛(1: 1382مختاری، فرجی،  نقل ازه ب ؛1333 قویمی،) «دارد وجود نيز آوایی گنگی و درماندگی
 تداعی مخاطب ذهن در را هيامیبن فتنه سردرگمی و بودن نامفهوم و مردم هدایت در توانایی عدم حرف

 زشت هایدهپدی توصيف در است، تيره افکار گربيان که« ـُـ» رهيت صدای تکرار فوق موارد بر عالوه. کندمی
 آیدمی بر چنين عبارات، این در« ـُـ» حرکت شدن برجسته با .(33 ،همان) دارد کاربرد ظلمانی و عبوس و

 رسدر میبه نظ که گونهآن جوید مدد خود پيام رساندن برای آواها القایی ثيرأت از داشته قصد نویسنده که

 «مهض» تلفظ هنگام کهنیادليل به است زمانن آ در فتنه سرکشی بر دال هااین عبارت در ضمه حرکت
 رد.دا تناسب وی حکومت زمان در گرانفتنه و فتنه سرکشی با این و شودیم جمع جلو سویبه هالب
 و ختس این پایان ؛دارد اختصاص اميهبنی فتنه دردناک و تلخ سرانجام بسط و شرح به خطبه پایان    

 يدهکش تصویر به بهتر و شودمی منتقل مخاطب ذهن به ترحروف، ملموس صوت از استفاده با آورعذاب

 الل هُ  َفرُِّجَهاي ُ  ثُم  » ؛بکشد تصویر به همگان چشمان جلو در را دردناکی این دارد لف تصميمؤم گویا شود؛می
 َوال الس ْیفَ  ِإال   يُ ْعِطیِهمْ  ال َصب  َرة  مُ  ِبَكْأس   وَيْسِقیِهمْ  ُعْنفاً  وَيُسوقُ ُهمْ  َخْسفاً  َيُسوُمُهمْ  بِ َمنْ  اأَلِدي مِ  َكتَ ْفرِيجِ  َعْنُكمْ 

 شدن داج مانند ساخت خواهد جدا شما از و نابود را اميّهبنى هاىفتنه خدا سپس»« الْ َخْوفَ  ِإال   ي ُْحِلُسُهمْ 
 ميّها فرزندان به را ذلّت و خوارى افرادى، دست با خدا پذیرد انجام قصّابى دست با که گوشت، از پوست

 جز و زندیریم کامشان در را مصيبت و ناراحتى و بال تلخ جام و زنندمى کنار را آنها سختى به که چشاندمى
 آغازین جمله در .(113 :1318 )دشتی،« نپوشانند آنها بر ترس لباس جز و دهندنمى آنها به چيزى شمشير

 با .(38: 1333 ،قویمی) است شدید هایتکان و سریع هایحرکت کننده القا «ج» حرف تکرار عبارت این
. شودیم منتقل نيز مخاطب به شدت و ترس این است، سختی به پوست کندن که عبارت مفهوم به توجه

 هاتکان و سختی این شدت، است تکرار و لرزش آن اصلی هایویژگی از که «ر» حرف با حرف این همراهی
 حرف این تلفظ زمان در که است( سایشی) احتکاکی اصوات از «س» صوت. کندمی دوچندان دل در را

 بسا هچ. نماید ادا را آن تواندنمی باز دهان با انسان و کرده پيدا تماس یکدیگر با باال و پایين هایدندان
 به گروه ینا از مؤلف کننده خشمالقا نوعی به اميه،بنی فتنه هایسختی شرح زمان در حرف این تلفظ حالت

 مجرای از هوا عبور زمان که است این سایشی هایهمخوان هایویژگی از این، بر عالوه ؛است مخاطب
 از تا داشته تصميم لفؤم گویا .(33 :1333 قویمی،) رسدمی گوش به آن صفير و سایش صدای آن تلفظ

 گوش هب شود،می آن متوجه خود، فتنه پایان در هيامیبن که را عذابی صدای حروف، درونی موسيقی طریق
 مونمض با چنان است، هامصوت و هاصامت تکرار حاصل که درونی موسيقی خطبه این در. برساند مخاطب
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 قاال مخاطب به را موردنظر مفهوم دارد قصد که است حروف موسيقی این گویی که دارد هماهنگی خطبه
 .کند

 

 تحلیل خطبه فتنه در سطح نحوی .5

ها به واکاوی و بررسی جمله از نظر محور همنشينی و دقت در شناسی جملهدر حيطه نحوی یا همان سبک
اخته ودن پردحيث اسميه و فعليه باز  هاافعال استفاده شده و نوع جمله زمان وها کوتاه و بلند بودن جمله

 شدن زبان(. شایان ذکر است که تکرارهای نحوی نيز یکی از عوامل برجسته133 :1313شود )شميسا، می
 وجود دارد. قاعده افزاییادبی است که در حيطه 

و سبب حساس  توجه مخاطب را به خود جلب کردهیکی از تکرارهای نحوی که در قسمت اول خطبه     

ل ِه َو َأم ا بَ ْعَد َح ْمِد ال» ، مفعول و فاعل است؛هيالمضافگردد، تکرار ضميرهای متکلم در قالب شدن او می
َها َأَحد  َغْی رِ  تُ فَ َقأْ  يالث  َناِء َعَلْیه َأي  َها الن اُس فَِإنّ ِ  َنِة َولَ ْم َيُكْن لَِیْجَتِرَئ َعَلی ْ َهبُ َها َواْشَتد   بَ ْعَد  يَعْی َن اْلِفت ْ َأْن َماَج َغی ْ

َنُكْم َوبَ ْی َن الس اَعِة َوال َعْن يْ َعْن شَ  يبَِیِدِه ال َتْسأَُلون ِ  يفَ َو ال ِذي نَ ْفسِ  يقَ ْبَل َأْن تَ ْفِقُدون ِ  يَكَلبُ َها فَاْسأَُلون ِ  ء  ِفیَما بَ ی ْ
 َحطِّ رَِحال َِها َوَمْن يُ ْقَتُل ِمْن َأْهِلَها بَِناِعِقَها َوقَائِِدَها َوَسائِِقَها َوُمَناِخ رَِكابِ َها َو مَ  مْ ُتكُ ِفَئة  تَ ْهِدي ِمائًَة َوُتِضل  ِماَئًة ِإال  أَنْ َبأْ 

ُهْم َمْوتًا َوَلْو َقْد فَ َقْدتُ ُمون ِ  ى از حمد و ستایش پروردگار، ا پس. »«َونَ َزَلْت ِبُكْم َكَرائُِه األُُمورِ  يقَ ْتال َوَمْن ي َُموُت ِمن ْ

اال ها بگاه که امواج سياهىکس جرأت چنين کارى را نداشت، آنو جز من هيچ ردم من بودم که چشم فتنه را کندمم

به خدایى که جانم در  سوگند .نيابیمرا  کهآنگرفت و به آخرین درجه شدّت خود رسيد. پس از من بپرسيد پيش از 

و نه از گروهى که صد نفر را هدایت یا گمراه  گذردقيامت مىه ميان شما تا روز پرسيد از چيزى کدست اوست، نمى
 کندمى رهبریشان کهآنخواند و مردم را بدان مى کهآناز  ؛ ودهمسازم و پاسخ مىشما را آگاه مى کهآنسازد، جز مى
، خبر بميرد کهآناز آنها کشته شود و  کهآنآیند و آنجا که بار گشایند و جا که فرود مىو آن راندیمآنان را  کهآنو 

استفاده  .(113 :1318 )دشتی، «ها و مشکالت بر شما باریدن گرفتو نگرانى . آن روز که مرا از دست دادیددهمیم
کيد، زمينه اعتماد و همدلی را با مخاطب برقرار بر تأکلم در آغاز این خطبه عالوهمکرر از ضميرهای مت

هم به بار( در سراسر خطبه آن 18) «ُکم، و»ضمایر متکلم، بسامد باالی ضمير مخاطب  بر سازد. عالوهمی
کند که هيچ کس از فراگيری فتنه هنگام نفوذ آن در امان صورت جمع این اندیشه را به مخاطب القا می

 نيست.
صورت بهرک نحوی های مشتاز دیگر تکرارهای نحوی موجود در خطبه، فراوانی استفاده از ساخت    

شدن را در خطبه به جریان انداخته و سبب منتقل یزيانگجانيهکه سرعت اندیشه و  جمالت کوتاه است
ها بوده متناسب با شرایط ظهور و بروز فتنه لف به مخاطب شده است. تکرار جمالت کوتاه کامالًؤاندیشه م

صورت مکرر ها. در این خطبه بهو هشداری است بر محدود بودن زمان و ضرورت شتاب در اجتناب از فتنه
بر انسجام این نوع تکرارها عالوه استفاده شده است؛ مؤکّده نون و قسم و إنّ همراه از جمالت اسميه به

لف به ؤو برجستگی زبانی و القای اندیشه قاطع م توجهجلبلف، سبب ؤمنظر هوم موردکيد مفمتن و تأ
 گردد.مخاطب می
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کار رفته در این خطبه نيز در نوع خود قابل توجه است. استفاده مکرر از فعل مضارع بسامد نوع افعال به    
ر خود دداللت بر استمرار و تجدد  ینوعبهکيدی است أدارای غرض ت کهنیاافزون بر ( در این خطبه بار 23)

 کاربه چنين مضارع افعال قسم، و کيدتأ با سخن آغاز از بعد اميهبنی فتنة وصف عنوان نمونه، دردارد. به

بَِیِدَها  تَ ْخِبطُ ِبِفیَها َو  ْعِذمُ ت َ اي ُْم الل ِه لََتِجُدن  بَنِ ي ُأَمی َة َلُكْم َأْربَاَب ُسوء  بَ ْعِدي َكالن اِب الض ُروِس : »است شده گرفته
 آنان بود، خواهند یبد هایارباب شما برای من از بعد اميهبنی سوگند خدا به) «َدر َها تَ ْمَنعُ  ِبرِْجِلَها وَ  تَ ْزِبنُ َو 

 وشيدند از و گيردمی گاز دندان با و زندمی لگد و کوبدمی زمين به دست که هستند سرکشی شتر چون
 و زیبایی به متن در مضارع افعال توالی مذکور هایعبارت در ؛(113: 1318 دشتی،)( ورزدمی امتناع شيرش

حوی این ساخت ن .کندمی گوشزد مخاطب به را اميهبنی فتنة عواقب پيوستگیِ و استمرار مجاز، قالب در
 شودیاميه پرداخته مکه به شرح سرانجام تلخ و دردناک بنی )استفاده از فعل مضارع( در پایان خطبه، زمانی

َها بِ »گردد. و سبب برجسته شدن زبانی می نمایدنيز توجه مخاطب را جلب می  َمْنَجاة  ن َْحُن َأْهَل اْلبَ ْیِت ِمن ْ
 ِبَكْأس  ُمَصب  َرة   وَيْسِقیِهمْ ُعْنفاً  وَيُسوقُ ُهمْ فاً َخسْ  َيُسوُمُهمْ ا الل هُ َعْنُكْم َكتَ ْفرِيِج اأَلِدي ِم بِ َمْن َفرُِّجهَ َوَلْسَنا ِفیَها ِبُدَعاة  ثُم  ي ُ 

نْ َیا وَ  تَ َود  ِإال  الْ َخْوَف َفِعْنَد َذِلَك  ي ُْحِلُسُهمْ ِإال  الس ْیَف َوال  يُ ْعِطیِهمْ ال  َمَقاماً َواِحداً َوَلْو  يَ َرْونَنِ يَما ِفیَها َلْو قُ َرْيش  بِالد 
ُهْم َما َأْطُلُب اْلیَ ْوَم بَ ْعَضُه َفال   و بدوریم هافتنه آن گناه زا بيت اهل ما و»«يُ ْعطُونِیهِ َقْدَر َجْزِر َجُزور  أِلَقْ َبَل ِمن ْ

 وستپ کردن دور چون گرداند، دور شما از را هافتنه آن خداوند سرانجام،. باشيم کنندگان دعوت از نتوانيم
 کشد زیر هب فرمانروایى تخت از بقهر و افکند مذلت و خوارى به را هيامیبن که کسى دست به حيوان، تن از
. پوشاندن آنان بر خوف پالس جز و نگوید سخن آنان با شمشير زبان به جز و ریزد جانشان به مرگ شرنگ و

 زمانى چند، هر ببيند، مرا بار یک و بدهد هست، آن در چه هر و را دنيا که دارد دوست قریش حال، این در
 متسلي من به بارهیک را اشهمه دهند،نمى و طلبممى ایشان از را آن از برخى امروز را چهآن تا بود کوتاه
 هيامیبنرا برای  ییهاعذابها، استمرار وجود چنين کاربرد فعل مضارع در این عبارت .(113 :همان) «کنند

 (.بار 22در این خطبه است ) پرکاربردهای فعل ماضی نيز از فعل ؛کندتر القا میبه مخاطب خطبه محسوس

َهبُ َها وَ َماَج بَ ْعَد َأْن »  َخص تْ ُخط تُ َها َو  َعم تْ  نَ ب  َهْت. َرتْ َأْدب َ َوإَذا  َشب  َهتْ  َأقْ بَ َلتْ َكَلبُ َها ... ِإن  اْلِفتَ َن ِإَذا   اْشَتد  َغی ْ
َها َعِميَ اْلَبالُء َمْن  َوَأْخطَأَ ِفیَها  َأْبَصرَ اْلَبالُء َمْن  َوَأَصابَ بَِلی تُ َها   به و گرفت باال هایاهيس واجام که گاهآن» «َعن ْ
 يقتحق کنند پشت چون و دارند شباهت حق با آورند روی که گاهآن ها.. فتنه.رسيد خود شدّت درجه آخرین
 هر. تاس نيکوکاران گيردامن آن بالی و گرفته فرا را جاهمه اشسلطه .شوندمی داده نشان هست چنانکه

 او بر ایهحادث نشناسد، را هافتنه کس هر و گردد؛ گيرشدامن آن سختی و نگرانی بشناسد را فتنه آن کس
 بر تأکيدی است های مختلف این خطبه،عبارت در ماضی افعال توالی .(113 ،همان) .«داد نخواهد رخ

 .کندمخاطب تمام می برای را که حجت فعل وقوع قطعيت
 

 گیرینتیجه

ها و ناسبای از تمجموعهکه  رسدچنين به نظر می، فرماليستینقد  منظربا بررسی و واکاوی خطبه فتنه از 
 است.بخشيده  متنسطح واژگانی و آوایی و نحوی ساختاری منظم به  سه ها درتکرار
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خود  اینامهمعنای فرهنگ واژه محدود بههر  ای است کهگونهبه غالباً ر خطبهرفته دچينش واژگان بکار     
 . تناسبشودای نيز از آن برداشت میمعانی ثانویه ،و در راستای نشان دادن فضای حاکم بر متنباشد مین

افزایی، از طریق قاعده ليدی و تقابل واژگانتکرار واژگان ک ،ساخت ترکيبات نوواژگان در قالب  معنایی
ؤلف با . مکرده است نقش بسزایی ایفا مخاطببه مضامين بهتر  ، در انتقالبر افزودن به غنای متنعالوه

اسب و... فضای سخن را متن« َعمیاء» ،«َغیَهب»، «البالء»، «الفتنه»سازی برخی واژگان خاص همچون برجسته

نماید؛ تقابلی ها چشمگيرتر میثير فتنه قرار داده که در چنين فضایی، تقابل ميان عبارتتحت تأاجتماعی  شرایطبا 
 هاست.   که نمود تقابل جهل و بصيرت افراد جامعه در هنگام بروز فتنه

ردنظر معانی مو کهاینباشد. نویسنده برای میافزایی های بارز قاعدهاز دیگر نمونهآواهای القاگر  تکرار    
که از نظر  ژگان و جمالتی خاص با تکرار برخی حروفکند، در واود را در چشم و ذهن مخاطب برجسته خ

نتقال ا مخاطبو مؤثرتر به  ترصورتی ملموسآوایی با مفهوم متن در ارتباط هستند، معنای موردنظر را به
ثر از فتنه و عدم أمتدر نشان دادن خفقان و درماندگی افراد  «م»و « ن» همسی چون حروفداده است. 

در نمایاندن شدت « ص»و « س»و « ف»و حروف جهری  هاتحقق هدایتگری در شرایط غبارآلود فتنه
 کار گرفته شده است.   هب سوز آننحوادث حاصل از بروز فتنه و همچنين عواقب سهمگين و خانما

وان عنبه و قسم، تأکيدادوات تکرار  برعالوه ،کوتاه های نحوی مشترک و جمالت اسميةاختتکرار س    
ه نظر بهمچنين  ؛سازدبيشتر مخاطب فراهم می توجهجلبساز متن، زمينه را برای یکی از عوامل برجسته

و استمرار  ، پيوستگیدهدبه این افعال می کيدیمعنای تأ کهاینافزون بر های مضارع، تکرار فعلرسد که می
ر قطعيت که ب ماضی کند، همچون تکرار افعالبه مخاطب گوش زد مینيز اميه را عواقب وحشتناک فتنه بنی

 کند.  کيد میتحقق حوادث تأ
آوایی  در سه سطح واژگانی، مؤلف با استفاده از شگردهای زبانی مبتکرانهتوان گفت صورت کلی میبه    

 چند هر .زمانه را به تصویر کشيده استهای به زیبایی فضای حاکم بر جامعه در هنگام بروز فتنه و نحوی
 اما ،شد اشاره)ع( حضرت کالم اعجاز از ایگوشه به فرماليستی نقد اصول از استفاده با حاضر پژوهش در
 از گيریبهره اب توانمی و نيست فرماليسم مکتب در منحصرالبالغه نهج کتاب ادبی هایزیبایی تردید،بی

 ؛برداشت پرده البالغهنهج در اعجاز مختلفِ هایجنبه از معاصر، عصر در جدید ادبی نقد مکاتب دیگر نظریات
 .بود نخواهد و نبوده آن خفایای همة کشف به قادر تنهایی به کالسيک، ادبی نقد که اعجازی
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