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  دهيچك 
 حضرت كه است يارزشمند و مشهور يها خطبه جمله از فاطميه هخطب      
 يعلو خاندان و خود حقانيت اثبات براي )ص(اكرم پيامبر رحلت از پس را آن )س(فاطمه

 ياجتماع و يشخص اوضاع ترينيبحران در بالغت و حتفصا نهايت با فدك مسألة در
 آفرينش عوامل مشاهدة و يشناس يزيباي منظر از خطبه اين بررسي. فرمودند ايراد

 وحدت ختام؛ حسن تخلص، حسن مطلع، حسن چون خطبه؛ اين در زيبايي و تناسب
 ابانتخ و گزينش در دقت الفاظ؛ و يمعان ميان توافق و يهمبستگ و تناسب موضوع؛
 ربط و وصل ادات كمك به آنها ارتباط و عبارات يهماهنگ عبارات؛ و حروف واژگان،

 در كه دلنشين يآهنگ و يموسيق جمله؛ ياجزا ترتيب و نظام يزيباي به شديد اهتمام و
 الصدر، يعل ردالعجز النظير، مراعات جناس، طباق، موازنه، سجع، همچون يظرافتهاي

 و كنايه استعاره، تشبيه، همچون خيال صور از يگير هرهب شود؛يم نواخته... و تكرار
 آن؛ به استشهاد و قرآن از اقتباس روان؛ و ساده يمنطق ياسلوبها از استفاده مجاز؛

 جوانب همة به پرداختن و معنا ياستيفا گفتار؛ ايدة و انديشه يشكوهمند و عظمت
 نزد در كالم ديارزشمن و خطابه در حضرت آن توانمندي گوياي همه و همه معنا

  . است ايشان
  

  : كليدي كلمات
  .معنا اسلوب، ،يشناس يزيباي فاطميه، هخطب
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  مسأله تعريف .1

 نظر از شود، صادر عادي بشر كالم محدودة و مخاطبه در كه يزمان يآدم سخن
 فاخر و عالي گاه كه اي بگونه است؛ يمختلف مراتب و مراحل يدارا بالغت و فصاحت

 نوبت و گذشت يعاد بشر محدودة از يوقت اما شود؛ مي ارائه ضعيف و سست زماني و
 آن در يضعف و يابد ينم راه آن در يخلل و نقص هيچ ديگر رسيد، يمتعال يانسانها به

 يا بگونه گيرد؛يقرارم بالغت و فصاحت اوج در يحالت چنين در بلكه كند،ينم رخنه
 منبع از گويا شوند؛يم عاجز حششر از قلمها و گردد يم قاصر وصفش از زبانها كه

  .است گرفته سرچشمه حق كالم
 زيرا يابيم؛ يم اعتال نهايت در معصومان كالم در ما را يويژگ چنين كه است آن مسلم

 صبغة نيز كالمشان و سخن قرآن، ييعن ؛ياله معارفٔسرچشمه با اتصال جهت به ايشان
 و يزيباي و معنا يگستردگ و قعم كه )س( فاطمه حضرت سخن ميان اين در. دارد ياله

 ويژه جايگاهي از شده سبب را آن ييگانگ و يپايندگ راز و رمز اسلوب، ياستوار
 ثروت از نمودي ،يعرب ادب آثار ميان در را آن توان يم كه يا بگونه است؛ برخوردار

  . برشمرد يادب و يفكر عظيم
 هاي جلوه واكاوي پي رد جستار اين كالمي اقتدار اين نمايش و ضرورت اين بر بنا

 بخش دو در گفتار، اين ٔشاكله لذا. است )س(زهرا حضرت خطبة در كالم شناسي زيبايي
  :است گرفته شكل ذيل
  .آن نظام و وساختار خطبه ياجمال يمعرف و يزيباشناس  -
  .معنا و اسلوب يشناس يزيباي يها جلوه   -
   تحقيق پيشينة. 2 

 دوران همان از ، مذهبي و ديني سياسي، توايمح سبب به فاطميه ةخطب شك بدون  
 هاي زمينه بالطبع، و گرفت قرار بسيار دانشمنداني و علما توجه مورد اسالم آغازين

 از يانبوه امروزه رو، همين از. داد قرار پژوهشگران روي فرا را اي گسترده پژوهشي
 آن تا – ميان اين در اما شده؛ نيتدو خطبه اين ةدربار كه شناسيم مي را مقاله يا كتاب

 شناسي زيبايي هاي جنبه به راجع اي مقاله يا كتاب هيچ -دارد سراغ نگارنده كه جا
  . است نشده نگاشته خطبه اين نگارش شيوة و سبك
  پژوهش نظري چهارچوب. 3
  يزيباي تعريف دشواري 3. 1
 از توان يم همه اين با نيست؛ اندك يزيباي تعريف درمورد محققان نظر اختالف  
 آن و دارند اتفاق شيوه يك اتخاذ در يهمگ كه دريافت متنوع اظهارات اين يال البه

 زيبايي تعريف در تسامحي تعبيري به و كارانه محافظه و محتاطانه يا شيوه انتخاب
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 كه تعريفي شود؛ مي شمرده »كثرت با همراه وحدت يزيباي« كه تعريف اين مثل است؛
 قيد افزودن با لذا. نمايد مي گريزان يكل صدورحكم زا يول است؛ وحدت اصل بر ناظر

 پندار به. كنند يم يكار محافظه شده، ياد اصل مخالف يصفت با ،يوگوناگون كثرت
 يتكرار و آرام و يكنواخت آهنگ از ممانعت يا ماللت رفع يبرا يگوناگون قيد ايشان

: گويد مي كه ستا روش همين اساس بر 1عقّاد سخن) 27 : 1378 ب،يغر.(شود يم ذكر
 نراند، حكم آن بر قانوني و باشد نظم فاقد كه آزادي آن نه ولي است؛ آزادي زيبايي«

  ؛»گردد مي ظاهر ضرورتها قيد ميان از كه آزاديي يا آمده در نظم به آزاديِ بلكه
  .بند و قيد با همراه آزادي يعني) 67:تا  بيالعقاد،(

 علوم حيطة در تسامحي تعاريف نيز وارسط جمله از گذشتگان تعاريف در چنانكه
 دانسته) طبيعت از تقليد( تقليد را آن كه هنر از او تعريف مثل شود؛ مي ديده انساني
 محض تقليد هنر« كه كرده آشكار را خود كاري محافظه عبارت، اين با باز ولي است؛

 معتقد يزن آلن) 200 : 1369، كوب نيزر.(»باشد واقعيت از برتر تواند مي بلكه نيست،
 سكون ولي« كه افزود مي احتياط سر از باز و »است سكون زيبايي، و هنر« كه است

  )28 : 1378 ب،يغر. (»جمود زنده،نه
 بر آن تأثير اساس بر  بلكه ظاهري، شكل به توجه با نه زيبايي از منتقدان، از بعضي

 اظهار باره اين در پفر، اثل.  اند داده دست به موضوعي غير و ذاتي تعريفي نفس،
 اثري نفس در ولي باشد؛ گوناگون زيبايي، سبكهاي و شكلها است ممكن«: دارد مي

 ».نشاط با آرامشي يا آرام است نشاطي آن و شود مي شناخته آن با كه دارد واحد
)Puffer,1905:49-51( گوينده و است نقيضين بين جمع سخن اين كه است آشكار 
 آلماني، فيلسوف كانت،. است ورزيده احتياط ولا حكم ساختن مطلق در دوم حكم با

. است نفس در آن تأثير بر مبتني زيبايي تعريف او عقيدة به. است دوم گروه اين از نيز
 تعريف را زيبا امر خود، معيارهاي وسيلة به محسوس اي قاعده كه پذيرد نمي كانت
 را همگان منافعش و ديفوا از نظر قطع و اي قاعده هيچ بدون كه است آن زيبا« كند؛

 ديگر جايي در اما)  219 : 1370 دورانت ليو و: 84،192Kant,1914(»افتد خوشايند
 نمي ناشي تقليد از كه است قواعدي ، هنر يا نبوغ آثار«: است گفته كاري محافظه سر از

 28 : 1378 ب،يغر(» .گيرد مي قرار معيار ديگران خصوص در قضاوت براي ولي شود؛
 باشد، زيبايي براي معياري منكر آنكه برخالف كانت، بنابراين )Ibid:189 از نقل به

 براي گفتار در تناقض اين. شمارد مي ممكن را هنري آثار استناد به حكم صدور
 مباحث ساير مانند شناسي، زيبايي مباحث آيا است؟ تناقض راستي به آيا چيست؟
 اصلي و مبدأ به جزئيات ذكر بدون و كلي شكل به كه است ناپايدار و نوساني فلسفي،
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 هراسد مي حكم آن ساختن مطلق از سپس و نمايد مي صادر حكمي و كند مي اعتراف

  سازد؟ مي مقيد را آن است، شبيه آن عكس به كه چيزي وسيلة به و
 و شخصي به ايشان است؛ تخمين حد در هنوز زيبايي، از محققان و فالسفه تعريف

 بلكه دارد، ابتكار و ابداع حق هنرمند كه پذيرند نمي و دندارن اذعان زيبايي بودن فردي
 تعريفي به را هنر توانند مي چگونه بنابراين. است ضروري و واجب او براي ابداع

 كه همانگونه پندارند مي و شوند مي تناقض دچار نيز اينجا همه، اين با. سازند محدود
 و اصول نيز زيبايي ست،ه بندهايي و قيد داراي حال، همان در و هست آزاد هنر

  )29-28:  1378غريب،. (گردد مقيد آنها به كه ندارد ضرورت ولي دارد؛ اركاني
   يشناس يزيباي نقد  3. 2

 استتيك يا يشناس يزيباي علم اصول ٔپايه بر كه هنر بر است ينقد ،يشناس يزيباي نقد
(Aesthetic) 2 و يدرون و يتذا يمزايا جهت از يهنر اثر يبررس به و است استوار 

 اثر آن ارتباط و تاريخ و عصر محيط، آنكه بي دارد، اهتمام آن ينيكوي و حسن هاي زمينه
 نوع اين در) 13، همان. (بگيرد نظر در نموده، خلق را آن كه يهنرمند شخصيت با را

 مي و آمده دست به قرنها طي كه دارد قوانيني و اصول زيبايي كه است آن بر فرض نقد
 عنوان به و كرد استنتاج آن دربارة مخالف بحثهاي و متباين هاي گفته خالل از ار آن توان
 الزم صفت يا هنر قوام زيبايي،  فرض، اين مطابق. برد كار به هنري اثر در زيبايي معيار

 و شمارش در محققان كه - زيبايي اركان و اصول كه است ضروري بنابراين. است آن
 كه شود مي فرض همچنين. شود يافت فراواني به هنر رد -كنند مي رقابت آن گردآوري

 فرد شايد. دارند مشترك يكساني اساسي اركان در اش گوناگوني وجود با زيبا هنرهاي
 ميان يا غزل يا قصيدة و هنري تابلو يك ميان ارتباطي يا شباهتي كمترين معمولي

 روابط كه است قادر ه،آگا منتقد ولي نيابد؛ شده تراشيده اي پيكره و موسيقي اي قطعه
  )13،همان. (دهد تشخيص را يكسان اصولي آنها همة در و ببيند را هنر اقسام بين پنهان
  يشناس يزيباي اصول و اركان 3. 3

 است ياركان و ها نشانه يدارا زيبا ءيش يك هنرمندان، و محققان از يبسيار نظر بنابر
 اصل از عبارتند اركان و ها نشانه ناي. دهد يم تشكيل را ءيش آن يزيباي رمز و راز كه

  . تقويت اصل و يوگوناگون كثرت اصل وحدت،
 بيان و گسترده داللت با است وصفي زيبا، شئ در نشانه نخستين: وحدت اصل) الف

 اكتمال يا كمال صفت فالسفه، نزد وحدت. شود مي خوانده »وحدت« كه  انعطاف قابل
 زيبايي اند گفته اينكه. است خداوند يعني ؛واحد كاملترين وصف و آن وحدانيت و ذات

 كمال و زيبايي چنانكه است؛ خداوند صفت وحدت كه است رو آن از است، وحدت
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 صفت وحدت، و است زمين در خداوند مظهر زيبايي هگل، گفتة به. اوست صفات از
  )Puffer,1905:43. (است خداوند زيبايي، و رود مي شمار به زيبايي
 يهماهنگ است؛ يهماهنگ و يهمبستگ انواع همة شامل وحدت نيز هنرمندان نزد
 يهاي يارشته متصل، يها حلقه با يا زنجيره ،يهنر اثر يك كه يبطور آنها ارتباط و اجزا

 موضوع تحكيم مانع و مزاحم و زايد يچيزها از و دهد تشكيل ياصل گرة به مرتبط
 كرده وضع تراژدي رايب ارسطو كه است اركاني از يكي وحدت. باشد بركنار ،ياصل

 در آن اهميت و) 139-134: 1998هالل، يميغن) (عمل و مكان و زمان وحدت( است؛
 توازن، تناسب، اجزا، يهمخوان يا يهماهنگ ييعن ؛يزيباي اركان ساير كه است اين

  . شود يم منشعب آن از تكرار و اعاده و تمركز و تقويت ،يتدريج سير و تحول
 كوتاهي آن مشخصة كه است جديد شعر اوصاف ترين برجسته از وحدت همچنين

 به را شعري قطعه كه يابيم مي را ابياتي مجموعه شعر نوع اين در. است ايجاز و نَفَس
 بهم را آنها واحد اي انديشه و دارند محكم ارتباطي هم با آن اجزاي كه آورده وجود

 و دارد غلبه و برتري ابيات مجموعه بر قوي بيتي اوقات، از بسياري در. پيوندد مي
 سرآمد ويژگي اين در ريشه ابو عمر. شود مي متبلور و متراكم آن در شاعر انديشة
 انديشه و پيوسته بهم معاني با بافته درهم ابياتي مجوعه قصايدش. است جديد شاعران

 »طلل« قطعة آن، مثال يابد؛ مي تراكم و تجمع بيت آخرين در اغلب كه است واحد اي
  :رسد مي پايان به اينگونه قوي وصفي با همراه منفرد تصويري با كه اوست

  3يأسه من الموت ينتحرُ و      أشباحه الوهم ينفض هنا
   كثرت اصل) ب

 و تنوع مثال، عنوان به است؛ يهنر اثر دريك يگوناگون و تنوع يمعن به كثرت اصل
 تنوع و تكرارشود مختلف حجم يدارا يشكلها كه است يهنگام تناسب، در يگوناگون

 يمتساو آنكه يب گيرند، قرار هم يرويارو ءيش دو كه يابد يم يتجّل يهنگام توازن، در
 طول با يخطوط كه است يزمان ريتم، يا منظم و متقارن حركت در يگوناگون و باشند
 فاصله آنهاست، مخالف كه يچيز با آنها ميان و گردد مكرر يتدريج تغييرات يا يمساو
 و است وحدت از يجزئ خود نيز تنوع و يگوناگون كه يابيم يدرم بنابراين .شود ايجاد

 خسته زيرا است؛ ناخوشايند يكنواخت آهنگ يك تكرار. گيرد يم قرار يزيباي اركان در
 بلند، و كوتاه صورت به گفتار يعبارتها كه است دليل اين به. است آور مالل و كننده
 مفصل، و مختصر شكل به بندها و نرم و محكم صورت به الفاظ و يانشاي و يخبر

  .شوند مي گرفته كار به متنوع و گوناگون
 باعث آنچه يا نشاط با آرامش يا زنده سكون را زيبايي چرا كه يابيم درمي اينجا از

 و عدم و خأل همان كامل، جمود زيرا اند؛ كرده معرفي گردد، مي آرام نشاط برانگيختن
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. نيست همراه آن با لذتي و احساس هيچ كه است عيمصنو خوابي هيپنوتيزم، مانند
 به. است كننده مشاهده و بيننده رنج سبب زيرا نيست؛ زيبا نيز پرهيجان و آشفته نشاط

 و مرج و هرج مطلق آزادي چراكه است؛ قيد با همراه آزادي زيبايي، ترتيب، اين
 محدوديت؛ با يآزاد و نشاط با همراه است سكوني زيبايي گونه، اين و. است جسارت

  .كثرت و گوناگوني با توأم وحدت يعني
  تقويت اصل) ج
 به كه است تقويت اصل ـ باشد وحدت مخلّ آنكه بي ـ گوناگوني صور جمله از
 مجموع با آنكه شرط به است، اجزا ساير از بيش اجزا از ييك ساختن برجسته  يمعن

 ثانويه ياجزا تجمع با ويتتق يهنر تابلو يك در. باشد داشته تناسب و يهماهنگ اجزا
 حاصل جاها، ساير به نسبت جا يك در بيشتر نور وجود يا ياصل مركز يك اطراف

 عروجي چنين و گيرد مي اوج اجزاء برخي با همراه شاعر قصيده، در همچنين. شود يم
 كه دارد مركزي هنري اثر هر. آفريند مي خالص شعري و شود مي واقع الهامش مصدر
 در دوزي قالب و معماري در. كند مي جلب خود به را نگاه و است نيرو تجمع محل
 تجسم كه است خألهايي آنها فواصل در و دارد وجود پرجاذبه نقاطي اطراف، و مركز
 طوالني زماني و شود مي متوجه مركز به مرحله اولين در نگاه زيرا است؛ استراحت زمان

 همين به. آسايد مي اندكي كند، رو فاطرا به آنكه از پيش سپس نمايد، مي درنگ آن در
 وسيلة تقويت و تمركز. شمرند مي عيب زربفت در را نقوش تراكم عربي، هنر در دليل،

 ساير دادن جلوه كم قيمت به شئ يك ساختن برجسته در آنكه شرط به است، آسودگي
  .نشود روي زياده اجزا

 مانند گردد؛ يم كارآش آن ضد با ءيش حسن زيرا است؛ تقويت اقسام از نيز تضاد
 اقسام از نيز تكرار. ينقاش در سايه و نور  بين يا و نثر و شعر در واژگان ميان تضاد

 يا جزء يك ساختن بارز در هنرمند اصرار از است عبارت كه رود يم شمار به تقويت
  )37-36 و 31-30: 1378 غريب،. (آن به مجدد برگشت و آن تكرار با عبارت يك
   فاطميه خطبة ياجمال يمعرف. 4

 )س(زهراء حضرت كه است يارزشمند و مشهور يها خطبه جمله از فاطميه خطبة

 )ص(اكرم پيامبر رحلت از پس را آن) 14 :1413 المهاجر،( اسالم، در زن خطيب اولين
 در مطالعه و ينگر واقع با. نمودند ايراد فدك ٔمساله در خود حقانيت از دفاع براي

 يا و يحماس يسخنران يك حد از بايست را خطبه اين ،تاريخي حوادث و روايات
 يحت و كرد خارج روزگار آن جامعة در موجود وضعيت از شكايت و مصيبت اظهار
 عنوان به نه حتي و دولت ياقتصاد و يمال سياست به اعتراض عنوان به را آن نبايد

 بلكه كرد؛ يتلق فدك نام به محدود يسرزمين مورد در يماد نزاع يا و يشخص موضوع
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 برگرداندن و آن اساس انداختن بر و وقت حكومت عليه انقالبي بايست را فدك
 وخون زحماتٔهمه گرفتن ناديده با كه دانست يامت اصالح و ياله يعظما خالفت

 ميراث ٔمطالبه از سخني خطبه در هم اگر و برگردد نخستين جاهليت به خواهد يم دلها،
 زعامت به كه است يمقدار آن به مربوط است، دهآم ميان به) يپيشكش( نحله يا و

 ايمان كفر، و اسالم صحبت روشنتر، عبارت به. شود يم مرتبط يجهان حكومت و يكبر
  )28-27 : 1ج ،1363 ،يزنجان.(است يشور و نص مسألة و نفاق و

   خطبه ساختار
 از آن استحكام و يزيباي در يك هر كه است شده تشكيل بخش سه از خطبه اين

  . است برخوردار ويژه ميتياه
   مطلع حسن) الف
 زيرا است؛ برخوردار شنوندگان نفوس در شگرف تأثيري از نثر و شعر در مطلع

 در مطلب اولين بالطبع و رسد يم شنونده گوش به كه است يمطلب اولين كالم، يابتدا
 باز دير از مطلع رو، همين از. است برخوردار بيشتر اثرگذاري و يماندگار از نفس،
. اند نورزيده غفلت هيچگاه آن به توجه از و است بوده برجسته يخطبا عنايت مورد

 اين بر و برشمرده نمونه خطبة يك ياصل يهايويژگ جزء را مطلع ينيكوي نيز ناقدان
 تالش و دقت نهايت مطلع يمعنا و اسلوب گزينش و انتخاب در بايست خطيب باورند

 : 1996 ،يبدو. (كند داللت ياصل موضوع بر كه بياورد را يعبارات مطلع در و بورزد را
 و شكوهمند بسيار يمطلع با را خطبه اين )س(فاطمه حضرت اساس، همين بر) 639

 يثنا و حمد با زمان، آن يها خطبه در رايج ٔشيوه با مطابق و ياصل موضوع با مناسب
  )127 : 1410 ،يخفاج. (كند يم آغاز شهادتين و ياله

 بحث در. است شهادتين و ياله يثنا و حمد بحث دو بر مشتمل مطلع، اين بنابراين
 يثنا و حمد اهميت بر ،ياله ينعمتها يچگونگ و كيفيت به اشاره ضمن حضرت اول،

 به اشاره ضمن شانيا دوم، بحث در و كند يم تأكيد  خداوند نعمات برابر در ياله
 )ص(اكرم رسول يمعتال يتشخص يمعرف و توصيف به ،ياله صفات بيان و توحيد مبحث

 أَلْهم، ما على الشُّكْرُ ولَه أْنعم، ما على هللاِ الْحمد« عبارت با كه مطلع اين. پردازند يم
الثَّناءِبما و مبا و محكم و فاخر ياسلوب در و رسا و شيوا يبيان با شود يم آغاز 4»...َقد 
  .است شده ارائه ندلنشي يا يوموسيق شگرف يمعان و لطيف يتعابير
   ياصل موضوع) ب

 با مطلع اتمام از پس )س(زهراء حضرت. است فدك مسألة خطبه، اين ياصل موضوع
 سپس...) و زكات روزه، نماز،( احكام فلسفة و قرآن توصيف در... )اهللا عباد انتم( مدخل

 ياصل موضوع وارد تخلص، عنوان به اسالم از پس ركود دوران يبازگوي و خود يمعرف
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 ياصل متن و مطلع بين و آن يدستاوردها و نبوت مسألة بين چنين اين و شود يم

 ياسلوب و مستحكم يعبارات با آنگاه) 259: 1413 ،يالبستان.(كند يم برقرار وثيق يارتباط
 مسألة خصوص در را خليفه يمنطق براهين از استفاده با و ژرف يتعابير و ليجز

 متوجه مورد اين در خود حقانيت بر را ندگانشنو و كشد يم محاكمه به فدك تصرف
 از آنها گرداندن روي سرانجام و انصار وصف در يعبارات با را موضوع سپس. سازديم

 چنين حضرت چرا كه آيد يم پيش سؤال اين اينجا در. رساند يم پايان به حق، ييار
 از گفت دباي سؤال اين به پاسخ در گزيند؟ يم بر خطبه يبرا را يا مقدمه و مطلع
 در خود حقانيت اثبات ،يا خطبه چنين ايراد از ايشان ياصل هدف و مقصود كه يآنجاي
 كه يآنجاي از و است خالفت مسألة در يعلو خاندان حقانيت از دفاع و فدك قضية

 پيامبر شيوة و كرده فراموش را ياله ينعمتها كه بودند يكسان حضرت آن مخاطبان
 يگفتارها به فرمايد يم حضرت چنانكه بودند؛ برده ياد زا را او يورز عدالت و يگرام
 يپذيرا تذكر و تنبه با جز 5)الباطل قيل يال ةالمسرعـ: (بودند آورده يرو بيهوده و باطل
 زيبا يا ومقدمه مطلع چنين حال، يمقتضا بر تكيه با )س(يكبر صديقة. نبودند حق سخن

 بدين تا دارد ايشان يادب نبوغ و دقت نهايت از حكايت كه كند مي انتخاب را وعميق
 و يقرآن آيات به استناد و تذكر با را مخاطبان كه اين اول: يابد دست هدف دو بر وسيله

 و كند آماده خود سخنان پذيرش يبرا )ص( اكرم پيامبر سنت و شيوه و ياله دستورهاي
 جاي اي و يگريزگاه هيچ ديگر يبرهانهاي و يداليل چنين اقامة از پس اينكه دوم

  . نماند باقي مدعيان براي اعتراضي
  ختام حسن) ج

 و خطيبان عنايت مورد همواره ديرباز از مطلع همچون نيز كالم مقطع يا خاتمه
 تأثير از ذهن، در يپايندگ و يماناي اعتبار به عبارات آخرين زيرا است؛ بوده سخنوران

 عنوان به را خاتمه يكويني عرب ناقدان دليل، همين به. برخوردارند جانها بر يشگرف
 بايست خاتمه كه اند داشته بيان و برشمرده برجسته خطبه ياساس يمعيارها از ييك

. گيرد آرام و گردد قانع بدان نفس و نماند يچيز منتظر شنونده كه باشد يا بگونه
 نيكوترين از را آن باشد، كالم يانتها به مشعر مقطع چنانچه و) 639: 1996 ،يبدو(

  )393: 1376 ،يمازندران.(اند برشمرده ها مقطع
 منَْقلَبٍ أَي ظََلموا الَّذينَ وسيعَلم« بنگريم منظر اين از را مذكور ٔخطبه پايان اگر 

 عاملُونَ إنّا َفاعمُلوا شَديد عذابٍ يدي بينَ َلُكم نَذيرٍ ابَنـةُ وأَنَا) 227/شعراء(ينقلبون
 و خليفه توبيخ و انذار و تهديد با خطبه اين كه شويم مي متوجه  6».مْنَتظرُونَ إنّا واْنتَظرُوا

 است، گرديده خطبه دراين اختتام ينيكوي سبب آنچه اما. رسد يم پايان به انصار
  :كرد مشاهده ذيل يويژگ دو در توانيم كه است حال يمقتضا با كالم مطابقت
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 انذار تهديد، خطبه پايان در حال يمقتضا ازير معنا؛ با لفظ يهماهنگ و تناسب) الف
 آية ييعن عبارات؛ مختصرترين و مناسبترين حضرت كه بينيميم بنابراين. است توبيخ و

 تناسب اينكه ضمن. است اغراض اين مفيد كه كند مي انتخاب را بعد جمالت و مذكور
 ينوع به كه »ونإنامنتظر و انتظروا نذير،« عبارات و الفاظ بين يهمنواي و يهماهنگ و

  .است افزوده خاتمه يزيباي و حسن بر هستند، »توبيخ و وانذار تهديد« يمعناي تكرار
 پايان به مشعر است، ستمكاران فرجام و عاقبت بيانگر كه» ...وسيعلم« آية وجود) ب
 به رو خطبه كه يابنديم در آن شنيدن با مخاطبان كه يا بگونه است؛ خطبه يافتن

  .انتهاست
 بكار يبيان هايشيوه و اسلوبها خاتمه و ياصل متن مطلع، بخش سه اين يامتم در
 بيان و ياله يثنا و حمد بحث سخن، آغاز در كه آنجا. است حال يمقتضا مطابق رفته

 و است آرام و متين اسلوب، است، )ص(اكرم پيامبر يمعرف و يخداوند صفات و توحيد
 اسلوب خداست، رسول خاندان و)س(زهرا حضرت حقانيت از دفاع بحث كه يزمان
 به حضرت مظلوميت و آالم و مصايب كه يهنگام و است برانگيزاننده و پرشور و يقو

 به رو خطبه كه آنگاه و گردد يم متأثركننده و محزون اسلوب، شود،يم كشيده تصوير
 مراحل اين يتمام در. گردد يم ممتاز استحكام، و جزالت و قوت به اسلوب، دارد، پايان
 است گرفته صورت دقت، كمال در خاتمه به سپس و ياصل موضوع به مطلع از انتقال

 يتمام يگوي كه هستند ارتباط در و اند خورده گره يكديگر با چنان سخن ياجزا و
 يوگوناگون وحدت اصل مصاديق از همه اينها و است شده ريخته قالب يك در سخن

: 1378 ب،يغر.(رونديم شمار به يشناس يزيباي اركان و اصول از كه هستند تقويت و
29-33(  
  معنا و اسلوب يشناس يزيباي هايجلوه. 5

   اسلوب يزيباي يها جلوه 5. 1   
 را خود عواطف و افكار آن كمك به نويسنده كه است يروش و شيوه همان اسلوب،

 ونهبگ است بسيار 7يفن نثر در اسلوب اهميت) 451 : 1996 احمد، ،يبدو. (كند يم تعبير
 افزون معنا قدرت گردد، چيره سخن بر و يابد يگستردگ اسلوب و قالب قدر هر كه يا
  )99 : 1378 ب،يغر.(گردد يم بيشتر جان و روح در آن تأثير و شوديم

 وشكوهمند زيبا يقالب و اسلوب يدارا ،يفن نثر از يبرخوردار سبب به نيز خطبه اين
 يهماهنگ و توازن معنا، و لفظ ميان سبتنا) 121-120و 100-98 : 1410،يخفاج.(است
 به حضيض از اسلوب يتدريج سير و تحول و استحكام و قوت تكرار، الفاظ، ميان
 يافزاي روح يزيباي معنا، تلطيف و تعميق بر عالوه قرآن، يبالغ اسلوب از تأثّر و اوج،

  .است بخشيده كالم به
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 اسلوب يزيباي از يهاي جلوه ،يزيباي رموز و اسرار اين از يا گوشه نمود يبرا اكنون

  .        ميكن يم يبررس مختلف يزوايا از خطبه، اين در را
  
   واژگان انتخاب در دقت  5. 1  .1

 شمار به يشناس يزيباي علم در وحدت اصل مصاديق جمله از واژگان انتخاب در دقت
 به) 478 : 1996،يبدو( شود؛يم معنا و لفظ ميان تناسب و تالئم موجب زيرا رود؛يم

 در را واژه رساترين و دقيقترين واژگان، و كلمات بين از گوينده يا نويسنده كه معنا اين
 در اما اند؛ نزديك هم به معنا در واژگان و كلمات گاه زيرا كند؛ يم انتخاب معنا يادا
 همان،. (است گوياتر و روشنتر يديگر از ييك و  اند متفاوت مقصود يمعنا تمام يادا

452(  
-يم وضوح به خطبه اين سراسر در ما را معنا و لفظ ميان يهماهنگ و توافق نوع اين
 دقت و حكمت پرتو در ها،واژه چينش و گزينش كه است آن دهندة نشان اين و يابيم

  .است گرفته صورت
  :بنگريم خطبه اين در يادب دقت نوع اين از هايينمونه به اكنون

 در »حمد« واژة است، خطبه آغازين عبارت كه »انعم ما يعل هللا الحمد« عبارت در
 از كه ينيك عمل ستودن از است عبارت »حمد« زيرا است؛ شده انتخاب دقت نهايت

 كننده ستايش يبرا دهيپسند يا جهينت موجب نيك عمل آن خواه شود، صادر اختيار راه
 هر توانيم كهبل شود، انجام ياختيار عمل مقابل در نيست الزم »مدح« اما خير؛ يا باشد
 وسيعتر »مدح« ٔدايره بنابرين. كرد مدح نيز باشد نشده صادر اختيار راه از كه يخوب چيز

 بكار »المدح« آن مترادف ٔواژه »حمـد« يجا به كه يصورت در ن،يبنابرا. است »حمد« از
 احتمال زيرا شد؛يم خلل و نقص دچار عبارت»هللا المدح« شديم گفته و رفتيم

 ذات ٔكامله قدرت و عظمت با احتمال اين و داشت وجود معنا دانستن يغيراختيار
 از كه است ياحسان برابر در صريح و خاص ستايش »حمد« اما نيست؛ سازگار احديت

 كه شوديم استفاده نيز نكته اين اينجا از و شوديم صادر اختيار كمال يرو
 بدون اختيار راه از يتعال يبار ذات احسان كه دارد يضمن اعتراف »الحمدهللا«ٔگوينده

 ييعن آن؛ ديگر مترادف »حمد« ٔواژه يجا به كه يصورت در همچنين. است بوده جبر
 زيرا نبود؛ عيب و نقص از يخال جمله نيز يصورت چنين در شديم انتخاب »شكر« واژة

 در باشد؛ رسيده سپاسگزار شخص  خود به كه است ينعمت قبال در كردن تشكر »شكر«
 كه است يعموم احسان و انعام برابر در خداوند حمد خطبه، اين در مراد كه يحال

 كه است يبديه بنابراين. است گرفته فرا نيز را سپاسگزار خود جمله از موجودات ٔهمه
  )           38-37 : 1363 ،يزنجان.(شود يم افاده »حمد« واژة با تنها ياغراض چنين
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 يبالغ يا نكته »ةحياشـ« واژة با تعبير در نيز 8»نَّتهج إلىُ  لهم ةًوحياَشـ« عبارت در 
 در »ةحياشــ« كه است اين آن و است گوينده يادب دقت دهندة نشان كه است نهفته
 كه يآدم طبع چون و است معين يا نقطه يسو به يوحش حيوان راندن يمعن به لغت
 همين از. نيست گارساز ياله تكليف با و است سركش نشده، استوار او در ايمان هنوز
 .است نموده انتخاب حال، يمقتضا با مطابق را »ةحياشـ« واژة )س(فاطمه  حضرت رو،

  )152همان،(
 خود اوج به ذيل عبارت در واژگان و كلمات گزينش و انتخاب در دقت اين 

 ها،أديان في فرَقاً األُمم فَرَأى«:فرمايديم بعثت زمان ايرانيان وصف در كه آنجا رسد؛ يم
 و معتبر روايات از زيرا نيست؛ آتش پرستش مراد عبارت، اين در9»نيرانها على عكَّفاً

 نه زرتشت آيين كه دآييم بر مجوس خصوص در نحل و ملل دانشمندان تحقيقات
 سخن عظمت اينجا از و شود معنا آتش مالزم و معتكف ديبا كه يپرست آتش نييآ

 و) آتش مالزمان( »نيرانها على عكَّفاً«اندهفرمود كه شوديم مشخص نبوت يادگار
  )328-325 همان،.(آتش كنندگان پرستش يعني ؛»نيرانها ةعابد« نفرمودند

 از بجا و دقيق استفادة دارد، داللت واژگان انتخاب در دقت بر كه يموارد ديگر از
  :بنگريم خطبه اين در يبالغ يزيباي اين از يا نمونه به است؛ عطف حروف

ُثم ثُوا َلمثَ االّ تَْلبيُكنَ أنْ رنَفْرَتُها َتس لَسسيها ويادق ُثم ونَ أَخذُْتمَتها، تُورْقدو 
  10جمرََتها وتُهيجونَ

 بحث در را آن )س(زهرا حضرت كه» ...اخذتم ثم«و» ...تلبثوا لم ثم«جمله دو اين
 غير وسمتم« جملة به عطف واقع در د،فرمودن ايراد انقالب از پس ركود دوران يبازگوي
 حرف از عطف، اين در شود،يم مالحظه كه همانطور. است قبل جمالت در »ابلكم
 حسن از حكايت كه دارد يبالغ نكتة يك به اشاره اين و است شده استفاده »ثم« ربط
 و امبريپ رحلت بين كه است يزمان فاصلة افادة آن و دارد )س(زهرا حضرت يادب دقت

 تأخير و يتراخ با عطف مفيد »ثم« عرب لغت در زيرا است؛ شده واقع خالفت يدتص
 در اگر بنابراين. كنندينم افاده را يمعناي چنين عطف حروف ديگر كه يحال در است؛

 همان،.(نبود مستفاد يبالغت چنين شد، يم استفاده عطف حروف ديگر از عبارت اين
  )152: 1ج و 192-191: 1ج

   اسلوب بودن يقايموسي  5. 1. 2
 در وحدت اقسام تحت كه خطبه اين در اسلوب يزيباي هايجلوه از ديگر ييك
 بگونه است؛ يموسيق و موزون تكرار يا آهنگ و يهارمون گيرد،يم قرار يشناس يزيباي

 در حروف يهمساز و الفاظ يهماهنگ و يهمنواي و عبارات بودن آهنگين كه يا
 درآميزد، جان و دل با آنكه از پيش خطبه اين ثرن. است محسوس خطبه اين سراسر
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 و ظاهر با نمايد، جذب را خواننده مفهوم و مضمون با آنكه از قبل و نوازديم را گوش
 و التذاذ ايجاد سبب كه دلنشين آهنگ و يموسيق اين. كنديم مسحور را يو لفظش

 از يلفظ بديع انواع كاربرد حاصل واقع به است، شده سخن يدلنشين و يهنر احساس
 و تكلف از دور هب كه است توازن و تكرار الصدر، يعل ردالعجز جناس، سجع، جمله
 از. است آمده وجود به گوينده بداهت و فطرت پاية بر خواننده، انتظار بدون و تصنع
 صيخصا از يبرخ ر،يز شواهد در چنانكه است؛ برخوردار يشگرف تأثير از رو، همين
  .شوديم ييازنماب خطبه نيا ييايقيموس

   جناس) الف
 در آنها اختالف و تلفظ در كلمه دو مشابهت از است عبارت تجنيس، اي جناس   
  )413:ق.ه1314 ،يالهاشم.(معنا

   مانند است؛ جناس انواع از مشحون خطبه اين   
      أَباحنْ وظَّ مالذُّْكرانِ ح اإلِناثما و لَّـ أَزاحلينَ، ةَعطبنَ يا/ 11التََّظّني الَوأَز المأِبي اب 

 أَضَعت يوم َخدك أَْضرَعت/  12!الظَّنينِ ةَحجرَ وقَعدت الجنينِ، ةَشمَلـ اْشتَملْت! طالب
كدـ/13حالنُّخبالَّتي ةو ،ترَ اْنُتخبياْلخي ةُوالَّت اْختيرَت !قاتَْلُتم رَب14 الْع  
 جناس »ظنين و جنين«و »ازال و ازاح و اباح« هايواژه بين دوم و اول عبارات در

 بعيد  حرف دو در متجانس لفظ دو كه جناس گونه اين به بديع علم در. دارد وجود
  . گوينديم الحق جناس باشند، داشته اختالف هم با المخرج

 گونه ينا به. دارد وجود جناس »حدك و َخدك« هايواژه بين  نيز سوم جملة در
 يگذار نقطه نظر از اما هستند، هم مشابه حروف، وضع در متجانس لفظ دو كه جناس

 عبارت  در و) 418-417: 4،ج1380 ،يالهاشم.(گويند مصحف يا يخط جناس متفاوت،
 دارد، وجود جناس نيز »اْختيرَت و ةُالْخيرَ « و » اْنتخبت و ةالنُّخبـ« كلمات بين چهارم،

 حروف ترتيب و معنا اصل و ياصل حروف در متجانس كلمه دو كه يجناس چنين به
  )357: 1375، يمازندران.(گويند اشتقاق جناس نيز باشند، متفق

 توهم ايجاد در كالم، نمودن آهنگين بر عالوه يبديع پديدة اين يشناخت يزيباي ارزش
 كلمه دو هر كنديم گمان اول وهلة در مكرر، كلمة مشاهدة با نفس زيرا است؛ نفس در

 آن كه يابديم در نظر وامعان تأمل با كه گذردينم يدير كنيول هستند؛ معنا يك  يدارا
 و التذاد سبب پديده اين رو، همين از. برخوردارند متفاوت يمعن دو از كلمه دو

 نزد را گوينده يا نويسنده مقام و) 476-475 : 1996،يبدو( شوديم عاطفه يبرانگيختگ
  . رازدافيم شنونده

  سجع) ب
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 خطبه اين سراسر در كه يموسيق وحالوت آهنگ يزيباي مظاهر از ديگر ييك سجع،
 حرف يا وزن در مشابه جمالت آخر كلمات اينكه از است عبارت آن و است مشهود

  )347: 2،ج1380 ،يالهاشم.( باشند موافق دو هر يا و يرو
  : است قسم سه بر واژگان اي كلمه سطح در سجع

  .است يرو حرف و وزن در جمله، دو آخر كلمة دو موافقت كه يوازمت سجع -
 وزن در اختالف وجود با يرو حرف در آخر كلمة دو يكساني كه مطرف سجع -

  .است
 يرو در اختالف وجود با وزن در آخر، كلمة دو توافق و يبرابر كه متوازن سجع -   

  )363-362 : 1376،يمازندران. (است
 يشعر يمصراعها و جمالت اي كالم سطح در مسجع ژگانوا روابط به اگر اما

  مانند شود؛يم ميتقس يگريد انواع به خود سجع م،يبپرداز
 از دوجمله هر كلمات اكثر يا تمام كه است يصورت در مرصع سجع اي عيترص -

 برابر آنها يرو حرف و حروف تعداد و وزن در يعني باشند، برخوردار يمتواز سجع
  .باشند

 و يمتواز اسجاع انواع تناسب به جمله دو در متناظر واژگان يهمگون كه موازنه -
  .است متوازن و مطرف

 دارند، تضاد روابط گريكدي با كه مطرف اي يمتواز يسجعها تقابل از كه مقابله -
  .شوديم ساخته

 اينكه يا و رود بكار يبديع صنايع ديگر همراه سجع، كه يصورت در معتقدند ناقدان  
 گونه اين شود، ظاهر يطوالن و بلند يسجعها خالل در كوتاه يسجعها از يا مجموعه
  )603 : 1996 ،يبدو. (روند يم شمار به سجع نوع بهترين از سجعها
  .بنگريم مذكور خطبه در سجع انواع از يهاي نمونه به اكنون

  اْلَخفْضِ إَلى أَخَْلدُتم َقد أنْ أرى َقد أَال          
   واْلَقبضِ بِاْلبسط أَحقُّ هو منْ بعدُتموأ    1    

          ُتمخَلَوـ وعةِبِالد، ُتموَنجنَ وـ الضِّيقِ مع15ةبِالس  
  

  الشِّرْك منَ َلُكم تَْطهيراً اإليمانَ اهللاُ َفجعلَ         
  الكبرِ عنِ َلُكم َتْنزِيهاً ةَوالصال      2   

  16الرِّزق في وَنماء للنَّفْسِ ةَتزْكيـ ةَوالزَّكا         
  

  17ظَواهرُه ةٌمَتجلِّيـ سرائرُه، ةٌمْنَكشَفـ بصائرُه، ةٌبيَنـ     3     
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          ُتمُفهةِ وماإلْْخالصِ ِبكَل  
  18اْلخماصِ الْبيضِ منَ َنَفرٍ في     4    
  
 أخلدتم( هاي واژه توافق دليل به كي شمارة يمثالها در شوديم ظهمالح كه همانطور 

 و وزن در)ةالسعتـ و ةالدعـ( و) نجوتم و خلوتم( و) القبض و الخفض( و) وأبعدتم
  . است يمتواز نوع از سجع ،يرو حرف و حروف تعداد
 در قطف) الرزق و الكبر و الشِّرْك( ييعن ،يپايان كلمات كه اين دليل به دوم مثال در
 نيز موازنه بدان كه است متوازن سجع نوع از رفته بكار سجع دارند، توافق وزن

  .گويند يم
 سرائرُه، بصائرُه،( هايواژه زيرا است؛ يمتواز سجع بر يمبتن عبارت سوم، مثال در

رُهاند يمساو يرو وحرف حروف تعداد و وزن در) ظَواه .  
 اإلخالص( هايواژه كه چرا است، مطرف سجع بر عبارت يبنا نيز چهارم مثال ودر

  .دارد توافق يكديگر با يرو حرف در فقط) الخماص و
 صنايع از ديگر يبرخ وجود دليل به گذشت اين از پيش كه همانطور فوق يسجعها

 در »ةسعـ و ضيق«و) قبض و بسط( هايواژه ميان طباق همچون آنها ميان در يبديع
 بر كه سوم مثال در »سرائر و ظواهر« و دوم مثال در »شرك و ايمان«و اول يمثالها
 صالة« در النظير مراعات و »ةدعـ و ةسعـ« در جناس و است افزوده كالم رونق و حسن

 خواندن از كه كيست بنابراين. رونديم شمار به يعرب نثر در سجع بهترين از »زكاة و
 دست او به يموسيق از يلعا يلذت و انبساط و يآسودگ و نيايد وجد به عبارات اين

  ندهد؟
   الصدر يعل العجز رد) ج
 است، شده مذكور خطبة در يلفظ يموسيق باعث كه يادب هايآرايه از ديگر ييك

 كه معنا نيا به است؛ آن آغاز به سخن پايان گرداندن باز يا الصدر يعل العجز رد صنعت
 اشتقاق شبه يا اشتقاق راه از متجانس به شبيه يا متجانس يا مكرر لفظ دو از ييك نثر در
 ذيل عبارات شود، تكرار نيز جمله همان پايان در سپس گيرد، قرار جمله آغاز در

  : است صنعت اين ٔدهنده انعكاس
- مهقُّ فَاهللاُ أَتْخشَوأنْ أح ه19 َتْخشَو  
  20 ُتقاته حقَّ اهللاَ اتَُّقوا -

 بوجود آن به مجدد برگشت و بارتع يك يا جزء يك تكرار با كه يبديع پديدة اين
 نمودن آهنگين بر عالوه كه است هنر در 21تقويت اصل اقسام از ديگر ييك آيد،يم
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 باعث تكرار گونه اين زيرا شود؛يم يزيباي كانون يا تمركز نقطة ايجاد سبب عبارات،
 وسيلة تقويت و تمركز ديگر يسوي از. شود يم ديگر ياجزا از جزء يك شدن برجسته

 آن در يطوالن يزمان و شود يم متوجه مركز به اول وهلة در نگاه زيرا است؛ يسودگآ
- 35 : 1378 ب،يغر.(آسايديم ياندك كند، رو اطراف به آنكهيب سپس نمايد،يم درنگ

37 (  
   الفاظ تناسب 5. 1. 3

 و است افزوده آن اسلوب يدرخشندگ و رونق بر كه خطبه اين يمزايا از ديگر ييك
 و الفاظ ميان پيوند و مناسبت آن و است الفاظ تناسب رود؛ يم شمار به وحدت صور از

. جمع اسم دو يا يمثن اسم دو بين جمع مانند است؛ صيغه و ساختار حيث از واژگان
  نشان وضوح به را يلفظ يهماهنگ و تناسب اين ذيل عبارات) 481: 1996 ،يبدو(
  :دهديم

 دمتَحها،ِب الَْخاليِقِ إَلى واسزالَثن/ أجبِ يوها إلى بِالنَّدثالإحاَطـ/ 22.أمةًو ثوادبِح 
  23.اْلمقْدورِ ِبمواقعِ ةومعرَِفـ/ الدهورِ

 نظر از) مواقع و حوادث( و) امثال و اجزال( هايواژه شوديم مالحظه كه همانطور
 نشست و همگون كلمات يلفظ پيوند اين. دارند مناسبت يكديگر با ساختار و صيغه

 باعث و دهد قرار فشار تحت را يمعن كه نيست يا بگونه خطبه اين در هم كنار در آنها
 بر رو، همين از. اند شده خلق بداهت و طبع پاية بر زيرا شود؛ يمعناي نقص و خلل
  . است افزوده  عبارات نمودن وآهنگين يزيباي و يگيراي
   اسلوب استحكام و قوت  5. 1  .4

 رود يم شمار به خطبه اين در اسلوب يزيباي مظاهر ديگر از اسلوب تحكاماس و قوت
  :است شده سبب را آن ذيل عامل چند كه

  )مجاز و كنايه استعاره، تشبيه،( خيال صور كاربرد)الف    
 ياساس هايگاه تكيه و گردديم استوار آن بر بالغت كه سخن ياصل اركان جمله از
 24است مجاز و كنايه استعاره، تشبيه، يبيان هايشيوه ويد،جيم استناد آن به فصاحت كه
  .برخوردارند  ويژه ياهميت از اسلوب به بخشيدن استحكام و قوت در يك هر كه

 كه است يا گسترده مفاهيم يالقا ضرورت فوق، يبيان هايشيوه كاربرد خطبه اين در
  :از عبارتند يبيان يها وهشي اين كاربرد از يهاي نمونه گنجد؛ينم معين الفاظ قالب در

  25.ِبه يستَضاء ونُوراً بدراً وُكنْت: تشبيه
  26.الْعُضد وهنَ و الْعمد، مات شارِقٍ، ُكلِّ في ويالي: استعاره

  27اْلخماصِ اْلبيضِ منَ َنَفرٍ في اإلْْخالصِ ةِِبكَلمـ وُفهُتم: كنايه
  28النّاطقُ اهللاِ كتاب:  مجاز
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 و بدراً« يها واژه در بليغ تشبيه سبب به اسلوب قوت زيادت و استحكام اول، مثال در
 »عمد« هايواژه در موجود استعارة به اسلوب استحكام دوم، مثال در. است »نوراً

 نيز سوم مثال در. است )ص(اكرم پيامبر از استعاره واژه، دو اين زيرا گردد؛يبرم »عضد«و
 زيرا است؛ »الخماص البيض« عبارت از مستفاد كناية جهت به اسلوب صالبت و قوت
. تقواست و ورع اهل از كنايه است، شكم گرسنه رويان سفيد يمعن به كه واژه دو اين
 »ناطق« واژة كاربرد در يعقل مجاز به راجع اسلوب، قوت و استحكام چهارم، مثال در

 كه اين دليل به است؛ رفته بكار »منطوق« يجا به »ناطق« عبارت اين در زيرا است؛
 و است نهفته يبالغ نكتة كي مجاز نوع اين كاربرد در اما 29.ناطق نه است منطوق كتاب

 روشن و واضح را مفهوم و مقصود چنان آن كتاب اين يگوي است، كالم در مبالغه آن
  .  است ناطق و  درآمده سخن به خود كه دارديم بيان

   يمنطق ياسلوبها از استفاده) ب
 هاي¬شيوه از حال يمقتضا به و مناسب استفادة خطبه اين خصوصيات از ديگر ييك
 ميزان چه تا ياسلوبهاي چنين از يگير بهره كه نيست يشك و است روان و ساده يمنطق

 از نوع اين ذيل يفرازها در. افزايديم معنا تثبيت و اسلوب صالبت و استحكام بر
  .ينيمبيم وضوح به را يمنطق ياستداللها

 أبي ابنَ يا ارثيه على أاُْغلَب اْلمسلمونَ أَيها.ابَنتُه أنِّى ةِالضّاحيـ كَالشَّمسِ َلُكم تَجّلى بلى
 عمد أََفعلى فَرِيا، َشيئاً ِجئْت َلقَد أبي؟ أرِثَ وِال أباك، َترِثَ أنْ اللّه كتابِ أفي! ةقُحاَفـ
تَرَْكُتم تابك ،اللّه وهذُْتمَنبو راءو ،ورُِكمُقولُ اذْ ظُهرِثَ: يومانُ وَليس ،دقالَ داوا وفيم 
نْ اْقَتصرِ مي َخبيحنِ يا بكَرِيقالَ اذْ السالم عليهما ز بر بي هنْ لم ْنكَلد يالي ورُِثني 
: وقالَ اللّه كتابِ في ِببعضٍ أَولى بعضُهم األَرحامِ لُوااُو و: وقَالَ يعقُوب آلِ منْ ويرِثُ

وصيُكمي في اللّه ُكمالدلذَكرِ أوْثلُ لظِّ منِ حيإنْ: وقال االُْنَثي راً َترَكـ َخييصنِ ةُاْلويدلْوالل 
  30؟!أبي منْ إرثَ وال لي، ةَحظو أَلَا ُتموزعم اْلمتَّقينَ، عَلى حقا بِاْلمعرُوف اْلأَقْرَِببنَ و

 مطرح ش،يخو يمعنو مقام سزاوار يمهارت با را ارث يادعا)س(زهراء حضرت
 قياس صورت و است قياس يكبرا و صغرا از مركب حقيقت در يدعو. فرمايد يم

 من( ».يأب ارث فأنا اباها ترث ينب ةابنـ وكل )ص(يالنب ةابنـ ةفاطمـ أنا« :است چنين
 من پس برد،يم ارث پدرش از يپيامبر دختر هر و هستم )ص( اسالم پيامبر دختر فاطمه،

 گذشته  يبخشها در يمعرف بر عالوه قياس يصغرا بيان مقام در.) برميم ارث پدرم از
 أفال«: فرمود هم بخش اين در» محمد يأب و ةفاطمـ يأن الناس أيها اعلموا«: فرمود كه

 من كه  دانيد ينم باز هايمعرف اين از پس آيا »ةالضّاحيـ كَالشَّمسِ َلُكم ىتَجّل بلى تعلمون
 آشكار شما بر درخشان خورشيد چون و دانيديم يروشن به نه، هستم؟ پيامبرتان  دختر
- ينم يباق يا شبهه و شك  قياس يصغرا در براين بنا. هستم پيامبر  دختر من كه است



  

  

  

  

  

  

  

 
 217 / )پژوهش ادب عربي(بينفصلنامة لسان م

 

  

 از قسم دو -برديم ارث پدرش از پيامبر دختر هر كه - ياسق يكبرا به راجع اما ماند؛
  :اند كرده انيب استدالل

 بن سليمان بردن ارث مانند پدرانشان از خصوص به انبيا فرزندان بردن ارث نخست، 
  .است )ع( زكريا از يحيي بردن ارث ومانند پدر از داود

 اكرم رسول شامل قطع به كه وصيت و ارث در قرآن عمومات به استدالل دوم،     
  31.شوديم نيز )ص(

   آن به استشهاد و قرآن از اقتباس) ج 
 ياساس يهايويژگ از ييك را آن به 32استشهاد و قرآن از اقتباس باز دير از عرب ناقدان

 و يدرخشندگ بر تنها نه يقرآن آيات از استفاده زيرا اند؛ شمرده بر  يعال و نمونه خطبة
. نمايد يم مضاعف شنوندگان اذهان در را معنا تاثير افزايد،يم اسلوب استحكام و رونق

 بدون يا خطبه هرگاه كه است بوده برخوردار ايشان نزد ياهميت چنان از يويژگ اين
  ) 650 : 1996 ،يبدو.(ناميدند يم 33»شوهاء« را آن نمودند،يم مشاهده آيات از اقتباس

 بر ژرف ياثر خطبه، اين در يقرآن بلند مضامين و آيات وجود اساس همين بر
 يشيواي و يزيباي گفت توانيم كه يابگونه است، گذاشته معنا عمق و ساختار استحكام

  .است كريم قرآن از تأثر پرتو در خطبه اين
  :شود يم اشاره استشهاد و اقتباس از نمونه دو به اكنون
  :اقتباس از يا نمونه

»يالنَّهنْ ورِ شُرْبِ عنِ يهاًَتنْزِ الَْخمسِ عيا « شريفة آية از است ياقتباس كه 34» الرِّج 
 الشيطانِ عملِ من رجس االَزالم و واالَنصاب الميسرُ و الخمرُ إّنما آمنوا الذين أيها

وهبون لعّلكم فاجَتنح35»تُفل   
  :استشهاد از يا نمونه

- قَد وهخَلَّْفُتم راءو ،ورُِكمةً ظُهَغبْن أرعونَ، هتُرِيد أم رِهونَ، ِبَغيُكمتَح ينَ ِبئْسملظّالل 
   36ً بدال
  37الْخاسرِينَ منَ اآلخرَةِ في وهو منْه يْقبلَ َفَلنْ ديناً اإلسالمِ َغيرَ يبتَغِ َمنْ و  

 كرديرو اثبات يبرا )س(طاهره صديقة حضرت شود يم مالحظه كه گونه همان
 فوق آية به -است اسالم از غير به يدين گرفتن مستلزم كه- قرآن از طبانمخا اعراض
      38. بخشديم استحكام را سخنش بدينسان و كنديم استشهاد

  معنا يزيباي يها جلوه 5. 2
 يزيباي زيرا رود؛يم شمار به يزيباي اركان از يركن عنوان به ساختار كنار در معنا
 تعبير، يغنا بنابراين. يابديم يفزون كنديم القا كه يمفهوم تأثير با اسلوب و قالب

  )97-95 : 1378 ب،يغر.(كنديم چندان دو را يهنر اثر ارزش
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 مختلف يزوايا از خطبه، اين در را معنا يزيباي هايجلوه اساس همين بر اكنون

  :ميكن يم يبررس
   معنا ياستيفا  5. 2. 1

 بيان و معنا يك جوانب همة به رداختنپ از است عبارت معنا ياستيفا بالغت علم در
 يمعنو يزيباي باعث ينوع به كه يويژگ اين) 358 :1996 ،يبدو.(كامل صورت به آن
 مشهود متعدد و مختلف يياسلوبها قالب در خطبه اين سراسر در است، شده گفتار در

  :شود يم اشاره آن از هاييشيوه به اختصار به اينجا در. است
  احتراس) الف

 يا واژه اندازد، يم وهم به را مقصود خالف كه است آن -اطناب اقسام از -ساحترا
 اين از يا نمونه به) 179 : 1411 ،يالتفتازان. (كند زايل را وهم آن كه شود آورده يعبارت
  :بنگريم خطبه اين در يبيان شيوة

 في َله فائدةٍ وال/ َتْكوينها إلى همْن حاجةٍ َغيرِ منْ /ِبمشيته وذَرأَها بِقُدرته، كَوَنها
  39َتصويرِها

 خويش مشيت و قدرت به را هاپديده«: فرمايد يم اول جملة در)س(زهرا حضرت
 و خلق از اينكه دليل به اما است؛ شده بين تمام و كمال به معنا بنابراين »بخشيد وجود

 به -است بوده يسود و منفعت كسب دنبال به كه -نشود تصور چنين يهست آفرينش
 نقص از پرهيز و احتراس جهت در يمعناي تكرار با عبارت دو اول، جملة دنبال

  .است گشته زايل اول عبارت از يناش توهم گونه بدين و شده آورده ياحتمال
  قبل ما مجمل تفصيل)ب   
 كه است ابهام از بعد ايضاح يا قبل ما مجمل تفصيل اطناب، انواع از ديگر ييك

 گرداند؛ يم استوار شنونده ذهن در را معنا ديگر، يسو از و شوديم معنا ياستيفا موجب
 و گسترده صورت به ديگر بار و شوديم ذكر مختصر و مبهم شيوة به يكبار سخن زيرا

 معنا شرف و يارجمند بر كه است يبيان هايشيوه جمله از تفصيل بنابراين. مفصل
 صور به يبيان شيوة اين نيز مزبور خطبة در) 238-237 :1380 ،يالهاشم. (افزايد يم

 مشترك موصول اسم يك از كه مجرور و جار صورت به گاه است؛ شده ظاهر مختلف
  :مانند كند؛يم ابهام رفع

الثَّناءِبما و منْ/قَدمومِ ممٍ ععأها نتَدوغ/ اببسو داها آالءَتمامِ/ أسَننٍ و40واالها م  
 ينعمتهاي مفهوم اجمال به »ما« قالب در )س(فاطمه حضرت ابتدا ارت،عب اين در زيرا

 عبارات با را مجمل اين سپس. كنديم بيان داشته، يارزان موجودات به خداوند كه
 ما خبر كه مبتدا قالب در گاه و. دهد يم شرح تفصيل به مسجع و رسا ياسلوب در يبعد
  :سازد يم روشن را خود قبل
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 والُقرْآنُ النّاطقُ، اهللاِ كتاب. عَليُكم اسَتخَْلَفها وبقيةٌ إَِليُكم، َقدمه عهد فيُكم، لَه حقٍّ وزعيم«  
  »الصادقُ
 و تفصيل اين و است شده آورده» ...حق زعيم« ايضاح و تفصيل يبرا »اهللا كتاب« زيرا
 كه كند يم ايجاد را السؤ اين مخاطب در يگوي است، دلنشين بسيار ابهام از بعد ايضاح

 قرآن ،ياله كتاب آن كه شنود يم جواب بعد چيست؟ او ميثاق كيست؟ حق رهبر اين
 بر ابهـام پردة خاص موصول اسم يك از ظرف، صورت به گاه  ديگراينكه و 41. است

  :شود يم مشاهده عبارت اين در چنانكه گيرد، يم
اهللاُ َفأْنقَذَُكم كَتعالى َتبارو محِبملى دوآله عليه اهللا ص دعا بي، الّلَتيالَّتو دعبأنْ و ينم 

  42اْلكتابِ أهلِ ومرَدةِ اْلعرَبِ وذُؤْبانِ الرِّجالِ ِببهمِ
  تقسيم) ج   
 و روديم شمار به وحدت صور از و يزيباي هاي نشانه از كه يادب صيخصا ديگر از
 صنعت اين) 109 : 1377 زاده، رانيا. (است قسيمت صنعت است، دخيل كالم وضوح در
 به سپس شود، ذكر چيز يك حاالت اينكه جمله آن از است؛ يمختلف انواع يدارا يادب
 ازخطبة ذيل آية در تقسيم مانند گردد؛ اضافه است، سزاوار آنچه حالتها آن از يك هر

  :مذكور
لَقَد ُكمولٌ جاءسنْ رم ُكمزيزٌ أنُْفسَل ععهما ي تُّمنع ريصح ُكمَليينَ عنؤْمبِاْلم ؤوفر 
  43رحيم

 امير وصف در عبارت اين اي 44َفصالً وناطقاً عدالً، حَكماً اهللاِ كتاب هذا مانند اي
  : )ع(يعل مؤمنان،حضرت

       دْخما وِيهبلَه هفيوداً/ ِبسْكدفي م ذات تَِهداً/ اللّهجرِ في منْ قَرِيباً اهللاِ أمولِ مرِس 
اللّه /دسي لياءأو راً/ اللّهْشمحاً ماً/ ناصِجدحاً م45كاد  

  اعتراض) د   
 آن و است اعتراض يبيان ٔشيوه دارد، يبسزاي نقش معنا ياستيفا در كه اطناب انواع از

 بين در و ندارد عرابا از يمحل كه بيشتر يا معترضه جملة يك آوردن از است عبارت
 هستند؛ مرتبط و متصل يكديگر با معنا نظر از كه ديآ يم يا جمله دو يا جمله يك

  :خطبه از فراز اين در»  َثناؤُه جلَّ« عبارت مانند) 233: 6ش،ج1371 ،يهاشم(
  46. أَْفنيتُكم في -َثناؤُه جلَّ- اهللاِ كتاب ِبها أعَلنَ

   يمعنو يعبدي هايآرايه  5. 2. 2
 معنا يزيباي بر ينوع به هريك كه است يمعنو يبديع هايآرايه از مشحون خطبه اين

 االطراف تشابه و النظير مراعات طباق، هاآرايه اين جملة از. اند افزوه نفس در آن تأثير و
  .اند شده وارد كالم در تكلف بدون و طبع يرو از يتمام كه است
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  طباق) الف
 حسن زيرا است؛ هنر در)Emphasis( تأكيد و تقويت اصل قساما از تضاد يا طباق

 در تضاد اما 47. ينقاش در سايه و نور ميان تضاد مانند گردد؛يم آشكار آن ضد با ءيش
 يمختلف انواع يدارا آن و جمله يك در متضاد يمعنا دو بين جمع از است عبارت كالم

: 1416 ،يالتفتازان. (فعل و اسم بين و فعل و فعل بين اسم، و اسم بين تضاد مانند است؛
 417-418(  

  :كرد مشاهده ذيل عبارات در توانيم را صنعت اين كاربرد
-أَْنُتم باداهللا ع بُنص رِهأم يِهنَه48و/ُتمدعأبنْ وم وقُّ هأَح طسضِ ِباْلبالَْقبو/ُتمخَلَوو 

 ما أقُولُ وال/50اهللاُ أطَْفأها للْحرْبِ ناراً أوقَدوا كُلَّما/49ةِبِالسعـ الضِّيقِ منَ وَنجوُتم ،ةِبِالدعـ
  52ةِالعمايـ منَ وبصرَهم/51شَطَطاً أْفعلُ ماُ أْفعل وال غََلطاً، أُقولُ

 و اوقدوا« يفعلها بين و »ةسعـ و ضيق« و »قبض و بسط« و »ينه و امر« ياسمها بين
 است آن كردن خاموش يمعنا به يدوم و آتش نمودن روشن يمعنا به ياول كه »اطفأوا

 همچنان دارد، وجود طباق و تضاد »أفعل  و أفعل ال« و »أقول و أقول ال« يفعلها بين و
  .دارد وجود طباق نيز »عمايه و بصر« اسم و فعل بين كه

 هب يشناس يزيباي در وحدت صور از يصورت و تناسب مصاديق از همچنين طباق
 ينزديك و شباهت كه يهنگام هستند، متناسب حالت دو در يمعان زيرا رود؛يم شمار
  )                                                                                      143 : 1378 ب،يغر.(متضادند كه يزمان و دارند
  النظير مراعات) ب

 كنند؛ جمع متناسب يمعن چند يا يمعن دو بين اينكه از است عبارت النظير مراعات
 ،ةقو ،ةادا ،ةعد عدد،« بين جمع مانند نباشد؛ تضاد طريق بر تناسب اين آنكه به منوط
  :ذيل عبارت در »جند و سالح

أْنُتمو وذَو دداْلع داْلعاألَدا ،ةِوةِو الْقُوةِو، ُكمنْدعو الحند السالْج53. و  
 سبب زيرا رود؛يم شمار به يشناس يزيباي در وحدت انواع از نيز يبديع ةيارا اين

  )143 : 1378 ب،يغر. (شوديم محسوب وحدت انواع از كه است يهماهنگ و تناسب
   االطراف تشابه) ج

 معنا نيا به) 35 همان،(-است تمركز و وحدت تقويت سبب كه- يادب صنعت اين
 تكرار بعد جملة آغاز رادر لفظ همان سپس ياورد؛ب را يلفظ ،ايجمله آخر در نويسنده

  مانند) 408 : 1380 ،يالهاشم(كند؛
  54سقَُطوا ةِالْفْتَنـ في أال/الْفْتَنــة خَوف زعمُتم ابتداراً

 اين نمودن بارز در آن، به مجدد برگشت و »ةالفتنــ« باتكرار گوينده فوق، مثال در
  .است شده تمركز و وحدت تقويت سبب و كوشيده آن بر تأكيد و واژه
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 نمودن آهنگين بر عالوه طباق، و النظير مراعات يبديع هاي¬آرايه يزيباشناخت ارزش
 و تناسب طريق از يبديع صنايع از نوع اين در زيرا معناست؛ يتداع ايجاد در كالم،
 از ديگر يموضوعات و مفاهيم ،يا زمينه و يضمن ارتباط و مشابهت مجاورت، تضاد،
 و التذاذ سبب و آيديم مخاطب و خواننده فراياد يذهن رياضت و فعاليت طريق

  )107 : 1377 زاده، رانيا.(شود يم عاطفه يبرانگيختگ
  

  يريگ نتيجه
  :باشد داشته بر در را ذيل نتايج توانديم يشناس يزيباي منظر از فاطميه خطبة يبررس

 يفن نثر در برجسته  متون جمله از توان مي ادبي لحاظ به را فاطميه خطبة متن  .1
  . آورد شمار هب يعرب ادبيات

  علل از يكي كه خطبه اين در اسلوب شيوايي و زيبايي و معنا يگستردگ و عمق  .2
 قرآن از تأثّر پاية بر چيز هر از پيش رود، مي شمار به آن يپايندگ و يزيباي راز و رمز

  .است كريم
 بداهت و طبع برپاية يتمام خطبه، سراسر در يمعنو و يلفظ يبديع هايآرايه  .3

  .شوند نمي معنايي نقص و خلل يا معنا فشردگي باعث و اند شده خلق نويسنده،
 به است، دانسته نمي فكر خود از كمتر را فكر عرضة شيوة )س(فاطمه حضرت  .4

 اين از لذا. است كرده فراوان دقت سبك، و اسلوب انتخاب و اختيار در سبب همين
  . دانست سبك صاحب را او ايستب منظر
  :نوشتهايپ
  .ديوان انجمن مؤسس مصر، معاصر منتقد و نويسنده   .1
2.    Aesthetic مير«. شد پيدا يزمان و درك و يآگاه يمعن به جديد است يا كلمه« 
 ارتباط -عقل به نه و - درك به يشناس يزيباي علم نمود اعالم ،»باومگارتون« شاگرد ،يآلمان
  )13: 1378غريب،: ك.ر. (است علم اين جديد بنيانگذار »ومگارتونبا«. دارد
 ديوان. ( كند مي انتحار نواميدي از مرگ و دهد مي تكان را خود اشباح وهم، آنجا .3

  )240 شمارة قصيدة ابوريشه،
. نگاشت دل در كه كوين شةياند بر را او سپاس و داشت يارزان آنچه بر را يخدا ستايش  . 4

  ) 146:  1387 ،يديشه. (ديجوش لطفش چشمه از كه ريفراگ يتهانعم بر سپاس
  ) 323- 321: 2،ج1363 ،يزنجان( .بيهوده و باطل گفتار به كننده شتاب  . 5
 را كار انيپا من و ندينش كجا كه داند يزود به ستمكار و نديب يم خدا ديكن يم آنچه  . 6

 كه يدرخت وةيم تا دينيبنش انتظار به. ترسانم يم خدا عذاب از را شما پدرم چون و نگرانم
  ) 154: 1387 ،يديشه. (دينيبب ديكرد كه يكار فريك و دينيبچ د،يكشت
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 ياسلوب و نيكو يسبك با جذاب، و زيبا يقالب در را منظم يافكار كه است ينثر يفن نثر .7

  ) 317- 316 : 1377،يالفاخور حنا:ك.ر. (كند يم عرضه فصيح
  )48: 1363 ،يزنجان. (زدسا نزديك بهشت وعدة به و .8
 در امتها يگانه، يخدا به بشر يفطر شناخت عليرغم دريافت شدن برانگيخته از پس او   .9
. است بعثت زمان ايران مراد. (اند نشسته اعتكاف به ها آتشكده در هنوز و متفرقند دين

  )307-305: 1ج ،1363 ،يزنجان(
 شد، سهل دستتان در افسارش يافت، استقرار خالفت مركب اين در اينكه از بعد سپس.10
  )  91-88: 2ج همان،.(برافروختيد ها شعله و ايد زده دامن را ها فتنه آتش
 باطل بهانة يبرا يجاي ديگر كه يبطور فرمود روشن زن چه و مرد چه را آنان نصيب و. 11

  )  300-299: 2،ج1363،يزنجان. (نماند يباق گمان و گرايان
 خانه در و يا پوشيده پرده است، جنين در كه يكودك مانند آيا طالب ياب فرزند يا.12

  )332-331 همان،.(است شده زده تهمت او به كه يكس مانند يا نشسته
-331 همان،.(يساخت ضايع را خود حدت و يتند كه يخورد شكست روز آن ،يآر.13
333 (  

  )  232-229،همان( .شديد انتخاب عرب با جنگ به كه بوديد يصالحان و برگزيدگان شما.14
 كه را يكس و ايد آورده يرو يطلب راحت و يخوشگذران به بينم يم باشيد هشيار. 15

 ايد داده تن آرام، يا گوشه در يپرور تن به و ايد زده كنار كارهاست در تصرف و دخل شايسته
 ،ج 1363 ،يزنجان( .ايد آورده رو ياحساس يب باز يفضا به] مسؤوليتها[ يسختيها و فشارها واز

2  :229 -233 (  
 از يدور يبرا را نماز شرك، از شما يپاك وسيلة را ايمان متعال خداوند بدينسان پس. 16

 -366 : 1،ج 1363 ،يزنجان.( داد قرار يروز يوفزون نفس يپاك يبرا را زكات و نخوت و كبر
368 (  

 و  366-365 ،همان( .است روشن يظواهر و آشكار لطايف و واضح داليل يدارا قرآن. 17
368 (  

 يسفيدرو مهاجرين از يگروه همراه به را] اهللا اال اله ال[ اخالص كلمة مردم شما و. 18
  )     21 -18: 2ج همان،. (رانديد زبان به گرسنه،

 .باشيد داشته ايمان اگر است، ترس شايستة خدا تنها پس ترسيد؟ يم آنان از آيا. 19
  )13/توبه(

   )102/ عمران آل( .باشيد داشت پروا خدا از يستهشا بطور مردم يا پس. 20
  ) 35 ،يشناس يزيباي پاية بر نقد و 5 همان،(: ك.ر. 21
 مثل به را مردم آخرت در و فراخواند ستايش به نعمتها كردن كامل و فرستادن فرو با و .22

  )34-33: 1،ج1363 ،يزنجان( .نمود دعوت نعمتها اين
 خود مقدرات و مكان و زمان به يآشناي و روزگار يدادهاروي به احاطه) علت به و( و. 23

  ) 307 -305 همان،.(بود
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    167: 1378 ب،يغر. 24
  )324-322: 2،ج1363 ،يزنجان.(شد يم استفاده آن يروشن از كه بوديد ينور شما و .25
 سست بازويم و مرد  اعتمادم محل و گاه تكيه آفتاب، طلوع هر در من بر يوا .26

  )  333-331 همان،.(شد
 يسفيدرو مهاجرين از يگروه همراه به را] اهللا اال اله ال[اخالص كلمة مردم شما و .27

  )21 -18: 2ج همان،( .رانديد زبان به گرسنه،
  ) 367-365: 1ج همان،.(ياله يگويا كتاب. 28
 يچيز به مصدر و مفعول اسم فاعل، اسم مانند ؛است فعل شبه يا فعل اسناد يعقل مجاز .29

 با همراه آنها بين عالقه وجود سبب به است؛ نشده وضع فعل شبه يا فعل آن يبرا اصل در كه
  )117 : 1413 الجارم،.(است يحقيق اسناد ارادة از مانع كه يا قرينه
 يا .هستم) يپيامبرگرام(او دختر من كه است روشن برشما تابان آفتاب مانند يآر.30

 در آيا! قحافه ابو فرزند يا! شوم مغلوب خود درپ ميراث در من كه رواست آيا! مسلمانان
! است يبزرگ بهتان عجب ؟ نبرم ارث پدرم از من و يببر ارث پدرت از تو كه خداست كتاب

 از سليمان«: گويد يم كه انداختيد سر پشت در و گفته ترك را خدا كتاب عمد يرو از آيا
!  خدايا« :گفت كه فرموده نقل ازكري بن يحيي سرگذشت از كه يحكايت در و »برد ارث داوود

 كتاب در« :فرمود و» !ببرد ارث يعقوب آل از و من از كه ببخش من به يفرزند خود جانب از
 فرزندان بارة در شما به خداوند« :فرمود و »هستند ياول يكديگر از ارث در خويشاوندان خدا

 خود از پس را يمال خصش اگر«: فرمود و است برابردختران دو پسران سهم كه كند يم توصيه
 همة بر اين كند وصيت شايسته بطور نزديك خويشاوندان و مادر پدر يبرا گذاشت، يباق

 نيست؟ پدرم از يارث و يا بهره مرا كه پنداريد يم چنين شما و »است حق پرهيزكاران
  )  205-203:  2،ج 1363 ،يزنجان(

  . 211-210همان،  .31
 يكالم كه است يمعن اين به آن و است يبديع صنايع انواع از احتجاج و استشهاد. 32

  جملة بر استشهاد يمجرا يجار كه كنند يم تأكيد ديگر يكالم واسطة به را آن سپس ،آورند يم
  )  539: 1372 ،يعسكر. (است آن صحت و اول

  )شوه ذيل: 1371معلوف،: ك.ر. (قيافه بد و زشت يمعن به أشوه مؤنث :شوهاء . 33
:  1،ج 1363 ،يزنجان]. (داد قرار[ هايپليد از يدور يبرا را خمر شرب نوشيدن از ينه و .34
367- 369(  

 كه يبتهاي و قماربازي و يخوار يم كه است اين حقيقت ايد، آورده ايمان كه يكسان يا .35
 يپليد آن از پس. است شيطان عمل از و يپليد تيرها، با قرعه و شوند يم نصب پرستش يبرا

  )90/مائده(. شويد رستگار كه اشدب كنيد؛ يدور
 جز به يجايگزين يا و نداريد آن به يرغبت آيا گذاشتيد، سر پشت به] قرآن[ را آن شما. 36
  )  90 -88: 2،ج 1363 ،يزنجان! (يبد انتخاب چه و ايد؟ كرده انتخاب قران
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 آخرت رد او و شد نخواهد پذيرفته او از كند، انتخاب را يدين اسالم جز به كس هر و. 37

  )  186 همان،و )  85/ عمران آل(. است كاران زيان از
  . 186همان،: ك.ر. 38
 آنها آوردن پديد به ينياز هيچ بدون بخشيد وجود را آنها خويش مشيت و قدرت به و. 39

  ) 148-147:  1،ج 1363 ،يزنجان. ( آنها بخشيدن صورت در يا فايده و سود جلب و
 بودن فراخ و رسا و يعموم ينعمتها آغاز از فرموده تمرحم آنچه بر خدا درود و. 40
  )  34-33: 1،ج1363 ،يزنجان. (گرانبها يعطايا بودن هم سر پشت و تمام و نعمتها
 در كه يجانشين و فرموده واگذار شما به كه يپيمان و شما نزد در خدا حق نگهدارندة .41
  )367 -365 همان،(. است صادق قرآن ،ياله يگويا كتاب داده، قرار شما ميان

 پنجه و دست پس از ينجات اما بخشيد؛ نجات)ص(محمد وسيلة به را شما خداوند پس. 42
  )  21و 19-18: 1همان،ج.(كتاب اهل شورشيان و! عرب گرگان و دلير مردان با كردن نرم

 سخت  يو بر  بود، آن در شما رنج آنچه و آمد شما يسو به يپيامبر خودتان ميان از. 43
و  128/توبه( .بود بخشش و عفو يدارا و مهربان سخت و شما سعادت بر حريص و بود گران

  )  20-17: 2همان،ج
  )300-299 همان،. (است حق گويندة و دادگر و داور خدا كتاب اين اينك  .44
 خدا راه در او گشت ينم بر كرد، ينم خاموش را ها فتنه آتش تا بارش شرر شمشير با و .45
 ياوليا از يسرور و )ص( خدا رسول به نزديك پيوسته او، فرمان ياجرا در و اكوش و پذير رنج
  )22-19: 1363 ،يزنجان. ( بود اسالم راه در كوشا و خالص جهاد يبرا آماده هميشه و خدا

  )231-228: 2همان،ج. (شماست يها خانه در -جلّو  عزّ -  يخدا كتاب اين . 46
  .  مقاله همين 5 صفحة: ك.ر. 47
  )367-365: 1،ج1363 ،يزنجان.(هستيد ياله خطاب مورد! خدا بندگان ماش .48
  .مقاله همين 15 صفحة:ك.ر .49
: 2،ج1363 ،يزنجان.(كرد يم خاموش را آن خداوند، شد يم پا به يجنگ آتش وقت هر .50

19-21(  
 همان،. (دارم يكجرو آن از بعمد نه و رفته خطا به صواب راه از نه گويم يم را آنچه. 51

17- 20 (  
  )307-306: 1،ج همان.(بخشيد نجات هاينابيناي از را آنان و .52
 ،يزنجان.( داريد) مرا از دفاع( ينيرو و برگ و ساز و داريد يزياد افراد شما و .53
  )231-229: 2،ج1363
 فرو فتنه در يول نيفتيد، در فتنه به كه بود خالفت به يافتن دست يشتابزدگ اين از هدف. 54
  )90-88: 2همان،ج(.رفتيد

  و مĤخذ منابع
    منابع فارسي) الف
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 ؛»يفارس ادب در بديع  دانش تدوين به ينظر«). ش1377. (اهللا زاده،نعمت ايران  .1
: تهران ،يطباطباي عالمة دانشگاه يخارج يزبانها و يفارس ادبيات دانشكدة مجلة

  . 122-103  صص ،6 شمارة كارور، انتشارات
 ؛بديع و بيان و يمعان علم در البالغه معالم). ش1379( .خليل محمد ،يرجاي  .2

  . شيراز دانشگاه نشر مركز: شيراز پنجم، چاپ
 ريام :تهران دوم، چاپ ؛الشعر فن و ارسطو ).ش1369.(نيعبدالحس كوب، نيزر  .3

  .ريكب
: قم ؛)س(زهراء حضرت ةخطبـ شرح). ش1363. (حسين عزالدين سيد ،يزنجان  .4

  .ياسالم غاتتبلي دفتر انتشارات
 نشر هفتم، و چهل چاپ ؛)س(زهراء فاطمه يزندگان). ش1387.(،جعفريشهيد  .5

  .ياسالم فرهنگ
 يا مقدمه ،ةالبالغـ معيار). ش1372.(سهل بن عبداهللا بن حسن ابوهالل ،يعسكر   .6
  . تهران دانشگاه انتشارات: تهران نصيري، جواد محمد ترجمة بالغت؛ علوم مباحث در

 ؛يعرب نقد در آن تأثير و يشناس يزيباي يمبنا بر نقد). ش1378( .رز غريب،  .7
  .مشهد يفردوس دانشگاه انتشارات: مشهد اول، چاپ ،يرجاي نجمة ترجمة

 يفرهنگ مركز :تهران اول، چاپ ؛ةالبالغـ انوار). ش1376.(ي،محمدهاديمازندران  .8
  .قبله
 ،2ج عرفان، جمةحسنتر ؛ةالبالغـ جواهر). ش1380. (احمد سيد بك، يالهاشم  .9

  .بالغت نشر: قم اول، چاپ
 ؛مطول شرح يف مفصل). ش1371. (الدين حميد معين ابو ،يخراسان يهاشم  .10

  .حاذق نشر: تهران اول، چاپ ،دورة شش جلدي
 :تهران ششم، چاپ اب،يزر عباس ؛فلسفه لذات )ش1370.(دورانت ليو  .11

  . ياسالم انقالب آموزش و انتشارات سازمان
  يعرب نابعم) ب
 للشعر ةالعالميـ ةالموسوعـ أدب  ؛أبوريشه عمر ديوان). ش1391. (عمر أبوريشه،  .1

  موقع ،240 ةالقصيد رقم العربي،
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shq

as&qid=240 
  .مصر ةنهضـ دار: ةالقاهر ؛العرب عند ياألدب النقد أسس). م1996.(،احمديبدو  .2
 ؛ياإلسالم المنهج ضوء يف يالعرب األدب تاريخ). ق1413. (محمود ،يالبستان  .3

  .اإلسالميـة البحوث مجمع: مشهد  ،ياألول ةالطبعـ
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  .الفكر دار: قم ،ياألول ةالطبعـ ؛يالمعان مختصر). ق1411. (الدين سعد ،يالتفتازان  .4
  .يالداور ةمكتبـ:قم ،ةـالرابع ةالطبعـ ؛المطول كتاب).ق1416.(ني،سعدالديالتفتازان  .5
 :قم ،ةالثالثـ ةالطبعـ ؛ةحـالواض ةالبالغـ).ق1413.(امين مصطفي و يعل الجارم،  .6
  .ةالثقافـ دار
: بيروت ؛االسالم ظهور بعد ةـاألدبي ةالحيا). ق1410. (عبدالمنعم محمد ،يخفاج  .7
  . الجيل دار
 ةـالمطبع :مصر ؛لفنونا و اآلداب يف مراجعات).تا دون .(محمود عباس العقاد،   .8

  .ةـيالعصر
 ةـنهض دار :مصر ،ةـالثالث ةـالطبع ؛المقارن األدب).م1998( محمد هالل، يميغن  .9

  . مصر
 انتشارات :تهران اول، چاپ ؛يالعرب األدب تاريخ). ش1377( .حنا ،يالفاخور  .10

  .طوس
  .رتوپ نشر: تهران سوم، چاپ ؛ةاللغـ يف المنجد). ش1371. (لويس معلوف،  .11
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  الملخص

ها السيدة فاطمة المشهورة والبليغة، التي ألقت ةينيتُعد الخطبة الفاطمية إحدى الخطب الد
، في أسوأ الظروف االجتماعية و الشخصية، للدفاع عن )ص(، بعد رحيل النبي )ع(الزهراء

  . في قضية فدك) ع(حقها و حقّ أهل البيت 
أسباب ظهور التناسق  يدراسة هذه الخطبة من منظور علم الجمال، والتعرّف عل إنّ

حدةِ الموضوع، والتناسبِ والتناسق بين كحسنِ المطلع، والتخلّص، والختام، وو هايوالجمال ف
والدقةِ في اختيار الحروف والمفردات والعبارات، والتناسقِ والترابط بين  ،ياللفظ والمعن

 يالوصل، واالهتمامِ البالغ بنظام الجملة وجمالها، وترتيب أجزائها، والموسيق اتالعبارات بأدو
كالسجع والموازنة والطباق والجناس  محسنات بديعية؛ يعل والنغمة العذبة التي تُعزَف

، واستخدامِ األساليب البيانية كالتشبيه ...الصدر والتكرار و يومراعاة النظير ورد العجز عل
والكناية واألساليب المنطقية البسيطة، واالقتباسِ من القرآن الكريم  والمجازواالستعارة 

لتلك  رةيالمقدرة الكب يعل دلّي عظمة الفكر وفخامته؛ كل هذا راًيواالستشهاد به، وأخ
  ).ع(الكالم عندها  مةيالشخصية الفذّة في إلقاء الخطابة وق

  الدليلية الكلمات 
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