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 کافیل نیراب منظر از مردانه و زنانه گفتار سبک در تیجنس بازتاب
وهی  ینب   خطبه)مورد پژ  در کوفه( امام سجاد و حضرت ز

 18/12/1397تاریخ دریافت: 
  18/4/1398تاریخ پذیرش: 

 1فاطمه رحمان پور نصیرمحله
ی نرگس  2انصار

 چکیده
شناسی است و از جملهه مباحهث مههم در بررسهی زبهان،  زبان از عناصر بنیادی در سبک

گهران  توجه به جنسیت و ارتبهاط و تناسهب آن بها زبهاِن مهتن ادبهی اسهت. برخهی از پهژوهش
معتقد به وجود تمایز بهین زبهان مردانهه و زنانهه هسهتند. رابهین لیکهاف بهه عنهوان نخسهتین 

گفتهار زنانهه در   جنسیت دیدگاه شناسِی  وزه زبانپرداز ح نظریه ههای خهود را دربهاره الگهوی 
گفتهار نمهود  کرده است. از منظر وی تمایز بین زبان زنانه و مردانه بیشتر در  گفتمان مطرح 

گفتهار زنانهه از مردانهه ذکهر   می کلی را در تمهایز  یابد تا در نوشتار. لیکاف چهارده مشخصه 
ههای واژگهانی، واجهی و  گانهه وی تحهت سهه عنهوان نشهانه چههاردهههای   کنهد. شاخصهه  می

بنهدی اسهت. در ایهن نوشهتار خطبهه امهام سهجاد و  ههای نحهوی قابهل دسهته  آوایی و ویژگی
ینهههب کوفهههه بهههه واسهههطه تشهههابه موضهههوعی و مهههوقعیتی )مکهههان و  خطبهههه حضهههرت ز در 

گزینش و بر اساا نظریه لیکاف با روش توصیفی  ارائه جداول  تحلیلی و با -مخاطب(، 
گرفته است. مقایسهه دو خطبهه تمهایز برجسهته و معنهاداری را    و نمودارها مورد مقایسه قرار 

کنهد؛ حتهی در  کامهل اثبهات  میان آن دو نشان نداد و لذا نتوانست نظریه لیکاف را به طور 
هها مشهاهده شهد؛ از   برخی از موارد، یک نوع تضاد زبانی میان نظریه لیکاف و مهتن خطبهه

کههاربرد دشههواژهج ... بهها ایههن همههه، مقایسههه مههذکور تهها حههدی  ههها یهها عبههارات پرسشههی و  ملههه 
                                                   

کارشههههناا ارشهههههد زبههههان و ادبیهههههات عربهههههی دانشههههگاه بهههههین المللههههی امهههههام خمینهههههی)ره( قههههزوین )نویسهههههند  مسهههههئول( 1  .  
((f.rahmanpoor94@gmail.com. 

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین ) 2  narjes_ansari@yahoo.com).. دانشیار 
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ههای زبهانی ایهن دو خطبهه را نشهان دهههد.   توانسهت تطهاب  نسهبی دیهدگاه لیکهاف بها مولفهه
کاربست مناسهب عناصهر آواسهاز در سهطآ آوایهی خطبهه که  ها، در ههر دو  نتایج نشان داد 

یهادی بهر مخاطهب  خطبه بار عاطفی مهورد نظهر را بهه خهوبی انتقهال داده و در نتیجهه تهرثیر ز
که این عناصر، سازگار با نظریه لیکاف، در خطبهه حضهرت   گذاشته است؛ با این تفاوت 

کاربرد  زینب بیشتر بوده و از تنوع آوایی بیشتری نیز برخوردار است. در سطآ واژگانی 
ینهب را متمهایز از خطبهه امهام آن  بیشتر قید و صفت و سوگندواژه در خطبه حضهرت ز

ینهب سجاد ههای  از دشهواژه کهرده؛ امها بهرخالف دیهدگاه لیکهاف خطبهه حضهرت ز
برخههوردار اسههت. ایههن تفههاوت بههیش از عامههل  امههام سههجاد   بیشههتری نسههبت بههه خطبههه

کوفهه  کالمشهان بهه مهردم  جنسیت، تحهت تهرثیر موضهوع خطهاب و رویکهرد دو خطیهب در 
کههاربرد بیشههتر جمههالت قسههم و  ی نیههز مههیاسههت. از جملههه نتههایج در سههطآ نحههو تههوان بههه 

که هر چند از نظر آماری منطب  با دیدگاه لیکاف است، اما از  کرد  کالم اشاره  پرسشی در 
 نظر معنایی هماهنگ با آن نیست.

ینههب کلیههدواژه گفتههاری، رابههین لیکههاف، خطبههه حضههرت ز ، خطبههه امههام ههها: سههبک 
 نسیت.شناسی ج شناسی زبان، زبان  ، جامعهسجاد

    مسأله انیب. 1-1
انهد. سهبک   شناسهی یهک اثهر ادبهی برگزیهده های مختلفی را برای سبک شناسان شیوه سبک

هههر ادیههب و هنرمنههدی متههرّثر از عوامههل مختلفههی اسههت؛ عههواملی همچههون حههوادث سیاسههی، 
کهه در جامعهه آن هنرمنهد اتفها  افتهاده اسهت و نیهز محهیط،  اجتماعی، اقتصهادی و ههر آن چهه 

یات، زمینه فرهنگی، ایدئولوژی، موضوعن و نوع مخاطبان یهک اثهر در چگهونگی تکهوین نفسان
آن مؤثر است. از دیگر عوامل ترثیرگذار در سبک ادیب، جنسیت اوسهت. بهر اسهاا مطالعهات 

گفتار و نوشتار زنان، شاخصه هایی به عنهوان سهبک زنانهه بهه آثهار زنهان نسهبت داده  گسترده در 
ههای خهود را دربهاره  شناسهی، دیهدگاه پردازان حهوزه زبهان  یکی از نظریه شده است. رابین لیکاف

کههرده اسههت. پههژوهش حاضههر تههالش دارد بههر پایههه دیههدگاه  گفتمههان مطههرح  گفتههار زنانههه در  الگههوی 
و حضهرت  ههای امهام سهجاد های سبکی زنانه و مردانهه در خطبهه لیکاف، به بررسی تفاوت

کوفه بپردازد. خطبه بهه واسهطه زینب البداههه بهودن بهیش از ههر نهوع اثهری،  شهفاهی و فهی در 
سهازد. ایههن دو خطبههه در شهرایط زمههانی و مکههانی و روانههی   هههای سههبکی فهرد را نمایههان مههی تفهاوت

کهالم را بههر  یهم تمههایز جنسهیتی  یکسهانی بیهان شههده اسهت. بها توجههه بهه بافهت مههوقعیتی تهالش دار
ترین سؤال ایهن پهژوهش ایهن اسهت:  اساا دیدگاه لیکاف در این دو خطبه روشن سازیم. مهم
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کوفههه،  و امههام سههجاد طبهه  نظریههه رابههین لیکههاف، مقایسههه دو خطبههه حضههرت زینههب در 
 تواند دو سبک زبانی متفاوت از هم را نشان دهد؟ چگونه می

  قیتحق نهیشیپ. 1-2
اسهاا نظریهه لیکهاف آثهار محهدودی نوشهته شهده اسهت؛ از   در حوزه سبک ادبیات زنانهه بهر   

کازرون و تفاوت بررسی تفاوت»نامه   پایان: جمله گفتار زنان و مردان در جامعه زبانی  های  های 
گونه گونه  این  توسط لیال انصاری  «های معیار زبان فارسی )بر اساا نظریه لیکاف و لباو(  ها و 
کارشناسی ارشد رشته زبان 1386سال  شناسی همگهانی در دانشهگاه پیهام نهور تههران  درمقطع 
گونههنگهار هههای   ش و بهه بررسهی تههرثیر عوامهل  یرزبهانی جنسههیت، سهن، تحصهیالت بههر انتخهاب 

گفتمهانی و مقایسهه آن گونهه  زبانی در سطوح مختل  آوایی، نحوی، واژگهانی، معنهایی و  هها بها 
کازرون پرداخته است. عد جنسیتی زبان شهرستان  بررسهی قاطعیهت »نیز پایان نامه  معیار به ب 

کرد گفتههار زنههان و مههردان  توسههط « آباد  ههرب بههر اسههاا رویکههرد تسههّلط لیکههاف زبههان در اسههالم در 
 در دانشگاه رازی نگاشته شده است.  1395  در سال حدیث حاتمی

بررسههی »   نامههه  ههها نیههز آثههار مسههتقلی تههالی  شههده اسههت؛ از جملههه: پایههان  ر خصههوص خطبهههد   
کهربال عقیلهه بنهی هاشهم زینهب تحلیلی خطبه کهه «های پیهام آوران  ؛ نویسهنده زههرا حجتهی 

کهرده   ها به لحاظ رجالی و درایی، به اختالفات موجود در نسخه  پغ از بررسی خطبه هها اشهاره 
یهاد پرداختههه اسههت. پایههان   لیههل خطبهههو بهه ترتیههب، بههه تح نامههه  کوفهه و شههام و احتجههاج بهها ابههن ز

کربال  تجزیه و تحلیل ادبی خطبه» کهه بهه بررسهی سهاختار ادبهی « های اسرای  اثر صدیقه بابهایی 
ههای معهانی و  ها و تجزیهه و تحلیهل آن از جههت ادبهی، بهه ویهژه از جههت لغهوی، اسهلوب  خطبه

کهههاربرد اشهههکال مختلههه  ههههای خطهههابی پرداختهههه اسهههت.  بهههدیعی، نکهههات و اسهههلوب بیهههان و 
و خطبهه  بررسی تطبیقی عناصهر ادبهی در خطبهه فدکیهه حضهرت زههرا»همچنین پایان نامه 

کبهههری ینههب  کهههه سههال  از سهههعیده جاللی« شههامیه حضهههرت ز در دانشهههگاه شههههید  1391فههرد 
بههی: معنهها، چمههران اهههواز نگههارش یافتههه اسههت. ایههن رسههاله بههه بررسههی تطبیقههی چهههار عنصههر اد

کنون  عاطفه، صور خیال، اسلوب؛ در دو خطبه پرداخته است. همان که روشن اسهت، تها طور 
که تنهها بهه مقولهه گهرفتن مقولهه  سهبک   اثری  شناسهی زبهانی از دیهدگاه رابهین لیکهاف و بها در نظهر 

 ها پرداخته شده باشد، نگاشته نشده است.   جنسیت در بررسی موردی خطبه
ورت. 1-3 وهش تیاهم و ضر  پژ
هههای زبههانی مطههرح شههده توسههط لیکههاف در سههه سههطآ آوایههی،  ایههن پههژوهش بهها تنظههیم مولفههه   

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/933075
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/933075
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/933075
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/740440
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/740440
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ینهههب هههها در خطبهههه امهههام سهههجاد واژگهههانی و نحهههوی بهههه تطبیههه  آن کوفهههه  وحضهههرت ز در 
عد جنسیتی زبهان در خصهوص خطبهه می کنون به ب  که تا ههای ائمهه اطههار توجهه   پردازد. از آنجا 

گیرد  تواند زمینه  ینشده است، این پژوهش م  . ساز مطالعه در این زمینه قرار 

 ها خطبهی زبان سبکی بررس. 2
ههای متمایزکننهده   به منظور ورود به تطبی  نظریه ابتدا مبانی تئوری دیدگاه لیکاف و مولفهه

شههود. بههه منظههور انسههجام بخشههیدن بههه ایههن   سههبک زبههانی زنانههه و مردانههه از نظههر وی تبیههین مههی
کهه در ادامهه در  هها در سهه سهطآ آوایهی و واژگهانی و نحهوی دسهته نها، آ  شاخصه گردیهده  بنهدی 

بنهدی شهده بهر  ههای دسهته  فلوچارت به صورت نموداری قابل مشاهده اسهت. سه غ شاخصهه
کهه برخهی  ها پیاده و میزان انطبا  آن  خطبه گرفت. قابهل ذکهر اسهت  ها مورد بررسی قرار خواهد 

گرچهه در سهطآ نحهوی قابهل موارد قابلیت بررسی نداشته و  برخی دیگر نیز مثل تهوازن نحهوی، ا
کالم است.  طرح است؛ اما مؤید تنوع آوایی در 

 مردان و زنان ی  زبان سبک تفاوت. 2-1
گفتار و نوشتار اسهت. افهزون بهر     گفتار زنان و مردان وجود عواط  باال در  از جمله تمایزات 

کالمهِی خهود ها به ج آن، به دلیل دقت و ظرافت زنان، آن زئیات توجه بیشتری دارند و در بافت 
بنها بهر اظههار برخهی از محققهان،  کننهد.  تهری نسهبت بهه مهردان اسهتفاده مهی های دقی  از صورت

گونی، متفاوت از هم سخن می زنان و مردان در ایاالت متحده به شکل گونا  گویند:   های 
 حبت مردان را؛کنند تا زنان ص  . مردان بیشتر صحبت زنان را قطع می1
گو را با آن آ از می2 گفت و  که زنان   گیرند؛   کنند، نادیده می  . مردان موضوعاتی را 
گو توجه ندارند؛ 3 گفت و  کردن زنان در   . مردان چندان به نوع صحبت 
گفتارشان نسبت به زنان، بیشتر از واژه4 کهت بههره   های  یرمؤدبانهه و زبهان بهی . مردان در  نزا
گفتارشان در مقایسهه بها مهردان بیشهتر عهذرخواهی مهیگیرند، د  می که زنان در  کننهد و از   ر حالی 

I,m not  anههایی مثهل:  عبهارت expert, But…   هدافتهسا )...اهما ،متهسین صهصختم نهم(
کار می کنند و درخواست  می  برند؛  های  یرمستقیم را به 
 کنند؛   استفاده می  ain,tر مثل های  یرمعیا . مردان در مقایسه با زنان بیشتر از صورت5
  3پذیرند.  تر می . مردان نسبت به زنان نوآورترند و تغییر زبان را سریع6

                                                   
 203، صهای زبانشناسی( هایی در باب زبان)نگین پرسش. 3
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ههای زبهانی زنهان و مهردان، موقعیهت و  شناسان معتقدند دلیل اصهلی تفهاوت گروهی از زبان   
که هریک در جامعه دارند. به نظر رابهین لیکهاف، ههای  تتفهاو 4نقش اجتماعی متفاوتی است 

ههای زبهانی آنهان  ویژگهی   ههای اجتمهاعی اسهت و  زبانی میان زنان و مردان یکی از نتایج نهابرابری
گههروه  بازتهاب تفهاوت کهه از نظهر نقههش و موقعیهت اجتمهاعی میههان اعضهای ایهن دو  ههایی اسههت 

هههای پیشههرفته امههروزی نیههز زنههان بههه طههور نسههبی پایگههاه اجتمههاعی   وجههود دارد. حتههی در جامعههه
ثبهاتی و تزلهزل اجتمهاعی، در رفتهار  های اجتماعی محدودتری دارنهد. ایهن بهی تر و نقش  تثبا کم

 5زبانی آنان بازتابی قابل مالحظه دارد.
شههود؛ بههرای نمونههه،   هههای دو جههنغ، در فرهنههگ واژگههان نمههودار مههی بیشههتر اوقههات، تفههاوت  

کلمه یها اصهطالح مناسهب بهرای  تفاوت مفهاهیم، سهاختن هایی چون وسعت واژگان، یادآوری 
جمالت درست دستوری، توانایی برای سخنرانی در جمع، قهدرت تجزیهه و تحلیهل اطالعهات 

تهوانیم بگهوییم تفهاوت در آهنهگ   ... در دو جنغ زن و مرد قابل مشاهده اسهت. لهذا مهی زبانی و
 شود.   سخنشان پدیدار می

 زنانهی زبان سبک درباره کافیل نیراب هینظر. 2-2
کتهاب رابین تولما   گهوش لیکاف در  گفهت و  م( چههارده مشخصهه ذیهل را بهرای 1990)قهدرت 

که برخی از آن گفتار زنانه برشمرده  هها(   ها قابل تطبی  بر متون دینی )در اینجا: خطبه توصی  
ایههن قابلیههت را نههدارد: ایههن چهههارده مههورد  -کههه بهها سههطر مشههخص شههده  -اسههت و برخههی دیگههر 

 اند از:  عبارت
کار میر  . به نظر می1 کمتری نسبت به مردان به   برند؛   سد زنان ا لب آوا را با دقت 
گستره لحن و آهنگ در سخن زنان تنوع بیشتری نسبت به مردان دارد؛ 2  . 
کار می3 کلمات مصّغر را بیش از مردان به   برند؛   . زنان حغ تعبیر و 
کهار مهی های زبهانی بیهان . زنان صورت4 گهر  . قیهد و صهفت، بیهانبرنهد گهر را بهیش از مهردان بهه 

کالم زنان بهیش  اند، ولی اسم و فعل حاوی داللت عقالنی عواط  اند. بسامد قید و صفت در 
 از مردان است؛ 

( اسهتفاده imprecisenessههای  یهر صهریآ و مهبهم زبهان ) . زنان بیش از مردان از صهورت5
 ؛ «یک عالمه»، «یک جور»کنند؛ مانند   می

                                                   
4. R.TLakoff. 

 209، صشناسی زبان درآمدی بر جامعه. 5
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 روند؛  ر دادن پاسخ صریآ طفره می. زنان بیش از مردان د6
گر شک و تردید یا نیاز به تریید  اند و بیان زنان شبیه پرسش  . الگوهای آوایی مورد استفاده7
 دارند؛ 
 . صدای زنان جان دارتر از مردان است؛ 8
گفتن بیش از مردان محجوب و مؤّدب هستند؛ 9  . زنان در سخن 
 کنند؛   د نمی. زنان خود را به عقیده واحدی متعه10
کنههد و چنههدان  . زنههان در محههاوره، بههیش از مههردان مایههل11 کالمشههان را قطههع  انههد تهها دیگههری 
 ای به تکمیل بحث و به سرانجام رساندن موضوع ندارند؛   عالقه
. سبک ارتباطی زنان بیشتر متمایهل بهه همگرایهی و همهدلی اسهت تها مباحثهه و رقابهت و 12

 مجادله؛
کال13 مههی بههیش از مههردان از عوامههل  یرزبانی)اسههتفاده از اعضههای بههدن و . زنههان در ارتبههاط 

 گیرند؛   لحن و آهنگ( بهره می
گفتن مراقب14 کهار برنهد و نسهبت بهه مهردان از  . زنان هنگام سخن  انهد تها زبهان را درسهت بهه 

کار میکنند   تری استفاده می  گرامر درست کمتر به    6برند.  و عبارات عامیانه را 
کلی از تفاوت ها چشم  این مشخصه  کند.  های زبانی مرد و زن را بیان می اندازی 

 کند:   بندی می  های زبانی زنانه را تحت سه عنوان طبقه  لیکاف شاخصه
ههد،   هههای مخههتص زنههان در زمینههه  هههای واژگههانی: یعنههی واژه  طبقههه اول. نشههانه هههای آشهه زی، م 

ن، چه قدر، محشر، معرکه(، عبهارات دکوراسیون، استفاده از قیدها و صفات نامشخص )چنی
احساسی )نظیر: عش  و  م(، اجتناب از الفاظ و عبهارات خصهمانه وخشهونت آمیهز، اسهتفاده 

 ...  های محترمانه و از صورت
ههای زنجیهری  ویژگهی تهر،  تهر و صهحیآ ههای دقیه   ههای واجهی شهامل تلفهم  طبقه دوم. نشهانه
 خاص زنان و... 
هههای پرسشههی و بیههانی  کههاربردی شههامل اسههتفاده از نقشههه - هههای نحههوی ویژگههی طبقههه سههوم. 

کهه بهاَخص نشهان دهنهده تردیهد و عهدم اطمینهان  -ای و...( احترامات   های ضمیمه )پرسش
گونهژ جهنغ را متمهایز مهی 7گردد. می -است  دانهد: واژگهان مربهوط بهه رنهگ و   او حوز  واژگهان دو 

                                                   
6.  Lakoff,1990  , PP 204 .  :399و398، صها شناسی؛ نظریه ها،رویکردها و روش سبکبه نقل از) ). 

 .123، ص«کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت. »7
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 مهههورد اول، یعنهههی واژگهههان مربهههوط بهههه ههههای )وصهههفی( عهههاطفی، عناصهههر مؤکهههد، در   گهههل، صهههورت
گههروه خههانم گههل، دایههر  لغههت رنههگ در  تههر اسههت. آنههان از اصههطالحاتی اسههتفاده   ههها وسههیع  رنههگ و 

گههل  مههی کههاربرد اسههامی  گههروه آقایههان معمههول نیسههت. بههه عههالوه،  کههه در میههان  ههها در مفهههوم   کننههد 
گونههژ زنههان رایههج هههای   در مههورد صههورت« رابههین لیکههاف» 8تههر اسههت.  ارجههاعی و  یههر ارجههاعی در 

 گوید:   )وصفی( عاطفی می
، 9،در زبههان فارسههی و )بانمههک« طفلههک، نههاز، موشههی، حیههوونی»هههایی چههون   واژه
کههه دارای بههار احساسههی و 11نههاز و دوسههت داشههتنی 10،الهههی ( در زبههان انگلیسههی، 

گههر حههغ و احسههاا فههرد بههوده و نههوعی همههدردی را نشههان  نمایههان عههاطفی بههوده و
گو  می گفتاری زنان معمولدهد، در   تر است.   نژ 

کههه جنبههژ  لیکههاف در مههورد عناصههر مؤکههد بیههان مههی کههه در زبههان، عناصههری وجههود دارد  دارد 
کیهدی دارنهد؛ ماننهد: قسهم  اطالع کهاربرد ایهن   هها و نفهرین  رسانی ندارند؛ بلکه بیشتر جنبهژ تر هها. 

گروه متفاوت است. ساخت  دسته از واژه نصافًا، عمرًا، بهه مهوال و خهدا هایی چون ا  ها نیز در دو 
گونژ زبانی مردان بوده و برخی قسم گونهژ زنهان   وکیلی، خاص  ها همچون قسم به معصومین در 

  12معمول است.
بهر ایههن اسهاا، در سههطآ آوایهی بهها بررسهی عناصههری چهون لحههن، جنهاا، سههجع و تکهرار بههه 

هها، قیهد وصهفت،   واژه( در سهطآ واژگهانی بررسهی سهوگند13-8-2-1دنبال اثبات تنوع آوایهی )
( و در سطآ نحهوی بها بررسهی مهواردی 9-5-4-3های ) های جنسیتی مولفه تشدیدکننده، واژه

کهالم تبیههین  کههالم و نیهز آوایههی  چهون نههوع جمهالت و افعههال و بحهث تههوازن نحهوی، وجههه عهاطفی 
کار بردن عبارات عامیانه نیهز بهه واسهطه عهدم تطب می یه  شود. البته بحث قواعد دستوری و به 

گرچههه قابلیههت بررسههی دارد، امهها نمونههه  بههر خطبههه ههها در ذیههل قابههل   ای نههدارد. سههاختار مولفههه ههها ا
 مشاهده است:

                                                   
 .134، ص«تمایزگونگی جنسّیت در اشعار پروین اعتصامی. »8

9. Divine. 

10. Sweet. 
11. Lovely. 

 .135-136، ص«امیتمایزگونگی جنسّیت در اشعار پروین اعتص. »12
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 ها : بررسی سبک زبانی خطبه1فلوچارت 

 
رس. 2-3  ها  خطبهی زبان سبکی قیتطبی بر

گذشههت همههان کههه  ینههب  در ایههن نوشههتار، بههر آنههیم تهها خطبههه ،طههور  و امههام  هههای حضههرت ز
کوفههه بهر اسههاا نظریههه زبهان را سهجاد کنههیم و بهها  در  شناسههی جنسهیت رابههین لیکههاف بررسهی 

کهار   های زبانی نظریه وی، نگاهی بهه زیبهایی  توجه به شاخصه ههای لفظهی واژگهان و حهروف بهه 
کوفهه  تعداد واژگان خطبه حضهرت زینهبها بیفکنیم.   رفته در خطبه کلمهه و تعهداد  191در 

کلمهه اسهت. لهذا در ایهن پهژوهش بهه واسهطه صهحت نتهایج  206 واژگهان خطبهه امهام سهجاد
گرفتههه شههده اسههت. حضههرت زینههب191آمههاری، میههزان واژگههان دو خطبههه برابههر ) ، در ( در نظههر 

مهردم  کنهد. حضهرت زینهب مقدمه خطبه اتهام خارجی بودن را از خود و خاندانش طرد مهی
انسهت. در نتیجهه، آنهان را مهورد د هها مهی هها و بهدترین سهرزنش  کوفه را شایسته شدیدترین تهوبیخ

لعههن و نفههرین قههرار داد، معرفههی رهبههر نهضههت، تبیههین عمهه  فاجعههه و در بخههش پایههانی خطبههه، 
کوفیههان را عههذابی دردنهها  در آخههرت اعههالم مههی کنههد. لحههن سههخن ایشههان بههه صههورت  عاقبههت 

که حاضرین با شنیدن گاهی با  م و ناله است؛ طوری  گاهی به تندی با خشم و  ش متفاوت و 
گریههه و زاری افتادنهد، سههوز سهخن حضههرت زینهب و انههدوه ایشهان در  ههم شههادت بههرادرش و  بهه 
کالمش به روشنی نمایان اسهت. از جملهه محورههای خطبهه حضهرت  سختی اسارت، همه در 

شرح جنایات  .2. معرفی خود و خاندان عصمت و طهارت و جد و پدرش؛ 1: امام سجاد 
کوفه درباره نامه .3کربال و فجایع واقعه عاشورا؛  نگاری و دعوت از امهام  سرزنش و تذکر به مردم 

کوفیان نسبت بهه امهام و مکر و حیله و بی حسین کهاران  . دادن عنهوان خیانهت4؛ وفایی 
کوفهههه؛  . بیهههان دردنههها  بهههودن صهههحنه عاشهههورا  و  هههم و انهههدوه از دسهههت دادن 5مکهههار بهههه اههههل 
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 .، پدر و برادرانشپیامبر
 ییآوا سطح. 2-3-1
هههایی چههون سههجع، جنههاا، تکههرار و لحههن مههورد بررسههی قههرار خواهههد   در ایههن سههطآ مؤلفههه   

کالم مؤثر است.  گرفت؛ هرچند برخی موارد چون توازن نحوی نیز در آهنگ و آوای 
سجع. 2-3-1-1  
همهههاهنگی دو یههها چنهههد واژه از لحهههاظ تعهههداد هجاهههها و تشهههابه و تفهههاوت حهههروف آخرشهههان را  

گهوشنامنهد. له صنعت سجع مهی نهواز و  ذا چیهنش واژگهاِن دارای سهجع، باعهث پیهدایش آوایهی 
گاهی با محتوای سخن هماهنگ است. طنینی زیبا و موسیقی دلنشین می که   شود 

کوفهه،  و حضهرت زینهب های پسندیده، خطبه امام سجاد  فواصل زیبا و سجع   را در 
کهاربرد کلهی ههدف از  جمهالت، بیهان نهوعی  سهجع در  موزون و آهنگین سهاخته اسهت. بهه طهور 

ترّمههل و آمههادگی بههرای انتقههال اندیشههه اسههت و ترثیرگههذاری افکارگوینههده در ذهههن مخاطبههان بهها 
کههه در قههالبی  کههاربرد مههنظم چیههدمان واژه کههالم  هههای مسههّجع و پدیههدار سههاختن آهنگههی زیبهها در 

هها   ر خطبههای از واژگان مسهجع د  نمونهخورند.  دیگر پیوند می منّظم به صورت ترثیرگذار به یک
 شود: در جدول ذیل مشاهده می

 ها  ای از واژگان مسجع در خطبه  : نمونه1جدول

ع در خطبه سجع  نام خطبه واژگان مسج 
 متوازی

سجع 
 متوازن

سجع 
 مطرف

ِت 
َ
ِت اْلَدمَعة  َواَل َهَدأ

َ
،  َفاَل َرَقر ة  ّنَ زینب    خطبه حضرت الّرَ

    درکوفه

کثیرًا، واضحکو زینب    خطبه حضرت ا قلیالً َی واَّلل فابکو 
    درکوفه

خطبه حضرت زینب  و منار حّجتکم، و مدرة سّنتکم
کوفه     در 

ِتَل َصبرا وَکفی ِبذِلَک َفخرا. خطبه امام سجاد در  أَنا ابن  َمن ق 
    کوفه

ه   َصص  ه  َبیَن َحناِجری وَحلقی، و   وَمراَرت 
 َتجری فی ِفراِش َصدری.

 خطبه امام سجاد در
    کوفه

که بسهامد آن در خطبهه    کاربرد این نوع واژگان در متن است  کالم برآمده از  بخشی از آهنگ 
کوفه، در نمودار ذیل روشن است:و امام سجاد حضرت زینب  در 
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 ها : مقایسه واژگان مسّجع درخطبه1نمودار

  

 

گسهتره لحهن و     آهنهگ در سهخن زنهان تنهوع بیشهتری نسهبت بهه با توجهه بهه دیهدگاه لیکهاف، 
در نمهههودار بهههاال تعهههداد سهههجع متهههوازی در خطبهههه امهههام بهههیش از خطبهههه حضهههرت مهههردان دارد. 

ینههب زینههب بیشههتر از  اسههت، ولههی تعههداد اسههجاع متههوازن و مطههرف در خطبههه حضههرت ز
سههجع مطههرف از بسههامد بههاالتری  اسههت. در خطبههه حضههرت زینههب خطبههه امههام سههجاد

کههه در خطبههه امههام سههجادنسههبت بههه اسهه سههجع  جاع دیگههر برخههوردار اسههت؛ بهها ایههن تفههاوت 
کههه بههه ترتیههب سههجع متههوازی، تههوازن و  متههوازی از بسههامد بههاالتری برخههوردار اسههت. از آنجههایی 

کالم ایجاد می لهذا   تهر اسهت؛  کند، یعنی سجع متهوازی موسهیقیایی موسیقی و آوای بیشتری در 
ینههب بههاالتر از تههوازن خطبههه امههام سههجاد کههه ازتعههداد سههجع  خطبههه حضههرت ز اسههت؛ چرا

ِی بیشتری نسبت به خطبه حضرت زینهب گهر تعهداد اسهجاع در  متواز برخهوردار اسهت؛ امها ا
کهه خطبهه حضهرت زینهب ها را در نظر بگیریم، می  خطبه دارای یهازده سهجع و خطبهه  بینیم 

کههالم ایشههان  امههام سههجاد بیشههتر اسههت؛ هفههت سههجع اسههت. بنههابراین تههوازن و موسههیقی در 
تههر شههدن خطبههه  هرچنههد ایههن تمههایز چنههدان برجسههته و معنههادار نبههوده، امهها تهها حههدی آهنگههین

 را موجب شده است. حضرت زینب

 جناس. 2-3-1-2

کهه در »جناا  کلمهات ههم جهنغ بیهاورد  گوینهده یها نویسهنده در سهخن خهود،  کهه  آن است 
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کههه در  رت زینههبدر خطبههه حضهه 13«.ظههاهر بههه یکههدیگر شههبیه و در معنهها مختلهه  باشههند
کوفهه ایهراد نمودنههد جنهاا شهبه اشههتقا  در ههر دوخطبهه، از بسههامد بهاالتری نسهبت بههه  مسهجد 

کلمههات دارای جنههاا برخههوردار اسههت. در بنههد آ ههازین خطبههه عبههارت  َی واَّلل فههابکو »دیگههر 
کلمههه «کثیههرًا، و اضههحکوا قلههیاًل، فلقههد ذهبههتم بعارههها و شههنارها دارای « عاِرههها/ شههناِرها»، دو 

گویند. این نهوع جنهاا  جناا شبه اشتقا  است. جناا شبه اشتقا  را جناا مقارب هم 
کههههه از یهههههک ریشههههه نباشهههههند و تقریبههههًا شهههههبیه بههههه ههههههم باشههههند. واژه ههههههای  در واژگههههانی اسهههههت 

کلمههات  از یههک ریشههه نیسههتند، ولههی معنههای یکسههانی دارنههد؛ چههون ایههن« عاِرها/شههناِرها» گونههه 
تقریبًا شهبیه بهه ههم هسهتند، در پدیهد آوردن موسهیقی لفظهی  دارای وزن تقریبًا یکسان و حروف

کشیده  کالم نقش بسزایی دارند. مصوت  کهرده اسهت.   کششی زیبا در این واژه« آ»در  هها ایجهاد 
خههورد. ایههن دو واژه بههه دلیههل داشههتن  تناسههب معنههایی نیههز در ایههن نههوع از جنههاا بههه چشههم مههی

کشهیده  کوفیهان و ننهگ آنها« آ»مصوت  گنهاه  کنهد. لهذا  مهی ن را بهه ذههن مخاطهب تهداعی بزرگهی 
کهار  کلمات دارای صنعت جناا به صهورت هنرمندانهه در مجهاورت همهدیگر بهه  چینش این 

که نشان از جایگاه و شخصیت خاندان پیامبر در قدرت بیان، علم و درایهت و  رفته است 
کالم برای مخاطبان دارد.   تفهیم بهتر 
هراِت ِمهن َ یهِر َذحهل  و »عبارت در قسمت آ ازین خطبه امام نیز در 

أَنا ابن  الَمذبوِح ِبَشهّطِ الف 
دارای جنههاا مضههارع هسههتند. در ایههن نههوع جنههاا اخههتالف « فرات/تههرات»دو واژه « ال ِتههرات  

« فرات/تهرات»حرف اول یا وسط در دو واژه، قریهب المخهرج اسهت، جنهاا مضهارع در دو واژه 
که حرف اول مشاهده می شود. خصوصهیت  از یک مخرج تلفم نمی« ف/ت»شان یعنی  شود 
بهدون « ف»از نوع صامت انفجاری و دارای شدت است، ولی تلفم حهرف « ت»صوتِی حرف 

رود. و شههباهت ایههن دو حههرف در   شههدت و از نههوع صههامت احتکاکی)مهموسههه( بههه شههمار مههی
کههه هههر دو از حههروف اسههتفال هسههتند و محههل تلفههم ایههن دو حههرف  صههفات حههروف، ایههن اسههت 

 روند.  های سنایا و از حروف  یر حلقی به شمار می به هم و از ناحیه دندان نزدیک
برد صنعت لفظی جناس در خطبه2جدول  ها  : نمونه کار

ینب  نوع جناس امام سجاد نوع جناس حضرت ز
ِن    / الّشَ ط   / الّنَ ل    مضارع فرات/ترات شبه اشتقا  الّصَ

ه   شبه اشتقا  سلیل /الرسالة /عیال  ه   به اشتقا ش مال 
 شبه اشتقا  نصیحتی/وصّیتی شبه اشتقا  مالذ /منار

                                                   
 .48، صفنون بال ت و صناعات ادبی. 13
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ینههب فراوانههی صههورت کههار رفتههه در خطبههه حضههرت ز و امههام  هههای مختلهه  جنههاا بههه 
 در نمودار ذیل قابل مشاهده است: سجاد
 

 ها : مقایسه واژگان تجنیس در خطبه2نمودار

 

ینهههههبههههههای تجنهههههیغ، جنهههههاا شهههههب شهههههمارش واژه   ه اشهههههتقا  در خطبهههههه حضهههههرت ز
 ههههای همجهههنغ برخهههوردار اسهههت.  از بسهههامد بهههاالیی نسهههبت بهههه دیگهههر واژه و امهههام سهههجاد

کار رفته در خطبه حضرت زینب اسهت و  بیشتر از امام سجاد در مجموع نیز جناا به 
گفتههار ایشههان موسههیقی بیشههتری بخشههیده اسههت. بنههابراین ایههن عنصههر آواسههاز نیههز منطبهه  بهها  بههه 

کههالم حضههرت زینههبد کههه موسههیقی  کههالم  یههدگاه لیکههاف عههاملی دیگههر اسههت  را بیشههتر از 
 کرده است.  امام
  تکرار .2-3-1-3

کهاربردن صهنعت تکهرار در سهطوح مختله  واج، واژه،     از دیگر عوامل مؤثر در آوای مهتن، بهه 
کیهد بهر  رضهی ویهژه بهه آه که عالوه بر القهای معنهای خهاص و تر تهر   نگهینعبارت و جمله است 

کالم نیز منجر می مراعهات »تهرین عناصهر مهرتبط بها موسهیقی اسهت.   شود. تکرار از اصهلی شدن 
کلمات می ها به هم ها و صامت کامل مصوت کامل میان  کهه در بال هت سهنتی  آوایی  انجامد 

کههه از الفههاظ و حههروف در جملههه، بلنههد  14.«شههود تکههرار نامیههده می ابههن رشههی  در مههورد اصههواتی 
                                                   

کلمات قصار امام علی. »14  .166، ص«بررسی توازن در 
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 گوید:   می شود،  می
گوش، محر  مهمی در  طنین یک لفم و نشستن اصوات حروف و حرکات آن در 
برانگیختن انفعاالت هیجانی مخاطب است.میزان ترثیرگهذاری موسهیقی الفهاظ 
کهه چشهم  گوش، هماننهد تحریهک پهذیری احساسهات توسهط تصهاویری اسهت  در 

  15.کند می مشاهده 
کنون مهورد  هها و مصهوت ها و نیز صامت  رابطه لفم و معنا به هنگام تکرار واژه هها، از قهدیم تها

گفته کرده و   اند:  توجه بوده است. برخی از این رابطه به آوامعنایی تعبیر 
کهه از تکهرار واج این هنر، زمانی ایجاد می که صهدا و آوایهی  بها  ،خیهزد  هها برمهی شود 

ا بهه و مضهمون آن ر احال و هوای معنایی و عاطفی سخن هماهنهگ باشهد و معنه
 16یاد آورد.

 حروف تکرار. الف
نامنههد. بهها ایههن شههیوه، موسههیقی در  می« آرایههی یهها نغمههة حههروف واج»ایههن نههوع تکههرار را در بههدیع 

افزاید. البتهه موسهیقی  متون ادبی پدیدار و بر حسن ترثیر، تصویرآفرینی و القای حغ و حال می
یرگههذاری موسههیقی الفههاظ در میههزان ترث»تر اسههت.  محسههوا« ههها صههامت»آرایههی  برخاسههته از واج

کهههه چشهههم مشهههاهده  گهههوش، هماننهههد تحریهههک پهههذیری احساسهههات توسهههط تصهههاویری اسهههت 
گهوش، محهر   ها و صدای مصوت طنین یک لفم و صدای حروف صامت 17«.کند می ها در 

صناعتی بدیع است »مهمی در برانگیختن انفعاالت هیجانی مخاطب است. در واقع، تکرار 
که شاعر یا نو یسنده، لفظی را مکرر بیاورد... در بال ت  رب این صهناعت َاشهکال و آن است 

کهه در فارسهی  کید، همان اسهت  و صور متنوعی دارد. تکرار الفاظ در پی یکدیگر و به منظور تر
آرایهی اسهتفاده شهده  ها از این نوع واج  در خطبه 18«.گویند Palilogyتکرار و در اصطالح  ربی 

کال آرایهی در عبهارت ذیهل قابهل   م را نیز افزوده است. نمونهه ایهن واجکه برای القای معنا، آهنگ 
 مشاهده است:

کطههههالع اَرز أو مههههال  »  لقههههد جئههههتم بههههها صههههلعا  عنقهههها  سههههودا  فقمهههها  خرقهههها  شههههوها ، 
                                                   

 .128، ص1، جالعمدة. 15

 .177)فن بدیع(، صهنر سخن آرایی. 16

 .128، ص1، جالعمدة. 17

 .156، صفرهنگ اصطالحات ادبی. 18
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ههههما   یههههازده بههههار. چیههههنش صههههفات «  »چهههههار بههههار و«  »ده بههههار و صههههامت « آ»مصههههوت   «:الّسَ
کنههار یکهههدیگر و موسهههیقی صهههدای مصهههوت   کنهههد  توجهههه مخاطهههب را بهههه خهههود جلهههب مهههی« آ»در 

 کههه ایههن حههرف بههرای نههدای بعیههد فههرز شههده، ایههن مطلههب در ذهههن تههداعی  و بهها توجههه بههه ایههن
کههههه بهههها هههههیچ چیههههزی پهههها  و جبههههران نمههههی مههههی کههههه جنههههایتی سههههنگین رخ داده   شههههود.  شههههود 

ینهههب« آ»صهههدای مصهههوت  کهههه حضهههرت ز  کشهههید و بلنهههدای  در دل مهههی همهههان آههههی اسهههت 
 بلنههههدی و بزرگههههی جنایههههت را بههههه ذهههههن « طههههالع اَرز و مههههال  السههههما »ارت در عبهههه« آ»حههههرف 

 نماید. تداعی می
 بهههار تکهههرار شهههده 23«  »، صهههامت«الحمهههدَّلل تههها و أضهههحکوا قلهههیالً »یههها در بنهههد اول خطبهههه از 

 بهههاره در 23رود. تکهههرار  از حلههه  و جهههز  حهههروف حلقهههی بهههه شهههمار مهههی«  »اسهههت. تلفهههم حهههرف 
ینهههب گلهههو و بههههه  در بنهههد اول خطبهههه حضههههرت ز کوفیههههان، صهههدای شکسهههتن بغههههض   میهههان 

گههوش مههی زبههان رانههدن یکبههاره حههرف  رسههاند. حسههن عبههاا در مههورد صههدای  هههای درون را بههه 
 گوید: همزه می

گونه، دارای صهههههدای انفجهههههاری اسهههههت و بهههههه ماننهههههد  هههههرنا  همهههههزه بههههها مخرجهههههی س 
 حضهههور و ظههههور و عینهههی بهههودن  گهههر بیهههانههههر صهههدای دارای انفجهههار در طبیعهههت، 

کههه گههههوش و ذههههن شههههنونده اسهههت  کهههه در   ه ایههههن امهههر، از رهگهههذر تههههوجهی اسهههت 
 19نماید. ایجاد می

َههههها » مثههههل عبههههارت: نمونههههة ایههههن تکههههرار در خطبههههه امههههام سههههجاد  َهیهههههاَت َهیهههههاَتو أّی 
م َلهههی  َکمهها أَتیههت  ریههدوَن أن َتههرتوا ََلههّیَ  م، أت  ِسههک  م و َبههیَن َشههَهواِت أنف  ، حیههَل َبیههَنک   الَغههَدَرة  الَمَکههَرة 

؟وأبهه  بههار، 31« َ   »چهههار بههار و مصههوت «  »شههش بههار، « هههه»ده بههار، « ت»، صههامت «ی ِمههن َقبههل 
کههههالم او «     »دو بههههار، « او»پهههنج بههههار، « آ» گوینههههده، از  گههههاهی صههههدای درون پرآشههههوب   یههههازده بههههار. 

 شود. شنیده می
گههههوش  هههههای /ه/، /ت/ و / / تکههههرار واج ، صههههدای نارضههههایتی و داد ایههههن بزرگههههوار را بههههه 

کوتههههاه « او»، «آ»رسههههاند. همچنههههین تکههههرار مصههههوت   مههههی مجموعههههه تناسههههبات و « َ   »و مصههههوت 
 کند.  ها موسیقی درونی ایجاد می  ها و مصوت  هماهنگی بین صامت

 آوری و نمایش داده شده است: ها جمع در نمودار ذیل حروف پربسامد در خطبه

                                                   
 .145، صحروف المعانی بین اْلصالة و الحداثة. 19
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وف پربسامد در خطبه3نمودار  ها : مقایسه حر

 

کهه در خطبهه    هها شهمارش شهده اسهت متناسهب و   با نظر به نمودار فو ، تکرار بیشتر حروفهی 
کشیده  ههای  و صامت« آ» نزدیک به همدیگر است. تنها تفاوت در چند حروف مثل: مصوت 

بیشهتر تکهرار شهده  نسهبت بهه خطبهه امهام سهجاد  که در خطبه حضرت زینهب« خ/د/ر»
یهاد اسهت. بههرای  رار ایهن حهروف بیشهتر بهه چشههم مهیاسهت. در واقهع، تکه خهورد و فاصهله تکهرار، ز

کهالم، الزم اسهت بهه معنها و مفههوم  کاربرد حروف و هدف از تکرارشهان در  توضیآ بیشتر درباره 
کی از خشم، « خ»آواها توجه شود:  کی از خشونت، درشتی، سختی و سروصداست « د»حا حا

کار میهای دارای صدا  بیشتر در بافت« ر»و  کاربرد مصوت و حرکت به  های بلنهد بهیش  رود. و 
کوتهاه بهر آرامهش و وقهار داللهت دارنهد و در خطبهه امهام سهجاد از مصوت ههای:  صهامت های 

یهادی تکهرار شهده اسهت.  نسبت به خطبهه حضهرت زینهب« ب/ح/ن» بیشهتر و بها فاصهله ز
کی « ح»دارد.  بر صداهای انفجاری، سرعت و حرکت داللت« ب»آواهای انسدادی لبی » حها

  20بر زمزمه موسیقی داللت دارد.« ن»و « از خشونت، درشتی، سختی و سر و صداست
کهالم در  به نظهر مهی    کلهی خشهونت و درشهتی  رسهد دلیهل تکهرار متفهاوت ایهن حهروف بهه طهور 

گههوش مههی و حضههرت زینههب خطبههه امههام سههجاد رسههاند؛  از واقعههه دردنهها  عاشههورا را بههه 
                                                   

کارکرد آواها )واجنقش . »20  . 28، صآوایی فارسی فرهنگ نام؛  116، ص«ها( در شعر فارسیو 
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کالم خطبه حضر کوفه، در تکرار صامت ت زینبخشونت  نمایهان « خ/د/ر»ههای  از مردم 
کالم خطبه امام سجاد به ذهن تداعی « ب/ح/ن»های  در تکرار صامت است و خشونت 

کهههه حضهههرت « آ»شهههود و تکهههرار پهههی در پهههی مصهههوت  مههی طهههوالنی بهههودن زمهههان سهههختی و رنهههج را 
 سازد. کشد، به ذهن تجّسم می به دوش می زینب
ر سطآ آوایی بسامد تکرار آواها، سطآ موسیقایی متن را بهاال بهرده و موجهب در مجموع، د   

َطههب شههده اسههت. همچنههین ارتبههاط آواهههای  کههالم در خ  دو چنههدان شههدن انسههجام و زیبههایی 
کههالم و تههرثیر بههر   موجههود در خطبههه ههها بهها محتههوا و مفهههوم آن باعههث اهمّیههت مفهههوم و برجسههتگی 

گرفتن آواها و چینش حروف موجود در خطبهه مخاطب شده است. در مجاورت همدیگر ق رار 
کههالم در  گذاشههته اسههت و میههزان ترثیرپههذیری  و ارتبههاط آن بهها معنهها، تههرثیری شههگرف بههر مخاطههب 

 مخاطبان را دوچندان ساخته است.
 واژگان تکرار. ب
کل خطبه تکرار شده و آن    ها را بهه عنهوان واژگهان  در خصوص تکرار واژگان، برخی در سطآ 

شههود و  سههازد و برخههی دیگههر در سههطآ عبههارات و بنههدها تکههرار مههی مههتن برجسههته مههیمحههوری 
هم»شهود. تکهرار ضهمایر  برجسته سازی معنایی را در همان بخش موجهب مهی سهیزده مرتبهه و « ک 

م» کوفه از بسهامد بهاالیی برخهوردار اسهت. خطهاب  هفت بار در خطبه حضرت زینب« ت  در 
کوفه و سرزنش و عتا ها به واسطه ظلم مرتکب شهده در حه  اوالد پیهامبر،  ب آنقرار دادن مردم 

کیهد  کهالم تکهرار شهده و تر کهه در سرتاسهر  از جمله دالیل همراههی لفهم و معنها در خطبهه اسهت 
چههههار بهههار، « أّیَ »تکهههرار  رسهههاند. از دیگهههر مهههوارد تکهههرار، خطیهههب را بهههر توجهههه بهههه مخاطهههب مهههی

که در مخاطهب بسهیار ت درسوزنا  رثیرگهذار اسهت. ایهن بخهش عهاطفی و ترین بند خطبه است 
کاربست جمالت پرسشی، از نظر آوایی نیهز انسهجام  برآمده از احساسات متکلم با تکرار واژه و 

 سازد. یافته و ترثیرخود را بر شنونده بیشتر می
ِت  اَل فَ »در قسمت آ ازین خطبه نیز در عبارت « ال»تکرار    

َ
ِت اْلَدمَعة  / َو اَل َهَدأ

َ
هة  الّرَ   َرَقر بهه « ّنَ

کوفیههان بها تکههرار ترثیرگهذارتر شههده و از طرفهی بههه  کههاربرد جملهه دعههایی و نفهرین  کهار رفتههه اسهت. 
کههالم نیههز بیشههتر شههده و  کههالم و تههوازن آوایههی، موسههیقی و آهنههگ  واسههطه تکههرار سههاخت نحههوی 

اش افزون شده اسهت. در بنهد پایهانی خطبهه نیهز شهاهد ایهن تکهرار در حهروف هسهتیم:  اثرگذاری
حضهرت « یخاف فوت الثهار الیحفزه البدار/ و الیستخفنکم المهل/ فانه  النَصرون/ فالت  تم أن»

کوفیههان و یههادآوری  کوتههاه و آهنگههین و تکههرار، پههغ از تههوبیخ و سههرزنش  بهها اسههتفاده از جمههالت 
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کوفههه را برایشههان بههه تصههویر  کههریم عاقبههت مههردِم  اعمههال ننگینشههان، بهها اسههتفاده از آیههات قههرآن 
کهه عههالوه بهر داللههت  مجمهوع هفههت واژه پرتکهرار در مهتن خطبههه مشهاهده مههیکشهیدند. در  شهود 

کالم نیز افزوده است:  م»شش بار، « ال»سه بار، « أال»چهار بار، « أهل»معنایی به آوای  سهیزده « ک 
م»بار،   چهار بار.« ت»چهار بار و ضمیر « أّیَ »هفت بار، « ت 
کوفه، ضهمیر در خطبه حضرت امام سجاد   از واژگهان محهوری و پربسهامد در « یو  ه»در 

کهه   کهل خطبهه بهه شهمار مهی ِهههَک »بهار تکهرار شهده اسهت؛ از جملههه در بنهد 23آیههد  أَنها ابهن  َمهِن انت 
هه   هِبَی ِعیال  ه  وس  ِهَب مال  ه  َوانت  ِلَب َنعیم  ه  وس  بهوده و امهام بهه  مرجهع ضهمیر امهام حسهین« َحریم 

کوفههه و  دنبهال بیههان نارضههایتی و اعتههراز بهه ظلههم کههه از طههرف مههردم  کی اسهت  و سههتم وحشههتنا
آید و با تکرار ضمیر)هه( و نیهز  . لذا درصدد معرفی خود و پدربزرگوارش برمی امیه روا شده بود بنی

کالم پررنگ می  فرمایند:  در بندی میسازد.   من، حضور خود را در 
َِ و م

َ
ِِ ِبا  ِِ َمَعد اُل ُقِ َل أبى َصَ  اُت اَّللِ  َعَ ی ، وبی د  و َل َرسدول اَّلِل َلدم ُشنِسدنی ُثکد ُِ

ُِ َبدیَن َحنداِج   و َوجدُدُه َبدیَن اَ َد اتی، و َبندی أبدى، و ُثکَل أبدى و ُِ  َح قدی، و َمراَرُتد ُغَصُصد
  .َتج   فی ِفراِش َصدع 

شناسهانده مخاطهب و مهردم  که بهه دنبهال - در حقیقت، برخالف خطبه حضرت زینب
اسهت؛ امهری  بیهت امهام معرفی و تصویر خهویش و اههل مرسالت اما -هاست  به خود آن

َنها »شود:  تر می که در بخشی از خطبه با تکرار فعل عرف برجسته
َ
َعَرَفنی َفَقد َعَرَفنی، َیعِرفنی، َفر

ه   ف  َعّرِ
کلمه در واقع ابزاری است « ا  که تکرار این  با ساختارهای نسبتًا متفاوت تکرار شده است 

کلهی    الب برخطبه ترثیر بسیاری می گیری فضای  و در شکل کهه در یهک نگهاه  گهذارد؛ فضهایی 
دهنهده اهمّیهت  شهود و نشهان مبتنی بر پیام مهمی است و با تکرار، بر شّدت ترثیر آن افهزوده مهی

که مالحظه می شناخت سالله پیغمبر است. همان َنا و ی»شود، در این بند، ضمیر  طور 
َ
نیهز « أ

کهرده اسهت. بهیپنج بار تکرار شده و امام  کید  شهک ایهن نهوع تکهرار  بر ضرورت شناخت خود تر
کالم را نیز می  افزاید. افزون بر داللت معنایی و انسجام لفم با معنا، آوا و موسیقی 

کهالم زنههان سههخن    گرچهه رابههین لیکهاف از بحههث تنهوع آوایههی در  کههه ا گفهت  در مجمهوع، بایههد 
اورده اسههت، امهها در زبههان عربههی عناصههر گفتههه و حرفههی از سههجع و جنههاا و تکههرار بههه میههان نیهه

منهدی دو خطبهه از   اسهت. لهذا بهرای اسهتخراج میهزان بههره  موسیقی ساز ایهن صهنایع ادبهی بهوده
گزیر از بررسههی آن کی از عناصههر آواسههاز نهها هههای متعههدد  بخههش  ههها بههودیم. نمودارههها بههه خههوبی حهها
کهالم ایشهان پهرطنی آواساز در خطبه حضرت زینب که موجب شده  کهالم امهام  ناست  تهر از 

گفهت  سجاد که مؤید دیدگاه لیکاف است؛ هرچند نتوان با قاطعیت  گوش رسد، امری  به 
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گهزینش شهده و بهه واسهطه تهرثیر مسهرله کهالم   که ایهن امهر از طهرف خطیهب عامدانهه  جنسهیت بهر 
 است.

 لحن. ج
کالمههی بههیش از مههردان از عوامههل  یرز کههه زنههان در ارتبههاط  بههانی لیکههاف بههر ایههن بههاور اسههت 

گونهههه کننهههد. لحهههن، بیهههان  )اسهههتفاده از اعضهههای بهههدن و لحهههن و آهنهههگ( اسهههتفاده مهههی ههههای   گهههر 
که حاالت خاصی را ظاهر می گاهی رفتاری است  ای   سازد؛ مثاًل جمله  تصویری، استداللی و 
 با حالت عصبانیت، عجز و ناتوانی یا با حاالت آب و تاب بیان شود: 

عد عاطفی اثر دارد و دربرگیرنده شیوه لحن در اصطالح ادبی ارتباط تنگ اتنگی با ب 
  21مخاطب خود و اثر است. برخورد و آهنگ بیان خال  اثر با

کهه بهها زیهر و بمهی خهاص و ترتیبهی معهّین در پههی  لحهن بهه مجمهوع اصهواتی مطبهوع 
گرفته باشند   22.گویند می ،یکدیگر قرار 

گوینده مشخص و بیان می ود؛ از جملهه در جمهالت شه لحن به صورت متفاوت در حاالت 
گوینههده احساسههش را بهها لحنههی متفههاوت بههه شههنونده منتقههل  خبههری و انشههایی، در حقیقههت، 

 .سازد می
کهه بعضهی از آن ها و آهنگ  لحن هها شهامل: لحهن مهدح، سهتایش و  ها در زبهان انهواعی دارنهد 

ز، تعلیمههی، تغّزلههی، مناجههات، پرسشههی، لحههن طنهه  روایههی،-نیایشههی یهها دعههایی، لحههن داسههتانی
حماسههی، توصههیفی، سهههوگواری و تعزیههه، لحههن منهههادا، شههرطی، امههری و نههههی، لحههن جمهههالت 

کهالم مهی مانهد(، لحهن جمهالت تعجبهی و عهاطفی از جملهه  توضیحی )که شنونده منتظر ادامه 
کههه از واژه برمههی خیههزد، در ایجههاد لحههن مههؤّثر  خشههونت، نفههرین، شههو ، لههذت. در واقههع اصههواتی 

گوینهده را ها افزون بر ای  است. واژه کهالِم  کهردن و ترسهیم افکهار و پیهام مضهمون  که ابزار عینهی  ن 
کالم نقش دارنهد، در نمهایش احسهاا و حهاالت ومههم انتقال می تهر از  دهند و نیز در برجستگِی 

کیهدی  کالم در دو خطبه، لحهن تر همه در ایجاد لحن نیز ترثیرگذارند. در بررسی لحن و آهنگ 
دهنهده ایهن  . ایهن نشهان نهواع، از بسهامد بهاالیی برخهوردار اسهتدر هر دوخطبهه نسهبت بهه دیگهر ا

کههه طبهه  دیههدگاه لیکههاف، زنههان بههرای ایههن گفتههار خههود را مهههم جلههوه دهنههد، از  نکتههه اسههت  کههه 

                                                   
 .151، ص«لحن حماسی در قصاید عنصری. »21

 .246، صمنوچهری دامغانی و موسیقی. 22



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

76 76 

کهردن بارمعنههایی آن اسهتفاده مههی کلمهاتی بهرای قههوی کیههدی  تهر  کلمهات تر کننهد؛ یعنهی بیشههتر از 
    شود: دار ذیل مقایسه و نمایش داده میکنند. انواع الحان مختل  در نمو استفاده می

  : مقایسه انواع لحن در دو خطبه4نمودار

 

ینهههب مهههورد لحهههن و در خطبهههه امهههام  72بهههه تعهههداد  در نمهههودار بهههاال در خطبهههه حضهههرت ز
بیشهتر  شود. تعداد لحن در خطبهه حضهرت زینهب  پنجاه مورد لحن مشاهده می سجاد

گفتهار زنانهه بهه اثبهات  سجاداز خطبه امام  است. بنابراین نظر لیکاف درباره آهنگین بودن 
کنهیم، مهی  می کاربرد انواع لحهن در خطبهه را شهمارش  گر تعداد  کهه تعهداد انهواع  رسد؛ اما ا بینهیم 

)ده مورد( با یک مهورد اخهتالف، بهیش از تعهداد انهواع الحهان در  الحان در خطبه امام سجاد
کههاربرد انههواع لحههن در دوخطبههه، ) خطبههه حضههرت زینههب نههه مههورد( اسههت. در واقههع، تنههوع 

 دهنده احساا و حاالت ایشان در انتقال پیامی مهم به مردم است. نشان
 یواژگان سطحی بررس. 2-3-2
شناسهی برپایهه نظریهه رابهین لیکهاف در مههورد  ههای زبهان  بررسهی در حهوزه واژگهان بها مشخصهه  

هههههای  تههههوان در متغّیرهههههایی همچههههون: سههههوگندواژه، واژه  تفههههاوت زبههههانی بههههین زن و مههههرد را مههههی
هههها، قیهههدها)مکان، زمهههان، مقهههدار و   جنسیتی)صهههریآ و ضهههمنی(، تشهههدیدکننده هههها، دشهههواژه
کرد. در ذیل به بررسی خطبه  پردازیم: ها در حوزه واژگان می  حالت( و صفات مشاهده 
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سوگندواژه. 2-3-2-1  
گ    کیههد محسههوب اسهتفاده از سههوگند، روشههی بهرای درسههتی  کههه در دسههتور زبهان تر فتههار اسهت 
گفتههار بهها قسههم بیههان مههی کههالم نشههان دهنههده  شههود. شههروع  گههر اهمیههت آن اسههت. سههوگندواژه در 

 انگیهزد.  ای برمهی  قاطعیت سخن خطیب بوده و احساا مخاطب را نسبت به موضوع و واقعه
ردیدنهد یها نیهاز بهه ترییهد گهر شهک و ت بیهان  از دیهدگاه لیکهاف الگوههای آوایهی مهورد اسهتفاده زنهان

کیدات، سوگند برجسته کهه از منظهور رابهین لیکهاف   تر بهه نظهر مهی  دارند. در میان تر رسهد. آنچهه 
گفتارشان از قسم استفاده می  برمی کاربرد  آید، زنان بیش از مردان برای تثبیت  کنند، البته این 

کالم نبوده، بلکه از نظر وی بیان کهه او را بهه گهر ضهع  مو نشان دهنده قوت  ضهع مهتکلم اسهت 
کاررفته است؛ یک مهورد کاربرد قسم واداشته است. در خطبه حضرت زینب ، پنج قسم به 

فهههال »و یهههک مهههورد در عبهههارت « لقهههد»و سهههه مهههورد در جملهههه فعلیهههه بههها « واَّلل»عبهههارت قسهههم بههها 
کم المهل دو سوگندواژه  با حذف أدات قسم. ولی در خطبه حضرت امام سجاد« یستخفّنَ

کههم و حجهههم مقالهههه نمهههودار ذکهههر نگردیهههد. عبهههارت ا کهههه بهههه علهههت بسهههامد  سههتفاده شهههده اسهههت 
م  اَّلَل/ و َرّبِ الّراِقصاِت »

ک  در عبارت اولی، امام با  هر دو واژه به خدا قسم خورده است.« ناَشدت 
و»کاربرد جمله  َهها الّنهاا  کوفهه، فرمودنهد: « أّی  م  اَّلَل »خطهاب بهه اههل  ک  بیهان واژه قبهل از «. ناَشهدت 

کههه مسههّبب اصههلِی واقعههه  کردنههد و بیههان داشههتند  کالمشههان از منههادا اسههتفاده  کیههِد  قسههم بههرای تر
کوفیاِن حیله دههد. ایهن بنهد از  ها را مورد توبیخ و مالمت قرار مهی گر بودید. امام آن دردنا  شما 

کوفه و ظالمان سهتم کینه امام و دِل پر درد ایشان نسبت به مردم  کهافر را نمایهان  گهرِ  خطبه  م و 
که از دِل خونین برمی سازد؛ با بیان و لحن  م می کی   خاست.  انگیز و اندوهنا

َهها الَغهَدَرة  الَمَکهَرة  »در ابتدای بند دوم خطبه نیز، بها اسهتفاده از جملهه  « َهیههاَت َهیههاَت و أّی 
بهه « َرّبِ الّراِقصهاِت  َکهاّل و»از واژه قسهم « گهر خیانتکهاران مّکهار و حیلهه»خطاب به مردم با عنهوان 
کهه قسهم بهه  پروردگاِر َاختران سوگند می که هنوز زخم، التیهام نیافتهه اسهت؛ عهالوه بهر ایهن  خورد 

گونهه  پروردگاِر ستارگان، عظمت و بزرگی خهدا را بهه مخاطهب القها مهی گهویی امهام در ایهن  کنهد؛ 
گناه بزر  نماید؛ این قسم، مطالبی را در ذهن مخاطبان تداعی می کوفیهان بهه  که:  کهه  و ننگهی 
کههه بههار آوردنههد، بههدون سههرانجام نخواهههد مانههد.  کم در آن زمههان و اهههدافی  شههرایط محیطههی حهها

کههاربرد سههوگندواژه و امههام سههجاد حضههرت زینههب گفتههار خههویش داشههتند،  ههها را بههرای   در 
کالم خویش به مخاطبان و یا برای سرزنش مخاطبان حاضر در جههت  اطمینان دادن صّحت 

کاربردههدایت آ گاه ساختن مردم از  فلت، به  گرچهه بنها بهر  نان به صراط مستقیم و آ انهد. لهذا ا
کهالم حضهرت زینهب بیشهتر اسهت،  دیدگاه لیکاف بسامد این نهوع واژگهان از نظهر آمهاری در 
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کالم حضرت زینب کاربست این نوع واژگان در  متفاوت از نظریه لیکاف است؛  اما  رز 
کاربرد  که از نظر وی  کهه بهه ههیچ  سوگندواژه بیانچرا  گوینهده اسهت  گر موقعیت همهراه بها تردیهد 
بیان شده است تها   خوانی ندارد و بیش از همه تحت ترثیر مخاطب ها هم  وجه با فضای خطبه

 خطیب. 
ها  دکنندهیتشد. 2-3-2-2  

کننهده و عناصهر مؤّکههد  گفتارشهان، بیشهتر از قیهدهای تشههدید  لیکهاف معتقهد اسهت زنههان در 
کههالم بههرای مخاطههب مههی ه مههیاسههتفاد کههالم موجههب فهههم بهتههر  کیههد در  شههود؛ از ایههن رو  کننههد. تر

کیدات برای فهماندن مطلهب و پیهام ذهنهی خهویش و انتقهال بهه مخاطهب  کاربرد تر گوینده در 
کههالم  کیههد اسههتفاده مههی -کههه حههائز اهمیههت اسههت  -در قسههمتی از  کنههد. تکههرار از جملههه  از تر

کههه نقههش اصههلی در کیههداتی اسههت  کههالم دارد و در انتقههال سههریع مقصههود بههه  تر برجسههته نمههودن 
کند. بهدین رو  انسان نمی»شنونده مؤّثر است.  کامل بیان  کالم و مقصود خویش را به طور  تواند 

کیههد نهزد علمههای بال ههت و فصهاحت از شههاخص  کهالم را اعههاده و تکههرار مهی هههای مهههم  نمایههد، تر
کیهد، مجهاز نیسهت، رود؛ زیرا در آن فواید بسه بال ت به شمار می یار نهفتهه اسهت، و از طرفهی تر

  23«.بلکه خود نوعی حقیقت است
کید در عربی عبارت کید معنوی یا صناعی به صورت انواع تر کهّل،  اند از: تر ههای مختله : 

که توهم مجازبودن را برطرف می کاملة و نظیر این  کلتا،  کال،  کید   أجمع،  کید لفظی، تر کند؛ تر
کید ثقیله و خفیفه،  کالم به وسیله مفعول کیدی، استفاده از نون تر کید: مطل  تر  ادوات تر

کههه بههر جملههه اسههمیه وارد می کیههدی  کیههد در  ادوات تر شههوند، متفههاوت از ادوات تر
کید جمله اسمیه به این شرح اسهت َّن، : جمله فعلیه هستند. برخی از ادوات تر

کرّن، لکّن، کید الم ابتدا ، ضمیر فصل، ضمیر بیان )شر  أّن،  ن( و ضمیر قصه، تر
کردن جمله به ضمیر، ضمیر فصل، ها  تنبیه در ندا، یا  حرف ندا  ضمیر، شروع 

کهه بهه دنبهال آن  ب اسهتعمال شهودوقتی بهرای منهادای قریه کهه اهمیهت خطهابی را 
کید می ،آید می که ثبوت صفت برای موصوف  .کند تر دخول واو بر جمله صفت، 

کیههد می  اسههتفتاحیه، مهها نافیههه، ورود بهها  بههر خبههر در جملههه کنههد، َّمهها، أّمهها، أال را تر
که بهر جملهه  کیدی  کید وارد شده بر جمله فعلیه؛ برای ادوات تر اسمیه و ادات تر

کهه  ،شوند فعلیه وارد می : َقهد، حهرف سهین، انهد از عبهارتمواردی ذکر شهده اسهت 
                                                   

 .85، ص2، جالبرهان فی علوم القرآن. 23
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کید ثقیله و خفیفه و َلن شود، وقتی برای تنفیغ استعمال می   24.نون تر
ینهههباسههه کیهههد در خطبهههه حضهههرت ز کوفهههه، نشهههان  و امهههام سهههجاد تفاده از انهههواع تر در 
کیهدی در خطبهه حضهرت زینهب  می  دههد تعهداد واژگهان تشهدیدکننده و أدوات و عناصهر تر
کالم را باال می  است. تشدیدکننده مورد 22خطبه امام و در مورد 27  برد: ها، قاطعیت 

 ها  در خطبه   ای از عناصرتشدیدکننده  :نمونه3جدول 
ینب   خطبه امام سجاد  خطبه حضرت ز

ِتی َنَقَضْت َ ْزَلها
ّ
َکَمَثِل اَل ْم  ک  َما َمَثل  َنّ َها الّناا  و َمن َعَرَفنی َفَقد َعَرَفنی َِ  أّی 

حقاً   الّراِقصاِت، َرّبِ و  َکاّل  وبعدًا لکم و س 
رَح  َفِإّنَ  ذهبتم بعارها وشنارها، فلقد  َینَدِملَلّما الج 

سَوًة َحَسَنًة َلنا  ِإّنَ فَ  أبداً ترحضوها بغسل بعدها لن و  فی َرسوِل اَّللِ  ا 
کم بهر نحهوه بیهان خطبهه، ایجهاب مهی   کیهدی  کهرد حضهرت زینهب شرایط حا از عناصهر تر

کنهد. البتهه در ایهن مهوارد نیهز علهت انتخهاب تشهدیدکننده کهالم   بیشتری اسهتفاده  هها مخاطهب 
تهوان بها قاطعیهت جنسهیت را عامهل مهؤثر در بسهامد ایهن واژگهان  یاست، نه متکلم. بنابراین نمه

 دانست.

 ها در دو خطبه  : مقایسه تشدیدکننده5نمودار

 

                                                   
 .422-417، ص2. همان، ج24
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دشواژه. 2-3-2-3   
که ذکهر آن ها صورت  دشواژه   هها از لحهاظ فرهنگهی، مهذهبی و اجتمهاعی  های زبانی هستند 

کارگیر ناشایست تلقی می ها، شاید منجر بهه سهرافکندگی یها  ن ی نادرست و نابجای آشود و به 
کهار  از دست دادن موقعیت اجتماعی فرد می گفتار قشرهایی از جامعه به وفهور بهه  شود؛ اما در 

کههه خههود نشههان  رود. برخههی از ایههن واژه مههی دهنههده بههار منفههی فرهنگههی  ههها فحههش و ناسههزا هسههتند 
25هاست. آن

 

گ    گفتهار فتن بهیش از مهردان محجهوب و مهؤدب هسهتند. به نظر لیکاف زنان در سخن  وجهه 
گفتهار  ؛زنهان بیشهتر از نهوع درخواسهت، نفهرین و دعها و از موضهع ضهع  و نهاتوانی اسهت ولهی در 

کار می گفتهار   مردان بیشتر دشنام و ناسزا به  که از موضع سلطه و قدرت است؛ لذا در زبهان  رود 
کهرد.   سهلطه را بهه صهراحت مهیزنهان و مهردان بازتهاب تفهاوت موقعیهت، قهدرت و  تهوان مشهاهده 

 کهاربرد اسهت و معتقهد نهددا مهی تعبیهر حسهن و نحسهن بیها از دهسهتفاا دانسهتاا را زنان» فلیکا
انهه در زنهان بیشهتر از مهردان اسهت؛ ولهی چهون مردهها دارای آزادی اجتمهاعی و در مؤدبههای  گونه

گفتار بسیار رقابت  از شود بهر طهرف مقابهل هسهتند، بهیبرتهری خه دادننشهان  پهی در وگرا  عرصه 
کههاربرد ایههن نههوع واژگههان نشههان از حضههور  26.کننههد اسههتفاده می ،ها شههواژهد از نناز  پههانزدهبررسههی 

ینههب در  و چهههار مههورد دشههواژه در خطبههه امههام سههجاد مههورد دشههواژه در خطبههه حضههرت ز
که در عبارت ذیل قابل مشاهده است:کوفه   دارد 

ل فیُکم إَل ا أَل و  طُف   ُف لص َ َُ دِنُف  ، و الن َ ددُر الش َ  -؟! َغمُزا عدداِء ، و َ دُ  اِمداِء َم  ، والص َ
خسدرت  ، وو تبدت ا شدد ، ف قدد خداا السدعی. سدحقاً  و و بعددًا لکدم أَل ساء مدا تدَّعون، 

 . الصعقِ، و بؤتم بغضب من اَّلل، و ض بت ع یکم الللِ و المسکنِ

 های دشنام در دو خطبه : مقایسه واژه6نمودار

                                                   
 .112، ص«ول عامههای رایج فارسی در تدا بندی دشواژه بررسی و طبقه. »25

26. lakoff. 1975. pp 550  53، ص«رابطه زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمهان»به نقل از مقاله-
55) ). 
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بهیش از خطبهه امهام  ها در خطبه حضرت زینب  دشنام واژه گرچها با نظر به نمودار فو ،

گوینههده سههخن، تحههت ترثیرموضههوع سههخن اسههت سهجاد کههاربرد بههیش از مهتکلم و  ؛ امهها ایههن 
کوفههه و شههمردن رذایههل اخالقههی و کههه روی سههخن حضههرت، مههردم  اعتههراز و  اسههت؛ در حههالی 

ک بیشتر به دنبال معرفی خود و خانهدان امهام  . امام سجادمان ستمگر استاحتجاج به حا
کههالم و نههوع خطههاب ایشههان، ایههن نههوع واژگههان در  حسههین بههوده اسههت؛ لههذا بههه واسههطه موضههوع 

کمتر از حضرت زینهب کهاربرد دشهواژه  اسهت. کالم امام  کهالم نمهی  در خصهوص  تهوان   هها در 
تههر  دهنههده موقعیههت ضههع  و پههایین  مههتن نشههان پههذیرفت  ههرز از حضههور ایههن نههوع واژگههان در

کالم ایشان بیش از آن کالم  یرمؤدب و سوِ  بیان باشد.لذا در  که تسلط و موقعیت  متکلم و یا 
 برتر متکلم مال  باشد، موضوع نوع واژگان را سمت و سو داده است.

صفت و دیق کاربرد. 2-3-2-4  
که زنهان از قیهد و صهف    کننهد؛ چهون توجهه   ات بیشهتری اسهتفاده مهیلیکاف بر این باور است 

کامهل بهه توصهی  چیهزی یها  گفتهار خهویش بهه طهور  زنان به جزئیات، بیش از مهردان اسهت و در 
گوینههده بههرای انتقههال تصههویر  پردازنههد. بههه همههین دلیههل، سههخن را بههه درازا مههی کسهی مههی کشههانند. 

. کنهد  اسهتفاده مهی ذهنی خویش در موضوعات مختل  و نیز برای تصهویرگری زیبها از صهفات
که موجهب زیبهایی در مهتن  صفت در حقیقت، نقش توصی  گروه اسمی را دارد  کننده هسته 

گاه به صهورت منفهی بهرای اشهیا، مکهان می گاهی این صفات به صورت مثبت و  هها و یها  شود. 
کاربرد دارد؛ به عنوان مثال: در قسمت آ ازین خطبه حضرت زینهب انسان ، » ها الَحْمهد  َّلِلِّ

بههین اَخیههارِ  کههالم، ، «والّصههالة علههی َجههّدی محّمههد و آِلههِه الّطّیِ کههارگیری صههفات در  هههدف از بههه 
بههین اَخیههارِ »هههای  تصویرسههازی بههرای مخاطههب اسههت. در عبههارت فههو ، واژه دو صههفت « الّطّیِ

کههه بههه توصههی  واژه  پههردازد.  مههی« آل»مجهاور هههم در جملههه، در معنههای مثبههت ذکههر شهده اسههت 
که اقسام قید از جهات معنا متعهدد اسهت. در ایهن پهژوهش قیهدهای  درباره قید نیز گفت  باید 
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َکَمْرعًی »زمان، مکان، مقدار و حالت شمارش شده است؛ از جمله در عبارت  ْو 
َ
، َعلهی ِدْمَنهةأ

ة َع  َکِفّضَ ْو 
َ
وَدةأ  های مشخص شده معنای قید مکان را در ساختار جمله دارند.   واژه« لی َمْلح 
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 برد میزان صفت و قید در دو خطبه: کار4جدول
متن خطبه حضرت 

ینب در کوفه متن خطبه امام  صفت قید ز
 صفت قید سجاد در کوفه

ِتی 
َ
َکَمَثِل اّل ْم  ک  ما َمَثل  ّنَ َِ

َنَقَضْت َ ْزَلها ِمْن َبْعِد 
ْنکاثا،

َ
ة أ ّوَ  ق 

قید زمان و 
ْنکاثاً »
َ
قید «أ

 حالت
ِتَل َصبرا  - أَنا ابن  َمن ق 

 - قیدحالت َک َفخرا.وَکفی ِبذلِ 

ْم َدَخاًل  ْیماَنک 
َ
َن أ و ِخذ  َتَتّ

ْم.  َبْیَنک 
قیدحالت 
  )جمله حالیه(

 ، َها الَغَدَرة  الَمَکَرة  أّی 
م وَبیَن  حیَل َبیَنک 
م ِسک   َشَهواِت أنف 

قید مکان 
 - مورد( 2)

یمانکم َدَخاًل 
َ
تّتخذون أ

  قیدمکان بینکم
 ، َها الَغَدَرة  الَمَکَرة  أّی 

م وَبیَن  حیَل  َبیَنک 
م ِسک   َشَهواِت أنف 

- 
صفت 

 مورد(2)

ْو 
َ
َکَمْرعًی َعلی ِدْمَنة، أ ْو 

َ
أ

وَدة، ة َعلی َمْلح   َکِفّضَ
قید مکان 

 - مورد(2)
ریدوَن أن َترتوا ََلّیَ  أت 
م َلی أبی  َکما أَتیت 
 ِمن َقبل  ؟و

 -قید حالت 
 قید زمان

- 

م  و فی العذاِب أنت 
 خالدون.

قیدحالت 
ه  َبیَن َلَهواتی  الیه()جمله ح  قید مکان وَوجد 

- 

کثیرًا، واضحکوا  فابکو 
 - قلیالً 

صفت برای 
محذوف 

 مورد(2)
ه  َبیَن  وَمراَرت 

 قید مکان َحناِجری وَحلقی

- 

فلقد ذهبتم بعارها 
وشنارها ولن ترحضوها 
 . بغسل بعدها أبداً 

قیدزمان 
ه  َتجری فی  - مورد(3) َصص  و  

 انقید مک ِفراِش َصدری

- 

ْم ِبها َصْلعاَ   َلَقْد ِجْئت 
عنقاَ  َسْوداَ  َفْقماَ  
 َخْرقاَ  َشْوهاَ  

قیدحالت 
َفِإّنَ َلنا فی َرسوِل اَّللِ   - مورد(6)

سَوًة َحَسَنًة   - ا 
 صفت

کطالع اَرز أو مال  
 لسما .

قیدحالت 
 - - - - مورد(2)

نَصرون، قیدحالت  و انتم الت 
 - - -  )جمله حالیه(

َن  قیدحالت  ربکم لبالمرصاد.و
 - - -  )جمله حالیه(

صفت  - وآِلِه الّطیبین اَخیار
 - - - مورد(2)

و هل فیکم َال الصل  
النط ، والصدر 

 الشن 
صفت  -

 - - - مورد(3)

 صفت 3 قید 8 مجموع صفت 7 قید20 مجموع
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کاربرد قید و صفت د ها نشهان   ر خطبهنمودار ذیل تمایزات سبک زنانه و مردانه را در میزان 
 دهد:  می

 ها :مقایسه کاربرد قیدو صفت در خطبه7نمودار

 

که بسامد قید و صفت در خطبه حضهرت زینهب مالحظه می    بهیش از خطبهه امهام  شود 
کمههی، سههازگار بهها دیههدگاه  سههجاد کههاربرد ایههن نههوع واژگههان، هرچنههد از نظههر  اسههت. از ایههن رو 

 ند نتوان با قاطعیت جنسیت را تنها عامل مؤثر در این میزان دانست. لیکاف است؛ هرچ
ی تیجنسی ها  واژه کاربرد. 2-3-2-5  
شناخت واژگان جنسیتِی صریآ و ضمنی زنانهه و مردانهه، در تعیهین سهبک نویسهنده حهایز    

کهه داللههت مسهتقیم بهه هههایی مهی ههای صههریآ زنانهه و مردانههه بهه واژه  اهمیهت اسههت. واژه ه گوینههد 
گفته می  جنغ مونث و مذکر دارد و ضمنی به واژه که داللت  یر مستقیم به جنغ  هایی  شود 

اْلمهاِ   : صریآ زنانه: َمَله   ها در خطبه حضرت زینب  نمونه این نوع واژه مذکر و مونث دارد.
أهههل الجّنههة و در خطبههه امههام سههجاد: صههریآ  شههباب سههّیدو  هههای صههریآ مردانههه: جههّدی  و واژه
که اشاره به مذکر در آن)شش بار( بی و َبنی أبی، أبن  )شش بار(َ :مردانه ها صراحتًا بیان شهده   ، 

ه  واژه  است. ضمنی مردانه: کهاربرد واژه  َشیخ  کهه اشهاره بهه مهذکر در ایهن واژه، از طریه  توجهه بهه 
گرفتههه اسههت و صههراحتًا بیههان نشههده اسههت. نمههودار زیههر، فروانههی ایههن نههوع واژگههان را در  صههورت 

 دهد: ها نشان می  طبهخ
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 ها های جنسیتی در خطبه  : مقایسه واژه8نمودار

 

بنا بر این نمودار، برخالف دیدگاه لیکاف در مجموع واژگان جنسیتی در خطبهه امهام بیشهتر 
است؛ زیرا بنا بهر نظهر وی، زنهان بهیش از مهردان از واژگهان جنسهیتی  از خطبه حضرت زینب

که امام   ه میاستفاد کنند. این بسامد باال به واسطه موضوع و رویکرد امام در خطبه است؛ چرا 
معرفی خود و پدرش برای مخاطبهان بهوده و همهین رویکهرد موجهب اسهتفاده صهریآ و آشهکار از 

و موضهوع  واژگان مربوط بهه ایهن حهوزه شهده اسهت. از طرفهی، نهوع پرداخهت حضهرت زینهب
کوفیان هم م وجب شده تا اسهتفاده از واژگهان جنیسهتی اعهم از زنانهه یها مردانهه عتاب و سرزنش 
کالم ایشان به حداقل برسد.  در 

ها  خطبهی نحو سطحی بررس. 2-3-3  
شناسههی اسههت. در سههطآ دسههتوری، بههه بررسههی  در زبههان بررسههی نحههو یکههی از مسههائل عمههده   

شههان بهها هههم پرداختههه  نشههینی، نقههش و نیههز ارتبههاط ههها بهها هههم در محههور هههم  تناسههب و پیونههد واژه
 شود. می

یپرسش جمالت. 2-3-3-1  
گفتار نسبت به مردها بیشتر اسهت. از نظهر  لیکاف معتقد است تعداد پرسش    های زنان در 

زنان، سؤال، جنبه تشوی  به ادامه مکالمه دارد و مردان با سؤال واقعًا قصهد پاسهخ یهابی دارنهد. 
کهالم مهردان  کهه اسهتفهام در  کهالم زنهان دارای ا هراز ثانویهه البته بهدان معنا حقیقهی بهوده و در 

کهه   است. جمله پرسشی از اقسام جمالت انشایی و بهه معنهای درخواسهت فههم چیهزی اسهت 
گهاه جمهالت اسهتفهامی ایهن معنها را نداشهته و  کننهده مجههول و نهامعلوم باشهد.  در نظر سهئوال 
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از بیههان ایههن نههوع  کننههده منتظههر پاسههخ پرسههش خههویش نیسههت؛ بلکههه مقصههود و هههدفی  پرسههش
که عبارت . 6. َنکهار، 5. تسهویه یها برابهر دانسهتن، 4. نفهی، 3. نهی، 2. امر، 1 اند از: جمالت دارد 

کردن )استئناا(،  . أنغ7تشوی  و برانگیختن شو ،  . بهه 8خواهی و ایجاد أالفت و آشنایی 
اشهتن و عظمهت دادن، . تعظهیم و بزرگد11. دور و بعیهد دانسهتن، 10. ترسهاندن، 9اقرار درآوردن، 

کوچهههک شهههمردن، 12 کهههالم 13. تحقیهههر و  . ابهههراز شهههگفتی و تعجهههب )در ایهههن  هههرز ثهههانوی در 
کاربرد آن در متون شگفتی خود را از بالیا و یا موضوع متن نشان  استفهامی، ادیب یا سخنور با 

گفتن، 14  دهد(، می کردن و سخن سخت  کند شمردن، 16. تهدید، 15. تهّکم و مسخره   .17. 
گهاه سهاختن، 18بر اشتباه هشدار دادن،  یهاد شهمردن.20. ابهراز تحّسهر، 19. از باطهل آ  . تکثیهر و ز

کههه هههیچ  بررسههی خطبههه کی از آن اسههت  کههدام از جمههالت پرسشههی در خطبههه حضههرت  ههها حهها
، بهه  هرز اسهتفهام نبهوده و جمهالت دارای ا هراز دیگهری اسهت و امام سهجاد زینب

 ول زیر قابل مشاهده است:ها در جد ای از آن  که نمونه

 ها همراه با اغراض ثانوی  ای از جمالت پرسشی در خطبه  : نمونه5جدول
 توبیخ و تعجب أتبکون و تنتخبون؟و حضرت زینب
 استبعاد وأّنی ترحضون قتل سلیل خاتم الّنبوة، ومعدن الرسالة؟ حضرت زینب
م َلی أبی وَخ  دامام سجا َکَتبت  م  ک  م  َهل َتعَلموَن أّنَ ِسک  موه  ِمن أنف  ، وأعَطیت  موه  َدعت 

موه  ؟و  الَعهَد َوالمیثاَ  َوالَبیَعَة وقاَتلت 
 تقریر

ه جمله های پرسشی در خطبه حضرت زینب  تعداد جمله   و در خطبه امام سهجاد ن 
کهاربرد  سه جمله کارگیری شهده اسهت؛ امها بهر اسهاا بهاور لیکهاف  که با معنای ثانوی به  است 

که در خطبه این جمالت  گفتار زنان است. این در حالی است  کوتاه به دلیل ابهام و تردید در 
گفتهار خهود  ، ههیچحضهرت زینهب گونهه تردیهد و ابههام و شهکی وجهود نهدارد. وی در عقایهد و 

گهاهی بهرای سهرزنش و  قاطع بوده و از هرگونه شک و تردیدی به دور است و جمالت پرسشی را 
کنایه، سرزنش کهار بهرده اسهت. از ایهن  گاهی به صورت  و تعجب و... یعنی با ا راز ثانوی به 

کمی مؤید دیدگاه بوده، اما از نظر داللت جمالت به ههیچ وجهه بها  هرز مهورد  گرچه از نظر  رو ا
 نظر لیکاف هماهنگ نیست.

ها خطبه در افعال و ها جمله نوع سهیمقا. 2-3-3-2  
کاربرد فعل  اسم و فعل حاوی داللت عقالنی کالم سهبب افهزایش جنبهه   اند و  های بیشتر در 

کالم موجب ادبیت متون می  عقالنی در متن ادبی می کاربرد صفات در  شود.   شود. در مقابل، 
گوینهده بها » گذشته برویم، فاصهله  کار رفته در جمالت، هرچه از حال به  با استفاده از افعال به 
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کهههم مههه یهههاد شهههده و اعتمهههاد او در مهههورد اخبهههار  شهههود. آنچهههه میهههزان قطعیهههت و   یاصهههل واقعیهههت ز
کالم را بهاال مهی واقع گفهتن بهه وسهیله زمهان دسهتوری و  گرایی  کهالم بهه لحظهه سهخن  بهرد، ارجهاع 

گفهتن دور شهود، بهه  کهالم از لحظهه سهخن  کیفهی اسهت. هرچهه زمهان دسهتوری  قیدها و عناصر 
کهالم، دور و ناپایهدار مهی زمهان حهال و  شهود. ادیهب بها اسهتفاده از  همان نسبت، قطعیت داللهی 

کاهش داده است. با این گوینده با واقعیت را  که زمهان طهوالنی بها  فعل مضارع در جمله، رابطه 
یهادی را بها حادثهه  زمان نگارش متن فاصله دارد، مخاطهب امهروز بها خوانهدن ایهن مهتن فاصهله ز

حظهه هها در نمهودار زیهر قابهل مال  فراوانهی انهواع جمهالت و افعهال درخطبهه27«.کنهد  احسهاا نمهی
 است:

 ها  : مقایسه نوع جمالت و افعال در خطبه9نمودار    

 

 

بیش از خطبهه  شود، جمالت اسمیه و فعلیه در خطبه امام سجاد که مشاهده می چنان  
اسهت. معمهواًل زمهان افعهال در محتهوای متهون بها بهار ایهدئولوژی خهاص و بها  حضرت زینهب

شهود؛ چهون بهه تجهّدد و   شود. فعهل مضهارع باعهث پویهایی مهتن مهی  یاهداف خاصی استفاده م
گذشههته را بههیش از زمههان حههال  حههدث داللههت دارد. فراوانههی افعههال ماضههی ارجههاع حضههرت بههه 

کالم خهویش بهرای مخاطهب  متذکر می گذشته به دنبال اثبات  شود. ایشان با ارجاع به تاریخ و 
کههاربرد   را بههه ذهههن تههداعی مههیاسههت. جملههه اسههمیه اسههتمرار و جملههه فعلیههه ثبههوت  سههازد؛ لههذا 

کهههه شههرایط بهههر ثبهههات معنههایی و دوام همیشهههگی داللهههت دارد و  جمههالت اسهههمیه زمههانی اسهههت 
                                                   

 .293، صها ها، رویکردها و روش شناسی؛ نظریه سبک. 27
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گر بر حدوث و تجدد و لحظه ای بودن داللهت داشهته باشهد، اسهتفاده   همچنین موقعیت متن ا
 منتقل سازد.  ای بودِن آن را به مخاطب ها رایج است تا لحظه  از جمالت فعلیه در خطبه

نیز با نظر به توجه ایشان به معرفی خود و  بسامد بیشتر فعل ماضی در خطبه امام سجاد   
کههه در خطبههه حضههرت  اجدادشههان، امههری محتههوایی و بسههته بههه معنهها بههوده اسههت؛ همههان طههور 

کهاربرد افعهال مضههارع  زینهب کوفهه بیشههتر نیهاز بهه  بها توجهه بهه موضههوع خطبهه در عتهاب اههل 
کههالم    د تهها ماضههی و نیههز همههین مسههرلهشههو حههغ مههی موجههب بسههامد بیشههتر جمههالت انشههایی در 

کهذب باشهد و جمهالت  که ذاتًا قابل صهد  و  کالمی است  حضرت شده است. جمله خبری 
تههر اسههت.  انشههایی بهها توجههه بههه خصههلت ذاتههی خههود بههرای بیههان عواطهه  و احساسههات مناسههب

که کاربسهت نهوع جمهالت ترثیرگهذار بنابراین، نحوه مواجهه متکلم با مخاطهب و موضهوع  الم در 
گههرفتن خطبههه امههام   جمههالت اسههمیه و فعلیههه نشههان بههوده اسههت. از طرفههی بررسههی نههوع از پیشههی 

 دارد. بر حضرت زینب سجاد
ینحو توازن. 2-3-3-3  

تههوازن بههه مفهههوم تکههرار سههاخت نحههوی یکسههان در جمههالت اسههت. ایههن نههوع تکههرار عههالوه بههر   
گههاه سههاختار سههازی معنهایی عبهه  برجسهته کههالم نیهز ترثیرگههذار اسهت.  ارت، در سهاخت موسههیقی 

هههای دو و یهها چندجملههه، بههه صههورت پههی درپههی قههرار دارد. ایههن چیههنش  یکسههاِن نحههوی، در واژه
نحههوی یکسههاِن دو جملههه، ممکههن اسههت در جمههالت فعلیههه و یهها اسههمیه پدیههد آیههد. لههذا تههوازن 

کههالم ایجههاد مههی تکهرار شههونده در سههطآ جمههالت  هههای بررسههی سههاخت شهود. سهاختارنحوی در 
کهه ایهن نهوع  نشان می کمهی تفهاوت بهیش از تهوازن در خطبهه حضهرت زینهبدهد  خطبهه  بها 
کهه بههه واسهطه ایههن تکهرار بهر آهنههگ و موسهیقی خطبههه امهام سهجاد کهار رفتههه اسهت  هها نیههز   بههه 

کهالم، بها دیهدگا ه لیکهاف افزوده شده است. از این رو این مؤلفه نیز تا حدی با افزایش موسهیقی 
 شود: ساز است. نمونه این توازن در عبارات زیر مشاهده می هم

   : مقایسه توازن نحوی ساختارجمالت در خطبه6جدول 
ینب  امام سجاد حضرت ز

ِت 
َ
ِت اْلَدمَعة  /َواَل َهَدأ

َ
ة    َفاَل َرَقر ّنَ ؟و الّرَ موه  / وَخَذلت  موه   وقاَتلت 

کثیرًا، /واضحکوا قلیالً  رَمتیَقَتلت   فابکو  م ح   م ِعتَرتی/ َوانَتَهکت 
تکم. تکم/ومدرة سّنَ ّجَ ه  َبیَن َحناِجری ومالذ خیرتکم/و مفزع نازلتکم/و منارح  ه  َبیَن َلَهواتی/ وَمراَرت   وَوجد 

عاطفهی ا  سهیمقای بررس. 2-3-3-4  
کرد. نوع واژگان، نوع جمهال های متعددی می  عاطفه را با توجه به مولفه    ت، نهوع توان بررسی 

کالم و کهالم عهاطفی  حروف پربسامد در متن نوع آوا و موسیقی  ... بنا بهر نظریهه لیکهاف، زنهان از 
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کهه بیشهتری برخوردارنهد تهر و احساسهات مههرد  قهدرت عاطفهه و احساسهات زن  البهًا قهوی»؛ چهرا 
کهالم زنهان از بسهامد بهاالتری  بنها بهر دیهدگاه لیکهاف صهورت 28تهر اسهت. ناقص ههای عهاطفی در 
کهه نسب کالم مردان برخوردار است. عالوه بر این، نقهش عهاطفی یهک حهرف، وقتهی اسهت  ت به 

گوینده را آشکار سازد؛  گمهان حالت درونی و عواط  باطنی  قیدهای قهاطع نظیهر: یقهین دارم، 
کنم، باید، یقینهًا، مسهلمًا و...و قیهدهای تردیهد شهامل: احتمهال دارد، ممکهن اسهت، شهاید،  می

ههای احساسهاتی ماننهد: انهدوه، شهادی، لهذت، سهتایش، آفهرین، نفهرت و  قیهد ظاهرًا، فرضهًاو...
کینههه، شههگفتی و حسههرت یهها افسههوا و مقههوالتی از قبیههل شههرط، تعجههب، نفههرین اسههت. وجههه 

گهر دیهدگاه سهخنور نسهبت بهه موضهوع اسهت. بهه طهور  پرسشی، شرطی، مصدری و وصفی بیهان
کهه بها اسهتفاده از ههر یهک از ایهن و  کلی مهی گفهت  تهوانیم بهه شخصهیت  هها و قیهدها مهی  جههتهوان 

کمی مولفه های مذکور در مهوارد   ادیب و یا سخنور و دید او نسبت به موضوع پی ببریم. بررسی 
قبههل مؤیههد دیههدگاه لیکههاف در ایههن حههوزه اسههت. حههداقل در بخههش آمههار و ارقههام هرچنههد از نظههر 

کاماًل آن را هم  داستان این نظریه دانست.  رز و داللت نتوان 
که با توجه به آن می  های سبک  یکی از شیوه    توان میهزان ادبیهت و در نتیجهه   شناسی آماری 

کاربرد صهفت و فعهل در متهون بهر اسهاا معادلهه  کرد، بررسی  کش   عاطفه موجود در سبک را 
بوزیمان است. متن ادبی بیش از دیگهر متهون دارای عنصهر عاطفهه بهوده و عاطفهه یکهی از چههار 

کهاربرد بیشهتر فعهل نسهبت بهه   یل دهنده متن به شمار میعنصر اصلی تشک آید. بر این اساا، 
کههاربرد بیشههتر صههفات، جنبههه علمههی و منطقههی بههه مههتن  کههرد و  صهفت، آن مههتن را ادبههی خواهههد 

ههها را بههر مجموعههه صههفات تقسههیم   خواهههد داد. بههر اسههاا ایههن معادلههه تعههداد افعههال در خطبههه
هها بیشههتر  هرچهه تعهداد فعهل»عهل بهه صهفت اسههت. کنهیم، نتیجهه بهه دسهت آمههده، نسهبت ف مهی

تهر اسهت و چنانچهه تعهداد صهفات بهیش باشهد،  باشد، متن به اسلوب ادبهی یها انفعهالی نزدیهک
گرایش متن به اسلوب علمی یا ذهنهی اسهت نمایان هها در جهدول   ایهن نسهبت در خطبهه 29«.گر 

 ذیل قابل مشاهده است:

 ها  ت بین فعل و صفت در خطبه: نتایج حاصل از تحلیل استقرایی نسب7جدول
 نسبت فعل به صفت تعدادصفت تعداد فعل 

 4.57 7 32 درکوفهخطبه حضرت زینب
کوفهخطبه امام سجاد  11.33 3 34 در 

                                                   
 .65)بررسی مقایسه ای دیدگاه اسالم و  رب(، ص درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم. 28

 .82، صسلوب دراسة لغویة اْلحصائیةاَ. 29
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بر اساا این جدول هر دو متن با رویکهرد انفعهالی و ادبهی، از میهزان افعهال بیشهتری نسهبت   
که در بسامد افعال و صفات در خطبهاند، اما باتوجه به تفا  به صفات بهره برده ها   وت ناچیزی 

از میزان بیشتری برخوردار بهوده و بهر  وجود دارد، نسبت فعل به صفت در خطبه امام سجاد
اسهت؛  این اسهاا از نظهر ادبّیهت و در نتیجهه عهاطفی بهودن بهیش از خطبهه حضهرت زینهب

که برخالف دیدگاه لیکاف به نظر می  رسد. امری 

 آماری : نتیجه8جدول

ینب در  عناصر زبانی سطوح کالمی حضرت ز
 امام سجاددرکوفه کوفه

یی
آ آوا

سط
 

 7 11 کاربرد سجع
 5 7 کاربرد جناا
 50 72 لحن

انی
واژگ
طآ 
س

 

 2 5 سوگندواژه
 4 15 دشواژه
 3 7 صفت
 8 20 قید

 22 27 تشدیدکننده ها
طآ 
س

وی
نح

 
 3 9 جمله پرسشی
 4 6 توازن نحوی

 جهینت
در  و حضرت زینهب امام سجاد   های زبانی نظریه لیکاف در خطبه رسی مشّخصهبر

کههه عملکهرد زبههان زنانهه در بعضهی از مشّخصههه ها، بها دیههدگاه لیکهاف سههازگاری  کوفهه نشهان داد 
تههوان بهه طهور قطههع جنسهیت را عامههل   نهدارد. از ایهن رو در مههورد تفهاوت زبهانی زنانههه و مردانهه نمهی

 ترثیرگذار دانست.
کهه سهجع، جنهاا، تکرار)حهروف، ضهمیر و   ررسی سطآ آوایی خطبهب کی از آن اسهت  ها حا

از بسهامد بهاالیی برخهوردار  واژه( به عنوان نمودهای برجسته آوایی در خطبه حضرت زینهب
که از هر یک از عناصر آوایهی برمهی د.هستن گهوش  موسیقی و آهنگی  نهوازی، بها  خیهزد، عهالوه بهر 

شود و بر تناسب بین موسهیقی  ها را موجب می  م بهتر مفاهیم خطبهفه ،جلب توجه مخاطبان
دهههد  ها، نشههان مههی مقایسههه سههطآ آوایههی خطبههه زایههد.اف انسههجام مههتن مههی در نتیجهههو معنهها و 

سجع، جناا، تکرار موجب شده تها بهار عهاطفی مهورد نظهر بهه خهوبی انتقهال  کاربست مناسب
کاربرد ایهن عناصهر در خطبهه جای بگذارد. مییافته و در نتیجه ترثیر بیشتری بر مخاطب بر  زان 
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بیشتر بوده، لذا از تنوع آوایی بیشتری برخوردار است. البتهه ایهن همهاهنگی  حضرت زینب
 تواند باشد. ها نمی  با دیدگاه لیکاف به مفهوم ترثیر قاطع جنسیت در تفاوت آوایی خطبه

کاربرد بیشتر قید وصفت و آن را  خطبهه حضهرت زینهب در سوگندواژه در سطآ واژگانی 
از  برخالف دیدگاه لیکاف خطبهه حضهرت زینهب کرده، اما متمایز از خطبه امام سجاد

برخههوردار اسههت. ایههن تفههاوت بههیش از  امههام سههجاد   هههای بیشههتری نسههبت بههه خطبههه دشههواژه
کوفهه  کالمشهان بهه مهردم  عامهل جنسهیت تحهت تهرثیر موضهوع خطهاب و رویکهرد دو خطیهب در 

کوفیهان برخاسهته، امهام توجهه خهود را بهه معرفهی اسهت؛ در حها کهه حضهرت بیشهتر بهه عتهاب  لی 
کننهده و تردیهدنما  کرده است. همچنین عبهارات تعهدیل  خاندان عصمت و طهارت معطوف 
که زنهان بهه دلیهل عهدم قطعیهت و یقهین بهه  کاربردی نداشته است؛ برخالف دیدگاه لیکاف  نیز 

کننهده گفتهار حضهرت ههیچ  اسهتفاده مهی گفتارشان از تردیدنماها و تعدیل  گونهه  کننهد، ولهی در 
امها چهون ههر دو خطیهب در مهوقعیتی تردیدی وجود ندارد، بلکه سخنشهان بها قاطعیهت اسهت. 

گرفتههه کیههدات   قههرار  کههه مقههام واالیشههان، از سههوی مخاطههب مههورد تردیههد و انکههار اسههت؛ از تر انههد 
که فربسیاری در خطبه استفاده شده است.  اوانهی آن در خطبهه نهاقض دیهدگاه از دیگر مواردی 

کههه در خطبههه حضههرت  کههالم زنههان بههود  لیکههاف بههوده، اسههتفاده بیشههتر از جمههالت پرسشههی در 
ینهههب  یهههک مؤیهههد نظریهههه  بهههه واسهههطه اسهههتفاده ایهههن نهههوع جمهههالت در ا هههراز ثانویهههه ههههیچ ز

  ربی نبود.
کهاربرد جمهالت فعلیههه در خطبهه حضهرت زینهب کلهی  و امههام  در سهطآ نحهوِی، بهه طههور 

های فعلیه بر تجدد و حهدث بهوده و  های اسمیه است. داللت جمله بیشتر از جمله جادس
کلی خطبه  ها تناسب و همخوانی دارد.   با مفاهیم 

کار رفته در این خطبه فعل هها بهر   ها در نوع خود جالب توجه است. این فعهل  های ماضی به 
کههه بهههرای ظالمههان در خطبههه الوقههوع شههدن وعهههده حتمههی بیهههان شههده اسههت، داللهههت  ههها  هههایی 

کهه   های ماضی در خطبه دارد.کاربرد فعل کاربرد افعال مضهارع اسهت. تهوازن نحهوی  ها بیش از 
هههای جمههالت، سههطآ آوا و  شههود، در سههاخت در جمههالت بههه صههورت پههی در پههی مشههاهده مههی

کههالم را افههزایش داده و ایههن نههوع هههم کههاربرد تههوازن نحههوی ا پههایگی را مجّسههم مههی آهنهگ  ز کنههد. در 
ههها، در ایجهاد تهوازن صهوری و شهکلی و نیهز موسههیقی و  ههای متهوازن جمهالت در خطبهه سهاخت

ههها بههرای خلهه  تههوازن را نشههان  آهنههگ حاصههل از آن، اسههتفاده بههه جهها و بههه هنگههام و شایسههته آن
 دهد. می

که خطبه کالم، از آنجا  ها، با اههدافی مشهتر  یعنهی بهرای دفهاع از حه  ایهراد   در مورد عاطفه 
 هشههدار،د؛ دارای عواطهه  مشههترکی همچههون؛ حمههد و شههکر، تههوبیخ، سههرزنش، نفههرین، ان شههده
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ههای زبهانی زنانهه   بنهدی شاخصهه  طب  تقسهیمتحقیر، مؤاخذه و تهدید، هجو و شکایت است، 
کوفیههان، بهها  حضههرت زینههبهههای واژگههانی،   توسههط رابههین لیکههاف، در طبقههه نشههانه در میههان 

کهه کههالم خههویش،  کم بههر مخاطبههان بههود، برجسههته سههازی عههاطفی در  ه متناسههب بهها فضههای حهها
کوفهه بگهذارد دیهدگاه لیکهاف زنهان دارای عاطفهه بهیش از . بهر اسهاا بیشترین ترثیرات را برمردم 

گفتارشان نمودیافتهه اسهت . بهرای اثبهات میهزان عاطفهه مردان هستند و این عواط  بسیار، در 
گفتهار ، تعداد ها همچون نوع جمالت انشایی  در متن، برخی مولفه افعال و نوع افعال در بافت 

گفتار زنانه را نشان مهی که عاطفی بودن  ، امها برخهی دیگهر دههد زنانه و مردانه، بعضی از مواردی 
کالم امام را تریید می 30چون روش بوزیمان   کرد. برخالف دید لیکاف عاطفه در 

 کتابنامه
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گندمکار، تهران: نشر  . 1391علمی.  راحله 
 م.2000، دمش : اتحادالکتاب العرب، عباا ، حسنحروف المعانی بین اْلصالة و الحداثة _
، یحیهی مدرسهی، تههران: پژوهشهگاه علهوم انسهانی و مطالعهات شناسی زبان درآمدی بر جامعه _
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، محمدرضها م و  هرب(ای دیدگاه اسال درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم )بررسی مقایسه _
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 ش.1390سخن،   انتشارات

شهی ، ، تحقیه : محمهد محهی الهدین عبدالحمیهد، ابوالحسهن القیروانهی اَزدی ابهن رالعمدة _
                                                   

که براساا آن می30 گفتار، نظر داد این  . محق  آلمانی به نام بوزیمان روشی را بنیان نهاد  توان در مورد میزان ادبّیت سبک 
کهار بهرده « شناسی آماری بوزیمان سبک»فرضیه به نام  مشهور است و سعد مصلوح، این فرضهیه را در ادبیهات عربهی بهه 

کهه نسهبت  ر اساا این معادله، میزان ادبّیت سبک از طری  نسبت فعل به صفت سنجیده مهیاست. ب شهود؛ ههر اثهری 
 فعل به صفت در آن بیشتر باشد از ادبّیت بیشتری برخوردار است.
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