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چکیده
نشــانه ـ معناشناســی از جملــه ابزارهــای ارزیابــی چگونگــی تولیــد و دریافــت معنــا در تحلیــل گفتمــان
اســت .ایــن دانــش نویــن بــا پشتســرنهادن نشانهشناســی کالســیک ،مجــال را ب ـرای بــروز نشــانهها بــا
مدلولهــای نــو در مســیری اســتعالیی فراهــم مـیآورد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحلیلی توصیفی
و بهمنظــور بررســی نشــانه معناشناســانه گفتمــان امام رضــا« ،gدعای طلــب بــاران» برای بررســی انتخاب
َ
ُ
شــده اســت .ایــن دعــا بهدلیــل داشــتن ماهیــت گفتمــان روایــی ،حــاوی شـ ِـوشها و ک ِنشهــای متعــدد
و ارزشمحــور اســت و از ایــن لحــاظ ب ـرای بررســی نشــانه ـ معناشناســانه نظامهــای حاکــم در آن شایســتۀ
توجــه اســت .امــام رضــا  gبهعنــوان وارث و پرچمــدار امامــت ،مانند ســایر ائمــه  bوظیفۀ انتقــال و ترویج
مفهــوم امامــت را بــر دوش میکشــد .ایشــان بـرای تحقــق ایــن مهــم از روشهــای متعــددی بهطــور واضــح
و پنهــان بهــره میگیرنــد امــا در مواجهــه بــا مأمــون ماننــد برخــی ائمــه  ،bشــیوۀ ّ
تقیــه را برمیگزیننــد و
القــای غیرمســتقیم آموزههــای مــورد نظــر خــود یعنــی هژمونــی امامــت از طریــق «دعــای بــاران» را انتخــاب
میکننــد .ایــن پژوهــش چگونگــی رقــم خــوردن هژمونــی مطلــوب امــام رضــا  gیعنــی ابــاغ و ترویــج
امامــت فراخــور زمــان را نشــان میدهــد .ب ـرای شناســاندن ایــن هژمونــی نیازمنــد ابــزاری هســتیم کــه بــا
کنــکاش انــواع گفتمــان ،مــا را با پاســخی مناســب مواجه کند .نشــانه ـ معناشناســی بهعنــوان ابــزاری دقیق
میتوانــد مــا را در تحقــق ایــن مهــم یــاری کنــد .در ایــن جســتار ،انــواع نظامهــای گفتمانــی از قبیــل نظــام
کنشــی ،نظــام عاطفــی و نظــام تنشــی و شــگردهای پــردازش مفهــوم ،انتقــال پیــام و ارتبــاط بــا مخاطــب در
متــن «دعــای بــاران» ارزیابــی و نشــان داده شــده اســت کــه امــام رضــا  gاز نظامهــای گفتمــان چگونــه
بهــره میگیــرد و بــه تبییــن حقانیــت والیــت خــود و خانــدان مطهرشــان میپــردازد و گفتمــان والیــت را
هژمونیــک مینمایــد.
کلیدواژهها :نشانه ـ معناشناسی ،نظامهای گفتمان ،هژمونی ،امام رضا  ،gدعای طلب باران.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)noresideh@semnan.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنانr.poorbairam@semnan.ac.ir :
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مقدمه
همهجانبــه و فراگیــر بــودن زبــان موجــب شــد رویکردهــای متفاوتــی بــرای بررســی آن بــه وجــود
آیــد« .نشــانه ـ معناشناســی» یکــی از رویکردهــا و ابزارهــای نویــن تحلیــل گفتمــان اســت .ایــن
دانــش بــه مطالعــۀ گفتمانهایــی میپــردازد کــه «در آنهــا عملیــات گفتمانــی راهــی بهســوی
تولیــد گفتمانــی متفــاوت و غیرمنتظره اســت .بنابرایــن ،گفتمان محلی بــرای ثبــت ارزش ،تولید،
دگرگونــی ،بازســازی و تحــول آن بهســوی ارزشــی جدیــد و متفــاوت میگــردد» (شــعیری:1394 ،
 )3و ادبیــات تعلیمــی بــا دربرداشــتن ماهیــت ارزشمحــور ،جوالنــگاه مناســبی بــرای بررســی
ـی تولیــد و دریافــت نظامهــای ارزشــی اســت.
چگونگـ ِ

از دیربــاز تاکنــون هژمونیــک کــردن ســخن بهعنــوان عنصری بــرای القــای مفاهیم و انجــام ّنیات

و درخواسـتهای گفتهپــرداز ،بهطــور غیرمســتقیم در متــون مختلــف از جملــه تعلیمــیـدینــی
بهوفــور دیــده میشــود« .بــه لحــاظ هستیشناســی ،گفتمانهــا بــه ایــن مطلــب اشــاره دارنــد
کــه حقایــق ثابــت بیرونــی وجــود ندارنــد و تنهــا از طریــق گفتمــان اســت که ایــن حقایــق بازنمایی
ُ
میشــوند .بنابرایــن ،جهــان اجتماعــی محصــول گفتمانهاســت و حتــی ک ِنــش انســانها را نیــز
متناســب بــا ایــن حقیقــت تولیــد میکنــد .از دیــدگاه «الکال و مــوف» 1گفتمــان جهــان اجتماعــی
را در قالــب معنــا میســازد .ایــن ســاخت از طریــق زبــان کــه ماهیتــی بیثبــات دارد ،انجــام
میشــود .در نتیجــه ،گفتمانهــا امــوری بســته و تغییرناپذیــر نیســتند و ّ
هویــت خــود را بهواســطۀ
نــوع ارتباطــی کــه بــا ســایر گفتمانهــا دارنــد ،بازتعریــف میکننــد .گفتمــان وقتــی توانســت بــه
یــک ثبــات نســبی برســد و نظــام معنایــی خــود را تثبیــت کنــد ،به یــک گفتمــان هژمونیــک تبدیل
میگردد»(شــعیری ومقدمــی .)91 :1390،در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد هژمونیکــی ـ رویکــردی
غیرمســتقیم کــه بــه کشــف زوایــای نهــان ســخن میپــردازد ـ گفتمــان و روش هژمونیککــردن
ّ
حـ ّـق مســلم امامــت توســط امــام رضــا  gرا بررســی وتحلیــل خواهیــم کــرد؛ یعنــی ایــن ُبعــد
نهفتــۀ گفتمــان ب ـ ه نمایــۀ اصلــی تکویــن گفتمــان تبدیــل میشــود .آنچــه واضــح اســت اینکــه
هــر گفتمانــی ،اعــم از گفتمــان هژمونیکــی ،بــرای تکویــن ،طــرد و غلبــه بــر ســایر گفتمانهــا،
1. Laclau & Mouffe
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نیازمنــد ابــزار و مصالحــی اســت .در حقیقــت ،در ایــن پژوهــش بــا ابــزار نشــانه ـ معناشناســی بــه
کشــف شــگردهای معناســازی بــا محوریــت هژمونــی پیــش خواهیــم رفــت تــا نشــان دهیــم امــام
 gچگونــه بــه ترویــج و تعلیــم حــق امامــت میپــردازد  .هــر یــک از ائمــه  bبــرای اثبــات حــق
ّ
خــود یعنــی حـ ّـق امامــت ،بــا بهرهگیــری از روشهــای مختلــف و متناســب ،بــا حــکام زمانشــان
تعامــل کردنــد .گروهــی از ایشــان بــا رؤیایــی مســتقیم ،گروهی بــا ّ
تقیــه و ابزارهــای مختلفی چون

خطابــه و دعــا ،بــه دفــاع و ترویــج از مســئله امامــت پرداختهانــد .در بررســی گفتمــان امــام رضــا
 gدر دعــای بــاران نیــز در جمالتــی عیــن واژگان و گاهــی مفهــوم کنایــی آن اشــاراتی بــه مســئله
امامــت و غصــب آن دارد و ایــن همــان هژمونــی اســت ،یعنــی درخواســت غیرآمرانــه و مخفــی در
ُ
کنــه جمــات ،کــه در پــی اثبــات معنــا در ذهــن مخاطــب خــاص یعنــی خلیفــه وقــت و مخاطــب
عــام یعنــی مــردم دارد .مخاطــب امــام و گفتهیابــان آنانــی هســتند کــه خطبــه را میشــنوند و
میخواننــد ،آنــان کــه بــرای طلــب بــاران بــه صحــرا آمدهانــد و آنــان کــه توطئــه کردنــد ،هماکنــون
بهعنــوان گفتهیــاب ،مخاطــب گفتمــان ایشــان هســتند .در حقیقــت ،تحـ ّـدی و چالــش مذکــور بــا
نــزول بــاران بهگفتهیــاب خــاص و عــام منتقــل میشــود .در ایــن جســتار بــه تحلیــل نظامهــای
متعــدد گفتمانــی همچــون نظــام کنشــی ،نظــام تنشــی و نظــام عاطفــی در «دعــای بــاران» از باب
چهلویکــم کتــاب «عیــون أخبــار ِّ
الرضــا» (جلــد دوم صفحــات  179تــا  )183خواهیــم پرداخــت.

هدف و ضرورت پژوهش
هــدف ایــن پژوهــش حرکــت در جهت معرفــی زوایای متعــدد کالم اولیــای دین بهمنظور آشــنایی
مخاطــب بــا چگونگــی تولیــد و دریافــت معناســت .ایــن پژوهــش در جهــت بررســی شــکلگیری،
تولیــد و دریافــت معنــا در گفتمــان امــام رضــا  gدر زمینــۀ ادبیــات تعلیمــی ـ بهعنــوان نمونــه
دعــای طلــب بــاران ـ را بــا رویکــردی نشــانهـ معناشناســانه و در ســه نظــام گفتمانی بررســی و با این
رویکــرد ،هژمونــی و بــاور امامــت و والیــت را بررســی میکنــد تــا در ســایۀ چگونگــی شــکلگیری
ّ
نظامهــای گفتمانــی چــون کنشــی ،عاطفــی و تنشــی ،عــاوه بــر معرفــی زوایــای متعــدد و متکثــر
معنــا ،مخاطــب را بــا منبــع و منشــأ شــکلگیری ایــن نظامهــای گفتمانــی و چگونگــی فراینــد
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هژمونیککــردن اعتقــادات و باورهــای دینــی از منظــور امــام معصــوم  gآشــنا ســازد .تحلیــل
گفتمــان بــزرگان دیــن بــر مبنــای نظرهــای جدیــد موجــب تبییــن بهتــر آنهــا در ذهــن مخاطــب
ن را کشــف میکنــد .از ای ـنرو ،ضــرورت بررســی نمون ـهای از
میگــردد و زوایــای پنهــان و مهــم آ 
فرمایشهــای امــام رضــا  gبــر مبنــای نظریــه نشــانه ـ معناشناســی احســاس شــده اســت.

سؤالهای پژوهش
ُ
 .1گفتمــان ک ِنشــی در دعــای طلــب بــاران چگونــه شــکل میگیــرد و بــه تولیــد کنشهــای

ارزشآفریــن و تعلیمــی منجــر میشــود؟

َ
 .2نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا  gچگونــه شـ ِـوشهای والیتمحــور و تعلیمــی را تولیــد

میکنــد؟

َ
 .3نظــام تنشــی موجــود در گفتمــان امــام رضــا  gچگونــه حــاالت روحــی ش ِوشــگران را در

دســتیابی بــه مفهــوم عبودیــت و والیــت ،بــه تصویــر میکشــد؟

 .4نظامهــای مذکــور (کنشــی  ،تنشــی و عاطفــی) چگونــه در خدمــت هژمونــی قــرار میگیرنــد
و معانــی مطلــوب امــام را تولیــد میکننــد؟

فرضیههای پژوهش
هــر تحقیقــی متناســب بــا پرس ـشهایی طرحریــزی میشــود و فرضیههــا پاس ـخهایی اســت
کــه در آغــاز بــه ذهــن پژوهشــگر خطــور میکنــد .در پاســخ بــه پرسـشهای مطرحشــده در بحــث
حاضــر ،بــه فرضیههــای زیــر رســیدیم:
ُ
ُ
 .1در گفتمــان ک ِنشــی ،امــام رضــا  gبــا اســتفاده از نظــام ک ِنشــی تجویــزی بهعنــوان

ُ
ک ِنشگــزار ،مفاهیــم تعلیمــی و والیــی را پایهگــذاری میکنــد.
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َ
ُ
 .2در نظــام عاطفــی گفتمــان ،تمــام شـ ِـوشها به ک ِنش آموزش مســتقیم و غیرمســتقیم مســئلۀ

امامــت و هژمونیککــردن مســئله والیــت منجر میشــود.

 .3نظــام تنشــی گفتمــان امــام رضــا  gبهگونــۀ غیرمســتقیم دســتیابی بــه ارزش عبــادت و
امامــت در محــور گســترهها و فشــارهها را بهتصویــر میکشــد.
 .4گفتهپــرداز (امــام رضــا  )gنظامهــای گفتمانــی خــود (دعــای طلــب بــاران) را بهگون ـهای
َ
شــکل میدهــد کــه حـ ّـق امامــت و والیــت بــه ش ِوشــگران (مــردم) انتقــال یابــد.
پیشینۀ پژوهش
نشــانه ـ معناشناســی در ایــران بیشــتر با نظریههای شــعیری شــناخته شــده اســت .از جملــه آثار
وی در ایــن زمینــه میتــوان بــه کتــاب «تجزیــهو تحلیل نشــانه ـ معناشــناختی گفتمــان» ()1394
و نیــز کتــاب «نشــانه ـ معناشناســی ادبیات :نظریــه و روش تحلیل گفتمــان ادبی» ( )1395اشــاره
ّ
کــرد .نویســنده در ایــن دو کتــاب بــا ذکــر مثــال بــه نظامهــای گفتمانــی و چگونگــی تکثــر معنــا
در هــر یــک از ایــن نظامهــا پرداختــه اســت .پــس از ارائــه ایــن نظریــه ،مقالههــا و پایاننامههــای
متعــددی در ایــن زمینــه نــگارش یافــت .از جمله میتــوان به مقاله «تحلیل نشــانه ـ معناشــناختی
شــعر«آرش کمانگیــر» و «عقــاب» نوشــتۀ داودی مقــدم اشــاره کــرد کــه نویســنده گفتمانهــای
موجــود در اشــعار مذکــور را بررســی کــرده و در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه شــعر روایــی
فارســی تــا چــه حــد ظرفیــت تحلیــل نظامهــای گفتمانــی را داراســت .در زبــان عربــی ،از جملــه
مقالههــای حــوزۀ نشــانه ـ معناشناســی ،میتــوان بــه مقالــۀ «میرزایی و امیــدی» با عنــوان «تحلیل
نشــانه ـ معناشــناختی گفتمانــی ،در داســتان کوتــاه «خــأ» اثــر نجیب محفــوظ» ( )1395اشــاره
کــرد .در مقالــۀ یادشــده ،نویســندگان عناصــر عاطفــی گفتمــان را بررســی کردهانــد .همچنیــن
میتــوان بــه مقالــۀ «نشــانه ـ معناشناســی روایــی رمــان «و ماتشــاؤون» براســاس نظریــه گریمــاس»
نوشــتۀ نصیحــت و دیگــران ( )1391اشــاره کــرد کــه نویســندگان در آن بــه شــرایط تولیــد و دریافت
معنــا در نظــام گفتمــان روایــی رمــان مذکــور بر اســاس تحلیل انــواع نظام گفتمانــی حاکــم در آن و
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َ
ُ
نیــز بررســی شـ ِـوشها و ک ِنشهــای ســازنده گفتمــان ایــن رمــان پرداختهانــد .بــا وجــود تعــدد آثــار

در زمینۀنشــانه ـ معناشناســی ،تاکنــون پژوهشــی بــر مبنای تحلیــل هژمونیکی نشــانه ـ معناها در
ادبیــات دینــی صــورت نگرفتــه اســت .بنابرایــن ،میتــوان اظهــار داشــت طــرح مباحــث نشــانه
ـ معناشناســی و پیونــد آن بــا هژمونــی ،محصــول کار ایــن پژوهــش اســت و تاکنــون توســط افــراد
دیگــری طــرح و بررســی نشــده اســت .ایــن مقالــه بــا رویکــردی نــو ،بــه تحلیــل نشــانه ـ معناهــای
موجــود در «دعــای طلــب بــاران» بهعنــوان یکــی از گفتمانهــای امــام رضــا  gمیپــردازد تــا
جلوههــای متفــاوت شــکلگیری نشــان ه ـ معناهــا و نظامهــای ارزشــی را آشــکار ســازد.

دعای طلب باران
دعــای بــاران در بــاب چهلــم کتــاب «عیــون أخبــار ّ
الرضــا» (صفحــات  179تــا  )183آمده اســت.
پــس از والیتعهــدی امــام رضــا  ،gبــرای مدتــی بــاران نبارید .نزدیــکان مأمون ایــن امر را دســتاویز
قــرار دادنــد و نــزد مأمــون بــه ســخنچینی از امــام پرداختنــد کــه چــون امــام  gولیعهــد شــده،
ولیعهــدی ایشــان ُ
خداونــد بــاران خــود را از آنــان گرفتــه اســت و اصطالحــا ّ
بدیمــن اســت.
مأمــون در پــی ایــن ســخنها از امــام  gدرخواســت دعــای بــاران کــرد .حضــرت ایــن امــر را بــه
دوشــنبه روزی موکــول فرمودنــد .طبــق الهامــی کــه در عالــم رؤیــا از جانــب رســول خــدا  nبــه
امــام  gشــده بــود ،مــردم را بــه یکــی از بیابانهــای اطــراف شــهر رهنمــون شــدند .روز موعــود
ده بــار ابرهــای مختلــف از آن منطقــه عبــور کردنــد .مــردم گمــان میکردنــد بــاران خواهــد باریــد
و شــادمانی زیــادی آنــان را فــرا میگرفــت ،ولــی امــام میفرمودنــد ایــن ابــر بــرای فــان ســرزمین
روزی شــما نیســت .تــا اینکــه یازدهمیــن بــار ابــری بــر فــراز آســمان آن منطقــه ظاهر شــد.
اســت و ِ
روزی شــما همیــن ابــر اســت .ســپس از مــردم خواســتند به
امــام  gخطــاب بــه مــردم فرمودنــدِ :

خانههــای خــود برگردنــد چــون ابــر پربارانــی بــود و بیــم آســیب بــه مــردم را داشــتند .پــس از آنکــه
مــردم بــه خانههــای خــود بازگشــتند ،بارانــی سیلآســا باریــد و خشکســالی را از بیــن بــرد .نکتــۀ
ّ
غیرمضر و ســودمند پس از بازگشــت
مهــم اینکــه حضــرت در دعــای خــود از خداونــد طلــب بارانــی
مــردم بــه خانههــای خــود کردنــد و متذکــر شــدند کــه مــردم امیــد بــه مــا اهــل بیــت بســتهاند و
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

تحلیل نشانه ـ معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا ( gنورسیده و همکار)

41

بــرآورده شــدن ایــن دعــا نوعــی تأییــد حقانیــت خانــدان نبــوت اســت.

چارچوب نظری پژوهش
در ایــن بخــش اصول نظری نشــانه ـ معناشناســی را تبییــن و تاریخچۀ این نظریــه را بیان خواهیم
کــرد .ســپس بــا گــذار از نشانهشناســی سوســوری و پیرســی ،بــه بیــان مقدمــات میپردازیــم .در
ادامــه ،چارچوبهــای مذکــور را در نظامهــای س ـهگانه گفتمــان ارزیابــی و گفتمــان امــام رضــا
 gدر «دعــای طلــب بــاران» را تبییــن خواهیــم کــرد.
 .1از نشانهشناسی تا نشانه ـ معناشناسی
بــا مطالعــۀ تحــوالت نشــانه زمینۀ دریافت چگونگی گذر از نشــان ه شناســی ســاختگرا به نشــانه ـ
معناشناســی گفتمانــی همــوار میگــردد« .فردینــال دو سوســور» 1کــه او را پدر علم نشانهشناســی
نویــن نامیدهانــد ،حیــات نشــانهها را منــوط بــه زندگــی اجتماعــی مطالعــه میدانســت .بهزعــم
وی ،رابطــۀ دال و مدلــول مطابــق قــرار داد و توافقــی صــورت میگیــرد کــه مــورد توافــق در جامعــه
اســت و زمانــی میتــوان بــه نشــانهها دســت یافــت کــه رابطــۀ ســاختاری برخــی نشــانهها را
بــا نشــانههای دیگــر ســنجید .او رابطــۀ میــان دال و مدلــول را جداییناپذیــر میدانــد و بــرای
تشــریح ایــن مطلــب از دو روی کاغــذ اســتفاده میکنــد؛ یعنــی همانگونــه کــه نمیتــوان دو
روی کاغــذ را از یکدیگــر جــدا کــرد ،بــه همیــن ترتیــب ،رابطــۀ دال و مدلــول نیــز گسس ـتناپذیر
اســت .بــر اســاس دیــدگاه سوســور ،نشــانه امــری انتزاعــی و ذهنــی اســت بهگونـهای کــه هــر دالی
یــادآور مدلولــی خــاص در ذهــن اســت .او «بــا تفکیــک زبــان ( )longاز گفتــار ( )parolبهنوعــی
آغازگــر ســاختارگرایی شــناخته میشــود .النــگ جنبــۀ نظامیافتــه زبــان اســت کــه پیــش از فــرد
وجــود دارد و افــراد در ســخنگفتن تابــع آن هســتند .پــارول همــان جنبــۀ فــردی زبــان اســت کــه
بهصــورت گفتــار ظاهــر میشــود .ســاختارگرایان بــر اســاس همیــن طــرز تفکــر ،خــود را در برابــر
1. saussare
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نظــام تقریبــا ثابتــی میدیدنــد کــه بهدلیــل نیــاز گوینــدگان بــه ارتبــاط و انتقــال مفاهیــم ،وحدتــی
از معنــا را در خــود حفــظ میکنــد( ».شــعیری و معمــوری .)166 :1386 ،لــذا ،در نشانهشناســی
سوســوری «رابطــۀ بیــن عناصــر تشــکیلدهندۀ نشــانه ،مکانیکــی و خالــی از حضور عامل بشــری
اســت زیــرا نشــانه در قالــب ارزشهــای ّ
متعیــن در زبــان جــاری میشــود و فقــط زمانــی نشــانه
شــکل میگیــرد کــه معنــی در زبــان منجمــد گــردد .ایــن امــر در قالــب رابطــۀ دال و مدلــول ،در
خــور مطالعــه اســت( ».داودی مقــدم .)162:1393 ،اما «ســاختارگرایی پاســخگوی همۀ نیازهای
نشــانهای نیســت .گاهــی رابطــۀ بیــن دال و مدلــول بــر اســاس پیوســتار و گاهــی بــر اســاس
ناپیوســتار تبییــن میشــود« .تیــر» و «ســیر» رابط ـهای ناپیوســتار دارنــد؛ یعنــی بیــن آنهــا هیــچ
چیـ ِـز واســطهای وجــود نــدارد (شــعیری .)39 :1388 ،همچنیــن «نکتــۀ مهــم دیگــری در نشــانۀ

سوســوری ،انــزوا ،انقطــاع و منفــک بــودن آن اســت .نشــانهها در رابطــۀ سیســتمی قــرار دارنــد و
خــارج از فراینــد زبانــی فراینــد مــورد نظــر هســتند .مفهــوم سیســتم در نظــام سوســوری از تعریــف
ارزشــی ناشــی میشــود .دو ویژگــی مهـ ّـم نشــانۀ سوســوری ،اختیــاری و الزامــی بــودن آن اســت.
نشــانۀ الزامــی یعنــی اینکــه رابطــۀ بیــن دال و مدلــول ،رابطــۀ الزم و ملــزوم اســت و بــه خاســتگاه
مــادی نشــانه هیــچ ربطــی نــدارد» (همــان.)39:
«چارلــز پیــرس ســندرس» 1از جملــۀ دیگــر نشانهشناســان ساختارگراســت کــه از او بهعنــوان
پــدر سنتشناســی آمریکایــی یــاد میشــود .او از مفهــوم «داللــت» بــرای تشــریح و بســط نظریــۀ
نشانهشناســی خــود اســتفاده میکنــد .در ســنت نشانهشناســی او« ،نشــانه»« ،مفســر» و
«موضــوع» ســه ضلــع اصلــی مثلــث نشانهشــناختی را تشــکیل میدهنــد« .پیــرس» نیــز ماننــد
سوســور تمرکــز خــود را بر نشــانه اســتوار ســاخت و در زمــرۀ ســاختارگرایان جــای گرفــت .در نظر او
«ســه نــوع نشــانه ،یعنــی آیکــون (شــمایل) ،نمایه و نمــاد اهمیت بســزایی دارنــد .آیکون (شــمایل)
از دیــدگاه پیــرس نشــانه اســت کــه در آن رابطــۀ میــان بازنمــون و موضــوع ،مبتنــی بــر شــباهت
اســت .نمایــه از دیــدگاه پیــرس نشــانهای اســت کــه در آن رابطۀ میــان بازنمــون و موضــوع ،مبتنی
ّ
بــر رابطــۀ علــی و معلولــی اســت( ».توحیدلــو و شــعیری  .)88 :1396،امــا پــس از مدتــی دیگــر،
ســاختارگرایی و اعتقــاد بــه نظــام بســتۀ معنایــی پاســخگوی تولیــدات زبانــی نبــود.
1. Pierce
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«یلمســلف» 1از کســانی اســت کــه تــا حــدودی وضعیــت انجمــاد نشــانگی را تغییــر داده اســت.
ایــن نشانهشــناس دانمارکــی بهجــای دو اصطــاح رایــج دال و مدلــول ،از دو اصطــاح «ســطح
بیــان» و «ســطح محتــوا» اســتفاده و آنهــا را نیــز بــه صــورت و مــاده تقســیم کــرد .مطابــق نظــر
یلمســلف «ایــن گونــه نیســت کــه دال و مدلــول بــا یکدیگــر الــزام هستیشــناختی داشــته باشــند؛
ً
ً
یعنــی چنیــن نیســت کــه مدلــول لزومــا بایــد بــه تناســب دال فراخوانــده شــود بلکــه ایــن دو صرفــا
در فراخواندهشــدن بــر یکدیگــر ملــزم میشــوند .بهعبــارت دیگــر ،ســرخی میتوانــد دالــی باشــد
بــرای مدلولهــای بســیار ،امــا بهمحــض اینکــه بــرای مدلــول خاصی ،مثال خشــم یا عشــق توســط
عنصــر میانجــی فراخوانــده شــد ،دیگــر ایــن دو از هم جداشــدنی نیســتند» (زیــرک.)79 :1395 ،
ی زبانــی و نــوع ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر ،ســبب
از ای ـنرو «دیــدگاه یلمســلف و مطالعــۀ پالنهــا 
میشــود بررســی نشــانهها از چارچــوب محــدود تحــت تســلط رابطــۀ تقابلــی سوســوری و نظــام
بســتۀ دال و مدلولــی خــارج و وارد نظــام فراینــدی شــود .ســطح بیــان و محتــوا کــه در دیــدگاه
یلمســلفی جایگزیــن دال و مدلــول سوســوری شــدهاند ،قابلیــت جابهجایــی بیشــتری دارنــد و
مــرز میــان آنهــا قطعــی و از پیــش تعیینشــده نیســت .ایــن مــرز معنایــی هــر بــار بهوســیلۀ ســوژه و
موضعگیــری او جابهجــا میشــود( ».آیتــی.)3 :1392 ،
«آلژیــن داس گریمــاس» 2کــه از او بهعنــوان پــدر معناشناســی نویــن یــاد میشــود ،بــا
الگوگرفتــن از طــرح نظریــۀ ســطح بیــان و ســطح محتــوای یلمســلف ،دو اصطــاح «بروننشــانه»
و «دروننشــانه» را مطــرح کــرد و بــا طــرح مســئلۀ حضــور انســان بهعنــوان گفتهپــرداز و بــا ارتبــاط
پدیدارشــناختی بــا نشــانه ،زمینهســاز عبــور از نشانهشناســی ســاختگرا بــه نشــانه معناشناســی
گفتمانــی شــد .حضــور عاملــی بــه نــام گفتهپــرداز باعــث شــد حوزههــای جدیــدی در علــم
نشــانه ـ معناشناســی کشــف و مطالعــه شــود .بیشــک «مطالعــات گریمــاس در دورۀ دوم ســیر
اندیشـههایش ،تداعیکننــدۀ عبــور از نشانهشناســی ســاختارگرا و پایهگــذار نشــانه ـ معناشناســی
گفتمــان اســت .آنچــه مطالعــات گفتمانــی را دگرگــون و از شــکل مکانیکــی صــرف خــارج کــرد،
حضــور عاملــی بهنــام گفتهپــرداز بــود( » .همــان .)24 :بدینترتیــب «در رویکــرد متأخــر نشــانه
1. Hjelmslev
2. Greimas
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ـــمعناشناسی ،تولیــد و تفســیر معنــا بــه رابطــۀ پدرســاالرانه محــدود یــا منحصــر نمیمانــد ،بلکــه
ّ
نامتعین بهشــمار
مســتلزم رابطـهای تعاملــی اســت کــه بهموجــب آن معنــا امــری سـ ّـیال ،گریــزان و
م ـیرود .بــر ایــن اســاس ،متــن دیگــر ابــژهای مــادی تلقــی نمیشــود کــه در انتظــار رمزگشــایی
اســت( ».آلگونــه جونقانــی.)5 :1396 ،
از جملــه رویکردهــای مفیــد بــرای تحلیــل گفتمــان ،رویکــرد نشــانه ـ معناشناســی اســت .ایــن
دانــش «ابــزاری علمــی اســت کــه بــا آن میتــوان ســازوکار شــکلگیری و تولیــد معنــا را در گفتمان
بررســی و مطالعــه کــرد( ».پارســا و رحیمــی .)2 :1395 ،همچنیــن بــه کمــک ایــن ابــزار نویــن
میتــوان رونــد چگونگــی اســتحالۀ نشــانهها در معنــا و ایجــاد ارزشهــای متفــاوت و نقــش آن
در فراینــد گفتمــان را بررســی کــرد .در ایــن پژوهــش ،ضمــن بررســی ســه نظــام گفتمانــی چــون
نظــام کنشــی ،عاطفــی و تنشــی نشــان خواهیــم داد کــه نشــانه ـ معناهــا چگونــه در رونــد گفتمان
ّ
تعلیمــی متکثــر میشــوند و بــه معانــی هژمونیکشــده و تعلیمــی دســت مییابنــد.
 .2هژمونی
هژمونــی بهمعنــای اجمــاع و رســیدن بــه رضایــت بــدون توســل بــه خشــونت اســت .ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ «ﻫﮋﻣﻮﻧﻰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﻋﻰ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮدﺍﻧﮕیختــه ﺍﺳﺖ( ».گرامــش و راثی:1388 ،
 .)104گفتمــان هژمونیکــی در اجتمــاع متولــد میشــود و درآن بــهکار مــیرود .در حقیقــت
«گفتمــان ،جهــان اجتماعــی را در قالــب معنــا میسازد(».شــعیری و مقدمــی .)93 :1390،بــرای
مثــال ،دیــن اســام بــرای از میــان بــردن فقــر ،نوعــی هژمونــی فقرزدایــی را بنــا ســاخت« .گفتمان
قــرآن بــا خلــق معانــی و رســیدن به اجماع توســط افــراد جامعــه ،عرب جاهلــی را متحول ســاخت؛
اینگونــه کــه در مدینــه و چنــد ســال بعــد در مکــه و حتــی شــهرهای مجــاور آن ،فقــرا تا قبــل از این
گفتمــان ،قطــب بـیارزش جامعــه بودنــد امــا پس از ظهــور اســام بهوســیلۀ سیســتم زکات ،فیء و
بخشــی از غنایــم جنگــی مــورد حمایــت مالی قــرار میگیرنــد( ».ســلمانی و حمیدیــه.)5:1394 ،
بدینترتیــب ،فقرزدایــی یــک ارزش جدیــد تلقــی و شــخص فقـ ُ
ـرزدا یــک مصلــح اجتماعــی معرفی
میشــود و ایــن ارزش جدیــد ،محصــول بیــان هژمونیــک اســام میگــردد و گفتمــان اســامی
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بــا بهحاشــیهراندن گفتمــان رقیــب ،هژمونیــک میشــود« .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﺷﺪن ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن،
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد و ﺑـﻪﺣﺎﺷـﯿﻪراﻧﺪن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ (در اینجــا
تجملگرایــی) اﺳﺖ( ».شــعیری و مقدمــی .)94 :1390،امــام رضــا  gدر دعــای طلــب بــاران
َ
بــا گفتمانــی هژمونیکشــده و تعلیمــی ،توانســته اســت بــا جــذب کنشهــا و شـ ِـوشها در بیانــی
موجــز ،دالهــا را بــه ســمت مدلولهــای تعلیمــی هدایــت کنــد و بــا کنــار زدن ســایر گفتمانهــای
َ
موجــود در آن زمــان ،گفتمــان مطلــوب خــود را بــه ش ِوشــگران در زمــان دعــای بــاران منتقــل کنــد.
ایــن انتقــال هژمونیــک گفتمــان در فضــای خـ ّ
ـاص آن زمــان ،بیــش از هــر ســاح و نبــرد فاتحانهای
توانســت مفاهیــم مطلــوب امــام را منتقــل کند.
ُ
 .3نظام گفتمانی ک ِنشی

ُ
در تعریــف نظــام گفتمــان ک ِنشــی ،میتــوان گفــت ایــن نظــام متشــکل از یــک برنامــه بــرای
ُ
تحقــق و تبدیــل حالــت اولیــه بــه حالــت ثانویــه اســت کــه بــه ایــن برنامــه کنــش میگوینــد.
بنابرایــن ،کنــش بــه عملــی گفتــه میشــود کــه «میتوانــد ضمــن تحقــق برنامـهای ،موجــب تغیــر
وضعیتــی بــه وضعیــت دیگــر شــود( ».داودی مقــدم .)109 :1391 ،در گفتمــان امــام رضــاg
ُ
در دعــای بــاران ،کنــش مطلــوب دعایــی اســت کــه بــه موجــب آن بــاران ببــارد .روایــت از ایــن قــرار
اســت :زمانــی کــه مأمــون ،امــام رضــا  gرا بهعنــوان ّ
ولیعهــد انتخــاب میکنــد ،متعصبــان و

حاســدان اقــدام بــه ســخنچینی از امــام نــزد مأمــون کردنــد کــه از هنگامــی کــه ایشــان ّ
ولیعهــد
جع َلــه
گردیــده آســمان خشــک آمــده اســتّ :
السـ ُ
ـی بـ َ
«أن ِّ
ـام) ّلمــا َ
ـن موســى (علی ِه ّ
الرضــا علـ َ

فجعـ َ
الرضــا
ـل بعـ ُ
ـن ع َلــى ِّ
ـض حاشــی ِة المأمــون والمتعصبیـ َ
ـر َ
ـس َ
المأمــون ولـ َّ
ـی عهـ ِد ِه اِحتَبـ َ
الم َطـ ُ
ـس اهللُ عنَّــا
ـی بـ ُ
ـی عه ِدنــا َ
ـن موســى  gو صـ َ
 gیقولــون :ا ُ ُنظــروا ّلمــا َ
جاءنــا علـ ُّ
ـار ولـ َّ
فحبَـ َ

المطــر( »َ.ابنبابویــه .)183 : 1378 ،بنابرایــن ،وضعیــت اولیــه در ایــن گفتمــان «خشــکی و عــدم
َ
ُ
بــارش بــاران» اســت  .امــام بــه عنــوان ک ِنشــگر بــا داشــتن برنامـهای دینی و بــا کنش دعــا در جهت
تحقــق مســئله حقانیــت والیــت و امامــت (نتیجــه کنــش دعــا) برمیآیــد .هنگامــی کــه مأمــون،
ُ
ـول اهلل ِ
ـوم اإلثنیــنِ ؛ فــإ َّن رسـ َ
زمــان انجــام ک ِنــش را از امــام میپرســد ،ایشــان میفرماینــد« :یـ َ
ـی  gو قـ َ
ـوم
ـی اِنتَ ِظــر یـ َ
ـر المؤمنیـ َ
 nأتانِــی البارحـ َة فــی َمنا ِمــی و َ
ـال :یــا بُنَـ َّ
ـن علـ ٌّ
معــه أمیـ ُ
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اإلثنیــنِ فَابـرِز إلــى الصحــراء َواستَســقِ  ،فــإ َّن اهللَ تعالَــى َسیُسـ ِقیهِم وأَخبِر ُهــم بِمــا یُرِیـ َ
ـك اهللُ ِم ّما
وجـ َّ
لم ُهــم ب ِ َفض ِلـ َ
ـل» (فرمــود :روز
ال یَع َلمـ َ
ومكانِــك ِمــن ربِّــك َعـ َّز َ
ـك َ
ـون ِمــن حال ِ ِهــم لِیَــزدا َد ِع ُ

دوشــنبه دعــا میکنــم زیــرا دیشــب رســول خــدا  nو امیرالمؤمنیــن را در خــواب دیــدم و پیامبــر
ّ ّ
عزوجــل طلــب بــاران
فرمــود :منتظــر روز دوشــنبه بــاش و بــه صحــرا بــرو و بــرای مــردم از خداونــد
کــن و از آنچــه نمیداننــد آنهــا را باخبــر ســاز تــا فضــل و مقــام تــو را دریابنــد) (همــان.)183 :
بنابرایــن ،برنامــة امــام بــرای کنــش دعــا و تحقــق کنــش یعنــی بــاران و زمــان اجــرای آن ،توســط
پیامبــر nو امــام علــی  gدر اختیــار ایشــان قــرار گرفتــه اســت.
در دعــای بــاران ،دو نــوع نظــام گفتمانــی کنشــی بازشناســی شــد :کنشــی ـ القایــی (مجابــی)
و کنشــی ـ تجویــزی .در ادامــه ،ضمــن معرفــی هــر نظــام ،گفتمــان هژمونیــک امــام را بررســی و
تحلیــل خواهیــم کــرد.
 3-1نظام گفتمانی کنشی ـ القایی ُ(مجابی)

در ایــن نظــام گفتمانــی ،مهمتریــن مســئله ،قــدرت اســتدالل و مجابســازی اســت .فراینــد
مجابســازی میتوانــد دارای شــکلهای متفاوتــی نظیــر تشــویق ،تهدیــد ،چابلوســی،
رجزخوانــی و تحریــک و ...باشــد( ».شــعیری .)32 :1395 ،در گفتمــان موجــود در دعــای بــاران،
َ
حضــرت بــا اســتفاده از فعل دعا درصــدد مجابســازی ش ِوشــگران و قبوالندن گفتمــان هژمونیک
ـوع بیان ایشــان بهطــور قطــع در ایــن بخش از
خــود بــا کنــار زدن گفتمــان رایــج اســت .بنابرایــن ،نـ ِ
دعــا نوعــی گفتمــان کنــش القایــی و مجابــی اســت؛ اگرچــه این امــر منکر وجــود گفتمــان مجابی

القایــی در دیگــر گفتمانهــا نیســت .بــرای مثــال ،در ابتــدای گفتمــان مذکــور حاســدان امــام بــا
ذکــر مســئلۀ خشــکی آســمان ،عــدم بــارش و ارتبــاط آن بــا مســئلۀ ّ
ولیعهــدی امــام رضــا g

ـر فَجعـ َ
ـل
«لمــا َجع َلــه المأمـ ُ
توانســتند مأمــون را تحریــک کننــدّ :
ـون ولـ َّ
ـی عهـ ِد ِه اِحتبَـ َ
ـس المطـ ُ
ـض حاشــی ِة المأمـ ِ
جاءنــا
ـون
بعـ ُ
ّ
السـ ُ
ـن ع َلــى ِّ
والمتعصبیـ َ
الرضــا ( َع َلیـ ِه َّ
ـام) یقولــون  :ا ُ ُنظــروا ل َّمــا َ
ـر ،واتَّصـ َ
ـل ذلــك
السـ ُ
ـی بـ َ
ـن موســى (علیـ ِه َّ
ـی عه ِدنــا َ
ـام) وصـ َ
علـ ُّ
ـار ولـ َّ
فحبـ َ
ـس اهللُ عنَّــا المطـ َ
ـون ف ِاش ـتَ َّد( ».وقتــی مأمــون حضــرت رضــا  gرا ّ
بالمأمـ ِ
ولیعهــد خــود قــرار داد ،مدتــی بــاران
نباریــد .بعضــی از اطرافیــان بداندیــش گفتنــد :ببینیــد از وقتــی کــه علیبنموســی بــه ســوی مــا
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آمــده و ّ
ولیعهــد شــده ،دیگــر آســمان هــم بــر مــا نمیبــارد .ایــن حــرف بــه گــوش مأمــون رســید
و بــر او گــران آمــد) (ابنبابویــه .)183 :1378 ،بنابرایــن ،اطرافیــان مأمــون بــا القــا و مجابســازی
مأمــون نســبت بــه عــدم بــارش بــاران ،او را بــه کنــش وامیدارنــد تــا او بــا امــام ایــن مســئله را مطرح
کنــد و هســتۀ اولیــه و مهمتریــن کنــش توســط امــام رضــا  gیعنــی دعــای بــاران ،صــورت گیــرد.
بنابرایــن ،القاگــر توانســته اســت نوعــی انگیــزۀ کنــش در القاشــونده ایجــاد کنــد:
عملیات القایی مأمون؛ فرایند کنشی درخواست دعا از امام توسط مأمون
در پاســخ بــه چنیــن گفتمانــی ،حضــرت با کنــش مجابی خــود یعنی دعاکــردن ،پاســخی القایی
و مجابــی بــه کنشــگران میدهــد و فعــل القایــی مجابــی خــود را برخــاف فعــل ســخنچینان
بهجــای پاســخ شــفاهی ،بــه انجــام میرســاند.
ُ
2ـ  3نظام گفتمانی کنشی ـ تجویزی

ُ
ﻧﻈﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰی در راســتای تحقــق کنــش صــورت میگیــرد و «ﺑﺮ میثــاق ﻳﺎ ﻗﺮاردادی میان
ﻛﻨﺶﮔﺰار و کنشــگر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ نظــام ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻛﻨﺶﮔزاری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻣﻮقعیتــی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کنشــگر ﻗﺮار دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺸﻲ وادارد( ».داودی
مقــدم .)112 :1391،امــام پــس از استقســای بــاران و اجابــت آن ،توصیههــا و ارشــادهای خــود را
ُ
بــه مــردم شــروع میکنــد .در حقیقــت ،ایشــان کــه یــک ﻛﻨﺶﮔﺰار اســت ،بهعنــوان مقامــی ارشــد
کــه ســخنش قولــش تلقــی میشــود ،بــه نهــی و امــر مــردم میپــردازد و بدیــن ترتیــب در ایــن
گفتمــان رســالت اصلــی ادبیــات تعلیمــی «کــه موضــوع آن مســائل اخالقــی ،عرفانــی ،مذهبــی،

اجتماعــی ،پنــد و انــدرز ،حکمــت و  ...اســت» (داد ،)20 :1385 ،تأمیــن میشــود« :فقــال :یــا
نکــم ب ِ ِ
یکــم فَــا تَن ِف ُروهــا َع ُ
ـاس ات َّ ُقــوا اهللَ فِــی ن ِ َعـ ِم اهلل ِ ع َل ُ
یموها بِطا َعتِه
عاصیــه ،بَــل اِسـتَ ِد ُ
أیّهــا النّـ ُ
و ُشــک ِر ِه ع َلــی ن ِ َع ِمــه وأیا ِدیـ ِه َواع َل ُمــوا أن ّ ُکــم ال تَشـ ُ
ـد اإلیمـ ِ
ـان بــاهلل ِ و
رون اهللَ تَعالَــی ب ِ َشــی ٍء بَعـ َ
ـک َ
ـد ا ِ
العتـ ِ
ؤمنین
الم
بَعـ َ
َ
ـراف بِحقــوقِ أولیــا ِء َرســول اهلل ِ «ص» أحـ ّ
ـب إلیـ ِه ِمــن ُمعا ِونَتِ ُکــم إلخوان ِ ُکــم ُ
ـر ل َ ُهــم إلــی َجنـ ِ
خاصـ ِة
ـان رب ِّ ِهــم ،فــإ َّن َمــن َفعــل ذلــک َ
کان ِمــن ّ
ـی َمعبـ ٌ
ع َلــی ُدنیا ُهــم الَّتــی هـ َ
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اهللِ( )...پــس فرمــود :ای مــردم از خــدا بهخاطــر نعمتهایــش تقــوا پیشــه کنیــد ،و بدانیــد کــه
نعمتهــای خــدا را پــس از ایمــان بــه خــدا و اعتــراف بــه حقــوق اولیــای خدا چیــزی بهتــر از کمک
بــه بــرادران مؤمــن در دنیایــی کــه محــل عبور به بهشــت پــروردگار شماســت ،برایتان باقــی نخواهد
گذاشــت .پــس هرکــس چنیــن کنــد از خــواص درگاه الهــی اســت .بپرهیزیــد کــه بــا ســرپیچی از
او ســلب نعمــت شــوید ،بلکــه بــا فرمانبــری و سپاســگزاری از خــدا همچنــان نعمتهایــش را بــرای
خــود داشــته باشــید( ).ابنبابویــه .)183 :1378 ،در ایــن حالــت ،بــا نوعــی تجویــز منطقــی یــا
عقالنــی مواجهیــم و از آنجاکــه گفتمــان «ادبیــات تعلیمــی از شــرایط اجتماعــی وام میگیــرد و آن
را در شــکل پندهــای اخالقــی یــا نهیهــای انســانی بازنمایــی میکنــد» (یلمههــا)86 :1395 ،
بنابرایــن مــردم بــا دیــدن صحنــۀ بــارش بــاران ،بــه حقانیــت امامــت و والیــت ایشــان پــی میبرنــد.
 .4نظام عاطفی گفتمان
در هــر زبانــی ،عواطــف از طریــق واژگان مطــرح و ظاهــر میشــوند .واژگان مبتنــی بــر عواطــف
َ
َ
میتوانــد احســاس و حــاالت ش ِوشــگر عاطفــی را بــه مــا بشناســانند و بیانگــر ویژگیهــای ش ِوشــی
ـ احساســی او بــه مــا باشــند .واژگان عاطفــی گاه در قالــب اســم (خشــم ،کینــه ،محبــت ،عشــق)
و گاه در قالــب صفــت (وحشــتناک ،پریشــان و خســیس) و یــا در قالــب قیــد (باعجلــه ،شــتابناک و
مغرورانــه) بیــان شــوند .در ایــن جســتار هــدف از بررســی نظــام عاطفــی گفتمــان ،بررســی ِصــرف

واژگان عاطفــی نیســت ،بلکــه بررســی فراینــدی اســت کــه ایــن عواطــف در آن بهوجــود میآینــد.
بــرای شــناخت نظــام عاطفــی گفتمــان،بایــد عناصــر ســازندۀ آن را بازشــناخت و بــه تحلیــل و
نمونـهآوری هریــک پرداخــت.
1ـ 4نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی در گفتمان امام رضا g

پــس از تعریــف نظــام گفتمــان عاطفــی ،در ایــن بخش عناصــر تشــکیلدهنده و چگونگی ظهور
آنهــا در گفتمــان بررســی میشــود .یکــی از عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی «افعــال مؤثــر»
ً
هســتند کــه «خــود مســتقیما نقــش کنشــی ندارنــد و بــر افعــال کنشــی تأثیــر میگذارنــد .ایــن

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

تحلیل نشانه ـ معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا ( gنورسیده و همکار)

49

افعــال عبارتنــد از :خواســتن ،بایســتن ،دانســتن ،توانســتن و بــاور داشــتن( ».شــعیری:1394 ،
 .)148ایــن افعــال در فراینــد گفتمــان ،هــم بهطــور صریــح و هــم بهطــور ضمنــی ذکــر میشــوند
و همچنیــن میتوانــد در تعامــل یــا چالــش بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد و گونههــای ارزشــی و بــار
ـی مختلفــی را تولیــد کننــد.
عاطفـ ِ
 4-2نقش آهنگ و نمود درگفتمان

مقصــود از آهنــگ گفتمــان ،ریتمــی اســت کــه بــا هــدف و برنامــۀ خاصــی در گفتمــان ظاهــر
و یــا ناپدیــد میگــردد .در واقــع ،هــر ریتـ ِـم حاکــم بــر گفتمــان ،مســئول ایجــاد اثرهــای عاطفــی
َ
گوناگــون متناســب بــا موضــوع گفتمــان اســت بهنحویکــه ش ِوشــگر بههنــگام احســاس ریتــم در
گفتمــان ،نمایههایــی را در فعالیتهــای جســمی و ادراکــی خــود بــروز دهــد .در مثــال ارائهشــده،
کلمــات امــام بــه هنــگام دعــای طلــب بــاران گویــا تقلیــدی از «ضرباهنــگ قطــرات بــارش بــاران»
ـت َح َّقنــا
ـت َع َظمـ َ
ـم یــا َر ِّب أنـ َ
اســت کــه بــا آهنگــی کوبشــی و مســتمر تولیــد میگــردد« :ال ّل ُهـ َ
ـل البَیـ ِ
عمتَ َ
ـك َوتَ َوق َُّعــوا إحســان َ َ
حمتَـ َ
ـرت وأم ُلــوا فَض َلـ َ
أهـ َ
ك،
كمــا َأمـ َ
ك ون ِ َ
ـك َو َر َ
ـت ،فتَ َو َّسـ ُلوا بِنــا َ
ـر رائِـ ٍ
ـث وال ضائــر ٍ»( .بارخدایــا ،تــو حـ ّـق مــا اهــل بیــت را بــزرگ
فَاسـ ِقهِم َســقیَ ًا نافِعـ ًا َع ّ
امــا غیـ َ
داشــتی ،مــردم بــه مــا متوســل شــدند آنســان کــه تــو امــر کــردی و بــه فضــل و رحمــت تــو امیــد
ن را بهگونـهای ســودمند و نــه مضـ ّـر ســیراب
بســتند و دل بــه احســان و نعمــت تــو دارنــد .پــس آنــا 
ـی واژگان ب ـهکار رفتــه در ایــن بخــش از دعــا در کنــار
ـی انتهایـ ِ
گــردان) .خصایــص صوتــی و آوایـ ِ
عبارتهــای کوتــاه و قطعهگونــۀ آن ،تداعیگــر صــدای کوبــش بــاران ،ابتــدا بهصــورت نــرم و

ســپس تنــد و مســتمر و ضرباهنگگونــه ،یکــی پــس از دیگــری اســت .بدینترتیــب ،گفتمــان
حاضــر ،آهنگــی کوبشــی را در نمــودی مســتمر نمایــان میســازد کــه اثــر عاطفــی امید و گشــایش
را تولیــد میکنــد زیــرا «بردبــاری بــرای رســیدن بــه هــدف ،نوعــی انتظــار و مقاومــت برای گشــایش
اســت کــه در آموزههــای دینــی ســابقه داشــته و در ادبیــات تعلیمــی فضایــل اخالقــی بــه شــیوۀ
هنرمندانــه آمــوزش داده میشــود( ».افراســیابپور .)103 :1391 ،و اینگونــه ،رســالت ادبیــات
تعلیمــی در گفتمــان تأمیــن میشــود.
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3ـ 4نقش جسم ـ ادراکی یا جسمار

جهــان عواطــف بــرای بــروز خــود روشهــای گوناگونــی را در پیــش میگیــرد .مهمتریــن راههــای
َ
ابــراز عواطــف بیــان جســمی آن اســت که جانشــین گفتــار و بیــان میشــود .بــرای مثال ،ش ِوشــگر
عاطفــی در شــرایطی قــرار میگیــرد کــه موجــب شــرم و خجالــت وی میشــود و بیــان جســمی
همچــون برافروختگــی صــورت و یــا لــرزش دســت یــا ســربهزیر افکنــدن ،ایــن نمایــۀ عاطفــی را از
خــود بــروز میدهــد .بدینترتیــب ،میتــوان گفــت «نمایههــای عاطفــی بــروز یافتــه در جســم،
نوعــی گفتمــان هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه از ترکیبــات جســمی ـ ادراکــی گفتمــان
صحبــت بهمیــان میآیــد .لــذا میتــوان آنهــا را ارزشیابــی و صحتوســقم آنهــا را بررســی کــرد»
(شــعیری .)126:1395،در گفتمــان امــام رضــا  gدر دعــای بــاران ،امــام پــس از جمــات
پیدرپــی و عبــور ابرهــا و تفســیر گــذر هــر ابــر و در نهایــت فرارســیدن ابــر مطلــوب و بــارانزا ،آنرا
بــه مــردم معرفــی میکنــد و میفرمایــد ایــن همــان ابــری اســت کــه خداونــد بــرای شــما فرســتاده
اســت پــس خداونــد را بــه خاطــر نعمتــش سپاســگزاری کنیــد .در حقیقــت ابــری شــدن آســمان
َ
و آمــدن ابــر بــارانزا و دیــدن نعمــت ،امیــد و فــرح را در جســم ش ِوشــگران پدیــد مـیآورد و آنــان را
بــه حرکــت وا مـیدارد و از شــدت بارانــی کــه قــرار اســت ببــارد ،گویــا دنبــال پناهــگاه میگردنــد:
المط ـرِ» (و مــردم بــه جنــب و جــوش در آمدنــد
ـدون التَ ِّ
ـاس كأن َّ ُهــم یریـ َ
«وتَ َحـ َّ
نحــی َعــنِ َ
ـر َك النَّـ ُ
َ
گویــا کــه از شــدت بــاران از آن کنــاره میگیرنــد) (ابنبابویــه .)183 :1378 ،بنابرایــن ایــن شـ ِـوش
َ
انتظــار و امیــدوار شــدن ،نمایــه جســمی تحــرک و جنبوجــوش را در جســم ش ِوشــگران (مــردم)
پدیــد مـیآورد.

4ـ 4صحنههای عاطفی یا صحنهپردازی

َ
َ
بــروز جســمانهای عواطــف بــر جســم ش ِوشــگران ممکــن اســت دارای صحنـهای باشــد کــه در آن

َ
ش ِوشــگران عاطفــی بهگون ـهای منحصرب هفــرد بهعنــوان یکــی از عناصــر اصلــی صحنــه ظاهــر

شــوند .در حقیقــت ،بــرای بــروز عواطــف و احساســات در گفتمــان ،قایــل بــودن بــه چارچــوب
صحنــهای بدیــن معناســت کــه بــرای بــه ظهــور رســاندن احساســات ،نیازمنــد قالبــی زمانــی
و مکانــی و عنــوان بشــری و غیربشــری هســتیم .در تحلیــل گفتمــان مذکــور در دعــای بــاران،
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امــام در هنــگام طلــب بــاران از نمایههــای مختلفــی بهــره بــرده اســت .بــرای مثــال «فَاســ ِقهِم
ـر رائـ ٍ
ـث وال ضائـرٍ» .امــام بارانــی را بــرای مــردم میخواهــد کــه ســودمند
َســقی ًا نافِعــا ّ
عامــا غیـ َ
و غیرمضـ ّـر باشــد و ایــن نمایــۀ طبیعــی بیانگــر حکمــت و بینــش امــام اســت و نمایــۀ مصلحــت را
ـر رائـ ٍ
ـث
تولیــد کــرده اســت .در ایــن بخــش از دعــا بهخصــوص هنگام ـ 
ی کــه از دو صفــت «غَیـ َ
ّ
ـر ضائ ِـرٍ» اســتفاده شــده ،مؤکــد ایــن موضــوع اســت کــه همانطــور کــه بــاران مضــر و نافــع
و غَیـ َ
وجــود دارد ،والیــت مضــر و ســودمند هــم وجــود دارد .امــام هژمونــی بــاور بــه والیــت و والیتپذیــری

را بــه مخاطــب خــود منتقــل میکنــد و آنجــا کــه درخواســت مضــر نبــودن بــاران مینمایــد ،کنایهوار
ســخن از مضــر بــودن والیــت مأمــون میکنــد .اســتفاده از صــور کنایــی در ایــن گفتمــان فرصتــی
بینظیــر بــرای امــام  gبــود تــا بــه وجــود والیــت مضــر و ســودمند اشــاره کنــد و تشــبیهی ظریــف
ـی موجــود در ایــن
بیــن بــاران مفیــد و مضــر بــا والیــت مفیــد و مضــر برقــرار کنــد .الیههــای ضمنـ ِ
بخــش از گفتمــان در عیــن حــال کــه صورتــی ظاهــری دارد و آن طلــب بــاران مفیــد بــرای مــردم

اســت ،بــه نوعــی در خــود بــه ســودمندی والیــت اهــل بیــت رســول خــدا  nاشــاره دارد.
 4-5چشمانداز یا دورنماسازی

از دیگــر عوامــل بــروز احساســات در فراینــد عاطفــی گفتمــان ،موضعگیــری گفتهپــرداز اســت.
در واقــع ،عواطــف و احساســات زمانــی بــروز پیــدا میکننــد کــه عاملــی در رونــد گفتمــان نســبت
بــه دیگــر عوامــل و پدیدههــا موضعگیــری کنــد .امــام رضــا  gدر سرتاســر گفتمــان ،موضــع خود
ّ
ـرت وأَم ُلــوا
یعنــی حــق والیــت و جهانبینــی توحیــدی را مطــرح میکنــد« :فَتَ َو َّسـ ُلوا بِنــا َكمــا أَ َمـ َ
عمتَـ َ
ـك وتوق َُّعــوا إحســان َ َ
حمتـ َ
ـك» ( مــردم بــه مــا متوســل شــدند آنســان کــه تــو
فَض َلــك َ
ك ون ِ َ
ور َ
امــر کــردی و بــه فضــل و رحمــت تــو امیــد بســتند و دل بــه احســان و نعمــت تــو دارنــد ،پس آنــان را

بــه گونــه ای ســودمند و نــه مضــر ســیراب گــردان) (ابنبابویــه .)183 : 1378 ،امــام  gدر طلــب
بــاران و احقــاق آن بــه دنبــال ارائــۀ موضــع دینــی و والیتمحــور خــود اســت و ایــن منظــور خــود را
در خــال گفتمــان ،تولیــد و بــه گفتهیــاب انتقــال میدهنــد.
بایــد گفــت ،مکــر و حیلــۀ حاســدان امــام نــزد مأمــون ســبب خیــر برکــت و فرصتــی بــرای اثبــات
جایــگاه اجتماعــی ایشــان و اثبــات بیــش از پیــش حقانیــت حضــرت در رهبــری جامعــه شــد .در
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نتیجــه ،امــام بــا اســتفاده از بخشهــای مختلــف ایــن دعــا و در ضمــن عبارتهــای گوناگــون،
دورنمایــی قابــل تحقــق از مبانــی اعتقــادی اســام و لــزوم حرکــت جامعه به ســمت والیت راســتین
را ترســیم مینمایــد.
ُ
6ـ 4ک ِنشزایی و سکون

آخریــن مــوردی کــه گفتمــان را عاطفــی میســازد ،مبحــث کنشزایــی و ســکون عنصــر
عاطفــی اســت .در واقــع ،هــرگاه یــک عنصــر عاطفی موجــب کنــش گــردد ،آن را «زایــا» مینامیم.
برعکــس ،هــرگاه عنصــر عاطفــی عــاوه بــر توقــف خــود ،مانــع بــروز کنــش دیگــری نیــز شــود ،بــا
َ
نوعــی ســرکوب و ســکون مواجهیــم .ابــری شــدن آســمان و بــارش بــاران ش ِوشــی مبتنــی بــر یقین
َ
را در ش ِوشــگران پدیــد آورد و ایــن نمایــۀ عاطفــی تولیدشــدۀ آنــان موجبــات کنــش بعــدی را در آنها

فراهــم آورد .در حقیقــت «زبــان بازنمــودی از دنیاســت و تولیــدات زبانــی از شــیوۀ حسکــردن مایه
میگیــرد؛ بهگون ـهای از صافــی حــواس عبــور میکنــد و بــه گون ـهای میتوانــد از صافــی حــواس
عبــور کنــد .بنابرایــن ،هــر یــک از حــواس میتواننــد منشــأ تولیــدات زبانــی بهشــمار رونــد»
(رادمنــش و شــعیری .)14:1392،در واقــع ،در ایــن گفتمــان مالحظــه میکنیــم مــردم پــس از
َ
َ
مشــاهدۀ بــاران و اثبــات حقانیــت قــول و کــردار امــام رضــا  gیکصــدا میگوینــد« :ف َج َعــل
ً
ّ ُ ُ ُ
ـد َر ُســول اللـ ِـه ( »nگــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول
ـاس یقولــونَ :ه ِنیئــا ِل َولـ
النـ
ِ
ِ
خــدا( )nابنبابویــه .)183 :1378 ،بدینترتیــب ،بــارش بــاران و تحقــق دعــای امــام مقدمــات
َ
کنشهایــی چــون عبــادت و بندگــی و حمــد را در ش ِوشــگران ایجــاد میکنــد .ایــن گفتمــان،
َ
گفتمانــی زایاســت نــه عقیــم زیــرا گفتمــان امــام ،گفتمانــی انقالبــی و کنشزاســت و ش ِوشــگران را
بــر آن مـیدارد کــه در طلــب منجــی (بــاران) پــس از برآوردهشــدن دعــای امــام بــه ایشــان تبریــک
بگوینــد و بــه حقانیــت والیــت ایشــان بیــش از پیــش باورمنــد شــوند .میتــوان گفــت تبریــک آنــان
بــه امــام تنهــا بهخاطــر بــاران نیســت ،بلکــه ناظــر بــه نتیجــۀ اســتجابت ایــن دعاســت کــه همــان
اثبــات والیــت و حقانیــت فرزنــد رســول خــدا  nاســت.
در کنــار عناصــر زبانــی دخیــل در تولیــد گفتمــان میتــوان گفــت دیگــر مؤلفههــای خارجــی هم
در تشــکیل گفتمــان دخیــل و مؤثــر هســتند .عواملی چون شــرایط اجتماعــی موجــود در آن زمان
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در کنــار غلبــۀ حاکمــان جــور ،حضــرت را بــر آن م ـیدارد تــا از گفتمانــی مخفــی و کنایــی بــرای
بیــان مقاصــد خــود بهــره ببــرد .در شــرایط خشکســالی حاکــم بــر آن منطقــه ،انتخــاب گفتمــان
دعــا بســیار مفیــد و ســودمند اســت.
در مجمــوع میتــوان گفــت ،عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی امــام  gدر جهــت تعلیــم و
انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت اســت .در ادامــه ،نمایــۀ ایــن مســئله بــا اســتفاده از
عناصــر گفتمانــی موجــود در نشــانه ـ معناشناســی کــه شــعیری در کتــاب خــود (تجزیــهو تحلیــل
نشــانه ـ معناشــناختی گفتمــان) نــه بــه شــکل نمــوداری بلکــه بهطــور پراکنــده به آنهــا اشــاره کرده
اســت ،ارائــه میشــود:

نمودار  : 1شگردهای تعلیم و انتقال هژمونی والیت در گفتمان امام رضا g

پیرامونــی دخیــل در شــکلگیری
چنانکــه از نمــودار فــوق برمیآیــد مؤلفههــای شــشگانۀ
ِ
گفتمــان هژمونیــک بهگونـهای نزدیــک بــه هــم و برابــر در ایــن امــر دخیــل هســتند و مـ ّ
ـدور بــودن
ایــن نمــودار حاکــی از َد َوران مؤلفههــای خارجــی گفتمــان و ســهم مشــترک آنــان در القــای
گفتمــان هژمونیــک در دعــای مــورد بررســی اســت.

سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

54
 .5نظام تنشی
در نظــام گفتمــان تنشــی« ،تنــش چاشــنی اصلــی کنــش و حرکت کنشگذار اســت» (شــعیری،
 .)48 :1394ایــن نظــام متشــکل از دو جریــان اســت کــه یکــی مربــوط بــه حالــت روحــی اســت و
دیگــری بــه حالــت عاطفــی کنشــگر تعلــق دارد .تنــش موجــود در فضــای این نظــام متشــکل از دو
ُبعــد «شــناختی» کــه ـ همــان گســترههای گفتمانــی هســتند ـ و ُبعــد «عاطفــی» ـ کــه فشــارههای
عاطفــی را پدیــد میآورنــد ـ اســت .در واقــع ،از تعامــل دو ُبعــد عاطفــی (کیفــی) و ُبعــد شــناختی
(کمــی) مربــع تنشــی گفتمــان ترســیم میشــود .ماهیــت مربــع تنشــی بــر مبنــای دو محــور
عمــودی و افقــی تشکیلشــده اســت ،کــه از اصــل محــور  xو  yپیــروی میکنــد .محــور yهمــان
منطقــۀ فشــارهای یــا درونههــای عاطفــی و محــور  ،xهمــان منطقــۀ گســترهای و یــا برونههــای
شــناختی اســت .بنابرایــن ،در فضــای تنشــی« ،اگــر فضــای تنشــی بســیار قدرتمنــد و پرانــرژی
باشــد ،ســوگیری تنشــی بــه ســمت قــوی بــودن درونــۀ عاطفــی اســت امــا اگــر ســوگیری تنشــی با
افــت عاطفــی همــراه و کــم انــرژی باشــد ،فضــای تنشــی هــم ضعیــف اســت( ».نایبــی و شــعیری،
 .)68 :1395بــر ایــن اســاس ،از آنجاکــه گفتمــان امــام رضــا  gدر «دعــای طلــب بــاران» از نــوع
گفتمانهــای نوســانی اســت و رابطــۀ گســترهای و فشــارهای در آنهــا حاکــم اســت ،مــی تــوان
َ
َ
حــاالت ش ِوشــگران را در مربــع تنشــی بــه تصویــر کشــید و اینکــه ش ِوشــگران پــس از مشــاهدۀ
بــاران و حقانیــت دعــای مــردم چگونــه بــه تأییــد امــام رضــا  gمیپردازنــد .در واقــع ،بــا افزایــش
میــزان شــناخت مــردم ،درجــۀ ایمــان آنــان بــه قــول الهــی امــام افزایــش مییابــد .بدینترتیــب،
عواطــف و شــناخت در مربــع تنشــی بهطــور مســاوی رشــد مییابنــد .میتــوان آن را بدیــن شــکل
تصویــر کــرد:

نمودار  :2طرحوارۀ افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره در گفتمان امام رضا gدردعای باران
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در واقــع ،بــا افزایــش میــزان دانســتن و شــناخت مــردم و دیــدن صحنــۀ بــاران ،بــا رشــد عنصــر
شــناختی مواجهیــم .همچنبــن بــا افزایــش شــناخت مــردم هیجانهــای آنــان نیــز افزایــش
ـم
مییابــد و یــک صــدا میگوینــد گــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول خــدا « :nثُـ َّ
فملِئَــت األودیـ ُة ِ
فجعـ َ
ـون:
والحیـ ُ
ـو ُ
ـاس یقولـ َ
ـاض وال ُغـ ُ
ات َ
المطـ ِر ُ
ـاءت ب ِ َوابــلِ َ
جـ َ
ـل النَّـ ُ
ـدران وال َفلـ َ
هنیئــا ل ِ َولـ ِد رسـ ِ
ـول اهلل ِ ( »nآنــگاه بــاران تنــدی باریــد و بیابانهــا و برکههــا و آبگیرهــا و صحراهــا

پــر از آب شــد ،و مــردم را بــر آن داشــت کــه بگوینــد :گــوارا بــاد ایــن کرامــت خداونــدی بــر فرزنــد
رســول خــدا ( ) nابنبابویــه.)183 :1378 ،

نتیجه
بــا تحلیــل نشــانه ـ معناشناســانۀ گفتمــان هژمونیــک امــام رضــا  gدر دعــای «طلــب بــاران»،
ایــن نتایــج بهدســت آمــد:
 .1تحلیــل نظــام کنشــی گفتمــان امــام رضــا  gبیانگــر مطالــب زیــر اســت :الــف) هســتۀ
اولیــۀ روایــت را کنــش دعــای امــام رضــا  gتشــکیل میدهــد .ب) امــام رضــا  gبــه عنــوان
کنشــگر ،بــا در دســت داشــتن برنامــۀ کنــش از طــرف پیامبــر nو حضــرت علــی gبــه عنــوان
دو کنشگــزار ،کنــش دعــا را انجــام میدهــد و نتیجــۀ برنامــه مبتنــی بــر تبلیــغ ،اعــام ،انتقــال
والیــت و امامــت محقــق میگــردد .ج) امــام رضــا  gدر تعلیــم مباحــث دینــی بــه گونــۀ تجویــزی
بــه پنــد و انــدرز مــردم میپــردازد .ایــن گونــۀ گفتمــان کنشــی مبتنــی بــر شــناخت و منطــق اســت
کــه امــام پــس از محققشــدن قــول خویــش یعنــی بــارش بــاران ،بــه مــردم تعلیــم میدهــد کــه
حمــد الهــی الزمــۀ هــر نعمــت اســت و ایــن حمــد زمانــی محقــق میگــردد کــه حـ ّـق اولیــای الهــی
را بشناســیم و بــه آن معتــرف باشــیم .هـــ) همچنیــن ،در ابتــدای گفتمــان ،حاســدان و متعصبــان
یّعهــدی امــام و ارتبــاط آن با
امــام از طریــق گونــۀ گفتمانــی اغــواء و تحریــک مأمــون مبتنــی بــر ول 
خشکســالی ،توانســتند انگیــزۀ کنــش را در مأمــون ایجــاد کننــد و همیــن انگیــزه موجــب شــد کــه
مأمــون از امــام درخواســت دعــای بــاران کنــد.
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 .2تحلیــل نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا  gدر ایــن دعــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه
تمــام عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی دو مفهــوم را تولیــد میکننــد الــف) تعلیــم برنامــۀ دیــن و
عبودیــت ب) انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت.
 .3تحلیــل نظــام تنشــی گفتمــان امــام بیانگــر ایــن مطلب اســت که امــام با تفســیر بارش بــاران،
شــناخت مــردم را افزایــش میدهــد و بــا افزایــش شــناخت بهطــور همزمــان ،ایمــان مــردم بــه
گفتــۀ اولیــای الهــی افزایــش پیــدا میکنــد و نتیجــۀ ایــن افزایــش ایمــان ،درک مفهــوم امامــت،
والیــت و تعلیــم آموزههــای دینــی اســت کــه در خــال گفتمــان تأمیــن میگــردد .بنابرایــن ،در
مربــع تنشــی گفتمــان شــاهد رشــد همزمــان محــور گســتره و فشــاره هســتیم.
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