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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/9/5  پذیرش: 1397/10/17
علی اکبر نورسیده1، رقیه پوربایرام الوارس2  

چکیده 

ـ معناشناســی از جملــه ابزارهــای ارزیابــی چگونگــی تولیــد و دریافــت معنــا در تحلیــل گفتمــان  نشــانه 
ــا  ــروز نشــانه ها ب ــرای ب ــا پشت ســرنهادن نشانه شناســی کالســیک، مجــال را ب ــن ب ــش نوی ــن دان اســت. ای
مدلول هــای نــو در مســیری اســتعالیی فراهــم مــی آورد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحلیلی توصیفی 
و به منظــور بررســی نشــانه معناشناســانه گفتمــان امام رضــاg، »دعای طلــب بــاران« برای بررســی انتخاب 
شــده اســت. ایــن دعــا به دلیــل داشــتن ماهیــت گفتمــان روایــی، حــاوی َشــِوش ها و ُکِنش هــای متعــدد 
ـ معناشناســانه نظام هــای حاکــم در آن شایســتۀ  و ارزش محــور اســت و از ایــن لحــاظ بــرای بررســی نشــانه 
توجــه اســت. امــام رضــا g به عنــوان وارث و پرچمــدار امامــت، مانند ســایر ائمــه b وظیفۀ انتقــال و ترویج 
مفهــوم امامــت را بــر دوش می کشــد. ایشــان بــرای تحقــق ایــن مهــم از روش هــای متعــددی به طــور واضــح 
و پنهــان بهــره می گیرنــد امــا در مواجهــه بــا مأمــون ماننــد برخــی ائمــه b، شــیوۀ تقّیــه را برمی گزیننــد و 
القــای غیرمســتقیم آموزه هــای مــورد نظــر خــود یعنــی هژمونــی امامــت از طریــق »دعــای بــاران« را انتخــاب 
می کننــد. ایــن پژوهــش چگونگــی رقــم خــوردن هژمونــی مطلــوب امــام رضــا g یعنــی ابــالغ و ترویــج 
امامــت فراخــور زمــان را نشــان می دهــد. بــرای شناســاندن ایــن هژمونــی نیازمنــد ابــزاری هســتیم کــه بــا 
ـ معناشناســی به عنــوان ابــزاری دقیق  کنــکاش انــواع گفتمــان، مــا را با پاســخی مناســب مواجه کند. نشــانه 
می توانــد مــا را در تحقــق ایــن مهــم یــاری کنــد. در ایــن جســتار، انــواع نظام هــای 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 g از نظام هــای گفتمــان چگونــه 
ــت را  ــان والی ــردازد و گفتم ــان می پ ــدان مطهرش ــود و خان ــت خ ــت والی ــن حقانی ــه تبیی ــرد و ب ــره می گی به
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مقدمه  

همه جانبــه 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 
ــوی  ــی به س ــی راه ــات گفتمان ــا عملی ــه »در آنه ــردازد ک ــی می پ ــۀ گفتمان های ــه مطالع ــش ب دان
تولیــد گفتمانــی متفــاوت و غیرمنتظره اســت. بنابرایــن، گفتمان محلی بــرای ثبــت ارزش، تولید، 
دگرگونــی، بازســازی و تحــول آن به ســوی ارزشــی جدیــد و متفــاوت می گــردد« )شــعیری، 1394: 
ــی  ــرای بررس ــبی ب ــگاه مناس ــور، جوالن ــت ارزش مح ــتن ماهی ــا دربرداش ــی ب ــات تعلیم 3( و ادبی

چگونگــِی تولیــد و دریافــت نظام هــای ارزشــی اســت.

 از دیربــاز تاکنــون هژمونیــک کــردن ســخن به عنــوان عنصری بــرای القــای مفاهیم و انجــام نّیات 
و درخواســت های گفته پــرداز، به طــور غیرمســتقیم در متــون مختلــف از جملــه تعلیمــی  ـ  دینــی 
ــد  ــن مطلــب اشــاره دارن ــه ای ــه لحــاظ هستی شناســی، گفتمان هــا ب ــده می شــود. »ب به وفــور دی
کــه حقایــق ثابــت بیرونــی وجــود ندارنــد و تنهــا از طریــق گفتمــان اســت که ایــن حقایــق بازنمایی 
می شــوند. بنابرایــن، جهــان اجتماعــی محصــول گفتمان هاســت و حتــی ُکِنــش انســان ها را نیــز 
متناســب بــا ایــن حقیقــت تولیــد می کنــد. از دیــدگاه »الکال و مــوف«1 گفتمــان جهــان اجتماعــی 
ــام  ــات دارد، انج ــی بی ثب ــه ماهیت ــان ک ــق زب ــاخت از طری ــن س ــازد. ای ــا می س ــب معن را در قال
می شــود. در نتیجــه، گفتمان هــا امــوری بســته و تغییرناپذیــر نیســتند و هوّیــت خــود را به واســطۀ 
نــوع ارتباطــی کــه بــا ســایر گفتمان هــا دارنــد، بازتعریــف می کننــد. گفتمــان وقتــی توانســت بــه 
یــک ثبــات نســبی برســد و نظــام معنایــی خــود را تثبیــت کنــد، به یــک گفتمــان هژمونیــک تبدیل 
می گردد«)شــعیری ومقدمــی،1390: 91(. در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد هژمونیکــی ـ رویکــردی 
ــردازد ـ گفتمــان و روش هژمونیک کــردن  ــای نهــان ســخن می پ ــه کشــف زوای غیرمســتقیم کــه ب
حــّق مســّلم امامــت توســط امــام رضــا g را بررســی وتحلیــل خواهیــم کــرد؛ یعنــی ایــن ُبعــد 
نهفتــۀ گفتمــان بــه  نمایــۀ اصلــی تکویــن گفتمــان تبدیــل می شــود. آنچــه واضــح اســت اینکــه 
هــر گفتمانــی، اعــم از گفتمــان هژمونیکــی، بــرای تکویــن، طــرد و غلبــه بــر ســایر گفتمان هــا، 

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 
g چگونــه بــه ترویــج و تعلیــم حــق امامــت می پــردازد . هــر یــک از ائمــه b بــرای اثبــات حــق 
خــود یعنــی حــّق امامــت، بــا بهره گیــری از روش هــای مختلــف و متناســب، بــا حــّکام زمانشــان 
تعامــل کردنــد. گروهــی از ایشــان بــا رؤیایــی مســتقیم، گروهی بــا تقّیــه و ابزارهــای مختلفی چون 
خطابــه و دعــا، بــه دفــاع و ترویــج از مســئله امامــت پرداخته انــد. در بررســی گفتمــان امــام رضــا 
g در 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 جمــالت، کــه در پــی اثبــات معنــا در ذهــن مخاطــب خــاص یعنــی خلیفــه وقــت و مخاطــب 
ــنوند و  ــه را می ش ــه خطب ــتند ک ــی هس ــان آنان ــام و گفته یاب ــب ام ــردم دارد. مخاط ــی م ــام یعن ع
می خواننــد، آنــان کــه بــرای طلــب بــاران بــه صحــرا آمده انــد و آنــان کــه توطئــه کردنــد، هم اکنــون 
به عنــوان گفته یــاب، مخاطــب گفتمــان ایشــان هســتند. در حقیقــت، تحــّدی و چالــش مذکــور بــا 
ــه تحلیــل نظام هــای  ــاران به گفته یــاب خــاص و عــام منتقــل می شــود. در ایــن جســتار ب ــزول ب ن
متعــدد گفتمانــی همچــون نظــام کنشــی، نظــام تنشــی و نظــام عاطفــی در »دعــای بــاران« از باب 
ضــا« )جلــد دوم صفحــات 179 تــا 183( خواهیــم پرداخــت.  چهل ویکــم کتــاب »عیــون أخبــار الرِّ

هدف و ضرورت پژوهش

هــدف ایــن پژوهــش حرکــت در جهت معرفــی زوایای متعــدد کالم اولیــای دین به منظور آشــنایی 
مخاطــب بــا چگونگــی تولیــد و دریافــت معناســت. ایــن پژوهــش در جهــت بررســی شــکل گیری، 
تولیــد و دریافــت معنــا در گفتمــان امــام رضــا g در زمینــۀ ادبیــات تعلیمــی ـ به عنــوان نمونــه 
دعــای طلــب بــارانـ  را بــا رویکــردی نشــانه  ـ  معناشناســانه و در ســه نظــام گفتمانی بررســی و با این 
رویکــرد، هژمونــی و بــاور امامــت و والیــت را بررســی می کنــد تــا در ســایۀ چگونگــی شــکل گیری 
نظام هــای گفتمانــی چــون کنشــی، عاطفــی و تنشــی، عــالوه بــر معرفــی زوایــای متعــدد و متکّثــر 
ــی و چگونگــی فراینــد  ــن نظام هــای گفتمان ــا منبــع و منشــأ شــکل گیری ای ــا، مخاطــب را ب معن
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هژمونیک کــردن اعتقــادات و باورهــای دینــی از منظــور امــام معصــوم g آشــنا ســازد. تحلیــل 
گفتمــان بــزرگان دیــن بــر مبنــای نظرهــای جدیــد موجــب تبییــن بهتــر آنهــا در ذهــن مخاطــب 
ــه ای از  می گــردد و زوایــای پنهــان و مهــم آن  را کشــف می کنــد. از ایــن رو، ضــرورت بررســی نمون

فرمایش هــای امــام رضــا g بــر مبنــای نظریــه نشــانه ـ معناشناســی احســاس شــده اســت.

سؤال های پژوهش 

ــای  ــد کنش ه ــه تولی ــرد و ب ــکل می گی ــه ش ــاران چگون ــب ب ــای طل ــی در دع ــان ُکِنش 1. گفتم
ــود؟ ــر می ش ــی منج ــن و تعلیم ارزش آفری

2. نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا g چگونــه َشــِوش های والیت محــور و تعلیمــی را تولیــد 
می کنــد؟

ــگران را در  ــی َشِوش ــاالت روح ــه ح ــا g چگون ــام رض ــان ام ــود در گفتم ــی موج ــام تنش 3. نظ
ــد؟ ــر می کش ــه تصوی ــت، ب ــت و والی ــوم عبودی ــه مفه ــتیابی ب دس

4. نظام هــای مذکــور )کنشــی ، تنشــی و عاطفــی( چگونــه در خدمــت هژمونــی قــرار می گیرنــد 
و معانــی مطلــوب امــام را تولیــد می کننــد؟  

فرضیه های پژوهش 

ــت  ــخ هایی اس ــا پاس ــود و فرضیه ه ــزی می ش ــش هایی طرح ری ــا پرس ــب ب ــی متناس ــر تحقیق ه
کــه در آغــاز بــه ذهــن پژوهشــگر خطــور می کنــد. در پاســخ بــه پرســش های مطرح شــده در بحــث 

حاضــر، بــه فرضیه هــای زیــر رســیدیم:

1. در گفتمــان ُکِنشــی، امــام رضــا g بــا اســتفاده از نظــام ُکِنشــی تجویــزی به عنــوان 
می کنــد.  پایه گــذاری  را  والیــی  و  تعلیمــی  مفاهیــم  ُکِنش گــزار، 
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2. در نظــام عاطفــی گفتمــان، تمــام َشــِوش ها به ُکِنش آموزش مســتقیم و غیرمســتقیم مســئلۀ 
امامــت و هژمونیک کــردن مســئله والیــت منجر می شــود. 

ــه ارزش عبــادت و  ــۀ غیرمســتقیم دســتیابی ب 3. نظــام تنشــی گفتمــان امــام رضــا g به گون
امامــت در محــور گســتره ها و فشــاره ها را  به تصویــر می کشــد. 

ــاران( را به گونــه ای  4. گفته پــرداز )امــام رضــا g( نظام هــای گفتمانــی خــود )دعــای طلــب ب
شــکل می دهــد کــه حــّق امامــت و والیــت بــه َشِوشــگران )مــردم( انتقــال یابــد. 

پیشینۀ پژوهش 

نشــانهـ  معناشناســی در ایــران بیشــتر با نظریه های شــعیری شــناخته شــده اســت. از جملــه آثار 
وی در ایــن زمینــه می تــوان بــه کتــاب »تجزیــه  و تحلیل نشــانهـ  معناشــناختی گفتمــان« )1394( 
و نیــز کتــاب »نشــانهـ  معناشناســی ادبیات: نظریــه و روش تحلیل گفتمــان ادبی« )1395( اشــاره 
کــرد. نویســنده در ایــن دو کتــاب بــا ذکــر مثــال بــه نظام هــای گفتمانــی و چگونگــی تکّثــر معنــا 
در هــر یــک از ایــن نظام هــا پرداختــه اســت. پــس از ارائــه ایــن نظریــه، مقاله هــا و پایان نامه هــای 
متعــددی در ایــن زمینــه نــگارش یافــت. از جمله می تــوان به مقاله »تحلیل نشــانهـ  معناشــناختی 
شــعر»آرش کمانگیــر« و »عقــاب« نوشــتۀ داودی مقــدم اشــاره کــرد کــه نویســنده گفتمان هــای 
موجــود در اشــعار مذکــور را بررســی کــرده و در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه شــعر روایــی 
فارســی تــا چــه حــد ظرفیــت تحلیــل نظام هــای گفتمانــی را داراســت. در زبــان عربــی، از جملــه 
مقاله هــای حــوزۀ نشــانهـ  معناشناســی، می تــوان بــه مقالــۀ »میرزایی و امیــدی« با عنــوان »تحلیل 
نشــانهـ  معناشــناختی گفتمانــی، در داســتان کوتــاه »خــأ« اثــر نجیب محفــوظ« )1395( اشــاره 
کــرد. در مقالــۀ یادشــده، نویســندگان عناصــر عاطفــی گفتمــان را بررســی کرده انــد. همچنیــن 
می تــوان بــه مقالــۀ »نشــانهـ  معناشناســی روایــی رمــان »و ماتشــاؤون« براســاس نظریــه گریمــاس« 
نوشــتۀ نصیحــت و دیگــران )1391( اشــاره 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 َشــِوش ها و ُکِنش هــای ســازنده گفتمــان ایــن رمــان پرداخته انــد. بــا وجــود تعــدد آثــار 
در زمینۀنشــانهـ  معناشناســی، تاکنــون پژوهشــی بــر مبنای تحلیــل هژمونیکی نشــانهـ  معناها در 
ادبیــات دینــی صــورت نگرفتــه اســت.  بنابرایــن، می تــوان 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 نشــانهـ  معناهــای 
ــا  ــردازد ت ــاران« به عنــوان یکــی از گفتمان هــای امــام رضــا g می پ موجــود در »دعــای طلــب ب

جلوه هــای متفــاوت شــکل گیری نشــانه  ـ  معناهــا و نظام هــای ارزشــی را آشــکار ســازد.

دعای طلب باران

دعــای بــاران در بــاب چهلــم کتــاب »عیــون أخبــار الّرضــا« )صفحــات 179 تــا 183( آمده اســت. 
پــس از والیتعهــدی امــام رضــا g، بــرای مدتــی بــاران نبارید. نزدیــکان مأمون ایــن امر را دســتاویز 
قــرار دادنــد و نــزد مأمــون بــه ســخن چینی از امــام پرداختنــد کــه چــون امــام g ولی عهــد شــده، 
ــت.  ــن اس ــان بدُیم ــدی ایش ــا ولّی عه ــت و اصطالح ــه اس ــان گرفت ــود را از آن ــاران خ ــد ب خداون
مأمــون در پــی ایــن ســخن ها از امــام g درخواســت دعــای بــاران کــرد. حضــرت ایــن امــر را بــه 
دوشــنبه روزی موکــول فرمودنــد. طبــق الهامــی کــه در عالــم رؤیــا از جانــب رســول خــدا n بــه 
امــام g شــده بــود، مــردم را بــه یکــی از بیابان هــای اطــراف شــهر رهنمــون شــدند. روز موعــود 
ده بــار ابرهــای مختلــف از آن منطقــه عبــور کردنــد. مــردم گمــان می کردنــد بــاران خواهــد باریــد 
و شــادمانی زیــادی آنــان را فــرا می گرفــت، ولــی امــام می فرمودنــد ایــن ابــر بــرای فــالن ســرزمین 
اســت و روزِی شــما نیســت. تــا اینکــه یازدهمیــن بــار ابــری بــر فــراز آســمان آن منطقــه ظاهر شــد. 
امــام g خطــاب بــه مــردم فرمودنــد: روزِی شــما همیــن ابــر اســت. ســپس از مــردم خواســتند به 
خانه هــای خــود برگردنــد چــون ابــر پربارانــی بــود و بیــم آســیب بــه مــردم را داشــتند. پــس از آنکــه 
مــردم بــه خانه هــای خــود بازگشــتند، بارانــی سیل آســا باریــد و خشکســالی را از بیــن بــرد. نکتــۀ 
مهــم اینکــه حضــرت در دعــای خــود از خداونــد طلــب بارانــی غیرمضّر و ســودمند پس از بازگشــت 
مــردم بــه خانه هــای خــود کردنــد و متذکــر شــدند کــه مــردم امیــد بــه مــا اهــل بیــت بســته اند و 
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بــرآورده شــدن ایــن دعــا نوعــی تأییــد حقانیــت خانــدان نبــوت اســت.

چارچوب نظری پژوهش

در ایــن بخــش اصول نظری نشــانهـ  معناشناســی را تبییــن و تاریخچۀ این نظریــه را بیان خواهیم 
کــرد. ســپس بــا گــذار از نشانه شناســی سوســوری و پیرســی، بــه بیــان مقدمــات می پردازیــم. در 
ــا  ــام رض ــان ام ــی و گفتم ــان ارزیاب ــه گانه گفتم ــای س ــور را در نظام ه ــای مذک ــه، چارچوب ه ادام

g در »دعــای طلــب بــاران« را تبییــن خواهیــم کــرد.

1. از نشانه شناسی تا نشانهـ  معناشناسی  

بــا مطالعــۀ تحــوالت نشــانه زمینۀ دریافت چگونگی گذر از نشــانه   شناســی ســاخت گرا به نشــانهـ   
معناشناســی گفتمانــی همــوار می گــردد. »فردینــال دو سوســور«1 کــه او را پدر علم نشانه شناســی 
ــه زندگــی اجتماعــی مطالعــه می دانســت. به زعــم  نویــن نامیده انــد، حیــات نشــانه ها را منــوط ب
وی، رابطــۀ دال و مدلــول مطابــق قــرار داد و توافقــی صــورت می گیــرد کــه مــورد توافــق در جامعــه 
ــانه ها را  ــی نش ــاختاری برخ ــۀ س ــه رابط ــت ک ــت یاف ــانه ها دس ــه نش ــوان ب ــی می ت ــت و زمان اس
ــرای  ــد و ب ــر می دان ــول را جدایی ناپذی ــان دال و مدل ــۀ می ــنجید. او رابط ــر س ــانه های دیگ ــا نش ب
ــوان دو  ــه نمی ت ــه ک ــی همان گون ــد؛ یعن ــتفاده می کن ــذ اس ــب از دو روی کاغ ــن مطل ــریح ای تش
روی کاغــذ را از یکدیگــر جــدا کــرد، بــه همیــن ترتیــب، رابطــۀ دال و مدلــول نیــز گسســت ناپذیر 
اســت. بــر اســاس دیــدگاه سوســور، نشــانه امــری انتزاعــی و ذهنــی اســت به گونــه ای کــه هــر دالی 
ــان )long( از گفتــار )parol( به نوعــی  ــا تفکیــک زب ــادآور مدلولــی خــاص در ذهــن اســت. او »ب ی
آغازگــر ســاختارگرایی شــناخته می شــود. النــگ جنبــۀ نظام یافتــه زبــان اســت کــه پیــش از فــرد 
وجــود دارد و افــراد در ســخن گفتن تابــع آن هســتند. پــارول همــان جنبــۀ فــردی زبــان اســت کــه 
به صــورت گفتــار ظاهــر می شــود. ســاختارگرایان بــر اســاس همیــن طــرز تفکــر، خــود را در برابــر 

1. saussare



42

سال هشتم، شماره 29، بهار 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

نظــام تقریبــًا ثابتــی می دیدنــد کــه به دلیــل نیــاز گوینــدگان بــه ارتبــاط و انتقــال مفاهیــم، وحدتــی 
از معنــا را در خــود حفــظ می کنــد.« )شــعیری و معمــوری، 1386: 166(. لــذا، در نشانه شناســی 
سوســوری »رابطــۀ بیــن عناصــر تشــکیل دهندۀ نشــانه، مکانیکــی و خالــی از حضور عامل بشــری 
ــان جــاری می شــود و فقــط زمانــی نشــانه  ــن در زب ــرا نشــانه در قالــب ارزش هــای متعّی اســت زی
شــکل می گیــرد 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 
ــاس  ــر اس ــی ب ــتار و گاه ــاس پیوس ــر اس ــول ب ــن دال و مدل ــۀ بی ــی رابط ــت. گاه ــانه ای نیس نش
ناپیوســتار تبییــن می شــود. »تیــر« و »ســیر« رابطــه ای ناپیوســتار دارنــد؛ یعنــی بیــن آنهــا هیــچ 
چیــِز واســطه ای وجــود نــدارد )شــعیری، 1388: 39(. همچنیــن »نکتــۀ مهــم دیگــری در نشــانۀ 
سوســوری، انــزوا، انقطــاع و منفــک بــودن آن اســت. نشــانه ها در رابطــۀ سیســتمی قــرار دارنــد و 
خــارج از فراینــد زبانــی فراینــد مــورد نظــر هســتند. مفهــوم سیســتم در نظــام سوســوری از تعریــف 
ارزشــی ناشــی می شــود. دو ویژگــی مهــّم 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(. 

ــوان  ــه از او به عن ــت ک ــان ساختارگراس ــر نشانه شناس ــۀ دیگ ــندرس«1 از جمل ــرس س ــز پی »چارل
پــدر سنت شناســی آمریکایــی یــاد می شــود. او از  مفهــوم »داللــت« بــرای تشــریح و بســط نظریــۀ 
نشانه شناســی خــود اســتفاده می کنــد. در ســنت نشانه شناســی او، »نشــانه«، »مفســر« و 
»موضــوع« ســه ضلــع اصلــی مثلــث نشانه شــناختی را تشــکیل می دهنــد. »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 نشــانه ای اســت کــه در آن رابطۀ میــان بازنمــون  و موضــوع، مبتنی 
بــر رابطــۀ عّلــی و معلولــی اســت.« )توحیدلــو و شــعیری ،1396: 88(. امــا پــس از مدتــی دیگــر، 

ســاختارگرایی و اعتقــاد بــه نظــام بســتۀ معنایــی پاســخگوی تولیــدات زبانــی نبــود. 

1. Pierce
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»یلمســلف«1 از کســانی اســت کــه تــا حــدودی وضعیــت انجمــاد نشــانگی را تغییــر داده اســت. 
ــطح  ــالح »س ــول، از دو اصط ــج دال و مدل ــالح رای ــای دو اصط ــی به ج ــناس دانمارک ــن نشانه ش ای
ــه صــورت و مــاده تقســیم کــرد. مطابــق نظــر  بیــان« و »ســطح محتــوا« اســتفاده و آنهــا را نیــز ب
یلمســلف »ایــن گونــه نیســت کــه دال و مدلــول بــا یکدیگــر الــزام هستی شــناختی داشــته باشــند؛ 
یعنــی چنیــن نیســت کــه مدلــول لزومــًا بایــد بــه تناســب دال فراخوانــده شــود بلکــه ایــن دو صرفــًا 
در فراخوانده شــدن بــر یکدیگــر ملــزم می شــوند. به عبــارت دیگــر، ســرخی می توانــد دالــی باشــد 
بــرای مدلول هــای بســیار، امــا به محــض اینکــه بــرای مدلــول خاصی، مثال خشــم یا عشــق توســط 
عنصــر میانجــی فراخوانــده شــد، دیگــر ایــن دو از هم جداشــدنی نیســتند« )زیــرک، 1395: 79(. 
ــا یکدیگــر، ســبب  از ایــن رو »دیــدگاه یلمســلف و مطالعــۀ پالن هــای  زبانــی و نــوع ارتبــاط آنهــا ب
می شــود بررســی نشــانه ها از چارچــوب محــدود تحــت تســلط رابطــۀ تقابلــی سوســوری و نظــام 
ــدگاه  ــه در دی ــوا ک ــان و محت ــطح بی ــود. س ــدی ش ــام فراین ــارج و وارد نظ ــی خ ــتۀ دال و مدلول بس
ــد و  ــی بیشــتری دارن ــول سوســوری شــده اند، قابلیــت جابه جای ــن دال و مدل یلمســلفی جایگزی
مــرز میــان آنهــا قطعــی و از پیــش تعیین شــده نیســت. ایــن مــرز معنایــی هــر بــار به وســیلۀ ســوژه و 

ــی، 1392: 3(. ــود.« )آیت ــا می ش ــری او جابه ج موضعگی

 »آلژیــن داس گریمــاس«2 کــه از او به عنــوان پــدر معناشناســی نویــن یــاد می شــود، بــا 
الگوگرفتــن از طــرح نظریــۀ ســطح بیــان و ســطح محتــوای یلمســلف، دو اصطــالح »برون نشــانه« 
و »درون نشــانه« را مطــرح کــرد و بــا طــرح مســئلۀ حضــور انســان به عنــوان گفته پــرداز و بــا ارتبــاط 
پدیدارشــناختی بــا نشــانه، زمینه ســاز عبــور از نشانه شناســی ســاخت گرا بــه نشــانه معناشناســی 
ــم  ــدی در عل ــای جدی ــد حوزه ه ــث ش ــرداز باع ــام گفته پ ــه ن ــی ب ــور عامل ــد. حض ــی ش گفتمان
نشــانه ـ معناشناســی کشــف و مطالعــه شــود. بی شــک »مطالعــات گریمــاس در دورۀ دوم ســیر 
اندیشــه هایش، تداعی کننــدۀ عبــور از نشانه شناســی ســاختارگرا و پایه گــذار نشــانهـ  معناشناســی 
گفتمــان اســت. آنچــه مطالعــات گفتمانــی را دگرگــون و از شــکل مکانیکــی صــرف خــارج کــرد، 
ــود. « )همــان: 24(. بدین ترتیــب »در رویکــرد متأخــر نشــانه  ــرداز ب ــام گفته پ حضــور عاملــی به ن

1. Hjelmslev
2. Greimas
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ـــمعناشناسی، تولیــد و تفســیر معنــا بــه رابطــۀ پدرســاالرانه محــدود یــا منحصــر نمی مانــد، بلکــه 
مســتلزم رابطــه ای تعاملــی اســت کــه به موجــب آن معنــا امــری ســّیال، گریــزان و نامتعّین به شــمار 
مــی رود. بــر ایــن اســاس، متــن دیگــر ابــژه ای مــادی تلقــی نمی شــود کــه در انتظــار رمزگشــایی 

اســت.« )آلگونــه جونقانــی، 1396: 5(. 

از جملــه رویکردهــای مفیــد بــرای تحلیــل گفتمــان، رویکــرد نشــانه ـ معناشناســی اســت. ایــن 
دانــش »ابــزاری علمــی اســت کــه بــا آن می تــوان ســازوکار شــکل گیری و تولیــد معنــا را در گفتمان 
ــزار نویــن  ــه کمــک ایــن اب بررســی و مطالعــه کــرد.« )پارســا و رحیمــی، 1395: 2(. همچنیــن ب
ــش آن  ــاوت و نق ــای متف ــاد ارزش ه ــا و ایج ــانه ها در معن ــتحالۀ نش ــی اس ــد چگونگ ــوان رون می ت
در فراینــد گفتمــان را بررســی کــرد. در ایــن پژوهــش، ضمــن بررســی ســه نظــام گفتمانــی چــون 
نظــام کنشــی، عاطفــی و تنشــی نشــان خواهیــم داد کــه نشــانهـ  معناهــا چگونــه در رونــد گفتمان 

ــه معانــی هژمونیک شــده و تعلیمــی دســت می یابنــد.   ــر می شــوند و  ب تعلیمــی  متکّث

2. هژمونی 

 هژمونــی به معنــای اجمــاع و رســیدن بــه رضایــت بــدون توســل بــه خشــونت اســت. به عبارت 
ديگر »هژمونى به معنای نوعى رضايت خودساخته و خودانگیختــه است.« )گرامــش و راثی، 1388: 
104(. گفتمــان هژمونیکــی در اجتمــاع متولــد می شــود و درآن بــه کار مــی رود. در حقیقــت 
»گفتمــان، جهــان اجتماعــی را در قالــب معنــا می سازد.«)شــعیری و مقدمــی،1390: 93(. بــرای 
مثــال، دیــن اســالم 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؛ 
این گونــه کــه در مدینــه و چنــد ســال بعــد در مکــه و حتــی شــهرهای مجــاور آن، فقــرا تا قبــل از این 
گفتمــان، قطــب بــی ارزش جامعــه بودنــد امــا پس از ظهــور اســالم به وســیلۀ سیســتم زکات، فیء و 
بخشــی از غنایــم جنگــی مــورد حمایــت مالی قــرار می گیرنــد.« )ســلمانی و حمیدیــه، 5:1394(. 
بدین ترتیــب، فقرزدایــی یــک ارزش جدیــد تلقــی و شــخص فقــرُزدا یــک مصلــح اجتماعــی معرفی 
ــد، محصــول بیــان هژمونیــک اســالم می گــردد و گفتمــان اســالمی  می شــود و ایــن ارزش جدی
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بــا به حاشــیه راندن گفتمــان رقیــب، هژمونیــک می شــود. »پیامد هژمونی شدن یک گفتمان، 
به معنای برجسته شدن نظام معنـایی خـود و بـه حاشـیهراندن نظام های معنایی سایر رقبا )در اینجــا 
تجمل گرایــی( است.« )شــعیری و مقدمــی،1390: 94(. امــام رضــا g در دعــای طلــب بــاران 
بــا گفتمانــی هژمونیک شــده و تعلیمــی، توانســته اســت بــا جــذب کنش هــا و َشــِوش ها در بیانــی 
موجــز، دال هــا را بــه ســمت مدلول هــای تعلیمــی هدایــت کنــد و بــا کنــار زدن ســایر گفتمان هــای 
موجــود در آن زمــان، گفتمــان مطلــوب خــود را بــه َشِوشــگران در زمــان دعــای بــاران منتقــل کنــد. 
ایــن انتقــال هژمونیــک گفتمــان در فضــای خــاّص آن زمــان، بیــش از هــر ســالح و نبــرد فاتحانه ای 

توانســت مفاهیــم مطلــوب امــام را منتقــل کند.

3. نظام گفتمانی ُکِنشی 

ــرای  ــه ب ــک برنام ــن نظــام متشــکل از ی ــوان گفــت ای ــف نظــام گفتمــان ُکِنشــی، می ت  در تعری
ــد.  ــش می گوین ــه ُکن ــن برنام ــه ای ــه ب ــت ک ــه اس ــت ثانوی ــه حال ــه ب ــت اولی ــل حال ــق و تبدی تحق
بنابرایــن، کنــش بــه عملــی گفتــه می شــود کــه »می توانــد ضمــن تحقــق برنامــه ای، موجــب تغیــر 
 gوضعیتــی بــه وضعیــت دیگــر شــود.« )داودی مقــدم، 1391: 109(. در گفتمــان امــام رضــا
در دعــای بــاران، ُکنــش مطلــوب دعایــی اســت کــه بــه موجــب آن بــاران ببــارد. روایــت از ایــن قــرار 
اســت: زمانــی کــه مأمــون، امــام رضــا g را به عنــوان ولّی عهــد انتخــاب می کنــد، متعصبــان و 
حاســدان اقــدام بــه ســخن چینی از امــام نــزد مأمــون کردنــد کــه از هنگامــی کــه ایشــان ولّی عهــد 
ضــا علــَی بــَن موســی )علیهِ الّســلُم( لّمــا جَعَلــه  گردیــده آســمان خشــک آمــده اســت: »أّن الرِّ
ضــا  المأمــون ولــیَّ عهــِدهِ اِحتَبــَس الَمَطــُر فَجعــَل بعــُض حاشــیِة المأمــون والمتعصبیــَن عَلــی الرِّ
g یقولــون: اُنُظــروا لّمــا جاَءنــا علــیُّ بــُن موســی g و صــاَر ولــیَّ عهِدنــا فَحبَــَس اهللُ عنَّــا 
الَمطــر.َ« )ابن بابویــه، 1378 : 183(. بنابرایــن، وضعیــت اولیــه در ایــن گفتمــان »خشــکی و عــدم 
بــارش بــاران« اســت . امــام بــه عنــوان ُکِنشــگر بــا داشــتن برنامــه ای دینی و بــا کنش دعــا در جهت 
تحقــق مســئله حقانیــت والیــت و امامــت )نتیجــه کنــش دعــا( برمی آیــد. هنگامــی کــه مأمــون، 
ــإنَّ رســوَل اهللِ  ــِن؛ ف ــوَم اإلثنی زمــان انجــام ُکِنــش را از امــام می پرســد، ایشــان می فرماینــد: »ی
n أتانـِـی البارحــَة فــی َمناِمــی و مَعــه أمیــُر المؤمنیــَن علــیٌّ g و قــاَل: یــا بُنـَـیَّ اِنتَِظــر یــوَم 
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اإلثنیــِن فَابــِرز إلــی الصحــراء َواستَســِق، فــإنَّ اهللَ تعالـَـی َسیُســِقیِهم وأَخبِرُهــم بِمــا یُِریــَك اهللُ ِمّما 
« )فرمــود: روز  ال یَعَلمــوَن ِمــن حالِِهــم لِیـَـزداَد ِعلُمُهــم بَِفضلِــَك وَمكانـِـك ِمــن ربِّــك َعــزَّ وَجــلَّ
دوشــنبه دعــا می کنــم زیــرا دیشــب رســول خــدا n و امیرالمؤمنیــن را در خــواب دیــدم و پیامبــر 
فرمــود: منتظــر روز دوشــنبه بــاش و بــه صحــرا بــرو و بــرای مــردم از خداونــد عّزوجــّل طلــب بــاران 
ــان: 183(.  ــد( )هم ــو را دریابن ــام ت ــل و مق ــا فض ــاز ت ــر س ــا را باخب ــد آنه ــه نمی دانن ــن و از آنچ ک
بنابرایــن، برنامــة امــام بــرای کنــش دعــا و تحقــق کنــش یعنــی بــاران و زمــان اجــرای آن، توســط 

پیامبــرn و امــام علــی g در 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. 

1-3  نظام گفتمانی کنشیـ  القایی )ُمجابی(

ــد  ــت. فراین ــازی اس ــتدالل و مجاب س ــدرت اس ــئله، ق ــن مس ــی، مهم تری ــام گفتمان ــن نظ در ای
چابلوســی،  تهدیــد،  تشــویق،  نظیــر  متفاوتــی  شــکل های  دارای  می توانــد  مجاب ســازی 
رجزخوانــی و تحریــک و... باشــد.« )شــعیری، 1395: 32(. در گفتمــان موجــود در دعــای بــاران، 
حضــرت بــا اســتفاده از فعل دعا درصــدد مجاب ســازی َشِوشــگران و قبوالندن گفتمــان هژمونیک 
خــود بــا کنــار زدن گفتمــان رایــج اســت. بنابرایــن، نــوِع بیان ایشــان به طــور قطــع در ایــن بخش از 
دعــا نوعــی گفتمــان کنــش القایــی و مجابــی اســت؛ اگرچــه این امــر منکر وجــود گفتمــان مجابی 
القایــی در دیگــر گفتمان هــا نیســت. بــرای مثــال، در ابتــدای گفتمــان مذکــور حاســدان امــام بــا 
 g ــا مســئلۀ ولّی عهــدی امــام رضــا ذکــر مســئلۀ خشــکی آســمان، عــدم بــارش و ارتبــاط آن ب
توانســتند مأمــون را تحریــک کننــد: »لّمــا َجعَلــه المأمــوُن ولــیَّ عهــِدهِ اِحتبَــَس المطــُر فَجعــَل 
ــا جاَءنــا  ــلُم( یقولــون : اُنُظــروا لمَّ ضــا )َعَلیــِه السَّ بعــُض حاشــیِة المأمــوِن والمتعّصبیــَن عَلــی الرِّ
ــلُم( وصــاَر ولــیَّ عهِدنــا فَحبــَس اهللُ عنَّــا المطــَر، واتَّصــَل ذلــك  علــیُّ بــَن موســی )علیــِه السَّ
.« )وقتــی مأمــون حضــرت رضــا g را ولّی عهــد خــود قــرار داد، مدتــی بــاران  ــتَدَّ بالمأمــوِن فاِش
نباریــد. بعضــی از اطرافیــان بداندیــش گفتنــد: ببینیــد از وقتــی کــه علی بن موســی بــه ســوی مــا 
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آمــده و ولّی عهــد شــده، دیگــر آســمان هــم بــر مــا نمی بــارد. ایــن حــرف بــه گــوش مأمــون رســید 
و بــر او گــران آمــد( )ابن بابویــه، 1378: 183(. بنابرایــن، اطرافیــان مأمــون بــا القــا و مجاب ســازی 
مأمــون نســبت بــه عــدم بــارش بــاران، او را بــه کنــش وامی دارنــد تــا او بــا امــام ایــن مســئله را مطرح 
کنــد و هســتۀ اولیــه و مهم تریــن کنــش توســط امــام رضــا g یعنــی 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 
ــی خــود را برخــالف فعــل ســخن چینان  ــی مجاب ــه کنشــگران می دهــد و فعــل القای ــی ب و مجاب

به جــای پاســخ شــفاهی، بــه انجــام می رســاند. 

2ـ 3   نظام گفتمانی ُکنشیـ  تجویزی 

نظام گفتماني تجويزی در راســتای تحقــق ُکنــش صــورت می گیــرد و »بر میثــاق يا قراردادی میان 
ــام، گفتمان ما را با كنش گزاری مواجه مي كند  ــگر استوار است. بر اساس اين نظ كنش گزار و کنش
كه در موقعیتــی برتر نسبت به کنشــگر قرار دارد و مي تواند او را به انجام كنشي وادارد.« )داودی 
مقــدم،1391: 112(. امــام پــس از استقســای بــاران و اجابــت آن، توصیه هــا و ارشــادهای خــود را 
بــه مــردم شــروع می کنــد. در حقیقــت، ایشــان کــه یــک ُكنش گزار اســت، به عنــوان مقامــی ارشــد 
ــن  ــب در ای ــن ترتی ــردازد و بدی ــردم می پ ــر م ــی و ام ــه نه ــود، ب ــی می ش ــش تلق ــخنش قول ــه س ک
گفتمــان رســالت اصلــی ادبیــات تعلیمــی »کــه موضــوع آن مســائل اخالقــی، عرفانــی، مذهبــی، 
اجتماعــی، پنــد و انــدرز، حکمــت و ... اســت« )داد، 1385: 20(، تأمیــن می شــود: »فقــال: یــا 
أیّهــا النـّـاُس اتَُّقــوا اهللَ فـِـی نَِعــِم اهللِ عَلیُكــم فـَـل تَنِفُروهــا َعنُكــم بِعاِصیــه، بـَـل اِســتَِدیُموها بِطاَعتِه 
و ُشــكِرهِ عَلــی نَِعِمــه وأیاِدیــِه َواعَلُمــوا أنُّكــم ال تَشــُكروَن اهللَ تَعالـَـی بَِشــیٍء بَعــَد اإلیمــاِن بــاهللِ و 
بَعــَد االِعتــراِف بِحقــوِق أولیــاِء َرســول اهللِ »ص« أحــّب إلیــِه ِمــن ُمعاِونَتُِكــم إلخوانُِكــم الُمؤمنیَن 
ِِّهــم، فــإنَّ َمــن فَعــل ذلــك كاَن ِمــن خاّصــِة  َّتــی هــَی َمعبــٌر لَُهــم إلــی َجنــاِن رب عَلــی ُدنیاُهــم ال
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ــه  ــد ک ــد، و بدانی ــه کنی ــوا پیش ــش تق ــر نعمت های ــدا به خاط ــردم از خ ــود: ای م ــس فرم اهللِ...( )پ
نعمت هــای 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 نعمت هایــش را بــرای 
خــود داشــته باشــید.( )ابن بابویــه، 1378: 183(. در ایــن حالــت، بــا نوعــی تجویــز منطقــی یــا 
عقالنــی مواجهیــم و از آنجاکــه گفتمــان »ادبیــات تعلیمــی از شــرایط اجتماعــی وام می گیــرد و آن 
 را در شــکل پندهــای اخالقــی یــا نهی هــای انســانی باز نمایــی می کنــد« )یلمه هــا، 1395: 86( 
بنابرایــن مــردم بــا دیــدن صحنــۀ بــارش بــاران، بــه حقانیــت امامــت و والیــت ایشــان پــی می برنــد.

4. نظام عاطفی گفتمان

 در  هــر زبانــی، عواطــف از طریــق واژگان مطــرح و ظاهــر می شــوند. واژگان مبتنــی بــر عواطــف 
می توانــد احســاس و حــاالت َشِوشــگر عاطفــی را بــه مــا بشناســانند و بیانگــر ویژگی هــای َشِوشــی 
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 به وجــود می آینــد. 
ــه تحلیــل و  ــد عناصــر ســازندۀ آن را بازشــناخت و ب ــرای شــناخت نظــام عاطفــی گفتمــان،  بای ب

نمونــه آوری هریــک پرداخــت.

g 1ـ4  نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی در گفتمان امام رضا

 پــس از تعریــف نظــام گفتمــان عاطفــی، در ایــن بخش عناصــر تشــکیل دهنده و چگونگی ظهور 
ــر«  ــال مؤث ــی »افع ــان عاطف ــازندۀ گفتم ــر س ــی از عناص ــود. یک ــی می ش ــان بررس ــا در گفتم آنه
هســتند کــه »خــود مســتقیمًا نقــش کنشــی ندارنــد و بــر افعــال کنشــی تأثیــر می گذارنــد. ایــن 
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افعــال عبارتنــد از: خواســتن، بایســتن، دانســتن، توانســتن و بــاور داشــتن.« )شــعیری، 1394: 
148(. ایــن افعــال در فراینــد گفتمــان، هــم به طــور  صریــح و هــم به طــور ضمنــی ذکــر می شــوند 
ــار  ــی و ب ــای ارزش ــد و گونه ه ــرار گیرن ــر ق ــا یکدیگ ــش ب ــا چال ــل ی ــد در تعام ــن می توان و همچنی

عاطفــِی مختلفــی را تولیــد کننــد.

2-4  نقش آهنگ و نمود درگفتمان

مقصــود از آهنــگ گفتمــان، ریتمــی اســت کــه بــا هــدف و برنامــۀ خاصــی در گفتمــان ظاهــر 
و یــا ناپدیــد می گــردد. در واقــع، هــر ریتــِم حاکــم بــر گفتمــان، مســئول ایجــاد اثرهــای عاطفــی 
گوناگــون متناســب بــا موضــوع گفتمــان اســت به نحوی کــه َشِوشــگر به هنــگام احســاس ریتــم در 
گفتمــان، نمایه هایــی را در فعالیت هــای جســمی و ادراکــی خــود بــروز دهــد. در مثــال ارائه شــده، 
کلمــات امــام بــه هنــگام دعــای طلــب بــاران گویــا تقلیــدی از »ضرباهنــگ قطــرات بــارش بــاران« 
اســت کــه بــا آهنگــی کوبشــی و مســتمر تولیــد می گــردد: »الّلُهــَم یــا َربِّ أنــَت َعَظمــَت َحَقّنــا 
ــُلوا بِنــا كَمــا أَمــرَت وأمُلــوا فَضَلــَك َوَرحَمتـَـَك َوتََوقَُّعــوا إحســانََك ونِعَمتََك،  أهــَل البَیــِت، فتََوسَّ
فَاســِقِهم َســقیًَا نافِعــًا َعاّمــا غیــَر رائـِـٍث وال ضائــرٍ«.  )بارخدایــا، تــو حــّق مــا اهــل بیــت را بــزرگ 
داشــتی، مــردم بــه مــا متوســل شــدند آن ســان کــه تــو امــر کــردی و بــه فضــل و رحمــت تــو امیــد 
بســتند و دل بــه احســان و نعمــت تــو دارنــد. پــس آنــان  را به گونــه ای ســودمند و نــه مضــّر ســیراب 
ــار  ــه کار رفتــه در ایــن بخــش از دعــا در کن ــِی واژگان ب ــِی انتهای گــردان(. خصایــص صوتــی و آوای
ــرم و  ــورت ن ــدا به ص ــاران، ابت ــش ب ــدای کوب ــر ص ــۀ آن، تداعی گ ــاه و قطعه گون ــای کوت عبارت ه
ــان  ــب، گفتم ــت. بدین ترتی ــری اس ــس از دیگ ــی پ ــه، یک ــتمر و ضرباهنگ گون ــد و مس ــپس تن س
حاضــر، آهنگــی کوبشــی را در نمــودی مســتمر نمایــان می ســازد کــه اثــر عاطفــی امید و گشــایش 
را تولیــد می کنــد زیــرا »بردبــاری بــرای رســیدن بــه هــدف، نوعــی انتظــار و مقاومــت برای گشــایش 
اســت کــه در آموزه هــای دینــی ســابقه داشــته و در ادبیــات تعلیمــی فضایــل اخالقــی بــه شــیوۀ 
هنرمندانــه آمــوزش داده می شــود.« )افراســیاب پور، 1391: 103(. و این گونــه، رســالت ادبیــات 

تعلیمــی در گفتمــان تأمیــن می شــود. 
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3ـ4  نقش جسمـ  ادراکی یا جسمار

جهــان عواطــف بــرای بــروز خــود روش هــای گوناگونــی را در پیــش می گیــرد. مهم تریــن راه هــای 
ابــراز عواطــف بیــان جســمی آن اســت که جانشــین گفتــار و بیــان می شــود. بــرای مثال، َشِوشــگر 
عاطفــی در شــرایطی قــرار می گیــرد کــه موجــب شــرم و خجالــت وی می شــود و بیــان جســمی 
همچــون برافروختگــی صــورت و یــا لــرزش دســت یــا ســربه زیر افکنــدن، ایــن نمایــۀ عاطفــی را از 
ــروز یافتــه در جســم،  ــوان گفــت »نمایه هــای عاطفــی ب ــروز می دهــد. بدین ترتیــب، می ت خــود ب
ــه همیــن دلیــل اســت کــه از ترکیبــات جســمی ـ ادراکــی گفتمــان  نوعــی گفتمــان هســتند و ب
صحبــت به میــان می آیــد. لــذا می تــوان آنهــا را ارزش یابــی و صحت وســقم آنهــا را بررســی کــرد« 
ــالت  ــس از جم ــام پ ــاران، ام ــای ب ــا g در دع ــام رض ــان ام ــعیری،126:1395(. در گفتم )ش
پی درپــی و عبــور ابرهــا و تفســیر گــذر هــر ابــر و در نهایــت فرارســیدن ابــر مطلــوب و بــاران زا، آن را 
بــه مــردم معرفــی می کنــد و می فرمایــد 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 بــاران زا و دیــدن نعمــت، امیــد و فــرح را در جســم َشِوشــگران پدیــد مــی آورد و آنــان را 
بــه حرکــت وا مــی دارد و از شــدت بارانــی کــه قــرار اســت ببــارد، گویــا دنبــال پناهــگاه می گردنــد: 
ــی َعــِن الَمطــِر« )و مــردم بــه جنــب و جــوش در آمدنــد  َُّهــم یریــدوَن التَنحِّ َك النَّــاُس كأن »وتََحــرَّ
گویــا کــه از شــدت بــاران از آن کنــاره می گیرنــد( )ابن بابویــه، 1378: 183(. بنابرایــن ایــن َشــِوش 
انتظــار و امیــدوار شــدن، نمایــه جســمی تحــرک و جنب وجــوش را در جســم َشِوشــگران )مــردم( 

پدیــد مــی آورد.

4ـ4  صحنه های عاطفی یا صحنه پردازی

بــروز جســمانه ای عواطــف بــر جســم َشِوشــَگران ممکــن اســت دارای صحنــه ای باشــد کــه در آن 
ــر  ــه ظاه ــی صحن ــر اصل ــی از عناص ــوان یک ــرد به عن ــه ای منحصربه  ف ــی به  گون ــگران عاطف َشِوش
ــه چارچــوب  ــودن ب ــل ب ــروز عواطــف و احساســات در گفتمــان، قای ــرای ب شــوند. در حقیقــت، ب
ــی  ــی زمان ــد قالب ــات، نیازمن ــاندن احساس ــور رس ــه ظه ــرای ب ــه ب ــت ک ــن معناس ــه ای بدی صحن
ــاران،  ــای ب ــور در دع ــان مذک ــل گفتم ــتیم. در تحلی ــری هس ــری و غیربش ــوان بش ــی و عن و مکان
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ــِقِهم  ــال »فَاس ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــره ب ــی به ــای مختلف ــاران از نمایه ه ــب ب ــگام طل ــام در هن ام
َســقیًا نافِعــا عاّمــا غیــَر رائــٍث وال ضائــٍر«. امــام بارانــی را بــرای مــردم می خواهــد کــه ســودمند 
و غیرمضــّر باشــد و ایــن نمایــۀ طبیعــی بیانگــر حکمــت و بینــش امــام اســت و نمایــۀ مصلحــت را 
ــٍث  ــَر رائ تولیــد کــرده اســت. در ایــن بخــش از دعــا به خصــوص هنگامــی  کــه از دو صفــت »َغی
و َغیــَر ضائـِـٍر« اســتفاده شــده، مؤّکــد ایــن موضــوع اســت کــه همان طــور کــه بــاران مضــر و نافــع 
وجــود دارد، والیــت مضــر و ســودمند هــم وجــود دارد. امــام هژمونــی بــاور بــه والیــت و والیت پذیــری 
را بــه مخاطــب خــود منتقــل میکنــد و آنجــا کــه درخواســت مضــر نبــودن بــاران می نمایــد، کنایه وار 
ســخن از مضــر بــودن والیــت مأمــون می کنــد. اســتفاده از صــور کنایــی در ایــن گفتمــان فرصتــی 
بی نظیــر بــرای امــام g بــود تــا بــه وجــود والیــت مضــر و ســودمند اشــاره کنــد و تشــبیهی ظریــف 
بیــن بــاران مفیــد و مضــر بــا والیــت مفیــد و مضــر برقــرار کنــد. الیه هــای ضمنــِی موجــود در ایــن 
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 n اشــاره دارد.

5-4  چشم انداز یا دورنماسازی

 از دیگــر عوامــل بــروز احساســات در فراینــد عاطفــی گفتمــان، موضعگیــری گفته پــرداز اســت. 
در واقــع، عواطــف و احساســات زمانــی بــروز پیــدا می کننــد کــه عاملــی در رونــد گفتمــان نســبت 
بــه دیگــر عوامــل و پدیده هــا موضعگیــری کنــد. امــام رضــا g در سرتاســر گفتمــان، موضــع خود 
ــُلوا بِنــا َكمــا أََمــرَت وأَمُلــوا  یعنــی حــّق والیــت و جهان بینــی توحیــدی را مطــرح می کنــد: »فَتََوسَّ
فَضَلــك وَرحَمتــَك وتوقَُّعــوا إحســانََك ونِعَمتـَـَك« ) مــردم بــه مــا متوســل شــدند آن ســان کــه تــو 
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( )ابن بابویــه، 1378 : 183(. امــام g در طلــب 
بــاران و احقــاق آن بــه دنبــال ارائــۀ موضــع دینــی و والیت محــور خــود اســت و ایــن منظــور خــود را 

در خــالل گفتمــان، تولیــد و بــه گفته یــاب انتقــال می دهنــد. 

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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ــن دعــا و در ضمــن عبارت هــای گوناگــون،  ــا اســتفاده از بخش هــای مختلــف ای نتیجــه، امــام ب
دورنمایــی قابــل تحقــق از مبانــی اعتقــادی اســالم و لــزوم حرکــت جامعه به ســمت والیت راســتین 

ــد. را ترســیم می نمای

6ـ4  ُکِنش زایی و سکون

ــر  ــکون عنص ــی و س ــث کنش زای ــازد، مبح ــی می س ــان را عاطف ــه گفتم ــوردی ک ــن م     آخری
عاطفــی اســت. در واقــع، هــرگاه یــک عنصــر عاطفی موجــب کنــش گــردد، آن را »زایــا« می نامیم. 
برعکــس، هــرگاه عنصــر عاطفــی عــالوه بــر توقــف خــود، مانــع بــروز کنــش دیگــری نیــز شــود، بــا 
نوعــی ســرکوب و ســکون مواجهیــم. ابــری شــدن آســمان و بــارش بــاران َشِوشــی مبتنــی بــر یقین 
را در َشِوشــگران 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 حس کــردن مایه 
می گیــرد؛ به گونــه ای از صافــی حــواس عبــور می کنــد و بــه گونــه ای می توانــد از صافــی حــواس 
ــد«  ــمار رون ــی به ش ــدات زبان ــأ تولی ــد منش ــواس می توانن ــک از ح ــر ی ــن، ه ــد. بنابرای ــور کن عب
)رادمنــش و شــعیری،14:1392(. در واقــع، در ایــن گفتمــان مالحظــه می کنیــم مــردم پــس از 
ــَل  ــد: »َفَجَع ــدا می گوین ــا g یک ص ــام رض ــردار ام ــول و ک ــت ق ــات حقانی ــاران و اثب ــاهدۀ ب مش
الّنــاُس یُقوُلــون: َهِنیئــًا ِلَولــِد َرُســوِل اللــِه n« )گــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول 
خــداn( )ابن بابویــه، 1378: 183(. بدین ترتیــب، بــارش بــاران و تحقــق دعــای امــام مقدمــات 
ــان،  ــن گفتم ــد. ای ــاد می کن ــگران ایج ــد را در َشِوش ــی و حم ــادت و بندگ ــون عب ــی چ کنش های
گفتمانــی زایاســت نــه عقیــم زیــرا گفتمــان امــام، گفتمانــی انقالبــی و کنش زاســت و َشِوشــگران را 
بــر آن مــی دارد کــه در طلــب منجــی )بــاران( پــس از برآورده شــدن دعــای امــام بــه ایشــان تبریــک 
بگوینــد و بــه حقانیــت والیــت ایشــان بیــش از پیــش باورمنــد شــوند. می تــوان گفــت تبریــک آنــان 
بــه امــام تنهــا به خاطــر بــاران نیســت، بلکــه ناظــر بــه نتیجــۀ اســتجابت ایــن دعاســت کــه همــان 

اثبــات والیــت و حقانیــت فرزنــد رســول خــدا n اســت. 

در کنــار عناصــر زبانــی دخیــل در تولیــد گفتمــان می تــوان گفــت دیگــر مؤلفه هــای 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 مــی دارد 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.  

ــم و  ــت تعلی ــام g در جه ــی ام ــان عاطف ــازندۀ گفتم ــر س ــت، عناص ــوان گف ــوع می ت در مجم
انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت اســت. در ادامــه، نمایــۀ ایــن مســئله بــا اســتفاده از 
عناصــر گفتمانــی موجــود در نشــانهـ  معناشناســی کــه شــعیری در کتــاب خــود )تجزیــه  و تحلیــل 
نشــانهـ  معناشــناختی گفتمــان( نــه بــه شــکل نمــوداری بلکــه به طــور پراکنــده به آنهــا اشــاره کرده 

ــود: ــه می ش ــت، ارائ اس

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

ــکل گیری  ــل در ش ــِی دخی ــش گانۀ پیرامون ــای ش ــد مؤلفه ه ــوق برمی آی ــودار ف ــه از نم چنان ک
گفتمــان هژمونیــک به گونــه ای نزدیــک بــه هــم و برابــر در ایــن امــر دخیــل هســتند و مــدّور بــودن 
ــای  ــان در الق ــترک آن ــهم مش ــان و س ــی گفتم ــای خارج ــی از َدَوران مؤلفه ه ــودار حاک ــن نم ای

گفتمــان هژمونیــک در دعــای مــورد بررســی اســت. 
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5. نظام تنشی 

در نظــام گفتمــان تنشــی، »تنــش چاشــنی اصلــی کنــش و حرکت کنش گذار اســت« )شــعیری، 
1394: 48(. ایــن 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« کــهـ  همــان گســتره های گفتمانــی هســتندـ  و ُبعــد »عاطفــی«ـ  کــه فشــاره های 
عاطفــی را پدیــد می آورنــد ـ اســت. در واقــع، از تعامــل دو ُبعــد عاطفــی )کیفــی( و ُبعــد شــناختی 
ــور  ــای دو مح ــر مبن ــی ب ــع تنش ــت مرب ــود. ماهی ــیم می ش ــان ترس ــی گفتم ــع تنش ــی( مرب )کم
عمــودی و افقــی تشکیل شــده اســت، کــه از اصــل محــور x و y  پیــروی می کنــد. محــور  yهمــان 
ــا برونه هــای  ــا درونه هــای عاطفــی و محــور x، همــان منطقــۀ گســتره ای و ی منطقــۀ فشــاره ای ی
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، 
1395: 68(. بــر ایــن اســاس، از آنجاکــه گفتمــان امــام رضــا g در »دعــای طلــب بــاران« از نــوع 
ــوان  ــی ت ــت، م ــم اس ــا حاک ــاره ای در آنه ــتره ای و فش ــۀ گس ــت و رابط ــانی اس ــای نوس گفتمان ه
ــر کشــید و اینکــه  َشِوشــگران پــس از مشــاهدۀ  ــه تصوی ــع تنشــی ب حــاالت َشِوشــگران را در مرب
بــاران و حقانیــت دعــای مــردم چگونــه بــه تأییــد امــام رضــا g می پردازنــد. در واقــع، بــا افزایــش 
میــزان شــناخت مــردم، درجــۀ ایمــان آنــان بــه قــول الهــی امــام افزایــش می یابــد. بدین ترتیــب، 
عواطــف و شــناخت در مربــع تنشــی به طــور مســاوی رشــد می یابنــد. می تــوان آن را بدیــن شــکل 

تصویــر کــرد:

 

نمودار 2: طرحوارۀ 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 
ــش  ــز افزای ــان نی ــای آن ــردم هیجان ه ــناخت م ــش ش ــا افزای ــن ب ــم. همچنب ــناختی مواجهی ش
ــمَّ  می یابــد و یــک صــدا می گوینــد گــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول خــدا n: »ثُ
جــاَءت بَِوابــِل الَمطــِر فُملِئَــت الودیــُة والِحیــاُض والُغــدراُن والَفلــَواُت فَجعــَل النَّــاُس یقولــوَن: 
هنیئــا لَِولــِد رســوِل اهللِ n« )آنــگاه بــاران تنــدی باریــد و بیابان هــا و برکه هــا و آبگیرهــا و صحرا هــا 
پــر از آب شــد، و مــردم را بــر آن داشــت کــه بگوینــد: گــوارا بــاد ایــن کرامــت خداونــدی بــر فرزنــد 

ــه،  1378: 183(. ــدا n ( )ابن بابوی ــول خ رس

نتیجه 

بــا تحلیــل نشــانه ـ معناشناســانۀ گفتمــان هژمونیــک امــام رضــا g در دعــای »طلــب بــاران«، 
ــج به دســت آمــد: ــن نتای ای

ــتۀ  ــف( هس ــت: ال ــر اس ــب زی ــر مطال ــا g بیانگ ــام رض ــان ام ــی گفتم ــام کنش ــل نظ 1. تحلی
ــه عنــوان  اولیــۀ روایــت را کنــش دعــای امــام رضــا g تشــکیل می دهــد. ب( امــام رضــا g ب
کنشــگر، بــا در دســت داشــتن برنامــۀ کنــش از طــرف پیامبــرn و حضــرت علــیg بــه عنــوان 
دو کنش گــزار، کنــش دعــا را انجــام می دهــد و نتیجــۀ برنامــه مبتنــی بــر تبلیــغ، اعــالم، انتقــال 
والیــت و امامــت محقــق می گــردد. ج( امــام رضــا g در تعلیــم مباحــث دینــی بــه گونــۀ تجویــزی 
بــه پنــد و انــدرز مــردم می پــردازد. ایــن گونــۀ گفتمــان کنشــی مبتنــی بــر شــناخت و منطــق اســت 
کــه امــام پــس از محقق شــدن قــول خویــش یعنــی بــارش بــاران، بــه مــردم تعلیــم می دهــد کــه 
حمــد الهــی الزمــۀ هــر نعمــت اســت و ایــن حمــد زمانــی محقــق می گــردد کــه حــّق اولیــای الهــی 
را بشناســیم و بــه آن معتــرف باشــیم. هـــ( همچنیــن، در ابتــدای گفتمــان، حاســدان و متعصبــان 
امــام از طریــق گونــۀ گفتمانــی اغــواء و تحریــک مأمــون مبتنــی بــر ولی ّعهــدی امــام و ارتبــاط آن با 
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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2. تحلیــل نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا g در ایــن دعــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه 
تمــام عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی دو مفهــوم را تولیــد می کننــد الــف( تعلیــم برنامــۀ دیــن و 

عبودیــت ب( انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت. 

3. تحلیــل نظــام تنشــی گفتمــان امــام بیانگــر ایــن مطلب اســت که امــام با تفســیر بارش بــاران، 
ــه  ــردم ب ــان م ــان، ایم ــور همزم ــناخت به ط ــش ش ــا افزای ــد و ب ــش می ده ــردم را افزای ــناخت م ش
گفتــۀ اولیــای الهــی افزایــش پیــدا می کنــد و نتیجــۀ ایــن افزایــش ایمــان، درک مفهــوم امامــت، 
ــن، در  ــم آموزه هــای دینــی اســت کــه در خــالل گفتمــان تأمیــن می گــردد. بنابرای ــت و تعلی والی

مربــع تنشــی گفتمــان شــاهد رشــد همزمــان محــور گســتره و فشــاره هســتیم. 
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