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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1397/10/28  پذیرش: 1398/1/20
علی اکبر نورسیده1، مسعود سلمانی حقیقی2  

چکیده 

انســجام مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره دارد و آن را بــه عنــوان یــک 
ــه ســه دســتۀ دســتوری، واژگانــی و پیونــدی  ــز و مشــخص می کنــد. انســجام ب متــن از غیــر متــن متمای
تقســیم می شــود. ایــن پژوهــش بــه بررســی عناصــر انســجامی متــن بــر اســاس نظریــۀ مایــکل هالیــدی و 
رقیــه حســن در خطبــه غدیریــۀ امــام رضــا g می پــردازد. بــر اســاس ایــن نظریــه آنچــه متــن را منســجم 
و یکپارچــه و از نوشــته های پراکنــده و از هــم گســیخته متمایــز می ســازد، عامــل انســجام اســت. در ایــن 
گفتــار بــر اســاس روش توصیفــی تحلیلــی و بــا ترســیم نمــودار، عوامــل واژگانی انســجام بخش متــن، چون 
ــه  ــۀ غدیری ــارت( از متــن خطب ــر( و تکــرار )واژه و عب ــی، تضــاد، انســجام دســتوری و مراعات النظی )هم آی
ــت  ــه رعای ــی تحلیــل شــد. نتیجــه اینکــه  عوامــل انســجام در متــن خطب ــا آوردن مثال های اســتخراج و ب
و باعــث منســجم و پیوســته تر شــدن آن شــده اســت. آنچــه متــن خطبــه را منســجم کــرده اســت صرفــا 
رعایــت اصــل انســجام نیســت؛ بلکــه ناشــی از تناســب درونــی موجــود بیــن الیه هــای متــن خطبــه اســت 
کــه برخاســته از فهــم عمیــق صاحــب کالم و درک مــاورای روابــط بیــن واژگان و نیــز قــدرت خلــق و آفرینش 
ادبــی و دمیــدن روح بــه کالبــد کلمــات اســت؛ امــری کــه چــون بــه درســتی صــورت پذیرفتــه بــه رســتاخیر 

کلمــات انجامیــده اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، خطبۀ غدیریه، تحلیل گفتمان، انسجام، عامل واژگانی.

noresideh@semnan.ac.ir :)1. استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان)نویسنده مسئول
  salmanihaghighi@semnan.ac.ir :2. کارشناس ارشد مترجمی، دانشگاه سمنان

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ 
g غدیریۀ امام رضا

نورسیده، علی اکبر؛ سلمانی حقیقی، مسعود )1400(. نقد عوامل انسجام 
واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g.فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )2(. 

.14۸-123
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V . 2 0 2 1 . 1 3 2 2 2 5



124

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقدمه

تحلیــل گفتمــان1 کــه در زبــان فارســی بــه عناوینــی همچــون مقــال، ســخن کاوی، ســخن، کالم و 
سخن ســنجی و تحلیــل کالم ترجمــه شــده اســت، نوعــی گرایــش مطالعاتــی میان رشــته ای اســت 
کــه از اواســط دهــۀ 1960 تــا اواســط دهــۀ1970 ظهــور یافــت. گفتمــان با واحــد بزرگ تــری از جمله 
ســر و کار دارد. ســخن کاوی و تحلیــل گفتمــان، اصطالحاتــی در علــم زبــان شناســی هســتند کــه 
بــه توصیــف کالم مرتبــط و پیوســتۀ معنــی داِر بزرگ تــر از جملــه، شــناخت پیوندهــای درون متنــی و 
ارتبــاط داخلــی بیــن بخش هــای گوناگــون و اجــزای متــن می پردازنــد و رابطــۀ یــک گفتــه را بــا گفتــۀ 
قبــل نشــان می دهنــد. بــه طــور کلــی، زبان شناســان در تحلیــل گفتمــان بــرای متــن هفــت ویژگــی 
اساســی را بــر می شــمرند: ا. انســجام 2. پیوســتگی معنایــی 3. قابلیــت پذیــرش 4. قصدمنــدی 5. 
ویژگــی اطالعاتــی 6. ویژگــی موقعیتی 7. ویژگــی درون متنی)امیری خراســانی و علی نــژاد، 1394: 
ــی،  ــفی، جامعه شناس ــی، فلس ــای ادب ــۀ نظریه ه ــه در عرص ــن مقول ــر، ای ــای اخی ــی دهه ه 8(. ط
سیاســت، روان کاوی و حتــی  روان شناســی اجتماعــی و نیــز ســایر رشــته های علــوم اجتماعــی مــورد 
توجــه و عمــل اندیشــمندان و نظریه پــردازان قــرار گرفتــه است. اســاس کار ایــن پژوهــش بررســی 
عناصــر انســجامی و پیوســتگی از میــان هفــت ویژگــی فــوق اســت؛ چــرا کــه تنهــا ایــن دو عنصــر 
متن محــور هســتند و پنــج ویژگــی دیگــر رویکــرد کاربــردی بــه متــن دارنــد و دربــارۀ نحــوۀ ارتبــاط و 
تعامــل متــن و خواننــده بــا یکدیگرنــد. در ایــن مقالــه بــه دلیــل اهمیــت و جایــگاه ســخنان امــام رضا 
gو تأثیــر فراوانــی کــه در تبییــن رســالت ائمــه در جوامــع جــور دارد، خطبــۀ غدیریــۀ امــام رضا g
انتخــاب شــد و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. ســپس نحــوه و میــزان اســتفاده از عامــل واژگانی 

بــه صــورت آمــاری در قالــب نمــودار بــه نمایــش گذاشــته شــد. 

بیان مسئله

 از دیــدگاه زبان شناســی نظام منــد نقش گــرا، انســجام ارتبــاط داخلــی موجــود میــان بخش هــای 
گوناگــون از ســاختار جملــه را توســعه می دهــد و همچنیــن رابطه هــای بیرونــی میــان یــک جملــه 

1. Discourse analysis
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ــون  ــت »مت ــد اس ــز معتق ــکی نی ــوت وینس ــد. گ ــن می کن ــن را روش ــان مت ــر از هم ــۀ دیگ و جمل
ــجام  ــدون انس ــی ب ــچ متن ــا هی ــند؛ ام ــر باش ــا قوی ت ــر و ی ــجام ضعیف ت ــت دارای انس ــن اس ممک

.)Gutwinski, 1976:33(»نیســت

هالیــدی و حســن ســاختمان متنــی و روابــط بیــن جملــه ای را بررســی کرده انــد. در این بررســی، 
آن هــا روابــط بیــن جملــه ای متــن را انســجام نامیــده، آن  را ایــن گونــه تعریــف کرده انــد: »انســجام، 
یــک مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنــای موجــود در متــن اشــاره دارد و آن  را بــه عنــوان 
یــک متــن از غیــر متــن متمایــز و مشــخص می نمایــد« )Halliday and Hassan, 1976:4(. ایــن 
دو زبان شــناس، وجــود انســجام متنــی را منــوط بــه تعبیــر و تفســیر عناصــری در متــن می داننــد 
کــه بــه تعبیــر و تفســیر دیگــر عناصــر وابســته باشــند. از نظــر آنــان، انســجام جزئــی از نظــام زبــان 
اســت؛ بنابرایــن بــه عنــوان یــک ارتبــاط معنایی، بــه وســیلۀ عواملی شــناخته می شــود کــه واژه ای 
یــا دســتوری  اســت. ایــن عوامــل انســجام کــه معنایــی و غیــر ســاختاری هســتند، بــه یــک متــن، 

متنیــت می بخشــند.

پیشینۀ پژوهش

دربارۀ موضوع این مقاله می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:

ـ علیرضــا نظــری و نرگــس انصــاری )2013م(، در مقالــه ای مؤلفــه انســجام بخــش حــذف را در 
30 خطبــه نهــج البالغــه بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حــذف در چهــار ســطح 

حرفــی، اســمی، فعلــی و جملــه بــه انســجام متنــی در نهــج البالغــه  انجامیــده اســت.

ـ کلثــوم صدیقــی و عاطفــه ســتایش مهــر، )1394( هــم  در مقالــه  خــود عامــل انســجام بخــش 
»ارجــاع« را در 285 جملــه منتخــب از نهــج البالغــه و ترجمه هــای فارســی و انگلیســی آن هــا از 
ــد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه میــان متــن عربــی و  طاهــره صفــارزاده بررســی کــرده ان
ترجمه هــای فارســی و انگلیســی را آن در رعایــت مؤلفــه انســجام بخــش مذکــور تفــاوت معنــاداری 

وجــود دارد.
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ـ علیرضــا نظــری )1392(، در مقالــه ای ضمــن بررســی کارکــرد ادات ربــط در ایجــاد انســجام در 
30 خطبــه از نهــج البالغــه، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بســامد بــاالی ادوات ربطــی بــه ویژه 

ادات ربطــی افزایشــی بــه انســجام خطبه هــا منجــر شــده اســت.

ـ معصومــه نعمتــی قزوینــی و طاهــره ایشــانی )1394(، در مقالــه ای ضمــن بررســی کاربســت 
عوامــل انســجام در ســورۀ "أعلــی" و ترجمــه آن از طاهــره صفــارزاده، نشــان داده اندکــه مترجــم در 
انتقــال مفاهیــم آیــات ســعی نمــوده از ســاختار متــن اصلــی تبعیــت کنــد کــه ایــن امــر حاکــی از 

موفقیــت وی در بازتــاب عوامــل انســجام دســتوری و واژگانــی در ترجمــه اســت.

ــه  ــه اســت ب ــن زمین ــه در ای ــا بررســی مــوارد مذکــور کــه بخشــی از پژوهش هــای انجــام گرفت ب
لــزوم انجــام تحقیق هــای بیشــتر در حــوزۀ ادب اهــل بیــت b و ضــرورت تحلیــل آن بــر اســاس 
جدیدتریــن نظریه هــای زبان شناســی بــه منظــور اثبــات غنــای بــاالی ایــن ادبیــات پــی می بریــم. 
در ایــن تحقیــق ضمــن بررســی خطبــه غدیریــه بــه تحلیــل تنهــا یکــی از عناصــر انســجام بخــش 
متــن بــه هــدف نمایانــدن غنــای آن می پردازیــم، تــا تنهــا گوشــه ای از بالغــت و انســجام متنــی 
بــاالی موجــود در آن را نشــان دهیــم، امــری کــه تاکنــون در هیچ رســاله یــا تحقیقی بــه آن پرداخته 

نشــده اســت.

1. تحلیل گفتمان متون اسالمی

گفتمــان در هــر برهــه ای از زندگــی اجتماعــی انســان در چارچوبــی و رویکــردی خــاص تعریــف 
ــل  ــان و تحلی ــل گفتم ــروزه تحلی ــه ام ــن آنچ ــکل گیری و تکوی ــت و در ش ــده اس ــانده ش و شناس
ــان  ــان در  می ــل گفتم ــت. تحلی ــته اس ــزایی داش ــر بس ــود، تاثی ــرح می ش ــان مط ــادی گفتم انتق
ــه و بالغــت کــه شــامل  علمــای اســالمی در قالب هــای مختلــف، نظیــر نقــد ادبــی، علــم خطاب
بیــان و بدیــع می شــد، تجلــی یافــت. از ابتــدا علمــای اســالمی دریافتنــد کــه در متــن بــا واحــدی 
بزرگ تــر از جملــه ســر و کار دارنــد. »نــّص بــه عنــوان یــك اصطــالح، از قــرون اولیــه اســالمی کاربرد 
داشــته اســت؛ بــا ایــن حــال علمــای اصــول، همچــون مــروزی، زرکشــی، قشــیری و... بــه تعریــف 
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جامعــی از متــن نرســیده اند و نگــرش رایــج از نظــر اصولییــن ایــن اســت کــه نــّص ســخنی اســت 
ــه عبــارت دیگــر  ــل. ب ــدون گمــان احتمــال و تأوی ــح و یقینــی باشــد؛ ب کــه حــاوی حکمــی صری
ــوی از  ــف نح ــری، 2008: 37-47(. در تعاری ــل دارد«)حمی ــک تأوی ــه ی ــت ک ــخنی اس ــص س ن
متــن، در واقــع عنصــر مهــم، انســجام اســت. »در ایــن تعاریــف جمــالت جزئــی از متــن هســتند 
ــک دور را نشــان می دهد«)پروینــی و نظــری،  ــه ای ی ــه گون و متــن مجموعــه ای از جمــالت کــه ب
1939: 126(. در آثــار مربــوط بــه بالغــت، کلماتــی از نوع اســتحکام، انســجام ، پختگــی، جزالت، 
ســالمت، ســهل ممتنــع و ... بســیار دیــده می شــود. در حقیقــت بایــد گفــت تلقــی قدمــا از مفهوم 
انســجام، تحــت مقولــۀ خاصــی تبیین نشــده اســت. اگر ســیر تاریخــی موضــوع را در کتــب بالغت 
دنبــال کنیــم، می بینیــم کــه تــا عصــر مــا ، هیــچ  یــک از قدمــا تعریفــی بــرای اصطالحاتــی از نــوع 
»انســجام« یــا »اســتحکام« نیاورده انــد. ظاهــرًا مفصل تریــن بحــث در ایــن بــاب، بحثــی اســت کــه 
صاحــب أنــوار الّربیــع، در عنــوان انســجام آورده اســت: »انســجام در لغــت جــاری بــودن اســت و 
در اصطــالح آن اســت کــه کالم از عذوبــت الفــاظ، ســهولت ترکیــب ، حســن ســبك برخــوردار و 
خالــی از تعقیــد و تکلــف باشــد. فرهنــگ عــرب در تجزیــه و تحلیــل زبــان و متــون در چهــار زمینــۀ 
تحقیقــی مبــدع رهیافت هــای بســیار جالبــی بوده انــد کــه عبــارت اســت از: نقــد ادبــی ، بالغــت 
در مفهــوم یونانــی آن یعنــی خطابــه، اصــول فقــه، بالغــت در مفهــوم اســالمی عربــی آن یعنــی 
معانــی و بیان«)قومــی و آذرنــوا، 1392: 74(. بنابرایــن می تــوان گفــت زبان شناســی امــروز پیــرو 
و دنبالــه روی زبان شناســی کهــن اســالمی اســت و بــا وجــود وجــوه افتراقــی کــه وجــود دارد نقطــۀ 

مشــترک تمــام آن هــا بررســی زبــان اســت.

البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز خاطــر نشــان شــویم کــه »مفاهیــم دانشــمندان اســالمی در قــرن 
دوازدهــم همــان مفاهیــم و رویکردهــای زبان شــناختی اســت کــه در دهــۀ هفتــاد قــرن بیســتم در 
زبان شناســی اروپــا و آمریــکا در قالــب رویکردهــای کاربردشناســی مطــرح می گــردد؛ مفاهیمــی 
همچــون جملــه، کالم، خوش ســاخت، متکلــم، مخاطــب، کالم اطالعاتــی، کالم کنشــی، معنــی 
اولیه)صریــح(، معنــی ثانویه)ضمنــی(، موقعیــت ارتباطــی، مقتضــای حال)موقعیت هــای مــورد 
نیــاز(، بافــت موقعیتــی و... . جالب تــر اینکه در ســنت مطالعات زبان شــناختی اســالمی، فالســفه 
ــی در  ــی اروپای ــه زبان شناس ــد ک ــی می کنن ــی را ط ــان مراحل ــت( هم ــم کالم )بالغ ــای عل و علم
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دهۀ هــای اخیــر مطالعــات زبــان شــناختی گذراندنــد« )همــان 61(.

همان طــور کــه بیــان شــد گفتمــان اســالمی تأثیــر و حضــور پررنگــی در مقولــۀ گفتمــان دارد؛ 
امــری کــه بــه خوبــی بیانگر تأثیــر شــگرف گفتمــان اســالمی در جدیدتریــن مباحث زبان شناســی 

رایــج امــروز در جهــان غــرب اســت.

2. جایگاه علمی امام رضا g و آثار ایشان

امــام رضــاg )148 ــــ 203ق( هشــتمین امــام شــیعه اثنی عشــری، 20 ســال امامــت را به  عهده 
داشــت. کنیــه امــام ابوالحســن و مشــهورترین لقبــش رضاســت)مفید، 1372، ج2: 261(. صابر، 
رضــی و وفــی از دیگــر القــاب آن حضــرت اســت)امین عاملــی، 1418ق، ج 2: 64(. نقــل شــده 
ــم آل  ــی، عال ــن موس ــما علی ب ــرادر ش ــت: »ب ــش می گف ــه فرزندان ــمg ب ــام کاظ ــه ام ــت ک اس
محمــد است«)طبرســی،1417ق: 64(. یکــی دیگــر از القــاب مشــهور حضرت »عالــم آل محمد« 
اســت. ایــن لقــب نشــانگر ظهــور علــم و دانــش ایشــان اســت. جلســات مناظره متعــددی کــه امام 
بــا دانشــمندان بــزرگ عصــر خویــش، بــه ویــژه علمــای ادیــان مختلــف انجــام داد و در همــۀ آن هــا 
بــا ســربلندی تمــام بیــرون آمــد دلیــل کوچکــی بــر ایــن ســخن اســت. ایــن توانایــی و برتــری امــام، 
ــا تأمــل در ســخنان  ایشــان در ایــن  ــر علــوم یکــی از دالیــل امامــت ایشــان اســت و ب در تســلط ب
مناظــرات، کامــاًل ایــن مطلــب روشــن می گــردد کــه ایــن علــوم جــز از یــک منبــع وابســته بــه الهــام 
و وحــی نمی توانــد سرچشــمه گرفتــه باشــد. امام رضــا g حــدود 17ســال )183-200 یــا 201( 
ــوردار  ــردم برخ ــان م ــژه ای در می ــگاه وی ــت و از جای ــور داش ــود را در مدینه حض از دورۀ امامت خ
ــن  ــف ای ــت، در توصی ــون درباره والیت عهدی داش ــا مأم ــه ب ــی ک ــام در گفت وگوی ــود ام ــود. خ ب
ــر مــن نیفــزود. هنگامــی  کــه مــن در  ــا والیت عهــدی هیــچ امتیــازی را ب دوره گفتــه اســت: همان
مدینــه بــودم فرمــان مــن در شــرق و غــرب نافــذ بــود و وقتــی ســوار بــر مرکــب خــود، از کوچه هــای 
مدینــه عبــور می کــردم، کســی عزیرتــر از مــن نبود)کلینــی، 1372، ج8: 248(. دربــارۀ جایــگاه 
علمــی امــام در مدینــه نیــز از خــود ایشــان نقــل شــده اســت: مــن در مســجد پیامبر می نشســتم 
و دانشــمندانی کــه در مدینــه بودنــد، هــرگاه در مســئله ای درمی ماندنــد، همگــی بــه مــن ارجــاع 
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ــه آن هــا پاســخ می دادم)همــان، ج8:  ــزد مــن می فرســتادند و مــن ب ــد و سؤاالتشــان  را ن می دادن
267(. در صورتــی  کــه بخواهیــم بــه برخــی از آنچــه دربــارۀ شــخصیت علمــی امــام رضــاg بیــان 
 شــده، اشــاره کنیــم می تــوان بــه ســخنی از ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی اشــاره کــرد کــه می گویــد: 
ــت)معتزلی، 1393، ج12: 254(.  ــردم اس ــن م ــی داناتری ــاس« یعن ــم الن ــاg »أعل ــام رض »ام
یکــی دیگــر از مســائلی کــه می تــوان بــه جایــگاه علمــی امــام رضاgپــی بــرد، نــگاه بــه اســامی 
شــاگردان ایشــان اســت؛ شــاگردانی کــه برخــی از آن هــا خودشــان از عالمــان و بــزرگان علمــی 

ــد. ــتمgافتخار می کرده ان ــام هش ــاگردی ام ــه ش ــد و ب ــان بوده ان ــر خودش عص

ــل  ــرت نق ــه از آن حض ــاری ک ــث و اخب ــز احادی ــه ج ــاg ب ــام رض ــندگان، از ام ــی نویس برخ
کرده انــد یــا پاســخ کســانی کــه بــرای فهــم مســائل علــوم و معــارف بــه آن بزرگــوار مراجعــه کرده انــد 
مثــاًل کتاب عیــون أخبــار الّرضا بســیاری از ایــن مســائل را نقــل کــرده اســت، تألیفاتــی نیــز ذکــر 
کرده انــد کــه صحــت انتســاب آن هــا نیازمنــد دالیــل کافــی اســت و اســتناد برخــی از آن هــا قابــل 
اثبــات نیســت. از جملــه ایــن تألیفــات کتــاب »الفقــه الرضــوی« اســت کــه محققــان، نپذیرفته انــد 
کــه ایــن کتــاب نوشــته امــام رضــا g باشــد)فضل الله،187:1377(. اثــر دیگــری کــه بــه امــام 
رضــاg نســبت داده شــده اســت، »الرســالة الذهبیــه« در پزشــکی اســت. گفتــه شــده اســت کــه 
امــام ایــن رســاله را در حــدود ســال 201قمــری بــرای مأمــون فرســتاد و مأمــون بــرای نشــان دادن 
اهمیــت آن دســتور می دهــد کــه بــا طــال نوشــته و پــس از آن در خزانــه دارالحکمــه نگهــداری شــود 
و بــه همیــن مناســبت اســت کــه آن را رســالۀ ذهبیــه نامیده انــد. بســیاری از علمــا بــر ایــن رســاله 
ــه امــام رضــا g »صحیفــة الرضــا«  ــار نســبت داده شــده ب شــرح نوشــته اند)همان(. از دیگــر آث
g در فقه اســت کــه انتســاب آن بــه ایشــان ثابــت نشــده اســت. کتاب دیگــری کــه بــه امــام رضــا
نســبت داده شــده اســت، کتــاب »محــض اإلســالم و شــرایع الدیــن« اســت کــه ظاهــرًا اطمینانــی 

بــه انتســاب ایــن کتــاب بــه امــام نیســت)همان(.

2ـ 1. خطبۀ غدیریه

غدیــر خــم نقطــه اوج اســالم اســت. روز اکمــال دیــن و اتمــام نعمت هــای الهــی بــر امت اســالمی 
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و روزی اســت کــه خــدای متعــال بنــدگان خویش را برای اســتمرار حرکت در مســیر حــق و حقیقت 
بــه والیــت علــی ابــن ابیطالــب g و خانــدان پاکــش دعــوت کــرد. عظمــت ایــن روز همــواره مــورد 
تأکیــد پیشــوایان دیــن و ائمــه معصومیــن b قــرار گرفتــه و هــر یــک از امامــان بــه فراخور حــال در 
خصــوص ایــن روز بــزرگ بیاناتــی داشــته اند. از جملــه آن هــا خطبــه ای اســت کــه از حضــرت رضــا 
g در ایــن بــاره ایــراد شــده اســت. امــام در فرازهــای مختلــف از »خطبــه غدیریــه« ویژگی هــا و 
اهمیــت ایــن روز بــزرگ را بیــان می کنــد؛ زیــرا در ایــن روز فــرج و گشــایش بزرگــی حاصــل شــده 
کــه مشــکالت و نابســامانی ها را مرتفــع ســاخته اســت. حضــرت در ایــن خطبــه بیــان می دارنــد: 
ــه  ــرای پیمــودن و رســیدن ب ــرا راه ب ــا در راه متوقــف نشــوید، زی ــی راه خداســت« ام ــد »عل هرچن
مقصــد متعالــی هســتی اســت؛ ایشــان تأکیــد دارنــد که تفســیر قــرآن، ســنت پیامبــرn، معرفت 
دینــی و شــیوه زندگــی را از علــیg بیاموزیــد تــا در پیشــگاه الهــی گرفتــار شــرک و کفــر نشــوید. 
تمامــی ایــن مســائل و نــکات آموزنــده و تأثیرگــذار را می تــوان در بافــت متــن خطبــه و اصــول زبانی 
بــه کارگرفتــه شــده در آن درک کــرد. ایــن خطبــه در کتــاب »إقبــال العمــال« مرحــوم ســید ابــن 
طــاووس، فصــل ششــم، بــاب پنجــم ذکــر شــده اســت کــه در ادامــه مــرور می کنیــم. قابــل ذکــر 
اســت کــه بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن متــن خطبــه و تکــرار بخش هایــی از آن هنــگام اســتناد بــه 
هریــک از عناصــر انســجام واژگانــی ایــن امــر بــه اطالــه و تکــرار قســمت هایی از خطبــه انجامیــده 

اســت.

ــِه َکَمــا ُتــَزفُّ اْلَعــُروُس ِإَلــی ِخْدِرَهــا ِقیــَل َمــا َهــِذِه  ــاٍم ِإَلــی اللَّ یَّ
َ
ْرَبَعــُة أ

َ
ــْت أ »ِإَذا َکاَن َیــْوُم اْلِقَیاَمــِة ُزفَّ

ْضَحی 
َ
ْضَحــی َو َیــْوُم اْلِفْطــِر َو َیــْوُم اْلُجُمَعــِة َو َیــْوُم اْلَغِدیــِر َو ِإنَّ َیــْوَم اْلَغِدیــِر َبْیــَن اْل

َ
ــاُم َقــاَل َیــْوُم اْل یَّ

َ
اْل

ــاِر  ــِذی َنَجــا ِفیــِه ِإْبَراِهیــُم اْلَخِلیــُل ِمــَن النَّ َو اْلِفْطــِر َو اْلُجُمَعــِة َکاْلَقَمــِر َبْیــَن اْلَکَواِکــِب َو ُهــَو اْلَیــْوُم الَّ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
ِبــیِّ َعِلّیــًا أ یــَن ِفــی ِإَقاَمــِة النَّ ــُه ِبــِه الدِّ ْکَمــَل اللَّ

َ
ــِذی أ ــِه َو ُهــَو اْلَیــْوُم الَّ َفَصاَمــُه ُشــْکرًا ِللَّ

ــْیَطاِن َو  ــُه َلَیــْوُم اْلَکَمــاِل َو َیــْوُم َمْرَغَمــِة الشَّ َبــاَن َفِضیَلَتــُه َو ِوَصاَءَتــُه َفَصــاَم َذِلــَك اْلَیــْوَم َو ِإنَّ
َ
َعَلمــًا َو أ

ــیَعِة وُمِحّبــی آِل ُمَحَمــدٍّ ، وهــو الَیــوُم الــذی َیعِمــُد اللــُه فیــِه إَلــی مــا َعِمَلــُه  ْعَمــاُل الشِّ
َ
َیــْوُم ُتْقَبــُل أ

الُمخاِلفــوَن َفَیجعَلــُه َهبــاًء منثــورًا وُهــَو الَیــوُم الــِذی یأُمــُر ِجبرئیــُل g أن ینَصــَب کرِســیَّ کرامــِة 
ــماواِت  اللــِه ِبــإزاِء َبیــِت الَمعمــوِر َویصَعــدُه ِجبرئیــُل g وَتجَتِمــُع إَلیــِه الَمالئَکــُة ِمــن َجمیــِع السَّ
 gیِهم ِمن ُولــِد آدَم ــٍد َوَیســَتغِفروَن ِلِشــیَعِة أمیــِر الُمؤِمنیــَن والئَمــِه b وُمِحبٍّ وَیثَنــوَن عَلــی ُمَحمَّ
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ــِت  ــِل الَبی ــی أه ــن ُمِحبِّ ــَم َع ــوا الَقَل ــَن أن َیرَفُع ــراَم الکاِتبی ــِه الِک ــُه فی ــُر الل ــِذی َیأُم ــوُم ال ــَو الَی وُه
ــٍد  وِشــیَعِتِهم َثالَثــَة أّیــاٍم ِمــن َیــوِم الَغدیــِر، وال َیکُتُبــوَن َعَلیِهــم َشــیئًا ِمــن َخطایاُهــم َکراَمــًة ِلُمَحمَّ
ــٍد وآِلــِه وَذِوی َرِحِمــِة، وُهــَو الَیــوُم الــِذی َیزیــُد  ــِة. وُهــَو الَیــوُم الــِذی َجَعَلــُه اللــُه ِلُمَحمَّ وَعلــیٍّ والئمَّ
ــاِر، وُهــَو  اللــُه ِفــی حــاِل َمــن َعَبــَد ِفیــِه وَوســَع َعَلــی َعیاِلــِه وَنفِســِه وإخَواِنــِه وَیعِتُقــُه اللــُه ِمــن النَّ
ــیَعِة َمشــُکورًا وَذنَبُهــم َمغُفــورًا وَعَمَلُهــم َمقُبــواًل. وُهــَو َیــوُم  الَیــوُم الــِذی َیجَعــُل اللــُه ِفیــِه َســعَی الشِّ
ــِة وَیــوُم َنشــر ِالِعلــِم وَیــوُم الَبشــاَرِة والِعیِد  َتنِفیــِس الَکــرِب وَیــوُم َتحِطیــِط الــِوزِر وَیــوُم الَحبــاِء والَعِطیَّ
عــاُء، وَیــوُم الَموِقــِف الَعظیــِم، وَیــوُم لبــِس الّثیــاِب وَنــزِع الّســواِد ،  الکَبــِر، وَیــوٌم ُیســَتجاُب ِفیــِه الدُّ
فــح َِعــن ُمذِنِبی ِشــیَعِة أمیــِر الُمؤِمنیــَن. وهو  ــرِط الَمشــروِط وَیــوُم َنفــِی الُهُمــوِم وَیــوُم الصَّ وَیــوُم الشَّ
ضــا، وَیــوُم ِعیــِد أهــِل َبیــِت  ــٍد، وَیــوُم الرِّ ــٍد وآِل ُمَحمَّ ــالِة َعَلــی ُمَحمَّ َیــوُم الّســبَقِة، وَیــوُم إکثــاِر الصَّ
یــاَدِة وَیــوُم ِاســِتراَحِة الُمؤِمِنیَن وَیــوُم الُمَتاِجــَرِة، وَیوُم  ــٍد، وَیــوُم َقُبــوِل العمــاِل، وَیــوُم َطَلِب الزِّ ُمَحمَّ
ُنــوِب وَیــوُم الِعباَدِة  زِکَیــِة، وَیــوُم َتــرِک الَکباِئــِر والذُّ ِد، وَیــوُم الُوُصــوِل إلــی َرحَمــِة اللــِه، وَیــوُم التَّ الَتــَودُّ
اِئِمیــَن، َفَمــن َفَطــَر ِفیــِه صاِئمــًا ُمؤِمنــًا کاَن َکَمــن أطَعــَم ِفئامــًا وِفئامــًا – إلــی أن  وَیــوُم َتفِطیــِر الصَّ
ــی  ْهِنَیــِة ُیَهنِّ ــَه ألــٍف. َو ُهــَو َیــْوُم التَّ ُعــدَّ َعشــرًا، ُثــمَّ قــاَل: أَو َتــدِری َمــا الِفئــاُم؟ قــاَل: ال، قــاَل: ِماَئ
ــِکیَن ِبَواَلَیــِة  ــِذی َجَعَلَنــا ِمــَن اْلُمَتَمسِّ ــِه الَّ َخــاُه َیُقــوُل اْلَحْمــُد ِللَّ

َ
َبْعُضُکــْم َبْعضــًا َفــِإَذا َلِقــَی اْلُمْؤِمــُن أ

ــَم  یَمــاِن َفَمــْن َتَبسَّ ْهــِل اإْلِ
َ
ــاِس ِمــْن أ ــِم ِفــی ُوُجــوِه النَّ َبسُّ ــِةb َو ُهــَو َیــْوُم التَّ ِئمَّ

َ
ِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن َو اْل

َ
أ

ْلــَف َحاَجــٍة َو َبَنی َلُه 
َ
ْحَمــِة َو َقَضــی َلــُه أ ــُه ِإَلْیــِه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة ِبالرَّ ِخیــِه َیــْوَم اْلَغِدیــِر َنَظــَر اللَّ

َ
ِفــی َوْجــِه أ

ُه  ــَن ِلَیــْوِم اْلَغِدیِر َغَفــَر اللَّ یَنــِة َفَمــْن َتَزیَّ ــَر َوْجَهــُه َو ُهــَو َیــْوُم الزِّ ٍة َبْیَضــاَء َو َنضَّ ــِة ِمــْن ُدرَّ َقْصــرًا ِفــی اْلَجنَّ
ــُه ِإَلْیــِه َماَلِئَکــًة َیْکُتُبــوَن َلــُه اْلَحَســَناِت َو َیْرَفُعوَن  ْو َکِبیــَرًة َو َبَعــَث اللَّ

َ
َلــُه ُکلَّ َخِطیَئــٍة َعِمَلَهــا َصِغیــَرًة أ

َرَجــاِت ِإَلــی َقاِبــِل ِمْثــِل َذِلــَك اْلَیــْوم فــإن َمــاَت مــاَت َشــهیدًا َوإن َعــاَش َعــاَش َســعیدًا، َوَمــن  َلــُه الدَّ
یِقیــَن، وَمــن َزاَر ِفیــِه ُمؤِمنــًا أدَخــَل اللــُه َقبَرُه  دِّ أطَعــَم ُمؤِمنــًا کاَن َکَمــن أطَعــَم َجمیــَع النِبَیــاِء والصِّ
ــِه. وَفــی  نَّ ــُروَن ِبالجَّ َســبِعیَن ُنــورًا َوَوّســَع ِفــی َقبــِرِه وَیــُزوُر َقبــَرُه ُکلَّ َیــوٍم َســبُعوَن ألــَف َمَلــٍک وُیَبشِّ
ــاِبَعِة  ــماِء السَّ ــبِع َفَســَبَق إَلیَهــا أهــُل السَّ ــماواِت السَّ َیــوِم الَغِدیــِر َعــرَض اللــُه ِلِوالَیــِة َعَلــی أهــِل السَّ
َنهــا ِبالَبیــِت الَمعُمــوِر، ُثــمَّ َســَبَق إَلیها  اِبَعــِة َفَزیَّ ــماِء الرَّ ــَن ِبهــا الَعــرَش، ُثــمَّ َســَبَق إَلیهــا أهــُل السَّ فَزیَّ
َنهــا ِبالَکعَبِة،  َنهــا ِبالَکواِکــِب، ُثــمَّ َعَرَضهــا َعَلــی الَرِضیَن َفَســبَقت َمّکــُة َفَزیَّ نیــا فَزیَّ ــماِء الدُّ أهــُل السَّ
َنهــا بأِمیِر  ــٍد n، ُثــمَّ َســَبَقت إَلیها الُکوَفــُه َفَزیَّ َنهــا ِبالُمصَطَفــی ُمَحمَّ ُثــمَّ َســَبَقت إَلیَهــا الَمِدیَنــُة َفَزیَّ



132

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ُل َجَبــٍل أَقــرَّ ِبذِلَک َثالَثــُه ِجَبــاٍل: َجَبُل الَعِتیــِق وَجَبُل  الُمؤِمِنیــَن g، َوَعَرَضهــا َعَلــی الِجَبــاِل َفــأوَّ
الَفیــُروَزِج وَجَبــُل الَیاُقــوِت، َفَصــاَرت هــِذِه الِجبــاُل ِجَباَلُهــنَّ َوأفَضــَل الَجواِهــِر، ُثــمَّ َســَبَقت إَلیَهــا 
ــِة ، َومــا َلــم َیِقــرُّ ِبَذِلــَک َوَلــم َیقِبــل َصــاَرت ال ُتنِبــُت  َهــِب والِفضَّ ِجَبــاٌل أَخــَر، َفَصــاَرت َمعــاِدَن الذَّ
َشــیئًا. وَعَرَضــت ِفــی َذِلــَک الَیــوِم َعَلــی الِمَیــاِه َفمــا َقِبــَل ِمنَهــا َصــاَر ِملَحــا أَجاَجــا، َوَعَرَضهــا ِفــی 
َبــا، َوَمــا َلــم َیقِبــل َصــاَر ُمــّرا، ُثــمَّ َعَرَضهــا ِفــی  َبــاِت َفَمــا َقِبَلــه صــاَر ُحلــَوا َطیِّ ذِلــَک الَیــوِم َعَلــی النَّ
َتــا َوَمــا أنَکَرهــا َصــاَر أخــَرَس ِمثــَل االلکــن،  یــِر َفَمــا َقِبَلهــا َصــاَر َفِصیَحــا ُمَصوِّ ذِلــَک الَیــوِم َعَلــی الطَّ
ــی  ــِة ِف ــل ِالَمالِئَک ــّم َکَمَث ــر ُِخ ــوم َِغدِی ــی َی ــَن ِف ــم والُء أمیِرالُمؤمِنِی ــی ُقُلوِبِه ــَن ِف ــُل الُمؤِمِنی وَمَث
ُســُجوِدِهم لَِدَم، َوَمَثــُل َمــن أَبــی ِوالیــَة أمیــِر الُمؤِمِنیــَن ِفــی َیــوِم الَغِدیــِر َمَثــُل إبِلیــَس، وِفــی هــَذا 
ــا إاّل وکاَن  الَیــوِم أنِزَلــت َهــذِه الیــُة: ﴿الَیــوَم أکَملــُت َلُکــم ِدیَنُکــم﴾ )المائــده، ۶۸(، وَما َبَعَث اللــُه َنِبیَّ
ــا َوَخِلیَفــة ِمــن َبعــِدِه ِفــی  ِتــِه َوِصیَّ َیــوُم َبعِثــِه ِمثــَل َیــوِم الَغِدیــِر ِعنــَدُه وُعــِرَف ُحرَمُتــُه إذ َنَصــَب ِلمَّ

َذِلــَک الَیوم«)ســید ابــن طــاووس،1996م، ج1: 464(.

حضــرت در فــرازی از ابتــدای ایــن خطبــه می فرمایــد: همانــا )برتــری( روز غدیــر در میــان عیــد 
ــه  ــت ک ــتارگان و آن روزی اس ــن س ــت در بی ــاه اس ــندگی م ــد درخش ــه مانن ــر و جمع ــان و فط قرب
ابراهیــم خلیــل از آتــش نمــرود نجــات یافــت. عیــد غدیــر بزرگ تریــن عیــد امــت اســالم اســت؛ چرا 
کــه واقعــۀ غدیــر ممیــز میــان حــق و باطــل و اســالم نــاب و تحریــف شــده اســت و بــه واقــع پذیــرش 
ــَو  ــد: »ُه ــر اســالم حقیقــی اســت. حضــرت در ادامــه می فرمای ــی g تســلیم در براب ــت عل والی
َبــاَن َفِضیَلَتــُه َو 

َ
ِمیــَر اْلُمْؤِمِنیــَن َعَلمــًا َو أ

َ
ِبــیِّ َعِلّیــًا أ یــَن ِفــی ِإَقاَمــِة النَّ ــُه ِبــِه الدِّ ْکَمــَل اللَّ

َ
ــِذی أ اْلَیــْوُم الَّ

ِوَصاَءَتــُه«؛ آن روزی اســت کــه خداونــد بــا منصــوب نمــودن علــی g بــه عنــوان علــم و شــاخص 
هدایــت و آشــکار ســاختن فضیلــت و وصایــت او توســط پیامبــر اکــرم n دین خــود را کامــل نمود. 

علــی g شــاخص هدایــت و میزانــی دقیــق بــرای ســنجش درجــه ایمــان و هدایــت یافتگــی 
هــر مســلمان اســت. آنکــه بــر والیــت او و فرزندانــش گــردن نهــد هدایــت یافتــه، هــر کــه از ایــن 
والیــت ســرپیچی کنــد در مســیر ضاللــت گام بــر مــی دارد. »آن چنان کــه در زیــارت جامعــه کبیــره 
می خوانیــم »َو َهــَدی َمــن ِاعَتَصــَم ِبُکــم« هــر کــس بــه ریســمان والیــت شــما اهــل بیــت چنــگ زد، 
هدایــت شــد. یــا اینکــه در جامعــۀ کبیــره از اهــل بیــت به عنــوان »القــادة الهــداة« یعنی پیشــوایان 
هدایــت یــاد شــده اســت. همچنان کــه پیامبــر اکــرمn نیــز فرمودنــد: »هــر کــس دوســت دارد 
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کــه بــه ماننــد مــن زندگــی کنــد و همچــون مــن بمیــرد و بــه آن بهشــتی کــه خداونــد وعــده داده 
وارد شــود، پــس بایــد علــی و اوالدش را دوســت بــدارد، همانان کــه پیشــوایان هدایــت و چراغ هــای 
شــب تــار هســتند، آنــان هیــچ گاه شــما را از مســیر هدایــت بــه ســمت گمراهــی ســوق نخواهــد 

ــدوزی، 1422ق، ج1 :382(. ــی قن داد«)حنف

امــام رضــا g در ادامــۀ خطبــه می فرمایــد: روز غدیــر، روز کمــال و روز بــه خــاک مالیــدن بینــی 
شــیطان و روز قبولــی اعمــال شــیعیان و محبــان آل محمــد n اســت و آن روزی اســت کــه خــدای 
متعــال تمــام اعمــال مخالفینــش را ســاقط نمــوده و نابــود می ســازد. غدیــر عــالوه بــر اینکــه روز 
اکمــال دیــن اســت، می توانــد روز کمــال و تکامــل هــر مســلمان مؤمنــی باشــد، چــرا کــه پذیرفتــن 
ــواره  ــز هم ــیطان نی ــت. ش ــی اس ــال و تعال ــیر کم ــادن در مس ــیg و اوالدش گام نه ــت عل والی
امیــدوار اســت کــه از راهــی بتوانــد انســان ها را فریــب داده، از مســیر هدایــت بــاز گردانــد. در روز 
غدیــر کــه تکلیــف هدایــت مســلمانان پــس از پیامبــر روشــن شــد، بینی شــیطان بــه خــاک مالیده 
شــد، از همیــن رو هــر کــه در مســیر هدایــت گام نهــاده عبادتــش مــورد قبــول اســت و کســی که 
بــه بیراهــه رفتــه اســت، عبادتــی از او پذیرفتــه نمی شــود، آن چنان کــه در روایــت داریــم: »ال َیقَبــُل 
اللــُه إیمــاَن َعبــٍد إاّل ِبِوالَیِتــِه و الَبراَئــِة ِمــن أعداِئِه«)همــان: 365(؛ خداونــد ایمــان هیچ بنــده ای را 

نمی پذیــرد مگــر بــه والیــت علــی و برائــت از دشــمنان او.

3. انسجام 

از منظــر دانــش زبان شناســی، انســجام ابــزار زبانــی اســت کــه نقــش اساســی را در تحقق متنیت 
ــان  ــه می ــد ک ــی اشــاره می کن ــبت های معنای ــه مناس ــجام ب ــد. انس ــا می کن ــن ایف ــا ســاختار مت ی
عناصــر یــک متــن وجــود دارد و بــه واســطۀ عمــل آن هــا تعبیــر برخــی از عناصــر متــن امکان پذیــر 
اســت. انســجام مجموعــۀ همــه زیبایی هایــی شــعر و نثــر و یــک مفهــوم معنایــی است)شــفیعی 
کدکنــی، 1376: 369(. ایــن اصطــالح بــرای اولیــن بــار توســط مایــکل هالیــدی و رقیــه حســن 
در کتــاب »انســجام در انگلیســی« مطــرح شــد. آن هــا انســجام را یــک مفهــوم معنایــی می داننــد 
کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره می کنــد و شناســایی متــن از غیــر متــن را میســر 
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ــد  ــک واح ــن ی ــف، مت ــن تعری ــاس ای ــر اس ــازد )Halliday and Hassan, 1976:4-6(. ب می س
معنایــی اســت کــه در آن معنــا بــه کمــک ابزار هــای ویــژه موجــود در متــن کــه شــامل ابزار هــای 
ــه  ــر، الی ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب ــت می گ ــا دریاف ــان آن ه ــاط می ــت و ارتب ــی اس ــتوری و واژگان دس
معنایــی متــن بــه وســیلۀ الیــۀ دســتوری و واژگانــی تحقــق یافتــه و در نهایــت ایــن الیــه نیــز توســط 
ــاس   ــن اس ــر ای ــد. ب ــدا می کن ــود پی ــی( نم ــی و امالی ــتگاه صوت ــتاری )دس ــاری و نوش ــام گفت نظ
انســجام متــن بــه واســطه ســه عامــل بــه وجــود می آیــد: 1. انســجام واژگانی 2. انســجام دســتوری 

3. انســجام پیوندی)ربطی()همــان: 5-6(.

3– 1. بررسی عامل انسجام در متن

هالیــدی و حســن ســال 1976 عوامــل انســجام در زبــان انگلیســی را معرفــی کردنــد. هنگامــی 
ــی اســت کــه  ــط معنای ــد، مقصــود تمــام آن رواب ــار و نوشــتار می آی کــه ســخن از انســجام در گفت
میــان عناصــر ســازندۀ کالم برقــرار می شــود تــا بــه خواننــده یــا شــنونده ایــن طــور القــا کنــد کــه 
سلســله ای بــه هــم پیوســته و مرتبــط از کالم را پــی می گیــرد. بنابرایــن »آنچــه متــن را یکپارچــه 
ــا یکدیگــر  ــط جمله هــای آن ب و منســجم می ســازد، انســجام اســت. انســجام متــن حاصــل رواب
اســت)به نقــل از راســتانی، 139۸(. انســجام ممکــن اســت در بردارنــدۀ پیوندهــای واژگانــی بیــن 
جمــالت باشــد، تکــرار کلمــات یــا کاربــرد کلمــات مرتبــط. انســجام همچنیــن در بردارنــدۀ کلمات 
ربطــی اســت کــه نشــانگر روابــط گوناگــون )زبانــی، مکانی و منطقــی( در مفهــوم وســیع کلمه بین 
جمــالت اســت. همچنیــن ممکــن اســت در بــر دارنــدۀ ارجــاع کلماتــی باشــد کــه بــه یــك جملــۀ 
پیشــین یــا مــوارد نادرتــر بــه جملــۀ بعــدی ارجــاع می دهــد. بــه عنــوان ســخن آخــر در تکمیــل 
بحــث انســجام بایــد گفــت: »انســجام جایــی بــه وجــود می آیــد کــه در آن، تفســیر برخــی از عناصر 
در گفتمــان بــه عناصــر دیگــر وابســته باشــد. یکــی پیــش انگاشــت دیگــری اســت، بــه گونــه ای که 
نمی تــوان بــه طــور مؤثــر یکــی را بازگشــایی کــرد مگــر بــا توســل بــه دیگــری. هنگامــی کــه ایــن 
اتفــاق می افتــد یــك رابطــۀ انســجامی برقــرار می شــود و در نتیجــه ایــن دو عنصــر، پیــش انگارنــده 

و پیــش انگاشــته شــده، حداقــل بــه طــور بالقــوه در یــك متــن یکپارچــه می شــود«)همان(.
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3–2. تفاوت انسجام و پیوستگی

ــه کار  ــر ب ــای یکدیگ ــه ج ــی ب ــد و گاه ــه یکدیگرن ــک ب ــی نزدی ــتگی مفاهیم ــجام و پیوس انس
ــرق  ــل ف ــا مث ــتگی تقریب ــجام و پیوس ــاوت انس ــد. »تف ــر متمایزن ــا از یکدیگ ــا عمدت ــد، ام می رون
صــورت بــا محتواســت«)الینز، 1383: 342(. انســجام بــرای نشــان دادن ایــن مســئله اســت کــه 
آیــا جمــالت یــک متــن بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد یا خیــر. انســجام ظاهــر و تصویــری از متن اســت 
امــا پیوســتگی بــه پیام هــای زبانــی متکــی اســت کــه از ســوی خواننــده دریافــت می شــود. عامــل 
انســجام فقــط رابطــۀ میــان کلمــات و عناصــر پیونــدی درون متــن نیســت، بلکــه عامــل دیگــری 
ــتانی،  ــل از راس ــه نق ــب می نامیم)ب ــاط مطال ــا ارتب ــتگی ی ــه آن را پیوس ــه ک ــر از جمل ــت فرات اس

ــت: ــوان گف ــوع می ت ــن موض ــدن ای ــن تر ش ــرای روش 139۸(. ب

 علی: این روز ها هوا سرد شده است. 

آرش: االن پنجره را می بندم.

 در متــن مذکــور بــا اینکــه هیــچ پیونــد آشــکاری میــان دو جملــه دیــده نمی شــود، آن هــا را کامــال 
بــه هــم مرتبــط می دانیــم. دانــش پیشــین آرش باعــث می شــود جملــه علــی را ایــن گونــه تعبیــر 
کنیــم؛ چــون ایــن روزهــا هــوا ســرد شــده اســت، پنجــره را بایــد بســت. »پیوســتگی بــه تجربیــات 
ــه  ــر در گون ــن خاط ــه همی ــتگی دارد. ب ــردی بس ــت کارب ــت و موقعی ــراد و باف ــان اف ــترک می مش
محــاوره ای بیشــتر دیــده می شــود و حــوزۀ کاربــرد آن بــه گســتردگی انســجام نیســت«)همان(. 
در واقــع خواننــده یــا شــنوندۀ متــن تــالش می کنــد زنجیــره ای از جمــالت یــک متــن را 
مجموعــه ای پیوســته فــرض کنــد، حتــی اگــر ابــزار انســجام بخــش آشــکاری در آن بــه کار نرفتــه 
باشــد. »پیوســتگی در حقیقــت، انســجام بالغــی اســت کــه بیــن فرســتنده و گیرنــدۀ پیــام برقــرار 
می شــود. برداشــتی کــه نویســنده از زمینــۀ قبلــی مخاطبــان خــود دارد او را وادار می ســازد کــه 
ــن  ــی تعیی ــل اصل ــا عام ــش فرض ه ــن پی ــد و همی ــّلم بدان ــا مس ــارۀ آن ه ــی را درب پیش فر ض های
ســازمان بالغــی متــن می شــوند. اینکــه چــه مطالبــی و چــه نکاتــی اصــوال بایــد گفتــه شــود یــا 

ــا زبانی«)صلــح جــو،1377 :25(. نشــود، در حقیقــت بیشــتر امــری کالمــی اســت ت
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3 -3.  ابزارهای انسجام

ــه ســه گــروه کلــی تقســیم می کننــد:  ــه ابتــدا ب هالیــدی و حســن، عوامــل انســجام متــن را ب
انســجام دســتوری، انســجام واژگانــی و انســجام پیوندی)ربطــی(. ســپس بــرای هــر کــدام از آن 

ــد:   ــر می گیرن ــب در نظ ــن ترتی ــه ای ــی ب ــر مقوله های ــجامی، زی ــل انس عوام

3-3-1.  انسجام واژگانی

پیونــد واژگانــی از عناصــر انســجامی در ســطح واژگان اســت. ایــن نــوع انســجام بــر اثــر انتخــاب 
ــور  ــن را حض ــی مت ــد واژگان ــیعی دارد. »پیون ــوزۀ وس ــد و ح ــت می آی ــه دس ــط ب ــای مرتب واژه ه
واژهــای مشــابه و مرتبــط پدیــد مــی آورد. موضــوع هــر گفتــه و نوشــته ایــن امــر را تامیــن می کنــد. 
گوینــد ه ای کــه دربــارۀ هــوا حــرف می زنــد بــه ناچــار از کلماتــی نظیــر هــوا، هــوای گــرم، هــوای 
ســرد، درجــۀ رطوبــت؛ ابــری، نیمــه ابــری، آفتابــی، خنــك، مالیــم، بارانــی و... اســتفاده خواهــد 
کرد«)همــان :24(. عناصــر انســجام واژگانــی عبــارت  اســت از: هم آیــی و تکــرار، ایــن دو عنصــر و 
زیــر مجموعه هــای آن باعــث موســیقایی و محتوایی تــر شــدن متــن می گــردد و بــا تداعــی مفاهیــم 

در ذهــن خواننــده و شــنونده بــه گیرایــی و جذابیــت متــن می انجامــد.
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3-3-2. انسجام دستوری

منظــور از انســجام دســتوری ایــن اســت که ســاخت جمــالت و عناصر دســتوری باعث انســجام 
ــه جــای اســمی کــه قبــال در متــن ذکــر شــده  متــون گــردد. ماننــد جایگزیــن کــردن ضمیــر ب
اســت. »انســجام دســتوری بــه واســطه عواملــی در متــن تحقــق می یابــد کــه در دو بخش عمــده: 
انســجام دســتوری  ســاختاری و  انســجام دســتوری  غیرســاختاری قابــل بررسی اســت«)7-

.)Halliday and Hassan,2002:6

3-3-3. انسجام پیوندی

در درون هــر متنــی، نوعــی رابطــۀ معنایــی و منطقــی وجــود دارد کــه پیکــرۀ متــن را بــه هــم پیوند 
می دهــد. در تعریــف عناصــر پیونــدی زبــان می تــوان گفــت: »پیونــد ربطــی، انســجامی اســت کــه 
بایــد بیــن جمله هــا برقــرار شــود. در هــر زبــان کلمــات و عباراتــی هســتند کــه نقــش آن هــا انتقــال 
خواننــده و شــنونده از جملــه ای بــه جملــۀ بعــد اســت«)صلح جــو، 24:1377(. بنابرایــن وجــود 
عناصــر پیونــدی در متــن ضــروری اســت بــه نحــوی کــه بــدون تصــور آن متــن بــاز هــم گســیخته 
و هذیــان وار می گــردد. ایــن عناصــر ربطــی پیونــدی را می تــوان بــه چهــار نــوع اضافــی، ســببی، 

تقابلــی و زمانــی تقســیم کــرد.

4. عوامل انسجام واژگانی

در ادامــه ضمــن بیــان عوامــل انســجام واژگانــی بــه نمونــه ای از خطبــۀ غدیریــه و تحلیــل هریــک 
از ایــن عناصــر خواهیــم پرداخــت.

4-1. هم آیی

یکــی مهم تریــن ابزارهــای انســجام واژگانــی متــن، عنصــر  هم آیــی اســت. ایــن بخــش از 
عوامــل انســجامی، پیچیده تریــن بخــش انســجام واژگانــی محســوب می شــود کــه دارای شــمول 
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معنایــی اســت. موضــوع هم آیــی واژگانــی1  در زیرمجموعــه پژوهش هــای مربــوط بــه تعبیرهــای 
ــگاران شــرق  ــژه ترکیب هــای واژگانی3می گنجــد. اصــالح4 از ســوی فرهنگ ن ــه وی اصطالحــی2 ب
اروپــا بــه ویــژه روس هــا بــرای داللــت بیشــتر بــر پژوهش هــای واژگانــی و قاموســی از جملــه هم آیی5  

ــه کار رفت)طالبــی، 2008: 59(. و اصطالحــات6  ب

 منظــور از هم آیی»بــا هــم آمــدن کلمــات مرتبــط اســت، یعنــی آن کلمــات کــه از نظــر معنــای 
انفــرادی یــا عــرف زبانــی بــا هــم ســنخیت دارنــد، در کنــار هــم قــرار می گیرنــد«) امیری خراســانی 
و علــی نــژاد، 1394 :20(. گاهــی ارتبــاط میــان دو واژه بــه انــدازه ای قــوی اســت کــه بــه محــض 
شــنیدن یــك واژه، واژه دیگــر در ذهــن تداعــی می شــود و انتظــار مــی رود همــراه آن بــه کار رود. 
ایــن ارتبــاط قــوی، نقــش بســزایی در انســجام و پیوســتگی دارد)ولیئــی، 1395: 75(. هم آیــی بــه 
طــرق مختلــف در متــون بــه چشــم می خــورد کــه عبــارت انــد از : 1. تضــاد 2. هم آیــی دســتوری 

3. مراعــات النظیــر.

4-2. تضاد 

ــدا  ــی نمــود پی ــم متضــاد اســت کــه بیــن گــروه واژگان اســمی و فعل ــدۀ مفاهی تضــاد در بردارن
می کنــد. »بــه کارگیــری تضــاد در ســخن عــالوه بــر انســجام متــن زیبایی هــای خاصــی دارد کــه 
از جملــه  آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: انبســاط خاطــر: حضــور یــک پدیــده در ذهــن 
ــر اصــل تضــاد، متضــادش را تداعــی و حاضــر می کنــد. ایــن بدیــن معناســت کــه ذهــن بیــن  ب
یــک پدیــده و متضــادش رابطــه برقــرار می کنــد. ایــن رابطــه اگــر نــو باشــد، شــاد کننــده اســت. 
روشــنگری: تضــاد از نظــر شــناخت پدیدهــا و امــور بزرگ تریــن نقــش را بر عهــده دارد. اصــوال یکی 
از اســباب شــناخت جهــان تضــاد اســت؛ مثــال اگــر تاریکــی نبــود نور معنــا نداشــت. تاکیــد: تضاد 
ــم:  ــف و مفاهی ــیدن عواط ــم بخش ــاختن و تجس ــوس س ــد. ملم ــد ببخش ــه کالم تاکی ــد ب می توان

1. colloction
2. phraseology
3. word combinations
4. phraseology
5. collocations»
6. idioms
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تضــاد ضمــن روشــن گری، قــدرت ملمــوس ســاختن و تجســم بخشــیدن دارد و ایــن نقــش از نظــر 
زیبایــی آفرینــی از همــه مهم تــر اســت)وحیدیان کامیــار، 1387: 63(. امــام رضــاgدر خطبــه 
مزبــور بیشــتر از تضاد هایــی بهــره جســته کــه اثبــات یــک عنصــر، نفــی عنصــر دیگــر را می طلبــد، 

بــرای مثــال در عبــارت:

»وُعِرَضــْت فــی ذلــك الَیــوِم َعَلــی المیــاه َفمــا قبــل ِمنهــا َصــار ِملًحــا َاجاًجــا، وَعَرَضهــا فــی ذلــك 
ــّم َعَرَضهــا ِفــی َذِلــَك  ا، ُث ــْم َیْقِبــْل َصــاَر ُمــرًّ َبــا، َوماَل َبــاِت َفمــا َقْبِلــه َصــار ُحْلــَوا طیِّ الَیــوم َعَلــی النَّ
ًتــا ومــا أَنْکَرهــا َصــار أَخــْرَس مثــل اللکن«)ابــن  یــِر َفَمــا َقِبَلهــا َصــاَر َفِصیًحــا ُمَصوِّ الَیــوِم َعَلــی الطَّ

طــاووس، 1996م، ج1: 465(.

ــان اســت کــه  ــی میــان کلمــات و یکــی از مؤلفه هــای مهــم زب تضــاد یکــی از پیوند هــای معنای
در ُبعــد واژگانــی در حــوزۀ مطالعــات دســتور زبــان قــرار می گیــرد. امــام رضــاgدر ایــن بخــش 
از خطبــه بیشــتر از تضاد هــای شــدید بهــره می گیــرد، بدیــن معنــا کــه زمانــی کــه یــک مفهــوم را 
بــه کار می گیــرد هنــگام ذکــر نقطــۀ مقابــل آن، مفهومــی را بــه کار می گیــرد کــه مفهــوم ســابق را 
کامــل نفــی می کنــد نظیــر عبــارت فــوق کــه واژگان: »ِملَحــا، أَجاَجــا، ُحلــَوا و َفِصیَحا« نفــی کامل: 
بــًا، ُمــّرا وأخــَرس« اســت. در خطبــۀ مزبــور حــدود 15 تضــاد یافــت شــد کــه حضــرت  »ُحلــوًا، طیِّ
بــرای بیــان احساســات و باورهــای دینــی خــود دربــارۀ غدیــر و جاودانگــی آن از مفاهیــم متضــاد 
بهــره جســته و بــا نشــان دادن نقطــۀ مقابــل مفاهیــم بیــان خویــش را گیراتــر و جذاب تــر ســاخته و 
بــه اقنــاع هــر چــه بیشــتر مخاطــب منجــر شــده  اســت. بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت حضــرت 
بــا بــه کارگیــری ایــن واژگان منظــور و اهــداف خــود را قوی تــر و کامل تــر بیــان می کنــد کــه ایــن 
امــر برقــراری ارتبــاط بــه مخاطــب را آســان تر و پرســود تر و معنــا و مقصــود را در ذهــن مخاطــب القــا 
می کنــد. میــان ایــن واژگان یــک تضــاد معنایــی وجــود دارد کــه ربــط کلمــات را مشــخص می کند؛ 
ربطــی کــه در تضــاد مشــخص می شــود و کلمــات را مقابــل هــم قــرار می دهــد. همچنیــن حضــرت 
بــرای بیــان تضــاد واژه هــای نظــام یافتــه ای را بــه کار می گیرنــد کــه از ســازمان یافتگــی و فراوانــی 
برخــوردار و در ذهــن مخاطــب انعطاف پذیرتــر و گســترش پذیرتر اســت کــه ایــن خــود در انتقــال 
مقصــود بــه مخاطــب کمــک شــایانی می کنــد. در نهایــت می تــوان گفــت مــدد گرفتــن از عنصــر 

تضــاد باعــث انســجام و پیوســتگی متــن خطبــه شــده اســت.
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4-3. هم آیی دستوری

هم آیــی دســتوری بدیــن معناســت کــه دو یــا چنــد واژه کــه ارتبــاط خاصــی از لحــاظ معنایــی 
یــا از لحــاظ ســاختاری بــا هــم دارنــد در ترکیب هــای مختلــف دســتوری در کنــار هــم قــرار بگیرنــد 
نظیــر ارتبــاط و بــه هــم  پیوســتگی موجــود میــان فعــل و فاعل، فعــل و مفعــول، موصــوف و صفت و 
اِر«)ابــن طــاووس،  حــروف اضافــه مخصــوص افعــال. بــرای مثــال در عبــارت: »وَیْعتُقــُه اللــُه ِمــَن النَّ
1996م، ج1: 464(. فعــل یعتــق بــا واژه اللــه همــراه شــده اســت بدیــن معنــا کــه لــزوم رهایــی از 
آتــش و جهنــم وجــود خداونــد اســت. در ایــن عبــارت هم آیــی فعــل و فاعــل رقــم خــورده اســت و 
همچنیــن ضمیــر »ـــه« کــه بــه عبــد بــاز می گــردد در عبــارت ذکــر گردیــده اســت؛ چــرا کــه رهایی 
از آتــش جهنــم بایــد نصیــب اشــخاص گــردد و بدیــن ترتیــب هم آیــی فعــل و مفعــول نیــز بــه وجــود 
آمــده اســت. حضــرت بــا بیــان ایــن عبــارت در خطبــۀ غدیریه بــه دنبال آشــنا کردن انســان بــا خدا 
و صفــات ایشــان اســت. در واقــع هــدف ایشــان ایــن اســت کــه اگــر انســان بــه خــدا را بشناســد و 
از معصیــت و نافرمانــی او دوری کنــد از آتــش جهنــم دور خواهــد مانــد؛ چــرا کــه یکــی از صفــات 
خداونــد بخشــنده بــودن اوســت. ســاختار و مفهــوم ایــن عبــارت گویــای خواســته  های مطلــوب 
انســانی و درس هــای آموزنــده خداشناســی اســت. از ســوی دیگــر حضــرت ایــن عبــارت را ســطح 
اتکایــی بــرای خــارج کــردن مخاطــب از گــرداب خطرنــاک فکــری بشــری و امیــدوار کــردن او بــه 
روز قیامــت و نیــز رســاندن او بــه ســاحل امــن ســعادتمندی و بخشــش و مغفــرت قــرار می دهــد. 
مثــال دیگــری کــه می تــوان در ایــن خصــوص بــه آن اشــاره کــرد هم آیــی موصــوف و صفــت اســت 
ــوف و  ــان(. موص ــراَم الَکاِتبین«)هم ــه الِک ــُه ِفی ــُر الل ــِذی َیأم ــْوُم الَّ ــَو الَی ــارت: »َوُه ــن عب ــد ای مانن
صفــت بــه کار رفتــه در عبــارت فــوق از حیــث معنــا و مفهــوم دو نــوع اســت، موصــوف و صفــت اول 
بــه روز قیامــت اشــاره دارد و موصــوف و صفــت دوم وصــف حــال فرشــتگانی اســت کــه بــه مــدد 
انســان های خداجــو مبــادرت می ورزنــد. حضــرت بــه بــا کارگیــری ایــن نــوع هم آیــی بــه دنبــال آن 
اســت تــا ذهــن مخاطــب را بــرای پذیــرش یــک حقیقــت قطعــی یعنــی آگاهــی و نظــارت خــدا بــر 
اعمــال انســان و حسابرســی آن در قیامــت آمــاده کنــد، لــذا بــرای بیــان ایــن امــر از کــرام الکاتبیــن 
مــدد می گیرنــد؛ چــرا کــه وقتــی کــه بنــده متوجــه شــد کســانی هســتند کــه ناظــر اعمــال اوینــد 
ــش را  ــن کارهای ــردا ای ــون ف ــد چ ــت می کن ــک رعای ــور َمل ــد و در حض ــتری می کن ــت بیش مواظب
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شــهادت می دهنــد. عنصــر هم آیــی دســتوری متــن خطبــه را منســجم و یکپارچــه کــرده اســت. 
در متــن ایــن خطبــه حــدود 129 هم آیــی دســتوری اعمــال شــده و بیشــتر ایــن هم آیی هــا از نــوع 
هم آیــی فعــل و فاعــل و فعــل و مفعــول اســت کــه حضــرت بــرای بیــان و تفهیــم مقصــود از آن بهــره 
جســته اســت. هالیــدی و حســن میــزان هم آیــی واحدهــای واژگانــی را حاصــل دو نــوع رابطه یکی 

بــا نظــام زبانــی و دیگــری بــا متــن، ذکــر می کننــد.

ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــاص مت ــت خ ــر باف ــر بیانگ ــن عنص ــامد ای ــتفاده و بس ــت اس ــوان گف می ت
مطالــب و مفاهیــم را بایــد بــا توجــه بــه ســاختار جملــه و عناصــر درون متنــی بــه مخاطب القــا کرد. 

امــری کــه بــه خوبــی بــا اســتفاده از ایــن عنصــر صــورت پذیرفتــه اســت.

4-4. مراعات النظیر

نــوع دیگــری از انســجام واژگانــی اســت کــه بــا گــرد هــم آمــدن واژگان در یــک موضــوع مشــخص 
ــت  ــع در بالغ ــد و در واق ــم مرتبط ان ــا ه ــی ب ــه نوع ــن واژگان ب ــود. ای ــن می ش ــجام مت ــبب انس س
بــه عنــوان صنعــت مراعــات النظیــر یــا تناســب از آن یــاد شــده اســت. ایــن عنصــر باعــث ارتبــاط 
جمــالت متــن و تناســب و اســتحکام درونــی آن می شــود. حضــرت بــه هنــگام بیــان کــردن خطبــه 
بــه وفــور از تناســب و آوردن کلمــات هماهنــگ اســتفاده کــرده اســت کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه از 
آن می پردازیــم: »َوْهــَو َیــْوُم َتْنفیــِس الَکــْرِب َوَیــْوُم تَحطیــِط الــِوْزِر َوَیــوُم الَحبــاِء َوالَعِطیــة َوَیــوُم َنْشــِر 
َعــاُء ، وَیــوُم الَموِقــِف الَعظِیــم ، وَیــْوُم  الِعْلــِم وَیــْوُم الِبَشــارِة َوالِعیــد الکبــر، ویــوم یســتجاب فیــه الدُّ
ْفــح َعن ُمذنبی  ــْرِط الَمشــروِط وَیــُوم َنْفــِی الُهموَم وَیــوُم الصَّ ــواَد ، َوْیــوُم الشَّ یــاِب َوْنــزع السِّ ُلْبــُس الثِّ

ِشــیعة أمیــرا لمؤمنین«)همان(.

در عبــارات فــوق حضــرت میــان مفاهیــم: تنفیــس، کــرب، تحطیــط، وزر، حبــاء، نشــر العلــم، 
بشــارة، عیــد، دعــاء، موقــف، لبــس الثیــاب، نــزع الســواد، الشــرط، نفــی الهمــوم، الصفــح عــن 
مذنبــی، شــیعه و امیرالمؤنیــن، تناســب ایجــاد کــرده کــه ایــن تناســب ســبب شــده اســت واژگان 
خطبــه ارتبــاط معنایــی قــوی داشــته باشــند و در نهایــت متنــی منســجم پدیــد آیــد. آنچــه در ایــن 
ــه هــم و  ــد اینکــه اســتفاده از واژگان دارای دامنــه معنایــی نزدیــک ب میــان جلــب توجــه می نمای
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در یــک حــوزۀ معنایــی چــون بــه منظــور اثبــات هژمونــی حقانیــت امامــت اســت نــه تنهــا خالــی 
از اشــکال اســت بلکــه موســیقی حاصــل از ایــن تناســب واژگانــی جذابیــت دو چندانــی بــه متــن 
بخشــیده و آن را در ســویدای قلــب مخاطــب جــای داده اســت. قطعــا کالم گیــرا و جــذاب حضرت 
ایــن امــر را میســر نمــوده اســت. در متــن ایــن خطبــه در حــدود 156 واژه یافــت شــد کــه میــان 

آن هــا تناســب و هماهنگــی وجــود داشــت. 

در نمودار زیر به بیان بسامد و فراوانی انواع با هم آیی پرداخته ایم:

نمودار1: بسامد انواع هم آیی

ــر  ــل تأثی ــه دلی ــر ب ــات النظی ــر مراع ــود عنص ــه می ش ــودار مالحظ ــن نم ــه در ای ــور ک همان ط
فراوانــی کــه در نقــل مجمــوع مفاهیــم بــه مخاطــب دارد از بســامد بیشــتری در این متن برخــوردار 
اســت، در کنــار آن عنصــر هم آیــی قــرار می گیــرد. طبیعتــا بــا توجــه بــه درون مایه هــای موجــود در 
الیه هــای زبانــی متــن خطبــه شــریف از اهمیــت برخــوردار و ابــزار زبانــی مهمــی بــرای نقــل مبانی 

اعتقــادی اســت.
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4-5. تکرار

ــم.  ــرای ایجــاد پیوســتگی و انســجام متــون از تکــرار کلمــات و عبــارات بهــره می گیری گاهــی ب
تکــرار بــه معنــای اســتعمال متعــدد برخــی عناصــر بیانــی در کالم اســت. »تکــرار ســبب بــه وجــود 
آمــدن شــبکه ای از عناصــر متــن می شــود کــه انســجام متــن را بــه دنبــال خواهــد داشــت. عناصــر 
تکــرار شــده در متــن، ســاختار متــن را محکــم و جانــب داللــی آن را تقویــت می کنــد. همچنیــن 
تکــرار کلمــات مهــم و کلیــدی در متــن می توانــد، مضمــون اصلــی متن را بــارز و فهــم آن  را آســان تر 
ســازد«)ولیئی، 72:1395(. در ماهیــت تکــرار می تــوان ایــن چنیــن گفــت کــه تکــرار اصــرار بــر 
جنبــۀ مهمــی از ســخن اســت، تکــرار نابجــا و نابهنــگام، حشــو محســوب می شــود؛ چــرا کــه بنابــر 
اصــل اقتصــاد زبــان بایــد از اطنــاب کــه یکــی از عوامــل تکــرار اســت پرهیــز شــود، امــا در زبــان 
عاطفــی، تکــرار الزمــۀ هنــر آفرینــی و خالقیــت هنرمندانه اســت)همان(. عنصــر تکرار بــه دو گونه 
قابــل شناســایی اســت: تکــرار بخشــی و تکــرار کامــل. »در تکــرار بخشــی، عنصــر واژگانــی تکــرار 
نمی شــود، بلکــه صرفــا عنصــر دیگــری از همــان حــوزۀ واژگانــی آورده می شــود«)البرزی، 1386: 

154(. بــرای مثــال در عبارت هــای زیــر:

ــوُم الَغدیــر، َو ِإنَّ  ــوُم الُجمعــة َوَی ــوُم الفطــر َوَی ــْوُم الضحــی َوَی ــال: َی ــاُم؟ َق یَّ
َ
ــا َهــذه ال -»ِقیــَل: َم

ــِر  ــوِم الَغدی ــی َی ــز: َوِف ــَب و نی ــَن الَکواک ــِر َبْی ــِة َکالَقم ــر َوالُجْمع ــی َوالِفط ــَن الْضَح ــر َبی ــوَم الغدی َی
ــن بهــا  ــابعة َفَزیَّ ــَماِء السَّ ــبِع َفَســَبَق إلیهــا أْهــُل السَّ ــَماَوات السَّ ْهــِل السَّ

َ
َعــَرَض اللــُه اِلوالیــَة َعَلــی أ

ْهــُل 
َ
ــا أ ــم َســَبَق إلیَه هــا ِبالَبیــِت الَمْعمــوَر، ثُّ ابعــِة َفَزَینَّ ــَماِء الرَّ ــم َســَبَق إلیهــا أْهــُل السَّ الَعــْرَش، ثُّ

ــم  نهــا ِبالَکْعبــة، ثُّ ــُة َفَزیَّ ــم َعَرَضهــا َعَلــی الرضیــِن َفَســبَقْت َمکَّ نهــا ِبالَکَواِکــب، ثُّ نیــا َفَزیَّ ــَماِء الدُّ السَّ
َنهــا ِبأمیــِر  ــم َســَبَقْت إلیهــا الکوفــُة َفَزیَّ نَهــا ِبالُمصَطفــی مُحمــد n، ثُّ َســَبَقْت إلیهــا المَدینــُة َفَزیَّ

اُلمؤمنیِنg«)ابــن طــاووس، 1996م،ج1: 465(.

حضــرت بــا تکــرار واژگانــی چــون یــوم الغدیــر، یــوم الجمعــة، یــوم الفطــر، یــوم الضحــی، أهــل 
ــن، ســبق، عــرض، در صــدد القــای مفهــوم آن بــه مخاطــب اســت و بــه ایــن ترتیــب بــا  الســماء، زیَّ
تکــرار نقــاط حســاس ســخن و برجســته ســاختن آن توجــه مخاطــب را بــه ایــن عبــارات معطــوف 
می ســازد. تکــرار واژگانــی خــاص بــه منظــور القــای هژمونیــک و اعتقــادی معیــن بــه مخاطــب از 
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مهم تریــن ابزارهــای تولیــد و القــای معنــا بــه منظــور ایجــاد مفهــوم و معنایــی هژمونیکــی اســت. از 
آنجــا کــه امــام در صــدد اثبــات حقانیــت خــود بــه عنــوان ولــی امــر مســلمین و در ســطحی فراتــر 
در صــدد اثبــات حقانیــت شــیعه اســت، از واژگانــی اســتفاده می کنــد کــه بــرای ذهــن مخاطــب 
آشــنا بــوده و بــا تکــرار آن هــا مفهومــی خــاص را بــه آنــان منتقــل می کنــد. بــه نظــر می رســد خطبــۀ 
غدیریــه هــم بــرای اثبــات حقانیــت و مظلومیــت حضــرت علــی g و هــم بــرای تفهیــم امــر والیت 
بــه مردمــی اســت کــه در جامعــه جــور و متأثــر از حاکمــان ظلــم خواســته و ناخواســته ایــن حقیقت 
ــده انگاشــته اند. در متــن ایــن خطبــه در حــدود194 تکــرار واژه هــای دارای حــوزه  ــزرگ را نادی ب
مشــترک معنایــی وجــود داشــت. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در خطبــه مزبــور تکــرار کامــل 

وجــود نــدارد.

 جدول زیر بیانگر بسامد و فراوانی عناصر انسجام واژگانی خطبۀ غدیریه است:

نمودار2: بسامد عوامل انسجامی واژگانی

ــه تمامــی واژگان و عبارت هــای کاربســته  ــرای بررســی و تحلیــل انســجام متــن خطبــۀ غدیری ب
شــده در متــن بررســی شــد، ســپس واژگان و عناصــری کــه باعــث متنیــت، وحــدت و یکپارچگــی 
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ــی،  ــی عناصر)هم آی ــمارش، تمام ــا و ش ــس از احص ــی و پ ــبه و ارزیاب ــد، محاس ــده بودن ــن ش مت
تکــرار، تضــاد و مراعــات النظیــر( بــه صــورت نمــودار نشــان داده شــدند. از ایــن  رو می تــوان گفــت 
ــا  ــی واژگان ب ــاط معنای ــا آشــکار شــد. ارتب ــرای م ــرد آن هــا ب ــی کارب ــرد واژگان و چرای ــت کارب دالل
یکدیگــر در متــن خطبــۀ غدیریــه قابــل توجــه اســت؛ چــرا کــه حضــرت هنرمندانــه عبارت هــا و 
واژگان را در کالم خــود بــه کار برده انــد کــه از ارتبــاط معنایــی و احساســی خاصــی برخوردارنــد و 
مخاطــب را از لحــاظ ذهنــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و او را وادار بــه تأمــل و اندیشــه می کنــد. 
ایجــاد فضــای معنــوی، اعتقــادی و حماســی روز غدیــر توســط امــام رضــاg را می تــوان در گــرو 
چینــش واژگان، بافــت موقعیــت متــن و نــوع ادبیــات بــه کار رفتــه در آن دانســت. نــوع ادبیــات در 
متــن خطبــه بــا بررســی واژگان و نحــوه بــه کارگیــری آن هــا در جملــه مشــخص می شــود. جمــالت 
متــن خطبــه غدیریــه از جهــات مختلــف باهــم انســجام دارنــد و بــا هــم در ارتبــاط هســتند. برخــی 
عناصــر انســجام بخش متــن بــه اتفــاق و همزمــان بــا یکدیگــر در یــک بنــد بــه کار می رونــد و متنــی 
منســجم و یکپارچــه می ســازند. از ایــن  رو مــی تــوان گفــت عناصــر انســجام بخــش واژگانــی بــه 
ــتگی آن  ــب پیوس ــد و موج ــرار می دهن ــر ق ــت تاثی ــن را تح ــن مت ــی، لح ــر هم آی ــوص عنص خص

می گردنــد.

نتیجه گیری

 در ایــن پژوهــش عوامــل انســجام واژگانــی مطابــق بــا نظــر هالیــدی و حســن در خطبــۀ غدیریــه 
ــجام  ــل انس ــری از عوام ــترین بهره گی ــور بیش ــۀ مزب ــن خطب ــد. در مت ــی ش ــاg بررس ــام رض ام
واژگانــی، متعلــق بــه عامــل هم آیــی بــا بســامد  300 واژه اســت. عنصــر تضــاد کــه از نــوع هم آیــی 
محســوب مــی شــود بــا بســامد 15 نســبت بــه ســایر عناصــر از بســامد کمتــری برخــوردار اســت. 
حضــرت در مجمــوع بــا میــزان بســامد اســتفاده از 494 واژه توانســته متنــی منســجم و پیوســته 

بیافرینــد و بــه ایــن شــکل متــن وی دارای تسلســل منطقــی و روایــی گــردد. 

نکتــۀ قابــل تأمــل در ایــن خصــوص اینکــه حضــرت نــه تنهــا در ایــن خطبــه کــه در ســایر ســخنان 
گهربــار خــود بــا علــم بــه حــال مخاطــب و بــه مقتضــای حــال و مقــام آنــان بــا رعایــت عناصــر و 
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مؤلفه هــای مختلــف ایــراد ســخن می فرماینــد. یافته هــای ایــن پژوهــش تنهــا بیانگــر یــک زاویــه 
ــر  ــطوح عنص ــر س ــی دیگ ــه  بررس ــت ک ــه پیداس ــت. ناگفت ــرت اس ــن کالم حض ــت و حس از بالغ
انســجام چــون انســجام دســتوری ســاختاری و غیــر ســاختاری و انســجام پیوندی غنای بیشــتری 

از ســخنان حضــرت را نشــان خواهــد داد. 

ــی  ــری برخ ــت ظاه ــی واژگان و رعای ــرف هم آی ــا ص ــن تنه ــک مت ــجم ی ــت منس ــجام و باف  انس
مؤلفه هــای زبانــی نیســت، بلکــه روح حاکــم بر متــن باید برخاســته از ادبیاتــی قوی و پخته باشــد، 
امــری کــه بــه وضــوح در ایــن خطبــه نمایان اســت و اگــر محدودیــت کالم و ضــرورت اختصــار نبود 
جلوه هــای بیشــتری از اســتحکام کالم موجــود در ایــن خطبــه نشــان داده می شــد. در ایــن بیــن 
می تــوان بــه تحلیــل عنصــر انســجام ســاختاری غیــر دســتوری نیــز در ایــن خطبــه اقــدام نمــود 
کــه بــه منظــور پرهیــز از اطالــه کالم پیشــنهاد مــی شــود ایــن امــر در مقالــه ای دیگــر ارزیابی شــود. 
بایــد اذعــان کــرد کــه نظــر بــه فراوانــی عوامــل انســجام دســتوری و پیونــدی تطبیــق و پیاده ســازی 
ایــن عوامــل زبانــی امــری گســترده و خــارج از حوصلــه مقالــه حاضر اســت ولــی مجال بــرای دیگر 

پژوهش هــا فراهــم اســت.
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