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چکیده
انســجام مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره دارد و آن را بــه عنــوان یــک
متــن از غیــر متــن متمایــز و مشــخص میکنــد .انســجام بــه ســه دســتۀ دســتوری ،واژگانــی و پیونــدی
تقســیم میشــود .ایــن پژوهــش بــه بررســی عناصــر انســجامی متــن بــر اســاس نظریــۀ مایــكل هالیــدی و
رقیــه حســن در خطبــه غدیریــۀ امــام رضــا  gمیپــردازد .بــر اســاس ایــن نظریــه آنچــه متــن را منســجم
و یكپارچــه و از نوشــتههای پراکنــده و از هــم گســیخته متمایــز میســازد ،عامــل انســجام اســت .در ایــن
گفتــار بــر اســاس روش توصیفــی تحلیلــی و بــا ترســیم نمــودار ،عوامــل واژگانی انســجامبخش متــن ،چون
(همآیــی ،تضــاد ،انســجام دســتوری و مراعاتالنظیــر) و تکــرار (واژه و عبــارت) از متــن خطبــۀ غدیریــه
اســتخراج و بــا آوردن مثالهایــی تحلیــل شــد .نتیجــه اینکــه عوامــل انســجام در متــن خطبــه رعایــت
و باعــث منســجم و پیوســتهتر شــدن آن شــده اســت .آنچــه متــن خطبــه را منســجم کــرده اســت صرفــا
رعایــت اصــل انســجام نیســت؛ بلکــه ناشــی از تناســب درونــی موجــود بیــن الیههــای 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.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gخطبۀ غدیریه ،تحلیل گفتمان ،انسجام ،عامل واژگانی.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سمنان(نویسنده مسئول)noresideh@semnan.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد مترجمی ،دانشگاه سمنانsalmanihaghighi@semnan.ac.ir :
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مقدمه
تحلیــل گفتمــان 1کــه در زبــان فارســی بــه عناوینــی همچــون مقــال ،ســخنکاوی ،ســخن ،کالم و
سخنســنجی و تحلیــل کالم ترجمــه شــده اســت ،نوعــی گرایــش مطالعاتــی میانرشــتهای اســت
کــه از اواســط دهــۀ  1960تــا اواســط دهــۀ 1970ظهــور یافــت .گفتمــان با واحــد بزرگتــری از جمله
ســر و کار دارد .ســخنکاوی و تحلیــل گفتمــان ،اصطالحاتــی در علــم زبــان شناســی هســتند کــه
دار بزرگتــر از جملــه ،شــناخت پیوندهــای درونمتنــی و
بــه توصیــف کالم مرتبــط و پیوســتۀ معنـی ِ
ارتبــاط داخلــی بیــن بخشهــای گوناگــون و اجــزای متــن میپردازنــد و رابطــۀ یــک گفتــه را بــا گفتــۀ

قبــل نشــان میدهنــد .بــه طــور کلــی ،زبانشناســان در تحلیــل گفتمــان بـرای متــن هفــت ویژگــی
اساســی را بــر میشــمرند :ا .انســجام  .2پیوســتگی معنایــی  .3قابلیــت پذیــرش  .4قصدمنــدی .5
ویژگــی اطالعاتــی  .6ویژگــی موقعیتی  .7ویژگــی درونمتنی(امیری خراســانی و علینــژاد:1394 ،
 .)8طــی دهههــای اخیــر ،ایــن مقولــه در عرصــۀ نظریههــای ادبــی ،فلســفی ،جامعهشناســی،
ی روانشناســی اجتماعــی و نیــز ســایر رشــتههای علــوم اجتماعــی مــورد
سیاســت ،روانكاوی و حتـ 
توجــه و عمــل اندیشــمندان و نظریهپــردازان ق ـرار گرفتــه است .اســاس کار ایــن پژوهــش بررســی
عناصــر انســجامی و پیوســتگی از میــان هفــت ویژگــی فــوق اســت؛ چ ـرا کــه تنهــا ایــن دو عنصــر
متنمحــور هســتند و پنــج ویژگــی دیگــر رویكــرد کاربــردی بــه متــن دارنــد و دربــارۀ نحــوۀ ارتبــاط و
تعامــل متــن و خواننــده بــا یكدیگرنــد .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 رضاg
انتخــاب شــد و مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار گرفــت .ســپس نحــوه و میــزان اســتفاده از عامــل واژگانی
بــه صــورت آمــاری در قالــب نمــودار بــه نمایــش گذاشــته شــد.

بیان مسئله
از دیــدگاه زبانشناســی نظاممنــد نقشگــرا ،انســجام ارتبــاط داخلــی موجــود میــان بخشهــای
گوناگــون از ســاختار جملــه را توســعه میدهــد و همچنیــن رابطههــای بیرونــی میــان یــک جملــه
1. Discourse analysis
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و جملــۀ دیگــر از همــان متــن را روشــن میکنــد .گــوت وینســکی نیــز معتقــد اســت «متــون
ممکــن اســت دارای انســجام ضعیفتــر و یــا قویتــر باشــند؛ امــا هیــچ متنــی بــدون انســجام
نیســت»(.)Gutwinski, 1976:33
هالیــدی و حســن ســاختمان متنــی و روابــط بیــن جملـهای را بررســی کردهانــد .در این بررســی،
ن را ایــن گونــه تعریــف کردهانــد« :انســجام،
آنهــا روابــط بیــن جملـهای متــن را انســجام نامیــده ،آ 
ن را بــه عنــوان
یــک مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنــای موجــود در متــن اشــاره دارد و آ 
یــک متــن از غیــر متــن متمایــز و مشــخص مینمایــد» ( .)Halliday and Hassan, 1976:4ایــن
دو زبانشــناس ،وجــود انســجام متنــی را منــوط بــه تعبیــر و تفســیر عناصــری در متــن میداننــد
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 میشــود کــه واژهای
یــا دســتوریاســت .ایــن عوامــل انســجام کــه معنایــی و غیــر ســاختاری هســتند ،بــه یــک متــن،
متنیــت میبخشــند.

پیشینۀ پژوهش
دربارۀ موضوع این مقاله میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
ـ علیرضــا نظــری و نرگــس انصــاری (2013م) ،در مقالـهای مؤلفــه انســجام بخــش حــذف را در
 30خطبــه 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 مقالـ ه خــود عامــل انســجام بخــش
«ارجــاع» را در  285جملــه منتخــب از نهــج البالغــه و ترجمههــای فارســی و انگلیســی آنهــا از
طاهــره صفــارزاده بررســی کــرده انــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان متــن عربــی و
ترجمههــای فارســی و انگلیســی را آن در رعایــت مؤلفــه انســجام بخــش مذکــور تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد.
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ـ علیرضــا نظــری ( ،)1392در مقالـهای ضمــن بررســی کارکــرد ادات ربــط در ایجــاد انســجام در
 30خطبــه از نهــج البالغــه ،بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بســامد بــاالی ادوات ربطــی بــه ویژه
ادات ربطــی افزایشــی بــه انســجام خطبههــا منجــر شــده اســت.
ـ معصومــه نعمتــی قزوینــی و طاهــره ایشــانی ( ،)1394در مقال ـهای ضمــن بررســی کاربســت
عوامــل انســجام در ســورۀ "أعلــی" و ترجمــه آن از طاهــره صفــارزاده ،نشــان دادهاندکــه 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.
بــا بررســی مــوارد مذکــور کــه بخشــی از پژوهشهــای انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه اســت بــه
لــزوم انجــام تحقیقهــای بیشــتر در حــوزۀ ادب اهــل بیــت  bو ضــرورت تحلیــل آن بــر اســاس
جدیدتریــن نظریههــای زبانشناســی بــه منظــور اثبــات غنــای بــاالی ایــن ادبیــات پــی میبریــم.
در ایــن تحقیــق ضمــن بررســی خطبــه غدیریــه بــه تحلیــل تنهــا یکــی از عناصــر انســجام بخــش
متــن بــه هــدف نمایانــدن غنــای آن میپردازیــم ،تــا تنهــا گوش ـهای 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.

 .1تحلیل گفتمان متون اسالمی
گفتمــان در هــر برهـهای از زندگــی اجتماعــی انســان در چارچوبــی و رویكــردی خــاص تعریــف
و شناســانده شــده اســت و در شــكلگیری و تكویــن آنچــه امــروزه تحلیــل گفتمــان و تحلیــل
انتقــادی گفتمــان مطــرح میشــود ،تاثیــر بســزایی داشــته اســت .تحلیــل گفتمــان در میــان
علمــای اســامی در قالبهــای مختلــف ،نظیــر نقــد ادبــی ،علــم خطابــه و بالغــت کــه شــامل
بیــان و بدیــع میشــد ،تجلــی یافــت .از ابتــدا علمــای اســامی دریافتنــد کــه در متــن بــا واحــدی
بزرگتــر از جملــه ســر و کار دارنــد« .نـ ّ
ـص بــه عنــوان یــك اصطــاح ،از قــرون اولیــه اســامی کاربرد
داشــته اســت؛ بــا ایــن حــال علمــای اصــول ،همچــون مــروزی ،زرکشــی ،قشــیری و ...بــه تعریــف
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جامعــی از متــن نرســیدهاند و نگــرش رایــج از نظــر اصولییــن ایــن اســت کــه نـ ّ
ـص ســخنی اســت
کــه حــاوی حكمــی صریــح و یقینــی باشــد؛ بــدون گمــان احتمــال و تأویــل .بــه عبــارت دیگــر
نــص ســخنی اســت کــه یــک تأویــل دارد»(حمیــری .)47-37 :2008 ،در تعاریــف نحــوی از
متــن ،در واقــع عنصــر مهــم ،انســجام اســت« .در ایــن تعاریــف جمــات جزئــی از متــن هســتند
و متــن مجموع ـهای از جمــات کــه بــه گون ـهای یــک دور را نشــان میدهد»(پروینــی و نظــری،
 .)126 :1939در آثــار مربــوط بــه بالغــت ،کلماتــی از نوع اســتحكام ،انســجام ،پختگــی ،جزالت،
ســامت ،ســهل ممتنــع و  ...بســیار دیــده میشــود .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 ،میبینیــم کــه تــا عصــر مـا ،هیــچیــک از قدمــا تعریفــی بــرای اصطالحاتــی از نــوع
ً
«انســجام» یــا «اســتحكام» نیاوردهانــد .ظاهــرا مفصلتریــن بحــث در ایــن بــاب ،بحثــی اســت کــه
صاحــب أنــوار ّ
الربیــع ،در عنــوان انســجام آورده اســت« :انســجام در لغــت جــاری بــودن اســت و
در اصطــاح آن اســت کــه کالم از عذوبــت الفــاظ ،ســهولت ترکی ـب ،حســن ســبك برخــوردار و
خالــی از تعقیــد و تكلــف باشــد .فرهنــگ عــرب در تجزیــه و تحلیــل زبــان و متــون در چهــار زمینــۀ
تحقیقــی مبــدع رهیافتهــای بســیار جالبــی بودهانــد کــه عبــارت اســت از :نقــد ادبـی ،بالغــت
در مفهــوم یونانــی آن یعنــی خطابــه ،اصــول فقــه ،بالغــت در مفهــوم اســامی عربــی آن یعنــی
معانــی و بیان»(قومــی و آذرنــوا .)74 :1392 ،بنابرایــن میتــوان گفــت زبانشناســی امــروز پیــرو
و دنبالـهروی زبانشناســی کهــن اســامی اســت و بــا وجــود وجــوه افتراقــی کــه وجــود دارد نقطــۀ
مشــترک تمــام آنهــا بررســی زبــان اســت.
البتــه بایــد ایــن نكتــه را نیــز خاطــر نشــان شــویم کــه «مفاهیــم دانشــمندان اســامی در قــرن
دوازدهــم همــان مفاهیــم و رویكردهــای زبانشــناختی اســت کــه در دهــۀ هفتــاد قــرن بیســتم در
زبانشناســی اروپــا و آمریــكا در قالــب رویكردهــای کاربردشناســی مطــرح میگــردد؛ مفاهیمــی
همچــون جملــه ،کالم ،خوشســاخت ،متكلــم ،مخاطــب ،کالم اطالعاتــی ،کالم کنشــی ،معنــی
اولیه(صریــح) ،معنــی ثانویه(ضمنــی) ،موقعیــت ارتباطــی ،مقتضــای حال(موقعیتهــای مــورد
نیــاز) ،بافــت موقعیتــی و . ...جالبتــر اینكه در ســنت مطالعات زبانشــناختی اســامی ،فالســفه
و علمــای علــم کالم (بالغــت) همــان مراحلــی را طــی میکننــد کــه زبانشناســی اروپایــی در
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دهۀهــای اخیــر مطالعــات زبــان شــناختی گذراندنــد» (همــان .)61
همانطــور کــه بیــان شــد گفتمــان اســامی تأثیــر و حضــور پررنگــی در مقولــۀ گفتمــان دارد؛
امــری کــه بــه خوبــی بیانگر تأثیــر شــگرف گفتمــان اســامی در جدیدتریــن مباحث زبانشناســی
رایــج امــروز در جهــان غــرب اســت.

 .2جایگاه علمی امام رضا  gو آثار ایشان
امــام رضــا148( gـــ203ق) هشــتمین امــام شــیعه اثنیعشــری 20 ،ســال امامــت را بهعهده
داشــت .کنیــه امــام ابوالحســن و مشــهورترین لقبــش رضاســت(مفید ،1372 ،ج .)261 :2صابر،
رضــی و وفــی از دیگــر القــاب آن حضــرت اســت(امین عاملــی1418 ،ق ،ج  .)64 :2نقــل شــده
اســت کــه امــام کاظــم gبــه فرزندانــش میگفــت« :بــرادر شــما علیبــن موســی ،عالــم آل
محمــد است»(طبرســی1417،ق .)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 آنهــا
بــا ســربلندی تمــام بیــرون آمــد دلیــل کوچکــی بــر ایــن ســخن اســت .ایــن توانایــی و برتــری امــام،
ن ایشــان در ایــن
در تســلط بــر علــوم یکــی از دالیــل امامــت ایشــان اســت و بــا تأمــل در ســخنا 
ً
مناظــرات ،کامــا ایــن مطلــب روشــن میگــردد کــه ایــن علــوم جــز از یــک منبــع وابســته بــه الهــام
و وحــی نمیتوانــد سرچشــمه گرفتــه باشــد .امام رضــا  gحــدود 17ســال ( 200-183یــا )201
از دورۀ امامت خــود را در مدینه حضــور داشــت و از جایــگاه ویــژهای در میــان مــردم برخــوردار
بــود .خــود امــام در گفتوگویــی کــه بــا مأمــون درباره والیتعهدی داشــت ،در توصیــف ایــن
ی کــه مــن در
دوره گفتــه اســت :همانــا والیتعهــدی هیــچ امتیــازی را بــر مــن نیفــزود .هنگام ـ 
مدینــه بــودم فرمــان مــن در شــرق و غــرب نافــذ بــود و وقتــی ســوار بــر مرکــب خــود ،از کوچههــای
مدینــه عبــور میکــردم ،کســی عزیرتــر از مــن نبود(کلینــی ،1372 ،ج .)248 :8دربــارۀ جایــگاه
علمــی امــام در مدینــه نیــز از خــود ایشــان نقــل شــده اســت :مــن در مســجد پیامبر مینشســتم
و دانشــمندانی کــه در مدینــه بودنــد ،هــرگاه در مســئلهای درمیماندنــد ،همگــی بــه مــن ارجــاع
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ن را نــزد مــن میفرســتادند و مــن بــه آنهــا پاســخ میدادم(همــان ،ج:8
میدادنــد و سؤاالتشــا 
ی کــه بخواهیــم بــه برخــی از آنچــه دربــارۀ شــخصیت علمــی امــام رضــا gبیــان
 .)267در صورتـ 
شــده ،اشــاره کنیــم میتــوان بــه ســخنی از ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی اشــاره کــرد کــه میگویــد:
«امــام رضــا« gأعلــم النــاس» یعنــی داناتریــن مــردم اســت(معتزلی ،1393 ،ج.)254 :12
یکــی دیگــر از مســائلی کــه میتــوان بــه جایــگاه علمــی امــام رضاgپــی بــرد ،نــگاه بــه اســامی
شــاگردان ایشــان اســت؛ شــاگردانی کــه برخــی از آنهــا خودشــان از عالمــان و بــزرگان علمــی
عصــر خودشــان بودهانــد و بــه شــاگردی امــام هشــتمgافتخار میکردهانــد.
برخــی نویســندگان ،از امــام رضــا gبــه جــز احادیــث و اخبــاری کــه از آن حضــرت نقــل
کردهانــد یــا پاســخ کســانی کــه بــرای فهــم مســائل علــوم و معــارف بــه آن بزرگــوار مراجعــه کردهانــد
ً
ـا کتاب عیــون أخبــار ّ
الرضا بســیاری از ایــن مســائل را نقــل کــرده اســت ،تألیفاتــی نیــز ذکــر
مثـ
کردهانــد کــه صحــت انتســاب آنهــا نیازمنــد دالیــل کافــی اســت و اســتناد برخــی از آنهــا قابــل
اثبــات نیســت .از جملــه ایــن تألیفــات کتــاب «الفقــه الرضــوی» اســت کــه محققــان ،نپذیرفتهانــد
کــه ایــن کتــاب نوشــته امــام رضــا  gباشــد(فضل الله .)187:1377،اثــر دیگــری کــه بــه امــام
رضــا gنســبت داده شــده اســت« ،الرســالة الذهبیــه» در پزشــکی اســت .گفتــه شــده اســت کــه
امــام ایــن رســاله را در حــدود ســال ۲۰۱قمــری بــرای مأمــون فرســتاد و مأمــون بــرای نشــان دادن
اهمیــت آن دســتور میدهــد کــه بــا طــا نوشــته و پــس از آن در خزانــه دارالحکمــه نگهــداری شــود
و بــه همیــن مناســبت اســت کــه آن را رســالۀ ذهبیــه نامیدهانــد .بســیاری از علمــا بــر ایــن رســاله
شــرح نوشــتهاند(همان) .از دیگــر آثــار نســبت داده شــده بــه امــام رضــا « gصحیفــة الرضــا»
در فقه اســت کــه انتســاب آن بــه ایشــان ثابــت نشــده اســت .کتاب دیگــری کــه بــه امــام رضــا g
ً
نســبت داده شــده اســت ،کتــاب «محــض اإلســام و شــرایع الدیــن» اســت کــه ظاهــرا اطمینانــی
بــه انتســاب ایــن کتــاب بــه امــام نیســت(همان).
2ـ  .1خطبۀ غدیریه
غدیــر خــم نقطــه اوج اســام اســت .روز اکمــال دیــن و اتمــام نعمتهــای الهــی بــر امت اســامی
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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  gو خانــدان پاکــش دعــوت کــرد .عظمــت ایــن روز همــواره مــورد
تأکیــد پیشــوایان دیــن و ائمــه معصومیــن  bقــرار گرفتــه و هــر یــک از امامــان بــه فراخور حــال در
خصــوص ایــن روز بــزرگ بیاناتــی داشــتهاند .از جملــه آنهــا خطبـهای اســت کــه از حضــرت رضــا
 gدر ایــن بــاره ایــراد شــده اســت .امــام در فرازهــای مختلــف از «خطبــه غدیریــه» ویژگیهــا و
اهمیــت ایــن روز بــزرگ را بیــان میکنــد؛ زیــرا در ایــن روز فــرج و گشــایش بزرگــی حاصــل شــده
کــه مشــکالت و نابســامانیها را مرتفــع ســاخته اســت .حضــرت در ایــن خطبــه بیــان میدارنــد:
هرچنــد «علــی راه خداســت» امــا در راه متوقــف نشــوید ،زیــرا راه بــرای پیمــودن و رســیدن بــه
مقصــد متعالــی هســتی اســت؛ ایشــان تأکیــد دارنــد که تفســیر قــرآن ،ســنت پیامبــر ،nمعرفت
دینــی و شــیوه زندگــی را از علــی gبیاموزیــد تــا در پیشــگاه الهــی گرفتــار شــرک و کفــر نشــوید.
تمامــی ایــن مســائل و نــکات آموزنــده و تأثیرگــذار را میتــوان در بافــت متــن خطبــه و اصــول زبانی
بــه کارگرفتــه شــده در آن درک کــرد .ایــن خطبــه در کتــاب «إقبــال األعمــال» مرحــوم ســید ابــن
طــاووس ،فصــل ششــم ،بــاب پنجــم ذکــر شــده اســت کــه در ادامــه مــرور میکنیــم .قابــل ذکــر
اســت کــه بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن متــن خطبــه و تکــرار بخشهایــی از آن هنــگام اســتناد بــه
هریــک از عناصــر انســجام واژگانــی ایــن امــر بــه اطالــه و تکــرار قســمتهایی از خطبــه انجامیــده
اســت.
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وس إ َلــى خ ْدر َهــا قیـ َـل َمــا َ
اللــه َك َمــا ُتـ َـز ُّف ْال َعـ ُـر ُ
ـذ ِه
ـ
ه
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ـ
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َ ِ«إذا كان یــوم ال ِق َیامـ ِـة زفــت أربعــة أیـ ٍ
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ـال َیـ ْـو ُم ْال ْض َحــى َو َیـ ْـو ُم ْالف ْطــر َو َیـ ْـو ُم ال ُج ُم َعــة َو َیـ ْـو ُم الغدیــر َو إ َّن َیـ ْـو َم الغدیــر َب ْیـ َ
الیــام قـ
ـن الض َحى
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َو ْالف ْطــر َو ال ُج ُم َعــة كالق َمــر َب ْیـ َ
ـن الك َواكـ َ َ َ ْ ُ
ُ
َْ
ـار
ِ
ِ
ـب و هــو الیــوم الـ ِ
َِ ِ
ـذی نجـ َـا ِفیـ ِـه ِإبر ِاهیــم ال ًخ َ ِلیــل ِ ْمــن النـ ِ
َ َ َ ُ ِ ُ ْ ً َّ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ َّ
ْ َ َ َّ
ِّ
َّ
ُ
َ
ـی َعل ّیــا أمیـ َـر ال ُم ْؤمنینَ
َ
ِّ
ـذی أكمــل اللــه ِبـ ِـه الدیــن ِفــی ِإقامـ ِـة الن ِبـ ِ ِ
ِِ
فصامــه َشــكرا ِللـ ِـه و هــو الیــوم الـ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َع َلمـ ًـا َو أ َبـ َ
ـان َفض َیل َتـ ُـه َو و َص َاء َتـ ُـه َف َصـ َ
ـام ذلــك ال َیـ ْـو َم َو إنـ ُـه ل َیـ ْـو ُم الك َمــال َو َیـ ْـو ُم َم ْرغ َمــة الشـ ْ
ان َو
ط
ـی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِّ
ـوم الــذی َ
الشـ َ
الیـ ُ
ـیعة ُومح ّبــی آل ُم َح َمـ ٍّـد  ،وهــو َ
عمـ ُـد اللـ ُـه فیـ ِـه إلــی مــا َع ِملـ ُـه
ی
یــوم تقبــل أعمــال
ِ
ِ ِ ً ِ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ ََ َ ُ
ُ
َ َ ُ
ً
ُ ُ
کرسـ َّ
ـی کرامـ ِـة
ـذی یأمــر ِجبرئیــل  gأن ینصــب ِ
المخا ِلفــون فیجعلــه هبــاء منثــورا وهــو الیــوم الـ ِ
َ َ ُ َ
ُ
َ َ ُ
َ
اللــه بــإزاء َبیــت َ
المعمـ َ َ ُ
َّ
ـماوات
ـور ویصعــده ِجبرئیــل  gوتجت ِمــع إلیـ ِـه المالئکــة ِمــن جمیـ ِـع السـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٍّ
ـد آدمg
غفرون ِل ِشــیع ِة أمیـ ِـر الم ِ
ـد ویســت ِ
ویثنــون علــی محمـ ٍ
یهم ِمن ولـ ِ
ؤمنیــن واألئمـ ِـه  bوم ِحب ِ
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َ
َ
ُ
ـرام الکاتبیـ َ
ـوم الــذی َی ُأمـ ُـر اللـ ُـه فیــه الکـ َ
الیـ ُ
وهـ َـو َ
الق َلـ َـم َعــن ُمح ِّبــی أهـ َ
ـت
ـن أن َیرف ُعــوا
ِ
ِ ِ
ِ
ـل البیـ ِ
ِ َ ًِ
َ ً
َ ُُ َ ََ
َ
َ
ُ
َ ُ َ َّ
َ
َ َ َ ّ
َ
ـد
یهــم شــیئا ِمــن خطایاهــم کرامــة ِلمحمـ ٍ
ِ
ـام ِمــن یـ ِ
وشــیع ِت ِهم ثالثــة أیـ ٍ
ـوم الغدیـ َ ِـر ،وال یکتبــون عل ِ
َ
ـوم الــذی َیزیــدُ
وذوی َرحمــةُ ،
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
الیـ ُ
ُ
َ
وهـ َـو َ
َ
ٍّ
ِ ِ ِ
ـذی جعلــه اللــه ِلمحمـ ٍ
ِ
وعلــی واألئمـ ِـة .وهــو الیــوم الـ ِ
ـد وآ ِلـ ِـه ِ
النــارُ ،
َّ
وإخوانــه َوی ُ ُ ُ
اللـ ُـه فــی حــال َمــن َع َبـ َـد فیــه َووسـ َـع َع َلــی َعیالــه َونفســه َ
وهـ َـو
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
عتقـ َـه اللــه ِمــن ِ
ً
َِ َ ُ
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
قبــوال .وهـ َـو َیــومُ
َ ُ
وذ َنبهــم َمغفــورا وعملهــم َم ُ
ـذی یجعــل اللــه ِفیـ ِـه ســعی الشــیع ِة مشــکورا
الیــوم الـ ِ
َ
َ ُ َ
َ
َ َّ َ ُ َ
َ ُ َ
َ ُ َ َ
ید
ـط الـ ِـو ِزر ویــوم الحبـ ِ
ـرب ویــوم ت ِ
ت ِ
والع ِ
حطیـ ِ
ِالعلـ ِـم ویــوم البشــار ِة ِ
ـاء والع ِطیـ ِـة ویــوم نشــر ِ
ـس الکـ ِ
نفیـ ِ
ّ
َ
جاب فیــه ُّ
ـوم َ
ـوم ُیسـ َـت ُ
الموقـ َ
َ ُ
ـاءَ ،ویـ ُ
األکبــرَ ،ویـ ٌ
ّ
الدعـ ُ
َ
ـواد ،
ـزع السـ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـس الثیـ ِ
ـف العظیـ ِـم ،ویــوم لبـ ِ
َِّ
ـاب ونـ ِ
ـوم َنفــی ُ
اله ُمـ َ ُ َّ
ُ
ـوم الشــرط َ
َ ُ
المؤمنیـ َ
َ
المشــروط َویـ ُ
َویـ ُ
ـن .وهو
ِ
ِ
ذن ِبی ِشــیع ِة أمیـ ِـر ِ
ـوم ویــوم الصفــح ِعــن م ِ
ِ
ِ
َ ُ ّ َ
ـوم إکثـ َّ
ـوم عیــد أهـ َ
َ ُ
ـبقةَ ،ویـ ُ
ـاة َع َلــی ُم َح َّمــد وآل ُم َح َّمـ َ ُ ِّ
ـت
ـار الصـ ِ
یــوم السـ ِ
ٍ
ـل بیـ ِ
ِ
ـد ،ویــوم الرضــا ،ویـ ِ ِ ِ
ٍ ِ
َ ُ َ َ
َ ُ َ
َ َ ُ َُ
َ ُ
ُ َ َّ
ِّ َ َ ُ
اجـ َـر ِةَ ،وی ُوم
ـوم ق ُبــول األعمـ
ـد ،ویـ
ـال ،ویــوم طل ِب الزیــاد ِة ویــوم ِاسـ ِـتراح ِة الم ِ
محمـ ٍ
ؤم ِنین ویــوم المت ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ُّ ُ
ـوم الع َ
َ
َ
َ ُ
التـ َـو ُّددَ ،ویـ ُ
ـوم ُ
َ ُ َّ َ
باد ِة
الو ُصـ
ِ
ـرک الک ِ
ـول إلــی َرحمـ ِـة اللـ ِـه ،ویــوم الت ِزکیـ ِـة ،ویــوم تـ ِ
ـوب ویـ ِ
بائـ ِـر والذنـ ِ
ِ
ً
ً
َ ُ َ
َّ
کان َک َمــن َ
ـنَ ،ف َمــن َف َطـ َـر فیــه صائمـ ًـا ُمؤمنـ ًـا َ
الصائمیـ َ
أطعـ َـم ِفئامــا ِوفئامــا – إلــی أن
ِ ِ ِ
ویــوم ت ِ
ِ
فطیـ ِـر ِ ِ
َ
َ
َ
ً ُ
َ
ـال :م َائـ َـه ألــفَ .و ُهـ َـو َیـ ْـو ُم َّ
َ
ُ
الت ْه ِن َیـ ِـة ُی َه ِّنــی
ُعـ َّـد َعشــرا ،ثـ َّـم قــالَ :أو تـ
ٍ
الفئــام؟ قــال :ال ،قـ ِ
ـدری مــا َ ِ
ِ
َ َ
َ ْ
َّ َّ
َْ ُ ُ ْ َْ ًَ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ُ ْ
َ
ین ِب َول َیـ ِـة
ـن ال ُم َت َم ِّسـ ِـك
ـذی َج َعل َنــا ِمـ
ـاه َیقــول ال َح ْمـ ُـد ِللـ ِـه الـ
بعضكــم بعضــا فـ ِـإذا ل ِقــی المؤ ِمــن أخـ
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َّ
َّ
ُ
َ
َ
ـن أهــل الیمــان فمـ ْ
الئ َّمــةَ bو ُهـ َـو َیـ ْـو ُم الت َب ُّســم فــی ُوجــوه النــاس مـ ْ
و
ـن
ـ
ی
ن
م
ؤ
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ال
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ـ
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م
أ
ـن ت َب َّسـ َـم
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ْ
ـف َح َاجــة َو َب َنى َلهُ
َ
َ
َ
ِفــی وجـ ِـه أ ِخیـ ِـه یــوم الغ ِدیـ ِـر نظــر اللــه ِإلیـ ِـه یــوم ال ِقیامـ ِـة ِبالرحمـ ِـة و قضــى لــه ألـ
ٍ
َ ً
ْ
َ َ َ َّ
ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
اللهُ
ق ْصــرا ِفــی ال َج َّنـ ِـة ِمــن در ٍة بیضــاء و نضــر وجهــه و هــو یــوم الزینـ ِـة فمــن تزیــن ِلیــو ِم الغ ِد ِیر غفــر
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ ً َ َ َ َ َّ
ـون َلـ ُـه ْال َح َسـ َـنات َو َی ْر َف ُع َ
اللـ ُـه إ َل ْیــه َم َلئ َكـ ًـة َی ْك ُت ُبـ َ
ون
لــه كل خ ِطیئـ ٍـة ع ِملهــا ص ِغیــرة أو ك ِبیــرة و بعــث
ِ ِ ِ
ِ
ً
ً
ْ َ َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َّ َ َ
ـل ذ ِلــك ال َیـ ْـوم فــإن َمــات مــات شــهیدا َوإن عــاش عــاش َســعیداَ ،و َمــن
ـل ِمثـ
ـات ِإلــى ق ِابـ
لــه الدرجـ ِ
ِ
ِ
ُ ً َ َ
َ
ِّ ِّ
کان َک َمــن َ
أطعـ َـم ُمؤمنـ ًـا َ
َ
أطعـ َـم َجمیـ َـع َ
َ َ ََ
ؤمنــا أدخــل اللـ ُـه ق َبر ُه
األنبیـ ِ
ـاء والصد ِیقیــن ،ومــن زار ِفیـ ِـه م ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ
ون ب َّ
َسـ َ ُ ً َ َ ّ َ
ـف َم َلـ ُ َ ِّ ُ َ
الج َّنـ ِـه .وفــی
ـوم ســبعون ألـ
ٍ
ِ
ـبعین نــورا ووســع ِفــی قبـ ِـر ِه ویــزور قبــره کل یـ ٍ
ـک ویبشـُـر ِ
َ َ ََ َ
ُ َ ََ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ـابع ِة
ـماوات السـ
ـوم الغ ِدیـ ِـر عــرض اللــه ِل ِوالیـ ِـة علــی أهـ
ـبع فســبق إلیهــا أهــل السـ ِ
ـل السـ ِ
یـ ِ
ـماء السـ َ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َّ َ َ َ
ُ
الم ُ
البیــت َ
َ َّ َ
ُ َّ
الراب َعــة َف َز َّی َنهــا ب َ
ـور ،ثـ َّـم َسـ َـب َق إلیها
عمـ
فزیــن ِبهــا العــرش ،ثــم سـ َـبق إلیهــا أهــل السـ ِ
ـماء َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ ُ َ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ُّ
َ َّ َ
ُ َّ
الک َ
عب ِة،
ین ف َســبقت َمکــة ف َز َّی َنهــا ِب
ـب ،ثـ َّـم َع َرضهــا َعلــی األر ِض
أهــل السـ ِ
ـماء الدنیــا فزینهــا ِبالک ِ
واکـ ِ
ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ ُ َ َ َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ
ُ َ َ ُ َ َّ
بأم ِیر
ـد  ،nثــم ســبقت إلیها الکوفــه فزینهــا ِ
ثــم ســبقت إلیهــا الم ِدینــة فزینهــا ِبالمصطفــی محمـ ٍ
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َ ُ
َََ َ ََ
َ َ َ
َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
الثـ ُـه ج َبــالَ :ج َب ُل َ
َ
وج َبل
ـق
الع ِتیـ
ـل أقـ َّـر ِبذ ِلک ث
الجبــال فــأول جبـ
الم ِ
ؤم ِنیــن  ،gوعرضهــا علــی ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
الجواهــرُ ،ثـ َّـم َسـ َـب َقت َإل َ
ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ َ
یهــا
الفیــروز ِج وجبــل الیاقـ ِ
ـوت ،فصــارت هـ ِ
ـذ ِه ِ
الجبــال ِج َبالهــن و َأفضــل َ ِ ِ
َ ٌ
َ َّ
ُ ُ
الذ َهــب والف َّضــة َ ،ومــا لــم َیقـ ُّـر بذلـ َ
ـال َأخـ َـرَ ،ف َصـ َ َ
ـک َولــم َیقبــل َصـ َ
ـارت ال ت ِنبــت
ـادن
ِجبـ
ـارت معـ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ َ
َ ً ََ َ
ـاه فمــا ق ِبــل ِمنهــا صــار ِملحــا أجاجــا ،وعرضهــا ِفــی
المیـ ِ
ـوم علــی ِ
شــیئا .وعرضــت ِفــی ذ ِلــک الیـ ِ
َ
َ
َ َ ََ
َ َ َ
َ َ ُ ّ ُ َّ َ َ َ
َ
َ
َ ُ َ ِّ َ َ َ
َّ َ
قبــل صــار مــرا ،ثــم عرضهــا ِفــی
ـوم علــی النبـ ِ
ذ ِلــک الیـ ِ
ـات فمــا ق ِبلــه صــار حلــوا طیبــا ،ومــا لــم ی ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ـار ف ِصیحــا ُمص ِّوتــا َو َمــا أنک َرهــا صـ َ
الیــوم علــی الطیــر فمــا قبلهــا صـ َ
ـار أخـ َـر َس ِمثــل االلکــن،
ذ ِلــک ِ
ِ
ِ
ََ ُ
َ َ
َ َ
ُ ّ َََ
ُ
ــل ُ
َ
المؤمن َ
یــن فــی ُق ُلوبهــم ُ
ــة ِفــی
والء
ومث
دیــر ِخــم کمثــل ِالم ِ
الئک ِ
أمیرالم ِ
ِِ
ِ
ؤمن ِیــن ِفــی یــوم ِغ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ََ
َ
ُ
ـن فــی َیــوم الغدیــر َمثــل إبلیـ َ
ـسِ ،وفــی هــذا
ســج ِ
ِ
ود ِهم لِدم ،ومثــل مــن أبــی ِوالیــة أمیـ ِـر الم ِ
ِ ِ
ؤم ِنیـ ِ
ِ
َ
ُ
ُ َ َ َ ُ َ ُ
ُ َ َّ ّ
الیــوم َ َ
إال َ
َ
وکان
أکملــت لکــم ِد َینکــم﴾ (المائــدهَ ،)۶۸ ،وما َب َعث اللــه ن ِبیــا
ـذه اآلیــة﴿ :الیــوم
أنزلــت هـ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َ
َ
َ ُ َ
َ َ
ـد ِه ِفــی
یــوم ب ِ
ـوم الغ ِدیـ ِـر ِعنــده وعـ ِـرف حرمتــه إذ نصــب ِلم ِتـ ِـه و ِصیــا وخ ِلیفــة ِمــن بعـ ِ
عثـ ِـه ِمثــل یـ ِ
َذلـ َ
ـک َ
الیوم»(ســید ابــن طــاووس1996،م ،ج.)464 :1
ِ
حضــرت در فــرازی از ابتــدای ایــن خطبــه میفرمایــد :همانــا (برتــری) روز غدیــر در میــان عیــد
قربــان و فطــر و جمعــه ماننــد درخشــندگی مــاه اســت در بیــن ســتارگان و آن روزی اســت کــه
ابراهیــم خلیــل از آتــش نمــرود نجــات یافــت .عیــد غدیــر بزرگتریــن عیــد امــت اســام اســت؛ چرا
کــه واقعــۀ غدیــر ممیــز میــان حــق و باطــل و اســام نــاب و تحریــف شــده اســت و بــه واقــع پذیــرش
والیــت علــی  gتســلیم در برابــر اســام حقیقــی اســت .حضــرت در ادامــه میفرمایــدُ :
«هـ َـو
ًَ
ْ َ ْ ُ َّ
َ َ َ ً َ ََ َ َ َ
َ ْ َ َ َّ
ْ ْ
اللـ ُـه بــه ِّ
ـن فــی إ َق َامــة َّ
الدیـ َ
النبـ ِّ
ـان ف ِضیل َتـ ُـه َو
ـی َع ِل ّیــا أ ِمیـ َـر ال ُمؤ ِم ِنیــن علمــا و أبـ
ـذی أكمــل
ِ ِ
الیــوم الـ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ِو َص َاءتـ ُـه»؛ آن روزی اســت کــه خداونــد بــا منصــوب نمــودن علــی  gبــه عنــوان علــم و شــاخص
هدایــت و آشــکار ســاختن فضیلــت و وصایــت او توســط پیامبــر اکــرم  nدین خــود را کامــل نمود.
علــی  gشــاخص 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 مـیدارد« .آن چنانکــه در زیــارت جامعــه کبیــره
ُ
«و َهـ َـدی َمــن َ
میخوانیــم َ
ِاعت َصـ َـم ِبکــم» 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 .همچنانکــه پیامبــر اکــرم nنیــز 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 ،همانانکــه پیشــوایان هدایــت و چراغهــای
شــب تــار هســتند ،آنــان هیــچ گاه شــما را از مســیر هدایــت بــه ســمت گمراهــی ســوق نخواهــد
داد»(حنفــی قنــدوزی1422 ،ق ،ج.)382: 1
امــام رضــا  gدر ادامــۀ خطبــه میفرمایــد :روز غدیــر ،روز کمــال و روز بــه خــاک مالیــدن بینــی
شــیطان و روز قبولــی اعمــال شــیعیان و محبــان آل محمــد  nاســت و آن روزی اســت کــه خــدای
متعــال تمــام اعمــال مخالفینــش را ســاقط نمــوده و نابــود میســازد .غدیــر عــاوه بــر اینکــه روز
اکمــال دیــن اســت ،میتوانــد روز کمــال و تکامــل هــر مســلمان مؤمنــی باشــد ،چــرا کــه پذیرفتــن
والیــت علــی gو اوالدش گام نهــادن در مســیر کمــال و تعالــی اســت .شــیطان نیــز همــواره
امیــدوار اســت کــه از راهــی بتوانــد انســانها 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 کس ـیکه
َ َ ُ
قبــل
بــه بیراهــه رفتــه اســت ،عبادتــی از او پذیرفتــه نمیشــود ،آن چنانکــه در روایــت داریــم« :ال ی
َ َ
ـان َعبـ ّ َ
اللـ ُـه إیمـ َ
أعدائ ِه»(همــان)365 :؛ خداونــد ایمــان هیچ بنــده ای را
ـد إال ِب ِوالی ِتـ ِـه و البرائـ ِـة ِمــن ِ
ٍ
نمیپذیــرد مگــر بــه والیــت علــی و برائــت از دشــمنان او.

 .3انسجام
از منظــر دانــش زبانشناســی ،انســجام ابــزار زبانــی اســت کــه نقــش اساســی را در تحقق متنیت
یــا ســاختار متــن ایفــا میکنــد .انســجام بــه مناســبتهای معنایــی اشــاره میکنــد کــه میــان
عناصــر یــک متــن وجــود دارد و بــه واســطۀ عمــل آنهــا تعبیــر برخــی از عناصــر متــن امکانپذیــر
اســت .انســجام مجموعــۀ همــه زیباییهایــی شــعر و نثــر و یــک مفهــوم معنایــی است(شــفیعی
کدکنــی .)369 :1376 ،ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار توســط مایــکل هالیــدی و رقیــه حســن
در کتــاب «انســجام در انگلیســی» مطــرح شــد .آنهــا انســجام را یــک مفهــوم معنایــی میداننــد
کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره میکنــد و شناســایی متــن از غیــر متــن را میســر
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

133

134
میســازد ( .)Halliday and Hassan, 1976:4-6بــر اســاس ایــن تعریــف ،متــن یــک واحــد
معنایــی اســت کــه در آن معنــا بــه کمــک ابزارهــای ویــژه موجــود در متــن کــه شــامل ابزارهــای
دســتوری و واژگانــی اســت و ارتبــاط میــان آنهــا دریافــت میگــردد .بــه عبــارت دیگــر ،الیــه
معنایــی متــن بــه وســیلۀ الیــۀ دســتوری و واژگانــی تحقــق یافتــه و در نهایــت ایــن الیــه نیــز توســط
نظــام گفتــاری و نوشــتاری (دســتگاه صوتــی و امالیــی) نمــود پیــدا میکنــد .بــر ایــن اســاس
انســجام متــن بــه واســطه ســه عامــل بــه وجــود میآیــد .1 :انســجام واژگانی  .2انســجام دســتوری
 .3انســجام پیوندی(ربطی)(همــان.)5-6 :
 .1 –3بررسی عامل انسجام در متن
هالیــدی و حســن ســال  1976عوامــل انســجام در زبــان انگلیســی را معرفــی کردنــد .هنگامــی
کــه ســخن از انســجام در گفتــار و نوشــتار میآیــد ،مقصــود تمــام آن روابــط معنایــی اســت کــه
میــان عناصــر ســازندۀ کالم برقــرار میشــود تــا بــه خواننــده یــا شــنونده ایــن طــور القــا کنــد کــه
سلســلهای بــه هــم پیوســته و مرتبــط از کالم را پــی میگیــرد .بنابرایــن «آنچــه متــن را یكپارچــه
و منســجم میســازد ،انســجام اســت .انســجام متــن حاصــل روابــط جملههــای آن بــا یكدیگــر
اســت(به نقــل از راســتانی .)۱۳۹۸ ،انســجام ممكــن اســت در بردارنــدۀ پیوندهــای واژگانــی بیــن
جمــات باشــد ،تكــرار کلمــات یــا کاربــرد کلمــات مرتبــط .انســجام همچنیــن در بردارنــدۀ کلمات
ربطــی اســت کــه نشــانگر روابــط گوناگــون (زبانــی ،مكانی و منطقــی) در مفهــوم وســیع کلمه بین
جمــات اســت .همچنیــن ممكــن اســت در بــر دارنــدۀ ارجــاع کلماتــی باشــد کــه بــه یــك جملــۀ
پیشــین یــا مــوارد نادرتــر بــه جملــۀ بعــدی ارجــاع میدهــد .بــه عنــوان ســخن آخــر در تکمیــل
بحــث انســجام بایــد گفــت« :انســجام جایــی بــه وجــود میآیــد کــه در آن ،تفســیر برخــی از عناصر
در گفتمــان بــه عناصــر دیگــر وابســته باشــد .یكــی پیــش انگاشــت دیگــری اســت ،بــه گونـهای که
نمیتــوان بــه طــور مؤثــر یكــی را بازگشــایی کــرد مگــر بــا توســل بــه دیگــری .هنگامــی کــه ایــن
اتفــاق میافتــد یــك رابطــۀ انســجامی برقــرار میشــود و در نتیجــه ایــن دو عنصــر ،پیــش انگارنــده
و پیــش انگاشــته شــده ،حداقــل بــه طــور بالقــوه در یــك متــن یكپارچــه میشــود»(همان).
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 .2–3تفاوت انسجام و پیوستگی
انســجام و پیوســتگی مفاهیمــی نزدیــک بــه یکدیگرنــد و گاهــی بــه جــای یکدیگــر بــه کار
میرونــد ،امــا عمدتــا از یکدیگــر متمایزنــد« .تفــاوت انســجام و پیوســتگی تقریبــا مثــل فــرق
صــورت بــا محتواســت»(الینز .)342 :1383 ،انســجام بــرای نشــان دادن ایــن مســئله اســت كــه
آیــا جمــات یــک متــن بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد یا خیــر .انســجام ظاهــر و تصویــری از متن اســت
امــا پیوســتگی بــه پیامهــای زبانــی متکــی اســت کــه از ســوی خواننــده دریافــت میشــود .عامــل
انســجام فقــط رابطــۀ میــان کلمــات و عناصــر پیونــدی درون متــن نیســت ،بلكــه عامــل دیگــری
اســت فراتــر از جملــه کــه آنرا پیوســتگی یــا ارتبــاط مطالــب مینامیم(بــه نقــل از راســتانی،
 .)۱۳۹۸بــرای روشــنتر شــدن ایــن موضــوع میتــوان گفــت:
علی :این روزها هوا سرد شده است.
آرش :االن پنجره را میبندم.
در متــن مذکــور بــا اینكــه هیــچ پیونــد آشــكاری میــان دو جملــه دیــده نمیشــود ،آنهــا را کامــا
بــه هــم مرتبــط میدانیــم .دانــش پیشــین آرش باعــث میشــود جملــه علــی را ایــن گونــه تعبیــر
کنیــم؛ چــون ایــن روزهــا هــوا ســرد شــده اســت ،پنجــره را بایــد بســت« .پیوســتگی بــه تجربیــات
مشــترک میــان افــراد و بافــت و موقعیــت کاربــردی بســتگی دارد .بــه همیــن خاطــر در گونــه
محــاورهای بیشــتر دیــده میشــود و حــوزۀ کاربــرد آن بــه گســتردگی انســجام نیســت»(همان).
در واقــع خواننــده یــا شــنوندۀ متــن تــاش میکنــد زنجیــرهای از جمــات یــک متــن را
مجموعـهای 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
میشــود .برداشــتی کــه نویســنده از زمینــۀ قبلــی مخاطبــان خــود دارد او را وادار میســازد کــه
ّ
پیشف رضهایــی را دربــارۀ آنهــا مســلم بدانــد و همیــن پیــش فرضهــا عامــل اصلــی تعییــن
ســازمان بالغــی متــن میشــوند .اینكــه چــه مطالبــی و چــه نكاتــی اصــوال بایــد گفتــه شــود یــا
نشــود ،در حقیقــت بیشــتر امــری کالمــی اســت تــا زبانی»(صلــح جــو.)25: 1377،
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 .3- 3ابزارهای انسجام
هالیــدی و حســن ،عوامــل انســجام متــن را بــه ابتــدا بــه ســه گــروه کلــی تقســیم میکننــد:
انســجام دســتوری ،انســجام واژگانــی و انســجام پیوندی(ربطــی) .ســپس بــرای هــر کــدام از آن
عوامــل انســجامی ،زیــر مقولههایــی بــه ایــن ترتیــب در نظــر میگیرنــد:

 .1-3-3انسجام واژگانی
پیونــد واژگانــی از عناصــر انســجامی در ســطح واژگان اســت .ایــن نــوع انســجام بــر اثــر انتخــاب
واژههــای مرتبــط بــه دســت میآیــد و حــوزۀ وســیعی دارد« .پیونــد واژگانــی متــن را حضــور
واژهــای مشــابه و مرتبــط پدیــد مـیآورد .موضــوع هــر گفتــه و نوشــته ایــن امــر را تامیــن میکنــد.
گوین ـ دهای کــه دربــارۀ هــوا حــرف میزنــد بــه ناچــار از کلماتــی نظیــر هــوا ،هــوای گــرم ،هــوای
ســرد ،درجــۀ رطوبــت؛ ابــری ،نیمــه ابــری ،آفتابــی ،خنــك ،مالیــم ،بارانــی و ...اســتفاده خواهــد
ت اســت از :همآیــی و تکــرار ،ایــن دو عنصــر و
کرد»(همــان  .)24:عناصــر انســجام واژگانــی عبــار 
زیــر مجموعههــای آن باعــث موســیقایی و محتواییتــر شــدن متــن میگــردد و بــا تداعــی مفاهیــم
در ذهــن خواننــده و شــنونده بــه گیرایــی و جذابیــت متــن میانجامــد.
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 .2-3-3انسجام دستوری
منظــور از انســجام دســتوری ایــن اســت که ســاخت جمــات و عناصر دســتوری باعث انســجام
متــون گــردد .ماننــد جایگزیــن کــردن ضمیــر بــه جــای اســمی کــه قبــا در متــن ذکــر شــده
اســت« .انســجام دســتوری بــه واســطه عواملــی در متــن تحقــق مییابــد کــه در دو بخشعمــده:
ی غیرســاختاری قابــل بررسیاســت»(-7
انســجام دســتوریســاختاری وانســجام دســتور 
.)Halliday and Hassan,2002:6
 .3-3-3انسجام پیوندی
در درون هــر متنــی ،نوعــی رابطــۀ معنایــی و منطقــی وجــود دارد کــه پیكــرۀ متــن را بــه هــم پیوند
میدهــد .در تعریــف عناصــر پیونــدی زبــان میتــوان گفــت« :پیونــد ربطــی ،انســجامی اســت کــه
بایــد بیــن جملههــا برقــرار شــود .در هــر زبــان کلمــات و عباراتــی هســتند کــه نقــش آنهــا انتقــال
خواننــده و شــنونده از جملـهای 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 هذیــانوار میگــردد .ایــن عناصــر ربطــی پیونــدی را میتــوان بــه چهــار نــوع اضافــی ،ســببی،
تقابلــی و زمانــی تقســیم کــرد.

 .4عوامل انسجام واژگانی
در ادامــه ضمــن بیــان عوامــل انســجام واژگانــی بــه نمونـهای از خطبــۀ غدیریــه و تحلیــل هریــک
از ایــن عناصــر خواهیــم پرداخــت.
 .1-4همآیی
یكــی مهمتریــن ابزارهــای انســجام واژگانــی متــن ،عنصــر همآیــی اســت .ایــن بخــش از
عوامــل انســجامی ،پیچیدهتریــن بخــش انســجام واژگانــی محســوب میشــود کــه دارای شــمول
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معنایــی اســت .موضــوع همآیــی واژگانــی 1در زیرمجموعــه پژوهشهــای مربــوط بــه تعبیرهــای
اصطالحــی 2بــه ویــژه ترکیبهــای واژگانی3میگنجــد .اصــاح 4از ســوی فرهنگنــگاران شــرق
اروپــا بــه ویــژه روسهــا بــرای داللــت بیشــتر بــر پژوهشهــای واژگانــی و قاموســی از جملــه همآیی

5

و اصطالحــات 6بــه کار رفت(طالبــی.)59 :2008 ،
منظــور از همآیی«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 میگیرنــد»( امیری خراســانی
و علــی نــژاد .)20: 1394 ،گاهــی ارتبــاط میــان دو واژه بــه انــدازهای قــوی اســت کــه بــه محــض
شــنیدن یــك واژه ،واژه دیگــر در ذهــن تداعــی میشــود و انتظــار م ـیرود همــراه آن بــه کار رود.
ایــن ارتبــاط قــوی ،نقــش بســزایی در انســجام و پیوســتگی دارد(ولیئــی .)75 :1395 ،همآیــی بــه
طــرق مختلــف در متــون بــه چشــم میخــورد کــه عبــارت انــد از  .1 :تضــاد  .2همآیــی دســتوری
 .3مراعــات النظیــر.
 .2-4تضاد
تضــاد در بردارنــدۀ مفاهیــم متضــاد اســت کــه بیــن گــروه واژگان اســمی و فعلــی نمــود پیــدا
میکنــد« .بــه کارگیــری تضــاد در ســخن عــاوه بــر انســجام متــن زیباییهــای خاصــی دارد کــه
از جملـ ه آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :انبســاط خاطــر :حضــور یــک پدیــده در ذهــن
بــر اصــل تضــاد ،متضــادش را تداعــی و حاضــر میکنــد .ایــن بدیــن معناســت کــه ذهــن بیــن
یــک پدیــده و متضــادش رابطــه برقــرار میکنــد .ایــن رابطــه اگــر نــو باشــد ،شــاد کننــده اســت.
روشــنگری :تضــاد از نظــر شــناخت پدیدهــا و امــور بزرگتریــن نقــش را بر عهــده دارد .اصــوال یكی
از اســباب شــناخت جهــان تضــاد اســت؛ مثــا اگــر تاریكــی نبــود نور معنــا نداشــت .تاکیــد :تضاد
میتوانــد بــه کالم تاکیــد ببخشــد .ملمــوس ســاختن و تجســم بخشــیدن عواطــف و مفاهیــم:
1. colloction
2. phraseology
3. word combinations
4. phraseology
»5. collocations
6. idioms
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تضــاد ضمــن روشـنگری ،قــدرت ملمــوس ســاختن و تجســم بخشــیدن دارد و ایــن نقــش از نظــر
زیبایــی آفرینــی از همــه مهمتــر اســت(وحیدیان کامیــار .)63 :1387 ،امــام رضــاgدر خطبــه
مزبــور بیشــتر از تضادهایــی بهــره جســته کــه اثبــات یــک عنصــر ،نفــی عنصــر دیگــر را میطلبــد،
بــرای مثــال در عبــارت:
َ َ
ُ َ ْ
لحــا َا ً
الیــوم َع َلــى المیــاه َفمــا قبــل منهــا َصــار م ً
َ
وع َرضهــا فــی ذلــك
جاجــا،
ِ
ِ
«وع ِرضــت فــی ذلــك ِ
َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ
َ ََ
ُ
َ َ
َ َ
َ
َّ َ
مالـ ْـم َی ْقبـ ْـل َصـ َ
ـار ُمـ ًّـرا ،ثـ ّـم َع َرضهــا ِفــی ذ ِلــك
ـات فمــا ق ْب ِلــه صــار حلــوا طیبــا ،و
الیــوم علــى النبـ ِ
ِ
َ ََ
َ ْ
َ
ً
ـار َفص ً
َّ َ َ َ َ َ
یحــا ُم َص ِّوتــا ومــا أنك َرهــا َصــار أخـ ْـر َس مثــل األلکن»(ابــن
ـوم علــى الطیـ ِـر فمــا ق ِبلهــا صـ َ ِ
الیـ ِ
طــاووس1996 ،م ،ج.)465 :1
تضــاد یکــی از پیوندهــای معنایــی میــان کلمــات و یکــی از مؤلفههــای مهــم زبــان اســت کــه
در ُبعــد واژگانــی در حــوزۀ مطالعــات دســتور زبــان قــرار میگیــرد .امــام رضــاgدر ایــن بخــش
از خطبــه بیشــتر از تضادهــای شــدید بهــره میگیــرد ،بدیــن معنــا کــه زمانــی کــه یــک مفهــوم را
بــه کار میگیــرد هنــگام ذکــر نقطــۀ مقابــل آن ،مفهومــی را بــه کار میگیــرد کــه مفهــوم ســابق را
لحــاَ ،أج َاجــاُ ،حلـ َـوا و َفص َ
کامــل نفــی میکنــد نظیــر عبــارت فــوق کــه واژگان« :م َ
یحا» نفــی کامل:
ِ
ِ
ُ ً ِّ ً
طیبــاُ ،مـ ّـرا وأخـ َـرس» اســت .در خطبــۀ مزبــور حــدود  15تضــاد یافــت شــد کــه حضــرت
«حلــوا،
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 جذابتــر ســاخته و
بــه اقنــاع هــر چــه بیشــتر مخاطــب منجــر شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت حضــرت
بــا بــه کارگیــری ایــن واژگان منظــور و اهــداف خــود را قویتــر و کاملتــر بیــان میکنــد کــه ایــن
امــر برقــراری ارتبــاط بــه مخاطــب را آســانتر و پرســودتر و معنــا و مقصــود را در ذهــن مخاطــب القــا
میکنــد .میــان ایــن واژگان یــک تضــاد معنایــی وجــود دارد کــه ربــط کلمــات را مشــخص میکند؛
ربطــی کــه در تضــاد مشــخص میشــود و کلمــات را مقابــل هــم قــرار میدهــد .همچنیــن حضــرت
بــرای بیــان تضــاد واژههــای نظــام یافتـهای را بــه کار میگیرنــد کــه از ســازمان یافتگــی و فراوانــی
برخــوردار و در ذهــن مخاطــب انعطافپذیرتــر و گســترشپذیرتر اســت کــه ایــن خــود در انتقــال
مقصــود بــه مخاطــب کمــک شــایانی میکنــد .در نهایــت میتــوان گفــت مــدد گرفتــن از عنصــر
تضــاد باعــث انســجام و پیوســتگی متــن خطبــه شــده اســت.
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 .3-4همآیی دستوری
همآیــی دســتوری بدیــن معناســت کــه دو یــا چنــد واژه کــه ارتبــاط خاصــی از لحــاظ معنایــی
یــا از لحــاظ ســاختاری بــا هــم دارنــد در ترکیبهــای مختلــف دســتوری در کنــار هــم قــرار بگیرنــد
نظیــر ارتبــاط و بــه هــمپیوســتگی موجــود میــان فعــل و فاعل ،فعــل و مفعــول ،موصــوف و صفت و
ـن َّ
حــروف اضافــه مخصــوص افعــال .بــرای مثــال در عبــارتَ :
«وی ْع ُتقـ ُـه اللـ ُـه مـ َ
الن ِار»(ابــن طــاووس،
ِ
1996م ،ج .)464 :1فعــل یعتــق بــا واژه اللــه همــراه شــده اســت بدیــن معنــا کــه لــزوم رهایــی از
آتــش و جهنــم وجــود خداونــد اســت .در ایــن عبــارت همآیــی فعــل و فاعــل رقــم خــورده اســت و
همچنیــن ضمیــر «ـــه» کــه بــه عبــد بــاز میگــردد در عبــارت ذکــر گردیــده اســت؛ چــرا کــه رهایی
از آتــش جهنــم بایــد نصیــب اشــخاص گــردد و بدیــن ترتیــب همآیــی 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 خواســتههای مطلــوب
انســانی و درسهــای 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 میدهــد.
مثــال دیگــری کــه میتــوان در ایــن خصــوص بــه آن اشــاره کــرد همآیــی موصــوف و صفــت اســت
َ َ
الیـ ْـو ُم َّالـ َ ُ ُ
ماننــد ایــن عبــارتَ :
«و ُهـ َـو َ
ـرام الک ِاتبین»(همــان) .موصــوف و
الکـ
ـذی یأمــر اللــه ِفیــه ِ
ِ
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
انســانهای خداجــو مبــادرت میورزنــد .حضــرت بــه بــا کارگیــری ایــن نــوع همآیــی 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 میگیرنــد؛ چــرا کــه وقتــى کــه بنــده متوجــه شــد کســانى هســتند کــه ناظــر اعمــال اوینــد
مواظبــت بیشــترى مىکنــد و در حضــور َملــک رعایــت مىکنــد چــون فــردا ایــن کارهایــش را
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شــهادت مىدهنــد .عنصــر همآیــی دســتوری متــن خطبــه را منســجم و یکپارچــه کــرده اســت.
در متــن ایــن خطبــه حــدود  129همآیــی دســتوری اعمــال شــده و بیشــتر ایــن همآییهــا از نــوع
همآیــی فعــل و فاعــل و فعــل و مفعــول اســت کــه حضــرت بــرای بیــان و تفهیــم مقصــود از آن بهــره
جســته اســت .هالیــدی و حســن میــزان همآیــی واحدهــای واژگانــی را حاصــل دو نــوع رابطه یکی
بــا نظــام زبانــی و دیگــری بــا متــن ،ذکــر میکننــد.
میتــوان گفــت اســتفاده و بســامد ایــن عنصــر بیانگــر بافــت خــاص متــن اســت کــه برخــی
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.
 .4-4مراعات النظیر
نــوع دیگــری از انســجام واژگانــی اســت کــه بــا گــرد هــم آمــدن واژگان در یــک موضــوع مشــخص
ســبب انســجام متــن میشــود .ایــن واژگان بــه نوعــی بــا هــم مرتبطانــد و در واقــع در بالغــت
بــه عنــوان صنعــت مراعــات النظیــر یــا تناســب از آن یــاد شــده اســت .ایــن عنصــر باعــث ارتبــاط
جمــات متــن و تناســب و اســتحکام درونــی آن میشــود .حضــرت بــه هنــگام بیــان کــردن خطبــه
بــه وفــور از تناســب و آوردن کلمــات هماهنــگ اســتفاده کــرده اســت کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه از
َ
ََ ُ َْ
آن میپردازیـ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
ـوم َ
الکـ ْـرب َو َیـ ْـو ُم َ
الحبــاء َو َ
تحطیــط الــو ْزر َو َیـ ُ
ـوم نشـ ِـر
الع ِطیــة ویـ
ـس
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم« :وهــو یــوم تنفیـ ِ
الع ْلــم َویـ ْـو ُم الب َشــارة َوالعیــد األکبــر ،ویــوم یســتجاب فیــه ُّ
ـوم َ
الموقــف َ
ـاء َ ،ویـ ُ
الد َعـ ُ
ظیــم َ ،ویـ ْـو ُم
الع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ ِ
َّ
ُ َ َ ُ َّ ْ
َ ُ َْ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
ِّ
َ
َ
ـی الهموم ویــوم الصفــح عن مذنبی
ـاب ونــزع الســواد  ،ویــوم الشـ ْـر ِط المشـ ِ
لبــس الثیـ ِ
ـروط ویــوم نفـ ِ
ِ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
میــان جلــب توجــه مینمایــد اینکــه اســتفاده از واژگان دارای دامنــه معنایــی نزدیــک بــه هــم و
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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  156واژه یافــت شــد کــه میــان
آنهــا تناســب و هماهنگــی وجــود داشــت.
در نمودار زیر به بیان بسامد و فراوانی انواع با همآیی پرداختهایم:

نمودار :1بسامد انواع همآیی

همانطــور کــه در ایــن نمــودار مالحظــه میشــود عنصــر مراعــات النظیــر بــه دلیــل تأثیــر
فراوانــی کــه در نقــل مجمــوع مفاهیــم بــه مخاطــب دارد از بســامد بیشــتری در این متن برخــوردار
اســت ،در کنــار آن عنصــر همآیــی قــرار میگیــرد .طبیعتــا بــا توجــه بــه درونمایههــای موجــود در
الیههــای زبانــی متــن خطبــه شــریف از اهمیــت برخــوردار و ابــزار زبانــی مهمــی بــرای نقــل مبانی
اعتقــادی اســت.
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 .5-4تکرار
گاهــی بــرای ایجــاد پیوســتگی و انســجام متــون از تكــرار کلمــات و عبــارات بهــره میگیریــم.
تكــرار بــه معنــای اســتعمال متعــدد برخــی عناصــر بیانــی در کالم اســت« .تكــرار ســبب بــه وجــود
آمــدن شــبكهای از عناصــر متــن میشــود کــه انســجام متــن را بــه دنبــال خواهــد داشــت .عناصــر
تكــرار شــده در متــن ،ســاختار متــن را محكــم و جانــب داللــی آنرا تقویــت میکنــد .همچنیــن
ن را آســانتر
تكــرار کلمــات مهــم و کلیــدی در متــن میتوانــد ،مضمــون اصلــی متن را بــارز و فهــم آ 
ســازد»(ولیئی .)72:1395 ،در ماهیــت تكــرار میتــوان ایــن چنیــن گفــت کــه تکــرار اصــرار بــر
جنبــۀ مهمــی از ســخن اســت ،تكــرار نابجــا و نابهنــگام ،حشــو محســوب میشــود؛ چــرا کــه بنابــر
اصــل اقتصــاد زبــان بایــد از اطنــاب کــه یكــی از عوامــل تكــرار اســت پرهیــز شــود ،امــا در زبــان
عاطفــی ،تكــرار 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
نمیشــود ،بلکــه صرفــا عنصــر دیگــری از همــان حــوزۀ واژگانــی آورده میشــود»(البرزی:1386 ،
 .)154بــرای مثــال در عبارتهــای زیــر:
َ
َ
ََ ُ َ
ـوم ُ
ـوم الفطــر َو َیـ ُ
ـام؟ َقــالَ :یـ ْـو ُم األضحــی َو َیـ ُ
األ َّیـ ُ
ـوم الغدیــرَ ،و ِإ َّن
الجمعــة ویـ
«قیــلَ :مــا َهــذهِ
َْ َ َ
َ َ
َ َ ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ـوم الغدیـ ِـر
یــوم الغدیــر بیــن األضحـ َـی و ِ
الفطــر والجمعـ ِـة کالقمـ ِـر بیــن الکواکــب و نیــز :و ِفــی یـ ِ
َ
السـ َـماء َّ
الســبع َف َسـ َـب َق إلیهــا ْأهـ ُـل َّ
السـ َـم َاوات َّ
َعـ َـر َض اللـ ُـه الوالیـ َـة َع َلــی أ ْهــل َّ
الســابعة ف َز َّیــن بهــا
ِ
ِ
َ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ُ
ْ ُِ
َِ
َ ْ َ ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ـت المعمــور ،ثــم ســبق إلیهــا أهــل
العــرش ،ثــم ســبق إلیهــا أهــل الســم ِاء الرابعـ ِـة فزینهــا ِبالبیـ ِ
ُّ َ َ َ َ َ
ُّ
َ َ ْ َّ ُ َ
َ
َ
السـ َـماء ُّ
الدنیــا َف َز َّ
َّ
الک َ
ـن ف َســبقت َمکــة ف َز َّینهــا ِبالک ْعبــة ،ثــم
ـ
األرضی
ـی
ـ
ل
ع
ـا
ـ
ه
ض
ر
ع
ـم
ـ
ث
ـب،
ـ
اک
و
ب
ـا
ـ
نه
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُّ
ُ َ
َ ْ
َسـ َـب َق ْت إلیهــا َ
المدینـ ُـة َف َز َّی َ
صطفــی ُ
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مؤمنین(»gابــن طــاووس1996 ،م،ج.)465 :1
ِ
حضــرت بــا تكــرار واژگانــی چــون یــوم الغدیــر ،یــوم الجمعــة ،یــوم الفطــر ،یــوم األضحــى ،أهــل
الســماءَّ ،زیــن ،ســبق ،عــرض ،در صــدد القــای مفهــوم آن بــه مخاطــب اســت و بــه ایــن ترتیــب بــا
تكــرار نقــاط حســاس ســخن و برجســته ســاختن آن توجــه مخاطــب را بــه ایــن عبــارات معطــوف
میســازد .تکــرار واژگانــی خــاص بــه منظــور القــای هژمونیــک و اعتقــادی معیــن بــه مخاطــب از
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مهمتریــن 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 میکنــد کــه بــرای ذهــن مخاطــب
آشــنا بــوده و بــا تکــرار آنهــا مفهومــی خــاص را بــه آنــان منتقــل میکنــد .بــه نظــر میرســد خطبــۀ
غدیریــه هــم بــرای اثبــات حقانیــت و مظلومیــت حضــرت علــی  gو هــم بــرای تفهیــم امــر والیت
بــه مردمــی اســت کــه در جامعــه جــور و متأثــر از حاکمــان ظلــم خواســته و ناخواســته ایــن حقیقت
بــزرگ را نادیــده انگاشــتهاند .در متــن ایــن خطبــه در حــدود 194تکــرار واژه هــای دارای حــوزه
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:

نمودار :2بسامد عوامل انسجامی واژگانی

بــرای بررســی و تحلیــل انســجام متــن خطبــۀ غدیریــه تمامــی واژگان و عبارتهــای کاربســته
شــده در متــن بررســی شــد ،ســپس واژگان و عناصــری کــه باعــث متنیــت ،وحــدت و یکپارچگــی
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متــن شــده بودنــد ،محاســبه و ارزیابــی و پــس از احصــا و شــمارش ،تمامــی عناصر(همآیــی،
تکــرار ،تضــاد و مراعــات النظیــر) بــه صــورت نمــودار نشــان داده شــدند .از ایــنرو میتــوان گفــت
داللــت کاربــرد واژگان و چرایــی کاربــرد آنهــا بــرای مــا آشــکار شــد .ارتبــاط معنایــی واژگان بــا
یکدیگــر در متــن خطبــۀ غدیریــه قابــل توجــه اســت؛ چــرا کــه حضــرت هنرمندانــه عبارتهــا و
واژگان را در کالم خــود بــه کار بردهانــد کــه از ارتبــاط معنایــی و احساســی خاصــی برخوردارنــد و
مخاطــب را از لحــاظ ذهنــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و او را وادار بــه تأمــل و اندیشــه میکنــد.
ایجــاد فضــای معنــوی ،اعتقــادی و حماســی روز غدیــر توســط امــام رضــا gرا میتــوان 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 آنهــا در جملــه مشــخص میشــود .جمــات
متــن خطبــه غدیریــه از جهــات مختلــف باهــم انســجام دارنــد و بــا هــم در ارتبــاط هســتند .برخــی
عناصــر انســجامبخش متــن بــه اتفــاق و همزمــان بــا یکدیگــر در یــک بنــد بــه کار میرونــد و متنــی
منســجم و یکپارچــه میســازند .از ایــنرو مــی تــوان گفــت عناصــر انســجام بخــش واژگانــی بــه
خصــوص عنصــر همآیــی ،لحــن متــن را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد و موجــب پیوســتگی آن
میگردنــد.

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش عوامــل انســجام واژگانــی مطابــق بــا نظــر هالیــدی و حســن در خطبــۀ غدیریــه
امــام رضــا gبررســی شــد .در متــن خطبــۀ مزبــور بیشــترین بهرهگیــری از عوامــل انســجام
واژگانــی ،متعلــق بــه عامــل همآیــی بــا بســامد  300واژه اســت .عنصــر تضــاد کــه از نــوع همآیــی
محســوب مــی شــود بــا بســامد  15نســبت بــه ســایر عناصــر از بســامد کمتــری برخــوردار اســت.
حضــرت در مجمــوع بــا میــزان بســامد اســتفاده از  494واژه 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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مؤلفههــای مختلــف ایــراد ســخن میفرماینــد .یافتههــای ایــن پژوهــش تنهــا بیانگــر یــک زاویــه
از بالغــت و حســن کالم حضــرت اســت .ناگفتــه پیداســت کــه بررســی دیگــر ســطوح عنصــر
انســجام چــون انســجام دســتوری ســاختاری و غیــر ســاختاری و انســجام پیوندی غنای بیشــتری
از ســخنان حضــرت را نشــان خواهــد داد.
انســجام و بافــت منســجم یــک متــن تنهــا صــرف همآیــی واژگان و رعایــت ظاهــری برخــی
مؤلفههــای 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
جلوههــای بیشــتری از اســتحکام کالم موجــود در ایــن خطبــه نشــان داده میشــد .در ایــن بیــن
میتــوان 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 مقالـهای دیگــر ارزیابی شــود.
بایــد اذعــان کــرد کــه نظــر بــه فراوانــی عوامــل انســجام دســتوری و پیونــدی تطبیــق و پیادهســازی
ایــن عوامــل زبانــی امــری گســترده و خــارج از حوصلــه مقالــه حاضر اســت ولــی مجال بــرای دیگر
پژوهشهــا فراهــم اســت.
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