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چکیده
هلیدی و حسن معتقدند متن ،واحدی معنایی و دارای عوواملی اسوت
که بدان انسجام 3میبخشند و آن را از نامتن متمایز مویکننود .ازنظو

این دو زبانشناس ،عوامل ایجادکنندۀ انسجام عبارتانود از :ارجوا،،

حوو ، ،جووایگزینووی ،ادات ویونوودی و انسووجام وااگووانی .انسووجام
وااگانی ،خود شامل دو مقولۀ همآیوی و ترو ار اسوت .ترو ار یو

وااه بهصورتهای لفظی و معنایی ،بهمیوزان زیوادی آن را در کوانون

متن ق ار میدهد و همچنین باعث ویوستگی جملههوای موتن بوهدلیول

وجود عنص ی مشت ک بین آنها میشود .نهجالبالغوه نیوز بوهعنووان
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ی

متن اث گ،ار دینوی ،از وجوود ایون عامول مهوم انسوجامی خوالی

نیست؛ اما کارک د این عامل در متن این کتوا گو انقودر ،ازجنبوه-

هایی متعدد قابل ب رسی است .محوریوت وااۀ «اهلل» ،زبوان اسوتعاری،

تعدد موضو،های خطبهها و شیوۀ خاص تر ار ،از کارک دهای ویژۀ
عامول ترو ار در نهووجالبالغوه اسووت؛ همچنووین تو اد (هووممعنووایی)
بهعنوان گونهای از تر ار ،در ایجاد انسجام وااگوانی و توداوم متنوی

در خطبههای این کتا  ،کارک د و اهمیتی خاص دارد.

واژههای کلیدی :نهجالبالغه ،انسجام ،تر ار ،ت اد .
 .1مقدمه

0

2

ازمیان عوامل متنوارگی که زبانشناسان حوزۀ متن بوهویوژه دوبوگ انود و درسول آنهوا را
مط ح ک دهاند ،دو عامل انسجام و ویوستگی معنوایی ،اهمیتوی خواص دارنود و درواقو  ،دو
سطح روساخت و ار ساخت متن را نشان میدهنود .انسوجام را مویتووان در هو کوالم یوا
نوشتاری یافت که متن بهشمار میرود؛ به عبارت دیگ  ،ه چه نام متن بو آن االوال شوود،
قاعدتاً باید از عواملی مانند تر ار ،همآیی و نیز عوامل ودیدآورندۀ انسجام دسوتوری ماننود
ادوات ویوندی ب خوردار باشد؛ گ چه ه متنی با توجه به زبان ،نو ،،دورۀ تاریخی و سوب
خاص گوینده یا نویسوندهاش ممرون اسوت بوهلحوا ب خوورداری از عوامول انسوجامی ،بوا
متنهای دیگ متفاوت باشد.

متن نهجالبالغه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بناب این ،بهعنوان ی

متن میتوان عوامول

ودیدآورندۀ انسجام را در آن یافت و کارک دهای خواص آنهوا را نشوان داد .ووی از ایون،

نهجالبالغه معموالً ازنگاه سنتی و با تریه ب مفاهیم موجود در کتا های بالغی ب رسی شده

است؛ ولی تحلیل این کتا ازمنظ زبانشناختی ،بسیار اندک است و درحووزۀ انسوجام نیوز

تق یباً هیچ تحقیقی دربارۀ نهجالبالغه انجام نشده است .در این مقاله کوشویدهایوم ایون خو

1. De beaugrande
2. Dressler
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مشهود در وژوه های حوزۀ نهجالبالغه را و کنیم و از این روی ،با ب رسی کارک د عامول

انسجامی تر ار در سی خطبه 0از این کتا که دارای بیشت ین حجم و نیز سواختاری کامول
وارچهاند ،به تصوی ی کامل از عامل انسجامبخ

وی

تر ار دست یافتهایوم .در وایوان ،بوا

ارائۀ جدول آماری بسامد و نسبت این عامول ،گونوههوای مختلوت ترو ار را در خطبوههوای
تحلیلشده نشان دادهایم.
 .2مفاهیم نظری تحقیق

در این بخ  ،به مباحث ذیل میو دازیم:

 .2-1انسجام

معادل انگلیسی وااۀ «انسجام» را که در زبان فارسی ،ویوستگی ،ویوند و اتصال بوین جملوههوا

نیز ت جمه شده است ،نخستین بار ،هلیدی و رقیه حسن 2در کتا انسجام در زبان انگلیسوی

3

مط ح ک دند .آنها انسجام را مفهومی معنایی دانستهاند که بیانگ روابط معنایی موجوود در

متن است (هلیدی و حسن .)4 :0091 ،انسجام «عاملی است که مؤلفههای روساختی متن ،یعنوی

کالم را درواق  ،آنگونه که ما آن را میشنویم یا میبینیم ،با یرودیگ ویونود مویدهود» (البو زی،
)052 :0331؛ به عبارت دیگ « ،انسجام عبارت است از ابزارهای زبوانشوناختی گونواگون اعوماز
دستوری ،وااگانی و معنایی که باعث ویوند جملههوا بوا یرودیگ مویشووند و درقالوب واحودهای

بزرگت چون بند ،به هم متصل میشوند» (آقاگلزاده.)0 :0335 ،
در شرل زی  ،کارک د انسجام را نشان دادهایم:

شکل ( .1خطابی)12 :2002 ،
 .0این خطبهها ب اساس نسخۀ معجمالمفه س ،تصحیح استاد دشتی عبارتاند از،010 ،013 ،00 ،39 ،33 ،29 ، 3 ،0 :

 220 ،201 ،201 ،003 ،003 ،002 ،000 ،031 ،035 ،033 ،032 ،091 ،015 ،011 ،051 ،055 ،049 ،043 ،004 ،000و
.223
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هلیدی و حسن ( )0091عوامل انسجام را که شبرۀ روابط معنایی بین جملوههوا ،بنودها و
واحدهای گفتمان را تشریل میدهند ،به ونج دسته بدین ش ح تقسیم ک دهاند:
الت) ارجا 0،شامل سه نو ،شخصی ،اشارهای و مقایسهای؛
) جایگزینی 2شامل انوا ،اسمی ،فعلی و عبارتی؛

ج) ح 3 ،شامل انوا ،اسمی ،فعلی و عبارتی؛

د) ویوند 4شامل ربطهای اضافی ،استدراکی ،سببی و زمانی؛

ه) انسجام وااگانی :5این عامل ،مبتنیب رابطهای است که میان واحدهای وااگانی زبان،

بهلحا محتوای معناییشان با یرودیگ وجوود دارد و موتن بوهواسوطۀ ایون روابوط توداوم و
انسجام مییابد (مهاج و نبوی .)13 :0391 ،درحوزۀ انسجام وااگانی ،واحودهای وااگوانی
بهخودی خود ،دارای صفت انسجاماند؛ بدان معنا که ب خی از آنها ب خوی دیگو را تفسوی
میکنند و به ادوات ربط صوری نیاز ندارند (محمد .)015 :2119 ،ایونگونوه انسوجام بوه دو
دستۀ اصلی بدین ش ح تقسیم میشود:
 .2-1-1تکرار

در این عامل انسجام ،عناص ی از جملههای قبلی متن در جملههای بعودی ترو ار مویشووند
(آقاگلزاده )013 :0335 ،و اصطالح «تر ار» یعنی ازس گی ی عنص ی که ی

بار در موتن

وسین آمده است (الب زی .)055 :0331 ،تر ار ب خوی وااههوا ،اهمیوت آنهوا را در سواخت
معنایی نشان میدهد و محوریوت آنهوا را در موتن تأییود مویکنود (فو ج .)013 :2119 ،در
بسیاری از موارد ،تر ار ،جنبۀ کوارب دشوناختی و بالغوی دارد کوه درحووزۀ بالغوت ع بوی،
بهتفصیل به آن و داخته شده است .دی .بوج اند و درسل ( )0000ب خی نمونههای اینگونه
تر ار را مانند تق ی و تثبیت معنا ،بیان تعجب و انرار ب شم دهاند .ترو ار و بوهویوژه ترو ار
مستقیم اگ بهشرل تأکید لفظوی صوورت گیو د ،ازنظو ب خوی« ،ارزش ربطوی و ویونودی آن
1. Reference
2. Substitution
Ellipsis3.
Conjunction4.
Lexical Cohesion5.
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تق یباً صف است؛ زی ا این ترو ار صو فاً در درون جملوه اسوت» (ابونعبودالر یم.)310 :2110 ،
تر ار به انواعی مختلت تقسیم میشود (هلیدی و حسن )293 :0091 ،کوه مهومتو ین آنهوا
تر ار همان کلمه 0است .اینگونه تر ار ،خود دارای دستههایی بدین ش ح است:
الت) تر ار مستقیم :2اینگونه تر ار زموانی روی مویدهود کوه یو

عنصو وااگوانی،

بدون هیچگونه تغیی تر ار شود .نرتۀ مهم دربوارۀ ترو ار مسوتقیم ،آن اسوت کوه هلیودی و
حسن تر ار را عبارت از ارجا ،به ماقبل دانستهاند؛ اما ایون بودان معنوا نیسوت کوه لفو دوم
تر ارشده لزوماً به همان معنای لف اول ارجا ،داده شود؛ بناب این ،بازگویی ی
اگ م جعی یرسان وجود نداشته باشد ،بازهم ی

وااه حتی

رابوط متنوی و عامول انسوجامی بوهشومار

میرود.

) تر ار جزئی :3وقتی ریشهها یا مؤلفوههوای اصولی یو

وااه در اشوتقا هوای دیگو

تر ار شود ،تر ار جزئی شرل میگی د .با توجه بوه اشوتقاقیبوودن زبوان ع بوی ،ایونگونوه
تر ار ،در شبرۀ تر ارهای ی
کنید:

متن ،جایگاهی خاص دارد .به مثالی از قو آن کو یم توجوه

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْتُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّايَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِن
تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الَيَلِتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُوور رَِِويم* إِنَّمَوا الْمُؤْمِنُوونَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْيَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِوأَمْوَالِِِمْ وَ أَنفُسِوِِمْ فِوي سَولِيلِ اللَّههِِ

أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ( ق آن ،حج ات 04 :و .)05

ج) همنامی :4اینگونه تر ار عبوارت اسوت از کوارب د دو وااه در یو
صورتی یرسان و معنایی متفاوت هستند .تر ار ازنو ،همنوامی ،عرو

موتن کوه دارای
تو اد

اسوت و در

علم بالغت ،یری از آرایههای لفظی بهشمار میرود که جناس تام نامیده میشود .بوه مثوالی

از ق آن ک یم توجه کنید« :وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَلِثُوا غَيْورَ سَواعَة كَوذلِكَ كَوانُوا

The Same Word1.
The Direct Repetition2.
Partical Repetition3.
Homonymy4.
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يُؤْفَكُونَ» (ق آن ،روم .)55 :در ایون آیوه ،وااۀ «سواعه» اول بوهمعنوای قیاموت و «سواعه» دوم
بهمعنای لحظهای کوتاه است.
 .2-1-2هممعنا 1یا شبههممعنا

ت اد

2

(هممعنایی) عبارت است از کارب د وااههایی که معنایی یرسان دارند؛ ولی در لف ،

کامالً با هم متفاوتاند .احمد مختار عم هممعنایی را به این انوا ،تقسیم ک ده اسوت :هوم-
معنایی کامل یا تماثل؛ شبههممعنایی (تشابه ،تقار یا توداخل)؛ تقوار معنوایی و اسوتلزام؛

تعبی های یرسان؛ ت جمه و تفسوی (عمو  220 :0032 ،توا  .)223وی وو از ذکو نظو هوای
زبانشناسان معاص غ بی دربارۀ بودن یا نبودن هممعنایی کامل در زبانها یادآور شده است
که بین کلمههای هممعنوا ،تفواوتهوای ظ یوت معنوایی و بوافتی وجوود دارد (عمو :0032 ،
.)223
عامل انسجامی تر ار ،عالوهب ترو ار عوین وااه و هوممعنوایی ،شوامل دو نوو ،دیگو از

تر ار میشود :یری کلمات شامل 3و دیگ ی کلمات عمومی .4این دو نو ،،بسیار اندکاند

و خاصیت انسجامیشان نیز در بیشت متنها ضعیت است .در خطبههای نهجالبالغوه نیوز ایون

دو نووو ،ترو ار وجووود نوودارد؛ بنوواب ایوون ،در وووژوه

حاضو  ،تنهووا دو گونووۀ ترو ار وااه و

هممعنایی را در این کتا ب رسی ک دهایم.
 .3تکرار در نهجالبالغه

در این بخ  ،به مباحث ذیل میو دازیم:

 .3-1تکرار مستقیم

تحلیل شیوههای تر ار در خطبههوای نهوجالبالغوه نشوان مویدهود کوه در ایون موتن ،ترو ار
مستقیم در سه بخ

بدین ش ح ،قابل ب رسی است:

Ssynonym1.
Near Synonym2.
3. A Superordinate Word
4. A General Word
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 .3-1-1تکرار واژههای کلیدی

ف از از خطبوه یوا تموام آن ترو ار شودهانود و

در اینگونه تر ار ،ب خی وااهها بارها در ی

بدین صورت ،به ارتباط جملهها و تداوم معنایی در متن کم

ک دهاند .این وااهها معمووالً

با موضو ،اصلی خطبه ،م تبطاند .در خطبههای نهجالبالغوه ،کمتو اتفوا افتواده اسوت کوه

وااههایی در س اس موتن ،و اکنوده باشوند و وااههوای محووری خطبوه شوم ده شووند .ایون
و اکندگی را شاید تنها دربارۀ لف جاللۀ «اهلل» ببینیم که در بیشت خطبهها تر ار شده اسوت؛

همچنین وااۀ «سبحانه» که دربارۀ خداوند متعال بوهکوار مویرود ،درکنوار وااۀ «اهلل» ،محوور
بیشت خطبههاست؛ به عبارت دیگ  ،خطبههای نهوجالبالغوه صو

نظو از موضوو،هایشوان،

متنی الهی بهشمار میروند که در آنها ،هموه چیوز بوا محوریوت «اهلل» رقوم مویخوورد .ایون
ویژگی نهجالبالغه را میتوان ناشی از محوریت وااۀ «اهلل» یوا «ربّ» در قرآن دانسوت کوه در
آیههایی بیشمار از این کتا آسمانی دیده میشود؛ مانند آیههای زی از سورۀ حج:
وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَلِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَُِّمْ اللَّهُ رِزْقًا َِسَنًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَُِووَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ* لَيُدْخِلَنَُِّمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيم َِلِيم* ذَلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ
مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي

النََِّارِ وَ يُولِجُ النََِّارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيع بَصِيرٌ (ق آن ،حج 53 :تا .)10
در خطبۀ اول نهجالبالغه ،لف جاللۀ «اهلل» دوازده بار و وااۀ «سلحانه» که ب ای لف «اهلل»
بهکار میرود ،وانزده بار تر ار شده است .در خطبۀ سوم نیز که دربارۀ خالفت سوخن گفتوه
شده ،وااۀ «اهلل» نُه بار تر ار شده است؛ حال آنره خوود وااۀ «خالفوت» اصوالً ترو ار نشوده
است .این موضو ،در خطبۀ جهاد ( )29نیز صاد است؛ بدین ش ح که در ایون خطبوه ،وااۀ
«جِاد» تنها دوبار تر ار شده است؛ درحالی که وااۀ «اهلل» ده بار بهکار رفته است .در ب خوی
خطبهها مانند  013و  ،015وااۀ «اهلل» تنها ی

بار آمده است؛ ولی ضمی های م بووط بودان،

این محوریت را بهمیزان زیادی حف ک دهاند.
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جدول  .1بسامد کاربرد لفظ جالله در خطبههای تحلیلشده
شمارۀ خطبه

تکرار لفظ جالله

شمارۀ خطبه

تکرار لفظ جالله

1
2
12
32
32
91
113
119
111
111
112
112
111
116
112

11
9
11
11
1
11
1
2
1
12
3
6
1
11
11

161
161
126
131
132
131
136
191
191
192
193
111
116
111
112

12
1
22
11
11
1
1
9
62
6
11
11
16
1
1
221

مجموع

حال اگ به تر ار لف جالله ،ضمی ها و دیگ ارجا،ها را اضافه کنیم ،درموییوابیم کوه

متن نهجالبالغه بی از ه چیز ،متنی الهی است و شالودۀ الهیبوودن

نیوز در میوزان ترو ار

لف «اهلل» نمایان است.
شایان ذک است که بیشت خطبههوای نهوجالبالغوه ،بوه یو

موضوو ،خواص اختصواص

ندارند و مطالبی متعدد را در خود جای دادهاند .این شرل از کالم در خطبهها البیعی اسوت.
مسئلۀ دیگ ی که بازهم متأث از سورههای بلند ق آن بهنظ مویرسود ،آن اسوت کوه در ایون

خطبهها ،مواردی متعدد ذک شدهاند؛ مانند سورههای بق ه ،انعام ،قصو

و...؛ بودین سوبب،

کمت وااهای دارای بسامد باال و و اکنده در س اس متن است؛ مثالً در ف ازی از خطبۀ ،091
وااۀ «ظلم» بهسبب تر ار متعدد ،در محوریت ق ار گ فته و بدین صورت ،ارتبواط معنوایی و
اتصال صوری را تقویت ک ده است:
أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ فَظُلْم لَايُغْفَرُ وَ ظُلْم لَايُتْرَكُ وَ ظُلْم مَغْفُور لَايُطْلَبُ فَأَمَّا الظُّلْومُ الَّوذِ
لَايُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ اليَغْفِرُ أَنْيُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْومُ الَّوذِ يُغْفَورُ
فَظُلْمُ الْعَلْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الَِْنَاتِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِ لَايُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِلَوادِ بَعِِْوِِمْ بَعِْواً
الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيد. ...
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در خطبوۀ  091عووالوهبو ذکو انوووا ،ظلووم ،مووواردی دیگو ازجملووه موعظووه ،نصوویحت،
بدعتها و فضایل ق آن نیز بیان شده است و دیگ وااۀ «ظلم» را نمویبینویم؛ بلروه وااۀ «اهلل»
باعث ارتباط کلی ف ازها شده است.

در خطبههای نهجالبالغه ،متناسببا موضو ،،وااههایی بهکار رفتهانود کوه بوا و اکنودگی

در متن ،سبب ودیدآمدن انسجام معنایی و صوری شدهاند؛ مثالً در خطبۀ  ،00وااۀ «خلق» بوا
وانزده بار تر ار ،هم اه وااههای مشتق از آن مانند «خلق»« ،يخلقون»« ،مخلووقين»« ،خوالق»
و ،...و همچنین تر ار وااههایی مانند «ارض» (هفت بار) و «جلال» (هفت بار) ،کامالً بیوانگ
موضو ،کلی خطبه ،یعنی آف ین

هستند.

وااههای تر ارشده در بیشت خطبهها ،ه یو

بوهتنهوایی درحودی نیسوتند کوه کوانون و

محور خطبه ق ار گی ند؛ اما گاه تر ار ب خی وااهها که در ی

حوزۀ معنوایی قو ار دارنود،

درمجمو ،،به ایجاد انسجام معنایی و صوری متن انجامیده است؛ مثالً در خطبوۀ  ،201وااه-
های زی با بسامدی بیشت تر ار شدهاندِ« :ق» (هجده بار)ِ« ،قوق» (ش
بار)« ،رعيه» (هفت بار)« ،والي» (ش

بوار)« ،اِق» (دو

بار)« ،واله» (سه بار) و «عدل» (چهار بار) .مجمو ،این

تر ارها باعث ایجاد انسجام درسطح متن و نمایاندن معنای کلی خطبه ،یعنی حقوو متقابول
حاکم (والی) و رعیت شده است .حال اگ به این تر ارهوای همگوانی ،ترو ار لفو جاللوۀ
«اهلل» (هجده بار) و «سلحانه» (یازده بار) را بیفزاییم ،عامل تر ار ،چنین عنوان و موضوعی را
ب ای خطبه ودید میآورد« :حقو متقابل والی و رعیت با تریه ب اوام الهی».
نمونۀ دیگ این تر ار مشت ک را در خطبۀ  201میبینیم .در ایون خطبوه ،اموام علوی ()،
اف اد را بهلحا نوو ،واکون

درب ابو گفتارهوای ویوامب  ،بوه چنود گو وه تقسویم و آنوان را

توصیت ک ده است .در اینجا نیز تر ار ی

یا دو وااه نمیتواند نشانگ محوریت آنها در

موضو ،خطبه باشد؛ بناب این ،تر ار وااههای زی با بسوامدی نسوبتاً یرسوان دیوده مویشوود:
«رسولاهلل» (یازده بار) ،مشتقات «قول» (ش

بار)« ،سمع» (یازده بار)« ،كوذب» (هشوت بوار)،

«علم» (هشت بار) و «ِفظ» (هشت بار) .تر ار این وااهها درمجمو ،،انسجام موضو ،و معنا
را در خطبه ایجاد ک ده و عالوهب آن ،همانند بیشت خطبههوا لفو جاللوه نیوز بوا ووانزده بوار
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تر ار ،درونمایه و شالودۀ اصلی خطبه را شرل داده است؛ بدین صورت ،دو عامول ترو ار
و همآیی ،در ایجاد انسجام بوا یرودیگ همرواری مویکننود و ترو ار وااههوای کلیودی در
خطبهها متأث از عواملی است که در ادامه ،آنها را ش ح میدهیم:
الت) گاهی در خطبهها از زبان اسوتعاره و مجواز اسوتفاده شوده و بودین صوورت ،نقو
عامول انسوجامی ،تق یبواً کومرنو

تر ار بهعنوان یو

شوده اسوت؛ موثالً در خطبوۀ سووم،

امی المؤمنین ب ای بیان مفهووم «خالفوت» از ایون وااه اسوتفاده نرو ده اسوت؛ بلروه بوا زبوان
استعاری ،گاه خالفت را به لباسی تشبیه ک ده که دیگ ی ووشیده است ویا آسیابی کوه اموام
( )،خود را تریهگاه آن دانسته است« :لَقَدْ تَقَمَّصََِا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنَِْا مَحَولُّ الْقُطْوبِ

مِنَ الرََِّى»؛ گاه نیز آن را به شت ی تشبیه ک ده است که ب خی شوی آن را بوین خوود تقسویم
ک دهاند ویا شت ی رامنشدنی که سوارش قادر به مهار آن نیسوت« :لَشَود موا تَشَوطا َا ضَو ْعیها...
فَصاحِبُها کَ َاکِبِ الصعبۀِ إِنْ أَشْنَقَ لَها خَ َم و إِنْ أَسلَ

لَها تَقَحم».

در چنین حالتی ،کمت میتوان تر ار را عامل انسجام متن شوم د؛ زیو ا حتوی وااههوایی
هم که زیاد ذک شدهاند ،نمیتوانند ب موضو ،و عنوان خطبه داللت کنند؛ ه چند گاه بوین
استعارهها و تشبیهات ،معموالً انسجام صوری و ویوستگی وجود دارد و بدین ت تیب ،گواهی
متن بهجای دو سطح یا دو الیه ،سه الیه ویدا کند:
الیۀ اول :سطح صوری واژهها
الیۀ دوم :سطح معنایی اول (استعاره)
الیۀ سوم :سطح معنایی دوم (حقیقت استعارهها)

) امی المؤمنین درتوصیت امور ،معموالً کمت آنها را بهصورت مستقیم ذک ک ده یوا
بارها آن را تر ار ک دهاند؛ بلروه بو ای اث گو،اری و القوای معوانی ،بیشوت جزئیوات اشویای
ملموس را بیان ک دهاند؛ بدین ت تیب ،در خطبههایی مانند خطبۀ  043که دعایی ب ای بارش
باران و رهایی از خش
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متعدد ،وااۀ «غيث» ب ای باران بهکار رفته است« :فَاسْقِنَا غَيْثَكَ ...انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَ بَرَكَتَوكَ وَ

رِزْقَكَ وَ رَِْمَتَكَ وَ اسْقِنَا سُقْيَا نَاقِعَةً مُرْوِيَةً مُعْشِلَةً تُنْلِتُ بَِِا مَا قَدْفَاتَ.» ...
همانگونه که میبینیم ،بیشت  ،الفاظی مانند «رِموت»« ،بركوت» و «رزق» بوهجوای بواران
وااه و درواقو  ،و اکنودگی آن در

بهکوار رفتوهانود؛ بنواب ایون ،گ چوه ترو ار مسوتقیم یو

جملههای مختلت متن ،به ارتباط معنایی و صوری جملهها میانجامد ،ایون عامول انسوجامی
در خطبههای نهجالبالغه گاه با مواردی دیگ بدین ش ح هم اه میشود که نقو

و اهمیوت

آن را تحتالشعا ،ق ار میدهند:

و تعدد وااههای کلیدی و محوریتنداشتن ی

وااۀ خاص؛

و کارب د زبان استعاره و مجاز ،یعنی بهکارنب دن مستقیم وااههای محوری؛

و کارب د ف اوان ضمی ها بهجای تر ار وااهها ،مانند خطبۀ  091در فضل ق آن؛

و بیان مطالب متعدد و ذک جزئیات و مسائل وی امونی ب ای اث گو،اری و اقنوا ،در یو
خطبه و به عبارت دیگ  ،غنای معنایی و وااگانی آن.
 .3-1-2تکرار تسلسلی یا پلکانی

ب رسی چگونگی کارک د تر ار مستقیم در خطبهها ،نشاندهندۀ نوعی تر ار بوهنوام «ترو ار
تسلسلی یا ولرانی» است .ایونگونوه ترو ار ،بسوامدی چنودان بواال نودارد و تعوداد وااههوای
تر ارشده نیز از دو مورد تجاوز نمیکند و این وااهها اصوالً از وااههای کلیدی نیز بهشمار
نمیروند؛ اما شیوۀ بیان این وااهها بهشرل زنجی های از معانی م تبط ،از خاصویت انسوجامی
باالیی ب خوردار است .نمونۀ بارز این تر ار را در خطبۀ اول نهجالبالغه میبینیم:
ِِأَوَّلُِالدِّينِِمَعْرِفَتُهُِِ

وَِكَمَالُِمَعْرِفَتِهِِالتَّصْدِيقُِبِهِِِ

وَِكَمَالُِالتَّصْدِيقِِبِهِِتَوْحِيدُهُِِ

وَِكَمَالُِتَوْحِيدِهِِالْإِخْلَاصُِلَهُِِ

وَِكَمَالُِالْإِخْلَاصِِلَهُِنَفْيُِالصِّفَاتِِعَنْهُِِ

لِشَهَادَةِِكُلِِّصِفَةٍِأَنَّهَاِغَيْرُِالْمَوْصُوفِِِ

وَِشَهَادَةِِكُلِِّمَوْصُوفٍِأَنَّهُِغَيْرُِالصِّفَةِِِ
ِ
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فَمَنِْوَصَفَِاللَّهَِسُبْحَانَهُِفَقَدِْقَرَنَهُِِ
وَِمَنِْقَرَنَهُِفَقَدِْثَنَّاهُِِ
وَِمَنِْثَنَّاهُِفَقَدِْجَزَّأَهُِِ
وَِمَنِْجَزَّأَهُِفَقَدِْجَهِلَهُِِ
وَِمَنِْجَهِلَهُِفَقَدِْأَشَارَِإِلَيْهِِِ
ِِ ِ
ِِِِِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

وَِمَنِْأَشَارَِإِلَيْهِِفَقَدِْحَدَّهُِِ
ِِِِِِِ

ِوَِمَنِْحَدَّهُِفَقَدِْعَدَّهُِ

ِ

همانگونه که میبینیم ،در تر ارهایی ازنو ،باال ،گزارۀ ه جمله ،نهاد جمله یوا عبوارت
بعدی واق میشود و بوه هموین ت تیوب ،زنجیو های از تووالی منطقوی ودیود مویآیود کوه بوه
ویوستگی و انسجام کامل این جملهها بهلحا صوری و معنایی میانجامد.

اینگونه تر ار ،نمونهای ب جسته و درخور توجه ب ای رویک د دان  0باعنوان «نگو ش

کارک دی به جمله و تتاب موضو »،است .نگ ش کارک دی یا نقشوی بوه جملوههوا 2ووی از
شرلگی ی زبانشناسی متن در مدرسۀ و اگ و دروی تالش ب ای شناخت توزیو االالعوات
در جمله ب حسب قواعدی خاص ودید آمده بود.
اصطالح «موضو ،»،بیانگ چیزی اسوت کوه بایود از آن سوخن گفتوه شوود و «محموول»
عبارت است از خب ی که دربارۀ موضو ،داده میشود (دانو  .)0091 ،ایون اصول ،سواخت
موتن ،در

نحوی را به متون انتقال داد و این مسئله را روشن ک د که درتوصیت انسجام یو

وهلۀ نخست باید به موضو،هوا اهمیتوی خواص داده شوود .تووالی موضوو ،در موتن ،ه گوز
ووارچگی

تصادفی و کورکورانه روی نمیدهد؛ بلره ه موضوعی که بعد میآیود ،بوا یو
موضو ،و محمول قبل ،در ارتباط است و حتی با تر ار موضو ،در جملۀ بعد مشخ

موی-

شود که معنای کلی متن قبل ،وی از آن چیزی است که در جملۀ مقدم آمده است (هاینوه-

1. F. Danes
2. F.S.P.
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مان و فیهفج  1 :2114 ،0تا  .)23آنچه در مثالهوای بواال گفتویم ،شورل اول از انووا ،اصولی
توالی موضو ،است که دان

آنها را مط ح ک ده بود:

شکل  .2نوع اول -توالی افقی موضوعها (م :موضوع -ح :محمول)
 .3-1-3تکرار واژههای غیرکلیدی

عالوهب آنچه تاکنون گفتیم ،تحلیل کارک د تر ار در خطبههای موردنظ در این ووژوه ،

تر اری ازنو ،وااههای کلیدی و محوری را که اساس موضو ،خطبه باشد ،نشان نمیدهود؛
بلره ب خی وااهها با تر ار در جملههای مختلت ،آنها را بهلحوا سواختی ،بوا هوم یرسوان
میکنند و درواق  ،بهعنوان حلقۀ اتصال این جملهها عمل مویکننود و بودین ت تیوب ،باعوث
تداوم و استم ار متن میشوند .این وااهها ممرن است در الیفی از م تبۀ ی
ح

حو

 ،ماننود

نفی «ال» ،ادوات ش ط یا ادوات استفهام و اشاره و ...توا اسومهوا و فعولهوای مختلوت

ق ار گی ند .در اینجا ،ف از آغازین از خطبۀ  010را ص فاً بهعنووان نمونوهای از مووارد متعودد
مشابه میآوریم:
كُلُّ شَيْءٍ خَاشِع لَهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ قَائِم بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِير وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيل وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَوعِيٍٍ وَ
مَفْزَعُ كُلِّ مَلُِْوفٍ مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُطْقَهُ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ وَ مَنْ عَاشَ فَعَلَيْوهِ رِزْقُوهُ وَ
مَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَلُهُ ...وَ لَايَسْلِقُكَ مَنْ طَلَلْتَ وَ لَايُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ لَايَنْقُصُ سُلْطَانَكَ
مَنْ عَصَاكَ وَ لَايَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَوكَ وَ لَوايَرُدُّ أَمْورَكَ مَونْ سَوخََِ قََِواءَكَ وَ
لَايَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ وَ كُلُّ غَيْب عِنْدَكَ شََِادَةٌ أَنْتَ

1. Wolfgang Heinemann and Dietor Viehweger

5/11/2014 11:21:43 AM

Text [10] ed 4.indd 49

 / 50بررسی نقش عامل تکرار در انسجامبخشی به خطبههای نهجالبالغه بر اساس الگوی انسجام هلیدی و حسن

الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُنْتََِى فَلَا مَحِيصَ عَنْكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَوا مَنْجَوى مِنْوكَ إِلَّوا
إِلَيْكَ بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّة وَ إِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَة.

در نمونۀ باال ،وااۀ «كُل» و اسمموصول «مَن» بارها در جملههایی که بهلحوا معنوایی ،بوا
هم ارتباط مستقیم ندارند ،تر ار شده و به اتصال و ویوستگی صوری ایون جملوههوا کمو

ک ده است .این تر ار ،بیشت با عاملی بسیار مهم در نهجالبالغه بهنام موازات هم اه است.
نمونۀ دیگ از تر ار وااههای غی کلیدی ،تر ار اسماستفهام «أينَ» در خطبۀ  032است:
أَيْنَِإِخْوَانِيَِالَّذِينَِرَكِبُواِالطَّرِيقَِوَِمَضَوْاِعَلَىِالْحَقِِِّ
أَيْنَ عَمَّار وَ
أَيْنَ ابْنُ التَّيَِِّانِ وَ
أَيْنَ ذُوالشََِّادَتَيْنِ وَ
أَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِِِمُ...
نق

اینگونه تر ار در ودیدآوردن انسجام آوایی موازات نیز روشون اسوت و درواقو ،

این تر ار ،نقطۀ اشت اک عامل تر ار بهعنوان انسجام وااگانی و انسوجام آوایوی مووازات و
سج بهشمار میرود.
 .3-2تکرار جزئی

با توجه به اشتقاقیبودن زبان ع بی و وجوود بوا هوای مزیود و قالوبهوایی متعودد همچوون
اسمفاعل ،اسممفعول ،اسممران و اسمآلت ،اینگونه عامول انسوجامی در موتنهوای ع بوی،
بسامدی باال دارد .اینگونه تر ار درسطح جمله و ف اجمله دیده میشوود و البیعتواً درسوطح
متن ،نق

انسجامی بیشت ی دارد؛ مانند:
يا أَيَُِّا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ أَدَِْضُ مَسْئُول ُِجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْوذِرَةً [ ]...وَ
َِقّاً أَقُولُ مَا الدُّنْيَا غَرَّتْكَ وَلَكِنْ بَِِا اغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ كَاشَوفَتْكَ الْعِظَواتِ وَ آذَنَتْوكَ عَلَوى
سَوَاءٍ وَ لَِِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ نُزُولِ الْلَلَاءِ بِجِسْمِكَ وَ النَّقْصِ فِي قُوَّتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِونْ

أَنْتَكْذِبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ( ...نهجالبالغه ،خطبۀ .)223
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این خطبه همان گونهکه از عنوان

ویداست ،تفسی آیوۀ «ما غرّك بربوك الكوريم» اسوت؛

بناب این ،مشتقات مادۀ «غرر» را بهصورتهای مختلت در ایون خطبوه مویبینویم کوه درکنوار
تر ار مستقیم و همچنین وااههای هوممعنوا ،بوه انسوجام و ویوسوتگی معنوایی خطبوه کمو
ک دهاند.
اما همانگونه که در بخ

تر ار مستقیم گفتیم ،در تر ار جزئی نیز نباید بهدنبوال وااه-

هایی ب ای محوریت در متن باشیم و گاه مجمو ،تر ارهای جزئی نشوان مویدهود کوه چوه
موضوعی در متن مط ح شده اسوت؛ موثالً در خطبوۀ  ،201ترو ار جزئوی در وااههوای زیو ،
درمجمو ،بیانگ موضو ،خطبه ،یعنی تفاوت اف اد در شنیدن و نقل گفتار ویامب است:
جدول 2



قولِ

قالَ ،قولَه ،يَقولُ

حفظِ

لميَحفِظهَُِ ،فِظََِ ،فِظتُه

سمعِ

يَسمعُوا ،سَمِعتُه ،سَمِعوه ،السامِع ،سَمِعَ

كذبِ

كذبا ،كُذِبَ ،كَذَبَ ،يكذِبُ ،كاذِب ،الكِذب

بنواب این ،ترو ار جزئوی درکنووار ترو ار مسووتقیم ب خوی وااههووای دیگو ماننوود «رسووولاهلل»،
درمجمو ،،تصوی ی کلی را از موضو ،و محتوای خطبه باال بهدست میدهد .نق

و رنو

اینگونه تر ار را در ایجاد انسجام ،در اتصال معنایی بخشی از خطبۀ  033آشرارا مویتووان
دید:
فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُلْحَانَهُ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَلِّتْ أَقْدامَكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّوذِ
يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضواً َِسَوناً فَيُِواعِفَهُ لَوهُ وَ لَوهُ أَجْورٌ كَورِيم فَلَومْيَسْتَنْصِورْكُمْ مِونْ ذُلٍّ وَ
لَمْيَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِويمُ وَ
اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
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در این نمونه ،کامالً مشخ

است که کارک د اینگونه از تر ار جزئی ،همراستا بوا ترو ار

مستقیم وااههای کلیدیای است که با محوریت در خطبه یا بخشی از آن ،در ایجاد انسوجام
صوری و ویوستگی معنایی متن ،سهیماند.
 .3-3هممعنا و شبههممعنا

این حالت ،درسطوح ذیل روی میدهد:
 .3-3-1درسطح واژهها

در این سطح از هممعنایی ،وااههایی بهکار رفتهاند که با توجه به موضو ،تمام یوا بخشوی از
خطبه نمود مییابند و از آنجا که معنایی مشابه دارنود ،درحروم یو

وااۀ و اکنوده در موتن

عمل میکنند و جملهها را به یردیگ ویوند میدهنود؛ موثالً در خطبوۀ اول کوه بیشوت آن بوه
موضو« ،آف ین » اختصاص دارد ،بارها از وااههایی متعدد بامعنای آفو ین

اسوتفاده شوده

است؛ مانند« :خلق»« ،انشأ»« ،فطر»« ،ابتدأ»« ،ابتدع»« ،غرز»« ،جعل»« ،اِدث» و «جلل».
در خطبۀ  002نیز که دربارۀ عبو ت از کبو شویطان و امتحوان الهوی اسوت ،از وااههوای
هممعنای متعددی استفاده شده که درسطح متن ،و اکندهاند:



جدول 3

حوزۀ معنایی «كبر»

كبرِ،حميهِ،غرورِ،عصبيهِ،ترفعِ،تعززِ،تکبرِوِ...

حوزۀ معنایی «امتحان»

ابتليِ،اختبرِ،امتحنِ،محصِ،بلویِ،فتنِوِ...

در این خطبه ،عالوهب وجود عامل هممعنایی ،ه ی

از وااههای هممعنا نیز بهنوبۀ خود

درسطح متن تر ار شدهاند؛ بناب این ،مهمت ین نرته در کارک د اینگونه هممعنایی ،آن
است که چنین هممعنایی و شبههممعناییای درواق  ،دنبالۀ نق

انسجامی تر ار مستقیم

است؛ با این تفاوت که درحوزۀ هممعنایی ،با ذک وااههای متفاوت ،از خستگی ناشی از
تر ار ی

وااه ب ای معنایی خاص و هیز میشود و عالوهب آن ،توانانی خطیب در ذک

وااههای هممعنا و شبههم معنا نشان داده میشود؛ بدین ت تیب ،اینگونه تر ار ،در مقایسه
با دیگ شرلهای تر ار ،نق
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هممعنایی درسطح وااهها ،ص فاً دربارۀ وااههای کلیدی مط ح نمیشود؛ بلره در

نق

این بخ  ،گونهای دیگ از هممعنایی را میبینیم که دو جمله را به یردیگ ربط میدهد.
در این حالت ،دو وااۀ هممعنا در دو جمله یا عبارت ،عالوهب اینره از تر ار مستقیم ی
وااه جلوگی ی میکنند ،بهسبب داشتن نق

اع ابی یرسان ،به انسجام و وابستگی معنایی

دو جمله یا عبارت میانجامند .مثالهای اینگونه هممعنایی ،زیاد است؛ تا بدانجا که نق
آن در چنین حالتی ،از تر ار مستقیم نیز و رن

ت بهنظ میرسد؛ مانند:

وَاللَّهِِجَرَّتِْنَدَماًِوَِأَعْقَبَتِْسَدَماًِقَاتَلَکُمُِاللَّهُِلَقَدِْمَلَأْتُمِْقَلْبِيِقَيْحاًِوَِشَحَنْتُمِْصَدْرِیِغَيْظاًِ
(نِجاللالغه ،خطلة ِ)72


در مثال باال ،وااۀ «ندم» با «سدم» بهمعنای «وشیمانی» و «اندوه» ،و وااۀ «جرت» با «اعقلت»
(بهدنبالداشتن) هممعناست .دو وااۀ «مألتم» و «شحنتم» نیز بهمعنای «و ک دید» در دو جملۀ
ویوسته با نق

اع ابی یرسان بهکار رفته و باعوث اتحواد و اتصوال معنوایی دو جملوۀ متووالی

شدهاند.
در مثال زی نیز دو وااۀ همنق
همنق

«أنو » و «اطموأن» بوهمعنوای «انو گو فتن» و دو وااۀ

«قنصت» و «أقصدت» بهمعنای «شرارک دن ،شبههممعنا هستند و به ارتبواط معنوایی و

اتصال دو جملۀ ویوسته کم

ک دهاند:

حَتَّىِإِذَاِأَنِسَِنَافِرُهَاِوَِاطْمَأَنَِّنَاكِرُهَاِقَمَصَتِْبِأَرْجُلِهَاِوَِقَنَصَتِْبِأَحْبُلِهَاِوَِأَقْصَدَتِْبِأَسْهُمِهَاِ
(نِجاللالغه ،خطلة ِ)38


مثالی ملموست ب ای این حالت ،عبارت است از:
وَِتَشَتَّتَتِِالْأُلْفَةُِوَِاخْتَلَفَتِِالْکَلِمَةُِوَِالْأَفْئِدَةُِوَِتَشَعَّبُواِمُخْتَلِفِينَِوَِتَفَرَّقُواِمُتَحَارِبِينَِ
(نِجاللالغه ،خطلة ِ)297
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 .3-3-2درسطح ترکیب

در اینگونه هممعنایی ،تر ار معنا از سطح وااههای همنق
رود و به عبارت دیگ  ،بهجای یو

در دو جملۀ متوالی ف ات موی-

وااۀ هوممعنوا ،دو وااه یوا بیشوت  ،نووعی هوممعنوایی را

درسطح ت کیب ودید میآورند؛ مانند:
َِمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِِالْعَاصِفَةِِوَ الزَّعْزَعِِالْقَاصِفَةِ...





أَجْرَىِفِيهَاِسِرَاجاًِمُسْتَطِيراًِوَِقَمَراًِمُنِيراًِفِيِفَلَكٍِدَائِرٍِوَِسَقْفٍِسَائِرٍِوَِرَقِيمٍِمَائِرٍِ
(نِجاللالغه ،خطلة ِ)2

در مثال باال« ،ريح عاصفه» و «زعزع قاصفه» ب ی
میکنند و در ادامه ،سه عبارت مشخ

معنای مشوابه ،یعنوی الوفوان تأکیود

شده از خطبوۀ نخسوت ،بو معنوای «آسومان» داللوت

میکنند .در این خطبه ،با استفاده از تعبی هایی متفاوت ،عالوهبو توداوم موتن ،ویژگویهوای
گوناگون آسمان نشان داده شده و بودین صوورت ،معنوای جملوه غنوا یافتوه اسوت .ازجملوه
نمونههای متعدد اینگونه هممعنایی« :لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي الْقُوَّةِ= مُتَوَازِيَيْنِ فِوي

الْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ َِاكِم عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ الْأَخْلَاقِ وَ= مَسَواوِئِ الْأَعْمَوالِ» (نِوجاللالغوه ،خطلوة
.)778
در مثال باال نیز دو عبارت با معنای مشابه ،درکنار هوم ،بوه تأکیود بیشوت بو یو
تداوم صوری متن کم

معنوا و

ک دهاند.

 .3-3-3درسطح جملهها

شرل هممعنایی که در بخ

قبل ،درسطح عبارتهوا دیودیم ،درسوطح جملوههوا نیوز نموود

مییابد .در این حالت ،دو جملۀ درکنار هم ،معنایی مشابه و گاه یرسوان دارنود و در ایجواد
انسجام و تداوم موتن ،نقشوی درخوور توجوه ایفوا مویکننود؛ موثالً در بخشوی از خطبوۀ ،010
امی المؤمنین درتوصیت و هیزگاری ویامب اک م (ص) ف مودهانود« :قَدْ َِقَّرَ الدُّنْيَاو=صَوغَّرَهَا

و= أَهْوَنَ بَِِاو= هَوَّنََِا» .در این نمونه ،ه چهار جملوه دقیقواً بوه یو

معنوا یعنوی تحقیو دنیوا

هستند و در آنها ،از فعلهایی مختلت ب ای تأکیود بو معنوا و تفسوی بیشوت آن و نیوز توأثی
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کامل ب مخاالب استفاده شده است .در این نمونه ،عالوهب هوممعنوایی سوه فعولِ« ،قّور» بوا
«صغّر» و «هوّن» هموزن است و دو وااۀ «اَهون» و «هوّن» همریشه نیوز هسوتند .در ایون نمونوه
هم ی

جمله دقیقاً بهمعنای جملۀ دیگ است؛ ولی با وااههوایی کوامالً متفواوت و هوممعنوا:

«فَتَعَالَى الَّذِ أَقَامََِا عَلَى قَوَائِمَِِا وَ= بَنَاهَا عَلَى دَعَائِمَِِا» (نهجالبالغه ،خطبۀ  .)035در این نمونه،
«اقام= بنا» و «قوائم= دعائم» است .نمونهای دیگ :
مَلَأَِبِهِمِْفُرُوجَِفِجَاجِهَا وَ حَشَاِبِهِمِْفُتُوقَِأَجْوَائِهَا (نهجالبالغه ،خطبۀ .)92
ِِمَلَأَِ

ِ

ِبِهِمِِْ

ِ

فُرُوجَِِ ِ

فِجَاجِهَاِ

ِ
وَِحَشَاِ ِ
(و ک د)

ِبِهِمِِْ

ِ

فُتُوقَِِ

ِ

(شرا ها)

أَجْوَائِهَا

(فضا)

مثالهایی از این دست ،بسیارند؛ بهالوری کوه گواه سوطوح مختلوت هوممعنوایی ،همو اه
یردیگ  ،به عاملی مؤث و کلیدی در تدوام موتن و ارتبواط معوانی ویوسوتار جملوههوا تبودیل
میشوند.
بنوواب آنچووه در مثووالهووای ف و اوان دربووارۀ چگووونگی ظهووور هووممعنووایی در خطبووههووای

نهجالبالغه گفتیم و نیز این مسئله که هممعنایی درسطح وااههوا ،عبوارتهوا و جملوههوا ،در

بیشت خطبهها ،بسامد و اهمیتی خاص دارد ،میتوان کارک دهای زی را بو ای هوممعنوایی و

شبههممعنایی در متن نهجالبالغه ب شم د:

الت) و هیز از تر ار مستقیم :این کارک د بیشوت درحووزۀ هوممعنوایی وااگوانی مطو ح

است که بهدلیل تر ارنشدن ی

وااۀ و کوارب د ،از وااههوای هوممعنوای آن اسوتفاده شوده

است.
) ای اد معانی بیشت  :اگ نظ ب خی زبانشناسان را بپ،ی یم که معتقدند در یو

زبوان،

دو وااۀ کامالً هممعنا وجود ندارد و دو وااه ه قدر هم که هممعنا بهنظ ب سند ،کوموبوی
تفاوتهایی معنایی دارند ،نتیجه میگیو یم کوه بیشوت وازگوان هوممعنوا عوالوهبو کوارک د
انسجامی مهم ،در ای اد معانی بیشت و تاحدودی متفاوت ،باعث تفسوی و توضویح وااۀ قبلوی
میشوند و بدین ت تیب ،ارتباط و انسجام در جملههای شامل آن دو وااه را بیشت میکنند.
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ج) تأثی مضاعت :در ب خی گونههای هممعنایی ،دو وااه ،عبوارت یوا جملوه بوا معنوایی
تق یباً یرسان دروی هم آمدهاند .اینگونه هممعنایی ،به اث گ،اری و تثبیت معنای مووردنظو
در ذهن مخاالب منج میشود که الزمۀ متنهایی همچون خطبههای وعظی و دینوی اسوت.
در مثال زی از خطبۀ  ،011امی المؤمنین ( )،ب ای تأکید ب و هیزگاری رسوول اکو م (ص)،
از دو تعبی هممعنای زی استفاده ک ده است :ویامب درمیان اهل دنیا ،بهحدی کوم غو،ا موی-
خورد که از همه نحیتت بهنظ میرسوید ...« :أَهَِْمُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحاً وَ= أَخْمَصُُِمْ مِونَ الودُّنْيَا

بَطْناً عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَأَبَى أَنْيَقْلَلََِا».
د) گست ۀ وااگانی خطیب :بهلحا سب

شناختی ،هممعنایی در خطبههای نهوجالبالغوه،

نشانگ سبری خاص در اسوتفاده از ایون شویوه اسوت؛ همچنوین گسوت ۀ وااگوانی و توانوایی

مترلم را در کارب د وااههای هممعنا نشان میدهود کوه کمتو خطیوب و نویسوندهای از ایون
قدرت ب خوردار است.
ه) اسووتم ار و تووداوم متنووی :همووان گونووه کووه در شوومارههووای  0و  2گفتوویم ،کووارک د
هممعنایی ،به ق ابت معنایی جملههای تشریلدهندۀ متن میانجامد؛ اما هممعنایی بهشویوه ای

که در خطبههای نهجالبالغه میبینیم ،عالوهب موارد باال ،یری از مهمتو ین عوامول توداوم و
اسوتم ار متنووی ،البتووه درکنووار ب خوی عواموول دیگو اسووت .در مثوال زیو  ،بووی از هو چیووز،

عبارتهای هممعنا متن را وی

میب د:

وَ أَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَار وَ= أَقَامََِا بِغَيْرِ قَوَائِمَ وَ= رَفَعََِا بِغَيْرِ دَعَائِمَ وَ َِصَّنََِا مِنَ الْأَوَدِ وَ= الِاعْوِجَاجِ وَ مَنَعََِا مِنَ

التََِّافُتِ وَ= الِانْفِرَاجِ ...أَرْسَى أَوْتَادَهَا وَ= ضَرَبَ أَسْدَادَهَا
(نهجالبالغه ،خطبۀ .)031

ب ای اثبات این مدعا ،تنها بخشی از دو خطبه ازمیان خطبههای ب رسیشده را ذک مویکنویم
که در آنها ،هممعنایی و شبههممعنایی درسطح وااهها ،عبارتها و جملهها ،به عامل اصولی
تداوم و استم ار متن تبدیل شده است:
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 ...لَاتَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ= وَ لَاتَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ وَ لَاتُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ= وَ لَاتَلْمِسُهُ
الْأَيْدِ فَتَمَسَّهُ وَ لَايَتَغَيَّرُ بِحَال= وَ لَايَتَلَدَّلُ فِي الْأَِْوَالِ وَ لَاتُلْلِيهِ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ= وَ لَايُغَيِّرُهُ
الِِّيَاءُ وَ الظَّلَامُ وَ لَايُوصٍَُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ= وَ لَا بِالْجَوَارِحِ= وَ الْأَعَِْاءِ وَ لَابِعَرَض مِنَ
الْأَعْرَاضِ وَ لَا بِالْغَيْرِيَّةِ= وَ الْأَبْعَاضِ وَ لَايُقَالُ لَهُ َِدٌّ= وَ لَا نَِِايَةٌ= وَ لَا انْقِطَاع= وَ لَا غَايَةٌ...

(نهجالبالغه ،خطبۀ .)031
 .4جدول و نمودار انواع تکرار

در جدول زی  ،بسامد ه ی

از انوا ،تر ار را اعماز تر ار مستقیم ،تر ار جزئی و ت اد ،

در سی خطبۀ بلند از نهجالبالغه نشان دادهایم؛ اموا از آنجوا کوه الوول خطبوههوا بوا یرودیگ

متفاوت است ،بسامد این عوامل نیز در خطبهها تفاوت دارند؛ بناب این ،ب ای بهدسوتآوردن

نسبتی درست از بسامد عوامل در خطبهها ،بعداز شمارش وااههای ه خطبه ،بسامد هو نوو،
تر ار را با توجه به تعداد وااههای خطبه محاسبه ک دهایم:
جدول 4
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2963
1751
728

484

مجموع تکرار

تکرار جزئي

ترادف

تکرار واژه

3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

شکل  .3بسامد انواع تکرار

25%

تکرار مستقیم
تکرار جزئی

16%

ترادف

59%

شکل  .4نسبت هریک از انواع تکرار

 .5تحلیل و نتیجهگیری
ب اساس دادههای ویشین:

الت) ازمیان مجموعۀ عوامل یادشده ،تر ار وااه با بسامد  0950مورد ،بیشت ین کوارب د
را دارد که با توجه به حجم وااههای مجمو ،خطبهها ( 20035وااه) ،حدود  5/33درصد از
وااههای کل خطبهها را به خود اختصاص میدهد و  50درصد از مجمو ،عوامول ترو ار را
درب میگی د.
) خطبۀ  201بهسبب دارابودن  041مورد تر ار ،ب اب با  09/3درصد از حجم وااههای
خطبه ،بیشت ین کارب د تر ار را داشته است و خطبوۀ  015کوه بوا چهول موورد ترو ار4/13 ،
درصد از حجم وااههای آن را تشریل میدهد ،کمکارب دت ین خطبه بهلحوا ترو ار بووده
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است .اگ از اختال

آشرار این دو خطبه ص

نظو کنویم ،نسوبت ورود عامول ترو ار در

بیشت خطبهها تق یباً متناسببا میانگین کلی ( 0/33درصد) است.
ج) بسامد و نسبت عامل هممعنایی در مقایسه با دیگ انوا ،تر ار ،کمت اسوت؛ اموا ایون
میزان هممعنوایی درسوطوح مختلوت ،در ب خوی بخو هوای خطبوههوا ،نقو

انسوجامیای

چشمگی دارد.
د) عامل تر ار با میاننگین  0/33درصد در کل خطبهها ،از مهومتو ین عوامول انسوجامی
بهشمار میرود و به عبارتی ،حدود ده درصد از وااههای خطبههای ب رسویشوده ،بوهنووعی
تر اریاند.

ه) در خطبههای نهوجالبالغوه ،گونوهای مختلوت ترو ار دیوده مویشوود و میوزان ترو ار

مستقیم ،بی از بقیه است .درحوزۀ ترو ار یو

وااه نیوز لفو جاللوۀ «اهلل» بوی از هو وااۀ

دیگ تر ار شده و در کانون خطبهها ق ار گ فته است.
و) درحوزۀ تر ار در وااههای دیگ  ،ه خطبه متناسببوا موضوو ،اصولی یوا ف عوی ،از
ب خی وااههای تر ارشوده ب خووردار اسوت؛ اموا زبوان اسوتعاری و کوارب د فو اوان ضومی ،
کارب د تر ار را تحتالشعا ،ق ار داده است.
ز) در نهجالبالغه ،تر ار ی

وااه ،معطو

به و اکندگی ی

وااۀ کلیودی در س اسو

متن نیست و تر اری تسلسلی یا ولرانی هم در متن دیده میشوود؛ همچنوین بوهدلیول ایجواد
موازات و انسجام آوایی ،تر ار ب خی وااههای غی کلیدی یا غی محوری متعدد نیز در هموۀ
خطبهها روی داده است.

ح) تر ار جزئی در خطبههای نهجالبالغه ،بوا شویوهای خواص و بوا اسوتفاده از وااههوای

همریشه درکنار هم ،مانند فعل و مفعول مطلق یا فعل و اسمفاعل دیده میشود.
ط) ت اد

(هممعنوایی) در خطبوههوای نهوجالبالغوه ،حجموی قابول توجوه دارد و بیشوت

بهشرل وااههای هممعنا یا عبارتهوا و جملوههوای هوممعنوا درووی هوم آورده شوده کوه در
کش

و تدوام متنی ،نق

مهمی ایفا میکند.

ی) ب خی گونههای تر ار مانند اشت اک لفظی ،وااههای شامل یا وااههوای عموومی در

خطبههای نهجالبالغه وجود ندارد.
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 .2پیشنهادها
ب ای ادامۀ وژوه

در این حوزه ،وی نهادهای زی را مط ح میکنیم:

و تر ار بهعنوان ی

عنص مهم انسجامی در حجمی یرسان با ایون ووژوه  ،در ب خوی

متنهای ب جستۀ ادبی بهویژه ق آن ک یم تحلیل شود تا کارک د انسجامی تر ار ،بوا اسوتفاده

از شیوهای تطبیقی ،بیشت مشخ
و نق

شود.

عامل تر ار در ب خی انوا ،ادبی بهویوژه شوع  ،قصوه ،رموان و ...تحلیول شوود توا

تفاوت و تشابه احتمالی کارک د انسجام بین انوا ،ادبی یادشده مشخ

شود.

منابع

و قرآن کریم.

و نهججالبالغجه ( .). 0405نسوخۀ معجومالمفهو س .قوم :مؤسسوه النشو االسوالمی التابعوه لجماعوه
المدرسین.

و آقاگلزاده ،ف دوس ( .)0335تحلیل گفتمان انتقادی .چاپ اول .ته ان :علمی و ف هنگی.

و ابنابیالحدید ،عزالدین ابوحامود ( .)0339شجرح نهججالبالغجه  .قوم :کتابخانوۀ عموومی آیوتاهلل

م عشی نجفی.

و ابنعبدالر یم ،جمعان ( .)2110اشکالیات النصّ :دراسه لسانیه نصّیه .چواپ اول .بیو وت :م کوز
الثقافی الع بی.

و ابنمیثم البح انی ،کمالالودین ( .)0039مقدمه شجرح نهججالبالغجه .تقودیم و تحقیوق عبودالقادر
حسین .چاپ اول .قاه ه :دارالش و .

و الب زی ،و ویز ( .)0331مبانی زبانشناسی متن .چاپ اول .ته ان :امی کبی .

و خطابی ،محمد ( .)2111لسانیاتالنصّ .چاپ دوم .دارالبیضاء :م کز الثقافی الع بی.

و دی بوج اند ،روب ت و لفجانج دریسل ( .)0000مدخل الی علم النصّ .چاپ دوم .ت جمۀ الهام
ابوغزاله و علی خلیل حمد .قاه ه :هیأت المص یه العامه للرتا .

و عبدال اضی ،احمد محمد ( .)2113نحوالنصّ بین االصاله و الحداثه .چواپ دوم .قواه ه :مرتبوه
الثقافه الدینیه.

و عم  ،احمد مختار ( .)0032علمالدالله .چاپ اول .کویت :مرتبه دار الع وبه للنش و التوزی .

و ف ج ،حسام احمد ( .)2119نظریه علم النصّ .چاپ اول .قاه ه :مرتبهاآلدا .
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و الفقی ،صبحی اب اهیم ( .)2111علم اللغه النصّی بین النظریه و التطبیق .قاه ه :دار قباء للطباعوه
و النش و التوزی .

و محمد ،عزه شبل ( .)2119علم لغه النصّ .چاپ اول .قاه ه :مرتبهاآلدا .

و معادیخواه ،عبدالمجید ( .)0394خورشید بیغروب نهجالبالغه .چاپ اول .ته ان :نش ذره.
و مغنیه ،محمدجواد ( .)0031فی ظالل نهجالبالغه .چاپ سوم .بی وت :داراللعلم للمالیین.

و مهاج  ،مه ان و محمد نبوی ( .)0391بهسوی زبانشناسی شعر .چاپ اول .ته ان :نش م کز.

و هاشمی ،احمد ( .)0330جواهرالبالغه .چاپ اول .قم :م کز مدی یت حوزۀ علمیۀ قم.

و هاینهمان ،فولفجانج و دیت فیهفج ( .)2114مدخل الی علم لغه النصّ .چاپ اول .ت جمه ،تعلیق
و تمهید سعید حسن بحی ی .قاه ه :زه اءالش .
- Halliday and Hasan (1976). Cohesion in English. London: Longman.
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