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 چکیده

رغم تنوع پذيرد علیشود و با ذکر حج پايان میآغاز می تعالییبارالبالغه که با حمد خداوند خطبۀ اول نهج
ستايش انسان به موضوعات و محورهای مختلف آن از انسجامی قابل توجه برخوردار است. سخن از حمد و 

ها و زمین و سخن از حضرت آدم و آفرينش او و سرانجام هايش و سپس نحوۀ پديد آمدن آسمانخاطر نعمت
الشأن اسالم و ذکر يکی از آداب و رسوم اسالم چون حج، گرچه در ظاهر گوناگون و سخن از پیامبر عظیم

ص تنظیم شده است. بررسی و شناخت صورت خطی و مستقیم در پی هدفی مشخباشد؛ اما بهپراکنده می

ساز براساس نظريۀ هلیدی و نظريۀ مکمّل رقیّه حسن ابزارهای آفرينندۀ انسجام و تحلیل اين عوامل انسجام
ساز و هماهنگی میان اين عوامل حاضر کوشیده عوامل انسجام پژوهشرو است. از اين رو هدف پژوهش پیش

البالغه بررسی و تحلیل نمايد. نتايج پژوهش حاکی از آن است نهج را با شیوه توصیفی تحلیلی در خطبۀ اول
رغم ساز نموده و خطبۀ او بههای انسجامها و حلقهکه امام علی)ع( در اين خطبه توجه شايانی به ايجاد گره

 ای برخوردار است.تنوع موضوعات از انسجام قابل مالحظه
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 مقدمه. 1
نامه ه، داستان، نمايشغزل، قصید يک اثر ادبی دانست. خواه آن اثر ترين خصیصۀتوان عالیانسجام را می

در کالم ناقدان  ديربازاز  شاخصهديگر انواع ادبی باشد. بحث بر روی اين از  يارسائل  خطبه و ياحماسه و 
انسجام در  یۀعی باشد. قضموضو که دارای وحدت ندپسنديدداشته و آنها چکامه يا اثری را می کهن وجود

شد بلکه اثر نمی باعث امتیازموضوعی  تر شد و ديگر صرف وجود وحدتدقیق تر وران معاصر پیچیدهدو
 .دبو ترن مهمر از انسجام موضوعی آانسجام عضوی و ارگانیک برای يک اث

و فرجام  میانه ی و معنايی آغاز،يک اثر بايد به ارتباطات ساختاروار يا ارگانیک انسجام اندام در بررسی    
مند نباشد، جزو آثار های اثر بهرههای پیوسته در تمامی ارکانکه از اين حلقه یيک اثر پی برد و اثر

معنا بودن تمام خطوط نسجام معنايی يا موضوعی صرفاً همکه در اد. در حالیروشمار نمیمنسجم به
ای که گونهمنطقی میان معانی به دن و ارتباطپیوسته بونیز در انسجام عضوی  .است مدنظرساختاری اثر 

ه وحدت . گرچه تا دوران معاصر آثاری که باستمعنی پیشین معنی واپسین را اقتضا کند موردنظر 
البالغه را که از هر حیث از بالغت و هارمونی های نهجما خطبها ؛داناند بسیار اندکآمده نائلارگانیک 
ديگر را يک ،تنوعرغم آن علی آورد که معانیشمار م بهمنسج متونیاز  توانمی برخوردار است شگرفی

 .اندترتیب در کنار هم قرار گرفته هايی بهو معلول هااند و همچون علتتکمیل نموده

 هلئبیان مس .1-1

ه حسن توانسته است انسجام و رقیّ مکمّل نظريۀهلیدی با  شناسی معاصر نظريۀهای زباندر میان نظريه
تواند به و منتقد ادبی با تکیه بر اين سازوکارها می بخش در يک اثر را نشان دهدانسجامزوکارهای سا

ند از انسجام دستوری، انسجام واژگانی، اعبارتاين سازوکارها که  انسجام يا عدم انسجام يک اثر پی ببرد
 باشند.می هماهنگتو و به هم پیوسته با هم مرتبط و هايی تو در انسجام پیوندی. اين عوامل در زنجیره

 و حسن مند و سیستمی هلیدینظام ۀنظري ۀالبالغه را بر پاياول نهج ۀخطب بر آن است کهقاله حاضر م
 آن ابزارهای آفرينندۀ انسجام دربه ارتباط ساز در اين خطبه، ضمن شناخت عوامل انسجامد تا نمايبررسی 

 .ببرد پیمطابق با نظريۀ يادشده 

  پژوهش . پیشینۀ1-2

ی صورت گرفته پرشمارهای هلیدی و رقیّه حسن پژوهش مايکل نظريۀ ۀبر پايادبی پیرامون انسجام آثار 
اين  ۀاند؛ ازجملتکمیلی رقیه حسن غافل مانده ۀاند و از نظريريزی شدههلیدی پی نظريۀ تر بر پايۀکه بیش
 توان به موارد زير اشاره کرد:ها میپژوهش

وشته ن« گراشناسی نقشصف با رويکرد زبان ۀبررسی انسجام و پیوستگی در سور» (1332مقالۀ )    
-های انسجامشناسی هلیدی به تحلیل ويژگی. اين مقاله با رويکرد زبانايشانی و معصومه نعمتی ۀطاهر

عنوان  با( 1331علیرضا نظری )خلیل پروينی و  مقالۀ صف پرداخته است. ۀ مبارکۀبخش هلیدی در سور
البالغه براساس الگوی انسجام هلیدی و های نهجبررسی نقش عامل تکرار در انسجام بخشی به خطبه»
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 های امام همام پرداخته است.يک عامل انسجام واژگانی يعنی تکرار در خطبه تبیین اين مقاله به«. حسن
های بالغی در ويس و انسجام متنی و پیوستار ۀدنآفرين ابزارهای»( 1333عنوان )ای با همچنین مقاله

های مختلف انسجام متنی از قبیل طالبی در دست است که گونهمسعود فروزنده و امین بنی نوشتۀ« رامین
ررسی کرده ـۀ انسجام هلیدی بـاساس نظريین برـويس و رام ی، واژگانی و پیوندی را در منظومۀدستور

 از آن جمله است اند؛ه حسن را مبنا قرار دادهرقیّ نظريۀ دست است که صرفاًهايی نیز در است. پژوهش
بهنام بیوک.  نوشتۀ« ا در داستان کوتاهی از همینگویهای واژهماهیت تعامل زنجیره( »1333مقالۀ )

ه حسن رقیّ براساس نظريۀ تکمیلیانسجام داستان را  گفتهپیشدو پژوهش  برخالفنويسنده در اين مقاله 
مقالۀ جمله از اندرا مبنا قرار داده ههايی نیز وجود دارد که هر دو نظريمورد بررسی قرار داده است. پژوهش

نوشتۀ ناصر  «نظريۀ انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در يک داستان کمینۀ فارسی( »1331)
ی را براساس نظريۀ هلیدی و حسن مورد قلی سارلی و طاهره ايشانی. اين مقاله يک داستان کمینۀ فارس

-شده مورد تحلیل قرار میياد  البالغه براساس نظريۀمقالۀ حاضر خطبه اول نهج تحلیل قرار داده است.

 د.روشمار میبه پژوهشی نواين حیث  گیرد و از

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

البالغه های نهجاند؛ اما خطبهبسیار اندکاند آمده نائلگرچه تا دوران معاصر آثاری که به وحدت ارگانیک 
شمار آورد که توان از متونی منسجم بهرا که از هر حیث از بالغت و هارمونی شگرفی برخوردار است می

هايی به ترتیب در کنار ها و معلولاند و همچون علتديگر را تکمیل نمودهرغم تنوع، يکمعانی آن علی
ای کوشد اين انسجام را در پرتو نظريهت اين پژوهش در اين است که می؛ لذا اهمیاندهم قرار گرفته

-مند بررسی و تحلیل نمايد و ضمن تبیین ابزارهای آفرينندۀ انسجام متنی در خطبۀ نخست نهجنظام

 البالغه، هماهنگی انسجامی بین اين ابزارها را نشان دهد.
 

 نظریّۀ هلیدی و حسن. 2
 شناختترين الگو در که مهم ابتدا الگوی هلیدی و حسن اين پژوهش منظور تبیین چارچوب نظریبه

جمله کسانی هستند که در ساختمان متنی و روابط شود. هلیدی و حسن ازمیانسجام متنی است معرفی 
اند. هلیدی در مطالعات خود روابط انجام داده ایای متن در زبان انگلیسی مطالعات گستردهمیان جمله
و انسجام از نظر او يک مفهوم معنايی است که به روابط موجود در  متن را انسجام نامیدهای میان جمله

 ۀ(. به عقید111: 1331پور ساعدی، کند )لطفیعنوان يک متن مشخص میکند و آن را بهمتن اشاره می

يک عنصر، شود که تعبیر در متن وابسته به عنصر ديگر باشد؛ يعنی او انسجام متنی هنگامی برقرار می
. (Halliday, 1989: 10) عنصر ديگری را پیش فرض خود قرار دهد و بدون مراجعه به آن فهمیده نشود

کند، انسجام يک مفهوم معنايی بافتار( را فراهم میمتنیت )بنابراين انسجام ابزار زبانی است که ويژگی 
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نمايد از غیر متن را میسّر می کند و شناسايی متناست که به روابط معنايی موجود در متن اشاره می
(Halliday & Hasan, 1976: 4). 

الزم  يابی به پیوستگی و انسجام متنبرای دست بخشانسجامهای وجود مؤلفهاما از منظر رقیّه حسن،     
بنابراين از نظر او صرف يافتن عوامل انسجام در يک  .(R.hasan, 1984: 210است اما کافی نیست )

ديگر را ها با يکانسجام آن متن نیست؛ بلکه پس از يافتن اين عوامل بايد ارتباط دو سويۀ آنگر متن بیان
گرا نشان داد. از نظر او برای دست يافتن به هماهنگی انسجامی در يک متن و بر اساس دستور زبان نقش

وامل با تعامل اثبات منسجم بودن آن، آشنايی با عوامل انسجام در يک متن و ارتباط دو سويۀ اين ع
تر او معتقد است که در ساخت يک متن تنها عناصر دستوری و ای ضروری است. به بیانی سادهزنجیره

اين ويژگی هماهنگی  ها نیز مهم است.واژگانی مورد نظر نیستند بلکه همبستگی و به هم پیوستگی آن

ارت است از ترکیب و تعامل توان گفت هماهنگی انسجامی عبطورکلی میشود. بهانسجامی نامیده می

يابی به چگونگی پیوستگی يک های انسجامی شکل يافته براساس عناصر انسجام؛ بنابراين دستزنجیره
ديگر با استفاده از دستور ارتباط دو سويۀ آنها با يک ها در کنار هم ومتن از طريق قرار گرفتن اين زنجیره

(. در بررسی روابط انسجامی در متون ادبی، 93: 1331نی، سارلی و ايشا)پذير است گرا امکانزبان نقش
تر گفتار گیری کدام يک از سه مؤلفۀ جامعکه کدام دسته از عناصر انسجامی در شکلابتدا تشخیص اين

مشارکت دارند از اهمیّت بااليی برخوردار است. به ديگر  -هاها، رويدادها و موقعیتشخصیت -داستانی 
شوند در تبلور يکی عناصر انسجامی که براساس يک سلسله روابط به هم مربوط می سخن گروه معیّنی از

اند. به اين ترتیب با طرح مفاهیم ( دخیل3، موقعیت2، رويداد1تر گفتار داستانی )شخصیتاز عناصر جامع
تر، هر عنصر در انسجام تر کالم و هدايت عناصر انسجامی در راستای يکی از آن مفاهیم کلیکلی

 (. 4: 1333گیرد )بیوک، تر و کاراتر مورد استفاده قرار میچارچوب وسیع

 

 متنی انسجام عوامل تحلیل. 3

 . انسجام دستوری3-1

 ع. ارجا3-1-1

گردد و با ارجاع به ای که میان يکی از عناصر متن و عنصری ديگر برقرار میارجاع عبارت است از رابطه
گیرد يا خارج از چارچوب کالم د. آنچه مورد ارجاع قرار میشوفسیر تتواند تعبیر و جزء ديگر آن عنصر می

ب( ارجاع  ،متنیقرار دارد و يا در درون آن. بنابراين ما با سه گونه ارجاع سروکار داريم: الف( إرجاع برون

های انسجام در متن عبارات و رو، از ويژگیاز اين .(14: 1331نبوی،  ج( بینامتنی )مهاجر و و متنیدورن

                                                           
1. Character 

2. Event 

3. Location 
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ها به يکديگر های اشاره و غیره باعث پیوستگی عبارتاعی است. ارجاع توسط ضماير، اسمـادوات ارج
 شود. می
شايد در نگاه اول نتوان کاربرد آن را هنری و بالغی  .ترين عنصر انسجام در متن استارجاع بديهی    

اما همین ارجاع اگر در جای  ؛وجود دارد و بايسته است ،یفچند ضع هر ،قلمداد کرد چون در هر متنی
شود. زيرا ارجاعات در متن که بیشتر به شکل ضماير خوبی در کالم قرار نگیرد باعث تشويش کالم می

پیوند  اجزاء متن را به هم و کنندها را به هم متصل میچوبکه هايی هستند کنند همچون میخجلوه می
 ند.دهمی
وار ضمیر پیوسته و زنجیره البالغه به کاربرداول نهج نیک محور ارجاعی در خطبۀبالغی و ارگا ۀنکت    

اين خطبه را به  موضوعات و مباحث و کار رفتهبههای خطبه ها و بندکه در تمامی فقره گرددیبرم «ه»
متن را به هم  کلاين ضمیر با کاربرد پرشمار و بسامد بااليش در خطبه توانسته است زده است.  هم پیوند

گردد برمیاست « اهلل» لفظ جاللۀکه همان وار به يک اسم ظاهر ههای سلسلو همچون حلقه پیوند دهد

در ادامه تمامی ضماير به اين اسم ظاهر و فاعل «. ... الحمدهلل الذي اليبلغ» :استآمده که در آغاز خطبه 

 اإلخالصُ )کمال توحيدهِ نمايدباِيی را ايجاد میو انسجام معنايی، عاطفی و ساختاری زي گرددیبازمحقیقی 

 ...(. بقدرتهِ الخالئقَ طرَ، فَلهُ

ای از را گم کند در پاره نده مرجع اصلیشود خوانباعث می کهآننون ارجاع و تکرار پیرو قا )ع(علی امام    
فاعل تکرار اين کلمه و همیشگی اين  جانبههمهاست. اما به دلیل حضور  را تکرار نموده «اهلل» کلمۀموارد 

در  ؛ که«هرنَد قَفقَ هُسبحانَ اهللُ صفَن وَفمَ»ر به آن در خطبه بسیار کم است. مثل های مکرّنسبت به ارجاع

 باراما اين تکرار بعد از چندين  ؛آن در آغاز خطبه مجدد تکرار شده استرغم ذکر علی «اهلل» ۀاينجا کلم
 ارجاع ضمیر آمده است.

 . حذف3-1-2

حذف از ديگر عناصری است که در انسجام بخشیدن به متن نقش دارد. منظور از حذف، حذف يک يا چند 

ذف اسمی، فعلی و بندی. اند از: حعنصر جمله در قیاس با عناصر قبلی در متن است. انواع حذف عبارت

: 1333طالبی، سازد )فروزنده و بنینويسنده با توجه به اصل اقتصاد زبانی زبان خود را موجز و فشرده می

(. بنابراين نبايد منظور از حذف را حذف عناصر اصلی متن دانست بلکه منظور از آن مواردی است که 113

دهد و رخنه و تر نشان میبلکه متن ادبی را منسجم شودحذف آن نه تنها باعث در هم ريختگی متن نمی

 . در خطبۀبخشی به متن دارددر انسجام یمؤثر حذف کارکردکند. های متن ايجاد نمیانقطاع بین عبارت

 ؛تر از اين کاربرد بهره جسته استسخن خود را با تفصیل همراه کرده و کم )ع(البالغه امامآغازين نهج

کامل شرح و  طوربهمعانی را  ۀنگذارد و هم چیزی را فرو )ع(امام باعث شده کهخطبه  هدف اقناعیزيرا 

 بسط دهد.
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 . انسجام واژگانی3-2

-شان با يکای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنايیاين نوع انسجام مبتنی بر رابطه

(. 16: 1331تواند تداوم و انسجام به خود بگیرد )مهاجر و نبوی، اين روابط می ۀواسطبهديگر دارند و متن 
نظر نیست بلکه در انسجام واژگانی در اين مبحث موردذکر اين نکته ضروری است که صرف پیدا کردن 

ی را تشکیل اهگسترطبقه و همهای همپايان اين مبحث خواهیم ديد که اين واژگان انسجام يافته، زنجیره
 اند.ديگر باعث انسجام کلی متن شدهها در تعامل با يکين زنجیرهاند و اداده

 معنایی. هم3-2-1

برای تبیین و اثبات امری  امام)ع( گاهدر اين رابطه چند واحد واژگانی، معنای انديشگانی واحدی دارند. 
متن  ،واژگانن و در گرو همی آوردمعنا روی میای اخالقی و عقیدتی به آوردن کلمات هممهم، يا قضیه

-ن کلمه است که معنای واحدی را میدر حقیقت کاربرد چندي معناواژگان همگردد. و يکپارچه می پیوسته

ها و آفرينش زمین و وحدانیّت خداوند، نحوۀالبالغه مباحثی از جمله بزرگی اول نهج رسانند. در خطبۀ
عقايد  نبرای اثبات دعاوی خود و به ثمر نشاند )ع(شده تا امام ها و انسان و فرشتگان و غیره باعثآسمان

-معنا میبخشی واژگان همت انسجاممعنا روی آورد. در اينجا به خاصیّخود به کلمات هم یهاو انديشه

 معنا پرداخته است:به آوردن برخی کلمات هم )ع(زير امام پردازيم. در نمونۀ

ها الطَ ، وَها بالماء حتی خلصتْنَّسَ ها، تربةًخبِسَ ها وَذبِعَ ها، وَهلِسَ وَ األرضِ زنِن حَمِ هُسبحانَ معَجَ مَّثُ»    

 وَ کتْها حتی استمسَ، أجمدَصولٍفُ وَ أعضاءٍ ، وَصولٍوُ وَ أحناءٍ ذاتَ منها صورةً بلَفجَ، زبتْحتی لَ بالبلّةِ

 (.1/)خطبه «....فخَنَ مَّ، ثُعلومٍمَ دٍأمَ وَ عدودٍمَ قتٍ، لوَلتْلصَها حتی صَدَأصلَ

کند می شود اما آن معنا به داليلی اقتضاکه يک معنا در کالم گنجانده میالزم به ذکر است که زمانی    

معنا نپردازد کالم ناقص ان همنويسنده به آوردن واژگ تبیین و کامل گردد؛ چنانچهمعنا که با واژگان هم
ها و بندها و در تا توانايی ارتباط با ديگر عبارتمعنايی واحدی را تشکیل دهد  تواند گزارۀنمی شود ومی

د. کنمی بیانمتعال  خداوندرا از جانب  خلقت انسان نحوۀ مزبور امام)ع( در نمونۀ پیدا کند. را نتیجه کل اثر
باره کلمات محدود و عدم اطناب در اين را دارد که درکش دشوار است و یدر حقیقت قصد بیان موضوع

. اين استمعنا ياری گرفته )ع( از کلمات مترادف و همرو اماماز اين ؛رساندخطبه را به اقناع نمیمخاطب 

 باعثهم  د و ضمن ارتباط بانح و روشن کناضخلقت خداوند را و مفهوم نحوۀ اندمعنا توانستهواژگان هم

(، عذب و سهلو ) (حزن و سبخنمونه کلمات )اين مزبور شده است. در انسجام و پیوستگی بند کالمی 

(، استمسکت، صلصلت(، )صلدهاأجمدها، أ)(، أحنا، أعضاء(، )خلصت، لزبت(، )، الماءبالبلّة(، )سنّها، الطها)

از آنها انسان  آفرينش تبیین و تشريح فرايندبرای  )ع(امام معنا هستند وهم( معدود، معلوم(، )وقت، أمد)

آورده روی معنا اطب دشوار است به آوردن کلمات همکه فهم اين موضوع برای مخ از آنجا وبهره گرفته 
و  شود اجزاء معنايی بند کالمی مزبور از قبیل جمع کردن بهترين خاکگونه که ديده می؛ هماناست
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-هنی قرار دادن بمعیّو برای مدت  و خشک نمودن آن و تشکیل تصويری خاص از آن آن با آب آمیختن
 معنا به هم پیوسته و هماهنگ است.واژگان هم دو گروهۀ واسط

 ی. تضاد معنای3-2-2

-ديگر دارند. در عنوان قبلی ديديم که واژگان همواحدهای واژگانی در اين رابطه معناهای متضادی با يک

متقابل  ینويسنده معانی و واژگانکند که معنا و مترادف باعث انسجام متن شده اما گاهی موضوع اقتضا می
يابد و عدول از اين طريق در چنین ها میو متضاد بیاورد و متن انسجام خود را در گرو همین تقابل

بخش انسجام دتوانکه چگونه تضاد میاين بییندر ت .شودموقعیّتی باعث عدم پیوستگی و انسجام متن می
های گوناگون و مختلف و متضادی تشکیل شده ه از واحدتن مانند يک پازل است کباشد بايد گفت که م

انسجام و  زنندۀهم  طورکلی بربنابراين تضاد به يابد؛ها انسجام میبا درست چیدن آن مختلفاست که 
 کار رود.هاينکه دقیق در جای خود ب مگريکپارچگی است 

 پردازيم:میبخشی زير به بررسی واژگان متضاد و نقش آن در انسجام در نمونۀ    

، وَ الطَها سَنَّها بالماء حتی خلصتْ ثُمَّ جَمعَ سبحانَهُ مِن حَزنِ األرضِ وَ سَهلِها، وَ عَذبِها وَ سَخبِها، تربةً»    

وَ  فجَبلَ منها صورةً ذاتَ أحناءٍ وَ وُصولٍ، وَ أعضاءٍ وَ فُصولٍ، أجمدَها حتی استمسَکتْ ،بالبلّةِ حتی لَزبتْ

 (.1/)خطبه «نَفخَ.... مَّ، لوَقتٍ مَعدودٍ وَ أمَدٍ مَعلومٍ، ثُصَلتْأصلَدَها حتی صَل

 عاملم در اينجا الزم است بگويیم که گفتیسخن معنايی هم ۀعنوان قبلی دربار که در گونههمان    
معنا باشد مرهون واژگان متضاد است. آفرينش ه مرهون واژگان همکبیش از آن يادشده ۀانسجام در نمون

(، خلصت(، )سهل( و )حزنوجود آورده است از قبیل )از کارکردهای متضاد به ایرا مجموعه انسان

وجود همفهوم واحد و منسجمی را ب اندت توانستهاين واژگان متضاد در عین تقابل و ضديّ .(استمسکت)

 است. خداوندتوسط  انساند و آن آفرينش نآور
 ر. تکرا3-2-3

اينک به نقش  انی يعنی ترادف و تضاد آشنا شديم.بخش واژگامل انسجامدر دو بخش پیشین با دو نوع ع
پردازيم. تکرار يک واژه در دو عبارت يا دو بند مختلف باعث پیوند آن دو عبارت تکرار در انسجام متن می

که نويسنده برخی واژگان و  استدر هر اثری گاهی نیاز شود. و دو بند و در نتیجه انسجام متن می
بخشی به رد و يکی از اين کارکردها انسجامها را تکرار کند که اين موضوع کارکردهای مختلفی داعبارت

منسجم ساختن متن  ا تکرار نموده که کارکرد مؤثری درر یکلماتدر خطبۀ اول ای متن است. امام)ع( اجز
  نیم:بیمیزير ۀ که در نمونچناندارد. 

 اإلخالصُ هِوحيدِتَ کمالُ ، وَهُوحيدُتَ بهِ صديقِالتَّ کمالُ ، وَبهِ صديقُالتَّ هِعرفتِمَ کمالُ ، وَهُعرفتُمَ دينٍ لُأوَّ»    

ه أنَّ موصوفٍ کلِّ شهادةُ ، وَموصوفٍ ها غيرُأنَّ صفةٍ کلِّ ، لشهادةِنهُعَ الصفاتِ له نفیُ اإلخالصِ کمالُ ، وَلهُ

 (.همان) «صفةٍ غيرُ
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 وصفه (، )هشهاد(، )اإلخالص(، )التوحيد(، )التصديق(، )همعرفنظیر ) واژگاندر اينجا تکرار برخی     

 )ع(ممشخص است اما کهچنان. های بند حاضر شده استافکنی میان اجزاء و عبارتباعث گره( موصوف

اما  ؛دکنله دوم مفهوم ديگری را بیان مید )أول دين معرفته( و در مرحردادر ابتدا مفهومی را بیان می
رده است و تعامل و که در هر دو گزاره تکرار شده به هم گره خو فهمعر ۀکلم ۀواسطههمین مفهوم دوم ب

ين انسجام را برقرار ای که اترين مؤلفهاضح است و مهمووار کلمات مورد نظر در اين خطبه ارتباط زنجیره
 واسطۀهاين بند کالمی ب کرار نیست.ت جزچیزی  پیوند زدهبند حاضر را به هم  ۀهای زنجیررده و حلقهک

اند منسجم شده هايی ديگرمؤلفه ۀواسطهديگر بندهای کالمی که آن بندها نیز ب ها باتکرار و ديگر مؤلفه
ت هماهنگی کلیّ باعث وکنند با هم ارتباط پیدا می بخشهای انسجامدر نتیجه اين زنجیره ؛خوردپیوند می
 شوند.خطبه می

 آوایی. هم3-2-4

معنايی و ترادف، در گرو رابطۀ معنايی میان واژگان در میان دو واحد واژگانی تکرار، هم برخالفآوايی هم
آوايی نوع ها به خاطر واقع شدن در کنار هم دارند. همنیست بلکه ناظر بر گرايشی است که برخی از واژه
ارچوب موضوع يک اژگانی معیّنی در چآمدن عناصر و ديگر انسجام واژگانی است و منظور از آن با هم

اند و به يک حوزۀ معنايی تعلّق دارند و گرد هم آمدن آنها منجر به هم مرتبط متن است که به نوعی با
شايد يکی از (. 113: 1333طالبی، شود )فروزنده و بنیپیدايش انسجام بین اجزای آن متن می

تأثیر  آوا است کهمربوط به واژگان هم البالغهنهجاول  ۀام واژگانی در خطبهای انسجترين مؤلفهپرکاربرد

همان خطبه ظهور کرده و تا پايان خطبه  یاين کارکرد در ابتدا .سزايی در انسجام خطبه داشته استبه
 :گذرانیماز آن را از نظر میای در اينجا نمونه شود.ديده میبارها 

 ال ، الذيالمجتهدونَ هُحقَّ يؤدِّيُ ال، وَالعادّونَ هُعماءَنَ یحصِيُ ، والالقائلونَ هُدحتَمِ غُبلُيَ الذي ال هللِ الحمدُ»    

، عدودٌمَ قتٌوَ ال، وَوجودٌمَ عتٌنَ ال، وَحدودٌمَ دٌّحَ هِليس لصفتِ ، الذينِطَالفِ وصُغَ هُنالُيَ ، والمِمَالهِ عدُبُ هُدرکُيُ

 (.1/خطبه) «مدودٌمَ لٌأجَ الوَ

دستوری میان اجزای متن به پیوند و انسجام  در بخش انسجام دستوریتر ديديم پیشکه  گونههمان    
انی حاکم میان اجزاء شود به پیوند واژگدر انسجام واژگان که خود به انواع مختلفی تقسیم می .پردازيممی

بینیم ونه که میگهمان؛ آوا بروز کرده استواژگان هم درانسجام  عاملدر اينجا  اما؛ دشومتن توجه می
برد که در کار میهکند واژگانی را بناپذيری خداوند متعال را بیان که قصد دارد توحید و تعريف  )ع(امام
و با هم پیوند دارند و گسست میان آنها وجود ندارد. واژگانی مانند  شودمعنايی مزبور گنجانده می ۀحوز

 ۀدد و نشان دهننگیرۀ معنايی قرار می(، در يک حوزاليناله(، )اليدرکه(، )اليؤدي(، )اليحصی(، )اليبلغ)

 ی شاکر در ادای حق اوهاانسانهای او و عجز شمارش نعمتکلمات در وصف او و عجز اعداد در  ناتوانی
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 در تالش برای درک بزرگی او های زيرکانههوشو عجز  يابی به اوتبزرگ در دس یهاتو عجز همّ
 . است

واحدی قرار داد که  معنايی ۀدر حوزرا ( اهلل(، )حقّه(، )نعماءه(، )مدحتهان )توان واژگدوم می ۀدر مرحل    

 ۀهمچنین در نمونآنها را به بهترين وجه دارا است.  متعال خداونداموری است که  ۀدهندمجموعاً نشان

آوايی ديگری را تشکیل ( همالفتنغوص ) و (الهمم بُعد(، )المجتهدون(، )العادّون(، )القائلونکلمات ) يادشده

ش در مقابل خداوند متعال ناتوان از وصف و شمار که های مختلفی هستندگروه ۀدهنددهند و نشانمی
 .يندها و درک بزرگی اونعمت

 (ممدود(، )معدود(، )موجود(، )دودمحو کلمات ) (أجل)(، وقت(، )نعت(، )حدباز در همین خطبه کلمات )    

و در صدد نشان دادن  گیرندواژگانی قرار می حوزۀ د که در يکانآوای ديگری را تشکیل دادهواژگان هم
باشد. هم و کلی چون حد و نعت و غیره میحتی با واژگانی م خداوندعجز و ناتوانی و تعريف ناپذير بودن 

ترين ممه و تانسجام و هماهنگی شگرفی میان اجزای اين بند کالمی خطبه برقرار اس که پیداستچنان
 آوا است.انسجام را ياری نموده همان واژگان هم ی که اينژگانوا ۀمؤلف

 

 انسجام پیوندی. 4

های سازندۀ يک متن است. در حقیقت میان همۀ انسجام پیوندی شامل روابط معنايی و منطقی میان جمله

ای را مطرح لهئجمله مسعنوان مثال يک های متن نوعی روابط معنايی و منطقی برقرار است؛ بهجمله

کند و چه بسا آن اضافه می هکند جملۀ بعد دلیل يا نتیجه و يا شرطی را برای آن ارائه و يا مطلبی بمی
(. انسجام 114: 1331پور ساعدی، کند )لطفیمثالی يا نمونه و يا نکتۀ مقابلی برای آن مطلب عرضه می

ها عناصر شود که با توجه به نوع ارتباطتقسیم می و زمانی اضافی، سببی مهم گونۀ سهپیوندی خود به 
کار ها بهبعد، سرانجام و غیره بین جمله اماای از قبیل عالوه بر اين، برای مثال، زيرا، اگرچه، پیوند دهنده

های پیوستگی در متون روايی است و در داستان موسی گونه ينبارزتراز انسجام يکی از  روند. اين نوعمی
 حضور فعال و هنری دارد.در قرآن 

 . ارتباط اضافی4-1

ای دربارۀ محتوای جملۀ پیشین در متن، مطلبی اضافه شود که جملهمعنايی زمانی برقرار می ۀاين رابط
 (.63: 1331داشته باشد )اخالقی،  ایکند. اين افزوده ممکن است جنبۀ توضیحی، تمثیلی و مقايسه

ساز در خطبه است. زيرا در خطبه يا در فنون و پیوند بخشهای انسجامترين حلقهماين ارتباط از مه    
توضیحی دارد مخاطب  جنبۀهای مختلف که کند تا با استفاده از حاشیهمی کالمی گوينده همواره تالش

که شعر به خیال های خطبه است؛ در حالیترين عناصر و ارکاناقناع از مهم ؛ وخود را به اقناع برساند
ت و به آن نیاز دارد اسآن (. مطابق با اين رکن و مؤلفه که خطبه وامدار 222: 2111است )عباس، وابسته 
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کارهای اقناعی سود ببرد که وبرای به اقناع رساندن مخاطب خويش از ابزارها و ساز که کوشدمیخطیب 
 انجامد.به انسجام و پیوستگی متن مبدأ می ی ارتباطات اضافی در کالم است کهرنها برقراترين آمهم

 ایپردازد مجموعهکالم گهربار خويش که به توصیف خالق و توحید و جبروت او می یدر ابتدا )ع(امام    
ای گونهبهکنند. ديگر را تکمیل میتوضیحی دارند و يک ۀبرد که جنبکار میههايی را بها و جملهاز عبارت

م)ع( م اماشده تا اين بخش از کال باعث)اهلل(  ها از موصوف واحدها و وصفمعمولکه آوردن مجموعه 
ن هماهنگی میان اجزای اين بخش آ گردد که نتیجۀبرای مخاطب ايراد  یخألگونه کامل و بدون هیچ

 :شوده میدديوضوح مثال در عبارات زير اين نوع ارتباط به عنوانبهاست. 

 أدواتٍ ها، وَختدمُيَ وارحَجَ بها، وَ فُتصرَّيَ فکرٍ ها، وَحيلُيُ نساناً ذا أذهانٍإ تْثلَفمَ هِروحِ نفيها مِ فخَنَ مَّثُ»    

 (.32: 1331، البالغه)نهج «الباطلِ وَ الحقِّ بها بينَ قُفرِّيُ عرفةٍمَ ها، وَيقلّبُ

از روح خود در وند که خدابه اين نکته  )ع(حاضر فراوان است امام ۀدر خطبنمونه که مشابه آن  در اين    
انسجام میان  و نهرسد میمخاطب به اقناع نه  با شنیدن اين نکته زيرااست؛ بسنده نکرده دمیده انسان 

 ايی در قالب ارتباط اضافی که جنبۀهرو با ايجاد عبارتاز اين ؛گرددمیرار ی آغازين برقهابندبا  بنداين 
ترين کلی شرح داده و مهمطورتوضیحی از صفات انسان دارند صورت انسان را تکمیل نموده و آن را به

های انسجامی توان يکی از زنجیرهين بخش را میص او را برای مخاطب ذکر کرده است. اصفات و خصاي
 هماهنگ و متناسب است.  ینو پس ینپیش هاییرهزنجدر خطبه دانست که با 

 ارتباط سببی. 4-2

شود که رويداد فعل جمله با رويداد جملۀ ديگر ارتباط ها برقرار میمعنايی هنگامی میان جمله اين رابطۀ
 (. 39: 1331شود )اخالقی، سببی داشته باشد. اين ارتباط سببی شامل روابط علت، نتیجه، هدف و شرط می

او  که خطیب دارد ر خطبه است. پیرو هدف اقناعیباطی دهای ارتاين ارتباط مانند ارتباط پیشین از بايسته
ترين کند و از مهمی میان اجزای کالم برقرار میظريفآيد روابط منطقی  نائلبرای اينکه به چنین هدفی 

که بیشتر  )ع(اول امام علی خطبۀ ابزارهای اين رابطه ايجاد روابط علّی و سببی میان سخنان گوينده است.
موضوعات مورد نظر خود  ،ا ايجاد رابطۀ علّی و معلولیب امام)ع( کهکند می امور عقیدتی است اقتضا ۀدربار

های محکمی در میان اين گره کهشده  باعثهای خطبه به خواننده القا کند. اين ارتباط در تمامی بخشرا 
 :شودديده میوضوح ير بهز ۀکه در نمونچنان به انسجام و پیوستگی آن بیانجامد؛ وبخش برقرار گردد 

اإلخالصُ  هِتَوحيدُهُ، وَ کمالُ تَوحيدِأوَّلُ دينٍ مَعرفتُهُ، وَ کمالُ مَعرفتِهِ التَّصديقُ بهِ، وَ کمالُ التَّصديقِ بهِ »    

 (.64: 1331، البالغه)نهج «لهُ، وَ کمالُ اإلخالصِ له نفیُ الصفاتِ عَنهُ

رده ايشان تنها به اين مفهوم بسنده نکداند. می یتعالحقت و شناخت آغاز دين را معرف )ع(در اينجا امام    
انجامد. او بعد از میکالمی منسجم  ۀيک زنجیرايجاد به  نهايتهای ديگری را به آن افزوده که در و حلقه
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امر را بر  داند و به همین ترتیب يکمعرفت را تصديق و شهادت به حق میکمال  ،اين عبارت آغازين
 کند.ب میامری ديگر مترتّ

 . ارتباط زمانی4-3

های آن دو جمله ای توالی زمانی میان رويدادشود که گونهاين رابطه هنگامی بین دو جمله برقرار می

ها و ترين رابطۀ میان جملهمهم ...وجود داشته باشد. در متون روايی از قبیل قصه، داستان، اسطوره و 

داستان به  های ديگر سخن، رابطۀ زمانی است که بدون آن اصوالًوجه ممیّز آن از گونهاجزای روايت و 

 (.131: 1333طالبی، آيد )فروزنده و بنیوجود نمی

های بروز فراوانی يافته و از بايسته داستانی یهاتر گفتیم اين ارتباط در گونهپیشکه  گونههمان    

توان حاضر می ۀدر ديگر متون نظیر خطبرا زيادی ندارد. زمان  ۀمتون است و در ديگر متون جلو گونهينا

که اين معانی در صورت گره خوردگی  متنی از يک سری معانی تشکیل شدهتطور معانی دانست. هر 

ثر ا معنايی که در گردد و منظور از آن چنین است که هرزمانی دارای صفت وحدت عضوی يا انسجام می

خود را تأيید و تکمیل نموده و مستقل و جدا از آن نباشد.  پیش ازای باشد که معنای گونهگردد بهذکر می

دارای  هایند که ابیات چکامهشود و ناقدان معتقدوع در مورد قصايد کالسیک مطرح میهمین موض

بیت دوم همان  درشده و  نخست آغازنیست که معنا از بیت  ایگونهوار يا ارگانیک نیستند و بهحدت اندامو

که خواننده احساس کند که ایگونهبه ؛يت به هدف غايی خود برسدمعنای بیت اول گسترش يافته و در نها

 معانی تمام گشته است.

و  ياد کرده و معتقدند که بین اجزا زمانیعنوان ارتباط ه حسن از اين موضوع بههلیدی و رقیّمايکل     

و ارتباط میان اين  نباشدديگر  ءتوازن برقرار بوده و هر جزئی مستقل از جز بايستیهای معنايی بیت گزاره

عی ز يک نقطه شروع شود و با نظم طبیها صرف يگانگی موضوع نباشد بلکه همچون حرکت زمان اهگزار

 مشخصی خاتمه يابد. ۀو منطقی در نقط

ای است و حرکت زنجیره زمانی مستثنا و ارتباط ين قاعدهشگرفی از ا به طرزلبالغه ااول نهج ۀخطب    

از معنای دوم از جهت  نخستارتباط زمانی خاصی در متن ايجاد کرده است و معنای  ،معنايی یهاهگزار

ز هستی و وجود داشتن خدا آغاز لی آخر. در اين خطبه سخن ااتر است و دومی از سومی و زمانی عقب

فرشتگان و  آفرينشها و زمین و جهان است و سومین معنا آسمان آفرينشخطبه  ۀد، دومین گزارشومی

و معنای پسین ظهور دين مبین اسالم و نبی مکرم اسالم است است حضرت آدم و فرستادن انبیا  داستان

های معنايی به سهولت اين نظم منطقی گزاره ه. خواننده استو قوانینی که در طی اين دين وضع شد

 شود.ه جلو پیش برده میدر آن همچون حرکت ساعت ب که يابدیدرمرا رتباط زمانی و اخطبه 
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 گیرینتیجه
های نقدی متون جديد بررسی ۀو حتی زادرود کار میهگرچه برای تحلیل متون معاصر باانسجام  ۀقضی

ۀ حاضر آن را در خطب کار برد که در مقالۀتحلیل متون کهن از قبیل خطبه به توان آن را برایمیاست؛ اما 
 کار بستیم.البالغه بهاول نهج

هالیدی و رقیه حسن حضوری فعال دارند  ۀبخش براساس نظريهای انسجامدر اين خطبه تمامی مؤلفه    
حذف و  انسجام دستوری از قبیل ارجاع، اند.باعث پیوستگی اجزای متن شدهو همه با هم به بهترين وجه 

که به آن اشاره نموديم انسجام ساختاری خطبه را تضمین کرده و از اين نظر اجزای کالم را  یديگر موارد

 شود.وضوح ديده میآغاز تا پايان خطبه بهافکنی از که اين گرهایگونهبه ؛است به هم متصل نموده

. ۀ يادشده بوددر خطب انسجامهای اقناع خطبه از پربسامدترين مؤلفهانسجام واژگانی با توجه به ويژگی     
کار برده هبرا آوا معنايی، تکرار، تضاد و همهای مختلف اين نوع انسجام از قبیل همگونه )ع(علی امام

 اين نوع انسجام کامل و مسنجم شده است. واسطۀهب مورد بحث ۀهای کالمی خطببند واقعدر  است.
 انواع انسجام پیوندی است که اين خطبه حضور مؤثری دارد )ع(امام نوع ديگری انسجام که در خطبۀ    

و هماهنگ هم پیوسته  های متن را بهمنسجم ساخته و عبارت ،های دستوریرا فراتر از واژه و ساختار
 ه است.نمود

با هم مرتبط  حسنهماهنگی انسجامی  راساس نظريۀبهای مختلف انسجام واپسین سخن اينکه گونه    

ها و های کالمی تمامی بخشکه اين زنجیرهایگونهبه ؛هم مرتبط سازده ت خطبه را بکلی شده و توانسته

 ديگر متصل نموده است.اجزای کالم را به يک
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