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  چکیده

 اسـت  شناسی معاصـر  های مهم زبان انسجام متنی هلیدی و حسن، یکی از مقوله ۀنظری
سـاختارهای زبـانی در بافـت    گرایی، توجه مهمی بـه   که برخالف نظریات صِرف ساخت

میزان انسجام متن  ۀتوان نتایج قابل تأملی را در زمین آن می ۀموقعیتی دارد و به واسط
دستوری، واژگانی و پیوندی  ۀعوامل انسجام متن در سه دست ،ارائه داد. در نظرگاه آنان

ـ  ابعاد سـه  ،پژوهش حاضر . درگیرد قرار می غـه،  البال نهـج  181 ۀخطبـ  درانسـجام   ۀگان
 بیشترین سهم انسـجام  ،درصد 44انسجام دستوری با بسامد  شد؛ به طوری کهبررسی 

 13و انسجام پیوندی با بسـامد   43خطبه داشته است و انسجام واژگانی با بسامد  را در
درصد به ترتیب در جایگاه بعدی اهمیت قرار دارند. این فراوانی نشـانگر آن اسـت کـه    

ۀ کاربست هوشـمندان مرهون عالوه بر محتوای ژرف آن،  برجستگی کالم امیرالمؤمنین،
حاصل  این همایش و تفکر در کنه معانی و مضامین آن  از که است عوامل پیوندسازی

  دارد. گردد و از عظمت جایگاه آن پرده برمی می
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  و بیان مسئله مقدمه. 1
گرا کـه   شناسی ساخت شود. زبان تقسیم می2 گرا و نقش 1گرا شناسی جدید به ساخت زبان

کنـد.   گردید، توجه خود را بیشتر بر ساختار کالم متمرکـز مـی   ریزی پایه 3توسط سوسور
بخـش   وی معتقد است عناصر به ظاهر از هم جدای زبان از طریق یـک سـاختار وحـدت   

ی این ساختار دارای معنا هستند؛ نه به ایـن دلیـل   یابند. بنابراین عناصر داخل انسجام می
واجد معنا هستند یا ارتباطی طبیعی با جهان خارج دارند، بلکه به دلیل روابطـی   که ذاتاً

گرا با قبـول اصـول    شناسی نقش ولی زبان .)70که در ساختار با یکدیگر دارند (دوسوسور،
ارد. سـاخت گفتمـان از رهگـذر    ساختاری سومی به نام گفتمان نیـز د  ۀگرایی، الی ساخت

غیـر   زبانی، با بافت موقعیت، به عنوان ساختی کامالً ترکیب متن به عنوان ساختی کامالً
  .)124آید (ساسانی، زبانی به دست می

معتقد اسـت:   4یکند. چامسک گرا توجه خود را بر جمله متمرکز می شناسی نقش زبان
ای  ابزاری بـرای تفکـر و در نتیجـه دریچـه     ای برای ارتباط نیست، بلکه زبان تنها وسیله«

 ۀشناسـی مطالعـ   های ذهن آدمی است؛ پـس زبـان   هایی از ویژگی برای راه بردن به جنبه
شناسـی را   های ذهن انسان است و در نهایت بخشـی از روان  علمی زبان برای فهم ویژگی

  .)49-39(چامسکی، » دهد تشکیل می
گـرا بـه    شناسی نقش پرطرفدار و پرکاربرد زبان به عنوان یکی از نظریات 5انسجام ۀنظری
شـود کـه    یک متن زمانی به گفتمان تبدیل مـی «رود و بر این اصل تکیه دارد که  شمار می

(گـرین   »کوچک زبانی تشکیل شده باشـد  ۀکلّیتی منسجم داشته باشد؛ حتی اگر از یک تک
میان اجزای جمـالت یـک   گر وجود یا عدم وجود ارتباط  ). عامل انسجام تعیین33و لبیهان،

شود که بـه نـوعی یـادآور و     چنین پیوندی از طریق الفاظ و عباراتی حاصل می«متن است. 
تـر بـه آن اشـاره داشـته یـا آن را نشـان داده        تکرار چیزی هستند که فعل یا موضوع پیش

تـر   متون ممکن است دارای انسجام قـوی « 6بنا بر قول گوت وینسکیف .)119 (فاولر،» است
در این میان، هلیـدی   .)33همو، » (تری باشند، اما هیچ متنی بدون انسجام نیست ضعیفیا 

  روند. انسجام متنی به شمار می ۀنظری ۀگذران برجست و حسن یکی از بنیان

                                                                                                                                        
1. Structural. 
2. Functional. 
3. Saussure. 
4. Chomsky. 
5. Cohesion. 
6. Gutwinski. 
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ای،  تحلیلی و منابع و اسـناد کتابخانـه   -رو با تکیه بر روش توصیفی  در پژوهش پیش
لیدی و حسن، مورد مطالعه قـرار گرفـت و تـالش    انسجام در نظرگاه ه ۀابتدا مبانی نظری

یابی به نتایج دقیق و قابل استناد علمی و کشف محتـوای آشـکار و    شد در راستای دست
، میزان انسجام موجود در عبارات آن، مورد بررسی آماری و 181 ۀپنهان موجود در خطب

  :داده شودهای زیر پاسخ  استقرای تام قرار گیرد و به پرسش
 181 ۀرد مبانی مطرح در الگـوی انسـجام متنـی هلیـدی و حسـن در خطبـ      . کارک1

  چگونه است؟
 . کدام عنصر بیشترین تأثیر را در انسجام متنی خطبه داشته است؟2

  
  ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-1

شناسی جدید، یکی از کارکردهـای مهـم    های مطرح در زبان کارگیری روش از آنجا که به
هلیـدی و حسـن یکـی از     ۀانـد، کاربسـت نظریـ    متنـی یافتـه  خود را در بررسی انسجام 

هـای انسـجامی مـتن،     های مهمی است که به دلیل اعتبار تکامل آن در کشف الیه نظریه
هـای   توجهی را در بین پژوهشگران یافته است. در این میان کشـف الیـه   برجستگی قابل

 ضـمن توانـد   ا، مـی هـ آنۀ بخشی به جایگـاه برجسـت   انسجام متون دینی عالوه بر اهمیت
معصـومین پـرده    ۀاز ظرافت موجود در کـالم ائمـ   ،هامعانی آن ۀهم پیوست کشف ابعاد به
اسـالمی، بیشـتر نمایـان سـازد و      ۀها را در رهبری جامعآن ماندگار سخن بردارد و نقش

 ۀدور سازد و بتوانـد دریـای زالل اندیشـ    دشمناناساس  های بی ها را از تیررس هجمهآن
تـرین   البالغه یکی از جامع نهج .اسالمی وسعت بخشد جهانی و خصوصاً ۀدر جامعآنان را 

رغـم  علـی  آن ۀشود، اما به دلیل آنکه نقـش برجسـت   کتاب دینی پس از قرآن قلمداد می
شهرت آن در بین شیعیان، کمی مهجور مانده است، هنوز نیازمند آن هستیم کـه بـرای   

های ناب نهفته در این بهره  ،جهانی ۀکتاب ارزشمند و تبیین آن در بین جامع گیری از درّ
های انسجام متنی موجـود   اسالمی، به غور در آن پرداخته و بتوانیم با کشف الیه خصوصاً

های آن امام بزرگـوار داشـته    در آن، سهم کوچکی در تبیین هر چه بیشتر رسالت اندیشه
ابعـاد سـاختاری و    ۀدر دربارتر سازیم. هر ق باشیم و عظمت کالم و کتاب ایشان را پررنگ

ی از معانی ژرف مکنون در آن، در قالـب  بیشتری پژوهش  ،محتوایی آن صورت گیرد، دُرّ
در بافـت سـخنان امـام    شود. شکی نیست که عامل انسـجام موجـود    لباسی نو عرضه می

ای بس فراخ برای پـژوهش   های مهم ساختاری آن، زمینه (ع)، به عنوان یکی از جنبهعلی
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هـای   هایی است که جنبه برخالف رویه و سبک برخی پژوهش ،این رسالت پژوهشی دارد و
انـد.   مورد واکاوی و تحلیل قرار داده - ولو مکرر –ادبی و بالغی این کتاب گرانبها را به وفور 

تر نیز به این اثـر   تر و ریزبینانه شناسی جدید و با دیدی جزئی زبان ۀبنابراین جا دارد از حوز
های آن کـه در خـدمت معـانی     بخش موجود در خطبه د و ابعاد زبانی و انسجامنگریسته شو

    اند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. ژرف آن به کار آمده
  
  پژوهش ۀپیشین .1-2

هلیــدی و حســن تــاکنون  ۀدر ارتبــاط بــا انســجام موجــود در آثــار ادبــی براســاس نظریــ
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میآن ۀهای چندی صورت گرفته است که از جمل پژوهش

(ایشانی و » گرا شناسی نقش صف با رویکرد زبان ۀبررسی انسجام و پیوستگی در سور«
صف براساس  ۀنویسندگان به بررسی انسجام موجود در سور ،). در این اثر1392دیگران، 

لفظـی،   اند و بـه نقـش فراینـدهای ذهنـی، رفتـاری،      انسجام دستوری و واژگانی پرداخته
انسـجام واژگـانی   «ارشد:  ۀنام اند. پایان گیری این انسجام نیز اشاره کرده وجودی در شکل

 ،در ایـن اثـر   .)1386(رجبـی،  » هلیدی و حسن ۀنظری ۀنور بر پایۀ در قرآن؛ بررسی سور
نور، در سه سطح انسجام دستوری، پیونـدی   ۀنویسنده به بررسی انسجام موجود در سور

(میـر  » هلیـدی  ۀمتنبی براساس نظریـ  ۀبررسی انسجام در بائی«ته است. و واژگانی پرداخ
 ۀبائیـ  ۀنویسـندگان بـه بررسـی و تحلیـل قصـید      ،در این اثر .)1396احمدی و دیگران، 

بررسـی انسـجام و   « اند. متنبی در سه سطح انسجام دستوری، پیوندی و واژگانی پرداخته
) 1395(مسـبوق و دیگـران،   » همدانی بدیع الزمان ۀمضیری ۀهماهنگی انسجامی در مقام

همدانی را به عنوان یک اثر روایی کالسیک عربـی   ۀمضیری ۀمقام، نویسندگان، در این اثر
بررسی تطبیقی ارجاع بـه  « مقالۀ: اند. هلیدی و حسن مورد تحلیل قرار داده ۀنظری ۀبر پای

). 1394 یگـران، د (بهـار صـدیقی و  » البالغـه  عنوان یکی از عوامل انسجام متنـی در نهـج  
 و ابراهیمـی  ابـراهیم ( »البالغـه  نهج اول ۀخطب در متنی انسجام ۀآفرینند ابزارهای«: ۀمقال

 هـای  خطبـه  بـه  بخشـی  انسـجام  در تکـرار  عامـل  نقـش  بررسی« ۀ:مقال .)1396 دیگران،
مقالـۀ:   .)»1391 دیگـران،  و پروینی( »حسن و هلیدی انسجام الگوی براساس البالغه نهج

 بویـه  العلـی آل  (عبـد » البالغـه  هـای نهـج   ژگانی و نقـش آن در انسـجام خطبـه   آیی وا هم«
 های مذکور، پژوهشگران صرفاً در پژوهش آنچه روشن است، ).1391دیگران،  و لنگرودی

یکی از عوامل تأثیرگذار در انسجام متن (دستوری، واژگانی، پیوندی) را مـورد بررسـی و   
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ملی را در توجیـه انسـجام موجـود در کـالم مـوالی      اند و نتایج قابـل تـأ   تحلیل قرار داده
 اول ۀخطبـ  در غیرسـاختاری  دسـتوری  انسـجام  پایگی هم بررسی«اند.  متقیان ارائه کرده

). در این اثر، پژوهشـگران  1396(جواد گرجامی و دیگران، » آن های ترجمه و البالغه نهج
جانشـینی، حـذف و   بخش دسـتوری (ارجـاع،    میزان پایبندی مترجمان به عناصر انسجام

هـای   ربط) و نقش مؤثر توجه به این عوامل را هنگام برگردان از مـتن اصـلی، در ترجمـه   
براسـاس  انـد.   اإلسالم، مبشری، شهیدی و دشتی مورد بررسـی قـرار داده   انصاریان، فیض
شناسـی   بالغت و زبـان ۀ تاکنون چه در حوز ،181 ۀگرفته، در مورد خطب تحقیقات صورت
گونه تحقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت. بنـابراین پـژوهش حاضـر در         هیچ ،سنتی و جدید

ای هـر چنـد کوچـک را از     پنجره ،راستای نیل به زدودن خأل موجود بوده و امیدوار است
ابعاد ساختاری دریای ناب کالم موالی متقیان به روی خوانندگان بگشـاید و بتوانـد هـر    

ـ   گونه شک و شبهه اعتبـار و انسـجام منـابع اصـیل      ۀارای که بر زبان دشمنان اسـالم درب
ها در شود را دفع کند و روز به روز بر ارج و اعتبار آن البالغه، جاری می اسالمی چون نهج

توانـد در تـرویج    هایی در این زمینه می پژوهش ۀجهان اسالم بیفزاید. به همین دلیل ارائ
ها را بـه عنـوان الگـویی    امامان الهی و حکمت جاری در کالم آنان مؤثر افتد و آن ۀاندیش

  اصیل و برحق در زمامداری امت اسالمی به جهانیان معرفی نماید.
  
  . بحث2
  هلیدی و حسن ۀنظری. 2-1

م بـه  1976و حسن در مطالعات خـود در سـال    1انسجام متنی هلیدی ۀبنیانگذاران نظری
 2تنمـ هـا را انسـجام   هـا پرداختـه و روابـط موجـود در بـین آن      متن و روابط بین جمله

انسجام، مفهومی معنـایی اسـت کـه بـه     «اند:  اند و آن را بدین صورت تعریف کرده نامیده
از غیـر مـتن جـدا و     ،پردازد و آن را به عنوان یک متن روابط معنایی موجود در متن می

  .(Halliday, 73)» نماید مشخص می
وابسـته بـه   شود که تعبیر در متن  انسجام متنی هنگامی برقرار می ،هلیدی ۀبه عقید

عنصر دیگر باشد؛ یعنی یک عنصر، عنصر دیگری را پیش فرض خود قـرار دهـد و بـدون    
هـای   ). اما از منظر رقیه حسن، وجود مؤلفـه Halliday, 10مراجعه به آن فهمیده نشود (

 یابی به پیوستگی و انسجام مـتن الزم اسـت، امـا کـافی نیسـت      بخش برای دست انسجام
                                                                                                                                        
1 . Halliday. 
2 . Text Cohesion. 
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Hasan, 210).R.( تنها عناصـر دسـتوری و واژگـانی     ،د است در ساختن یک متناو معتق
ها نیـز مهـم اسـت. ایـن ویژگـی      پیوستگی آن هم مورد نظر نیستند، بلکه همبستگی و به

 شود.   نامیده می» هماهنگی انسجامی«
انـد   بندی کرده دستوری، واژگانی و پیوندی تقسیم ۀآنان عوامل انسجام را در سه دست

ابزارهای پیونـدی کـه    .رهای دستوری شامل ارجاع، جایگزینی و حذفکه عبارتند از: ابزا
هلیـدی و حسـن    .آیـی  و هم و ابزارهای واژگانی شامل تکرار 1.عبارت است از حروف ربط

درآمـدی بـر دسـتور    «میالدی در اثر مشترک دیگر خـود بـه نـام     1985سپس در سال 
دسـته تقسـیم نمودنـد:     بخـش را گسـترش داده و آن را بـه پـنج     عوامل انسجام 2»نقشی

    ».ارتباط منطقی جمالت«و » پیوستگی واژگانی«، »حذف«، »جانشینی«، »ارجاع«
تـری   از آنجا که ارجاع، جانشینی و حذف، عناصر دستوری هستند، ضمن عنوان کلـی 

 ۀتوان در سه گون گیرند. از این رو انواع پیوستگی را می به نام پیوستگی دستوری قرار می
 بیـان کـرد  » ارتباط منطقـی بـین جمـالت   «و » پیوستگی دستوری«، »گانیپیوستگی واژ«

هـا در  در ادامه ضمن بررسی توضیح عوامل انسجام، به بررسی تطبیقـی آن  .)7 گر، (خامه
  شود. پرداخته می 181 ۀخطب

  
   انسجام دستوری . 2-2

 ،دامـه شود که در ا های ارجاع، حذف و جایگزینی می مبانی انسجام دستوری شامل مقوله
  شود. پرداخته می 181 ۀخطب درها آن تطبیقی ها به کاربستضمن تعریف آن

  
   3ارجاع .2-2-1

ارجاع نخستین عنصر پیوستگی دستوری است. به فرایند بازگشـت یـک واژه بـه مرجـع     
ـ   شود. در مکتب زبان گفته می» ارجاع« خود، اصطالحاً  ۀشناسی هلیدی، ارجاع بـه دو گون

، مرجع »ارجاع برون متنی«شود. در  تقسیم می» ارجاع درون متنی«و » ارجاع برون متنی«
، مرجع در بافت کالم وجـود دارد و  »ارجاع درون متنی«کالم در متن وجود ندارد، اما در 
نیـز بـا توجـه    » ارجـاع درون متنـی  ). «11-10گـر،  (خامه همین عامل انسجام متن است
تقسـیم  » ارجـاع پـس مرجـع   «و » ارجاع پـیش مرجـع  « ۀموقعیت مرجع، خود به دو دست

                                                                                                                                        
1 . Conjunctives. 
2 . An Introduction to Functional Grammar. 
3 . Reference. 



   425   البالغه لیدی و حسن در انسجام متنی نهجه ۀکاربست نظری

ارجـاع پـس   «آید، اما در  ، عنصر ارجاع پیش از مرجع می»ارجاع پیش مرجع«شود. در  می
 ).Halliday, 31-33آید ( ، پس از مرجع می»مرجع

از سویی دیگر در این مکتب براساس عامل ارجـاع نیـز تقسـیم دیگـری وجـود دارد:      
ارجـاع شخصـی   ). «37همو،( 3ای جاع مقایسهار و2ای ، ارجاع اشاره)ضمیر( 1یارجاع شخص

ای به محـل   گردد. ارجاع اشاره شخص برمی ۀمقول شود و به در موقعیت گفتاری، فعال می
). و ارجـاع  Halliday, 57کنـد (  و میزان نزدیکی یا دوری، زمان یا عناصر حاضر اشاره می

ا تفـاوت عوامـل   ای در حالت کلی، ارجاع غیر مستقیمی به یکسانی یا شـباهت یـ   مقایسه
  ). 76 همو،» (ارجاعی است و در حالت جزئی، ارجاع به صفت و یا شمار عددی است

مشخص شـد بیشـترین نـوع ارجـاع در آن، از نـوع شخصـی        ،حاضر ۀبا بررسی خطب
(ضمیر غایب)، درون متنی و ارجاع به ما قبل (پس مرجع) است؛ بـه طـوری کـه تـوالی     

هـا و   ا در مقایسه با عناصر دیگر در پیوند میان ترکیبکاربرد این ضمایر بیشترین تأثیر ر
های پرکاربرد ارجاع ضمیری، بخش آغازین  ها داشته است. یکی از نمونهانسجام میان آن

هُ عَلی عَظیمِ إِحْسانِهِ، « خطبه است: حْمَدُ . نَ رِ مْ أَ اقِبُ الْ وَ قِ وَعَ لْ خَ هِ مَصَائِرُ الْ ي إِلَیْ هِ الَّذِ حَمْدُ لِلَّ الْ
...وَ امْتِنانِهِ لِهِ وَ ضْ وامی فَ نَ هانِهِ، وَ رْ   .»نَیرِ بُ

ضـمیر (ه)، یـک پیونـد و انسـجام      ۀبـه وسـیل  » هللا«در این عبارت، با ارجاع به اسـم  
و کلمـات  » هللا«هـای   تمام واژه اساس،ها شکل گرفته است. بر این غیرساختاری میان آن

و » متنـی  درون«حـدهای ارجـاعی   به هم پیوسته از وا ۀمختوم به ضمیر غایب، یک زنجیر
ضمیر مستتر موجـود در فعـل    ۀدهند. از سویی دیگر به وسیل را تشکیل می»  مرجع پس«
  است.» عباد« ۀمتنی شکل گرفته است که مرجع فرضی آن کلم یک ارجاع برون ،»نحمد«

 موضـوع  های فراوانی از انواع ارجـاع شخصـی وجـود دارد و ایـن     نمونه ،در این خطبه
و تـا آنجـا کـه     اسـت درایت امام (ع) و براعت ایشان در فن بیان و سخنوری  ندۀده نشان

جز در مواردی که امکان داشت خواننده ارتباط بـین  -امکان داشته است از تکرار کلمات 
ضمیر و مرجع را به دلیل فواصل طوالنی گم کند و یا برای تکرار و تأکیـد و یـا احتمـال    

وجود دارد که » هللا«این تکرار در اسم  ۀ. بیشترین نمونکرده است جلوگیری -ایجاد ابهام
هـا، بـه ذکـر صـریح آن     های مکرر ضمیری به آن های طوالنی و ارجاع بعد از ایجاد فاصله

ـا   « عبارت زیر است: ،متنی های برون پرداخته است. از دیگر نمونه هَ ـةِ جُنَّتَ حِکْمَ سَ لِلْ قَدْ لَبِ

                                                                                                                                        
1 . Personal Refrence. 
2 . Demonstrative Refrence. 
3 . Refrence Comparative. 
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بِهَا هَا بِجَمِیعِ أَدَ خَذَ و  در این عبارت مرجـع ضـمیر (هـو) نامشـخص و بیرونـی اسـت      . »وَأَ
امامیه مرجع آن را مهدی منتظـر،   ۀآن تفسیرهای گوناگونی ارائه شده است: شیع ۀدربار

ـد و     اهل تصوف، آن را ولی خدا در زمین و برخی اهل علم، انسان مـؤمن و عـادل و موحّ
  ). 277-276/ 5دانند (ر.ک. ابن أبی الحدید،  فالسفه، شخص عارف می

وْ     « ای عبارت زیر است: های ارجاع اشاره از نمونه ـلَّماً أَ ـاءِ سُ ـى الْبَقَ جِـدُ إِلَ حَداً یَ نَّ أَ وْ أَ لَ فَ
ـانَ    ـبِیلًا لَکَ وْتِ سَ اوُدَ   ذَلِـکَ لِدَفْعِ الْمَ ـنَ دَ ـلَیْمَانَ بْ بـه  » ذلـک « ۀدر ایـن عبـارت، کلمـ    .»سُ

  ه است.اشاره دارد که پیش از آن قرار گرفت» سلیمان«
هَانِ وَأیـنَ  « ای نیز عبارت زیر است: های ارجاع مقایسه از نمونه نُ التَّیِّ نَ ابْ یْ نَ عَمَّارٌ وَأَ یْ أَ

نَ  یْ نِ وَأَ تَیْ هَادَ و الشَّ اؤُذُ رَ انِهِمُنُظَ وَ   .»هُمْ مِنْ ِإخْ
هـای   یک مقایسه و همانندی در صفات بـا اسـم  » نظراء« ۀدر این عبارت، با آمدن کلم

 رود. گرفته است و این خود یک عامل انسجام و ارجاع به شمار میقبل صورت 
متنی و ارجـاع بـه    درون مورد ارجاع وجود دارد: شخصیِ 252 مجموعاً ،در این خطبه

متنی و  ای درون مورد، اشاره 5متنی و ارجاع به ما بعد:  درون مورد، شخصیِ 218ما قبل: 
مـورد،   1ای:  مـورد)، مقایسـه   2 (مجموعـاً  مـورد  1هر کـدام:   ،ارجاع به ما قبل و ما بعد

  مورد. 26متنی:  برون
بیشترین کاربرد را نسبت به سایر اقسام داشته است  ،در این میان، ضمیر غایب مفرد

خواهـد حـس    آن می ۀگیرد که امام به وسیل و بعد از آن ضمیر مخاطب و متکلم قرار می
    بیشتر کند. را اتصال و ارتباط و نزدیکی با مخاطب

  
 (Ellipsis)حذف  .2-2-2

بخشیدن بـه مـتن نقـش دارد. حـذف بـه دو       حذف از دیگر عناصری است که در انسجام
عنصر مـذکور و   ۀمشتق از ماد عنصر محذوف غالباً .. تکرار1شود:  دلیل سبب انسجام می

یا معنا و یا متعلقات آن است. لذا اگر عنصر محذوف در جمله آورده شود، بـا نـام تکـرار    
حذف عنصری از متن بیشتر با توجه به وجود قرینه در مـتن   .. ارجاع2شود.  می  ختهشنا

دهد؛ لذا شناخت عنصر محذوف نیازمند رجوع به قرینه است، پس قرینه مرجعـی   رخ می
بخـش در محـذوف،    ). بنابراین وجـود انسـجام  2/229گیرد (الفقی،  برای محذوف قرار می

شـود؛ چـرا کـه حـذف      صر جمالت ماقبل کشف میای است که رهیافت بررسی عنا قرینه
 ). 47شود (برامو، گسیختگی کالم و عدم انتقال کامل پیام می بدون قرینه باعث از هم
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 28مورد، مفعول:  27حذف فعل:  .عنوان حذف وجود دارد ،مورد 124در این خطبه، 
مورد،  2عل: مورد، نائب فا 2مورد و از فعل معلوم:  13مورد، حذف فاعل از فعل مجهول: 

 3مـورد، مبتـدا:    4حرفـی:   -مورد، ترکیب اسـمی  15الیه:  مورد، مضاف 27حذف حرف: 
  مورد. 1مورد، صفت:  1مورد، مضاف:  1مورد، موصوف: 

لفظی و برای اجتنـاب از تکـرار اسـم صـورت گرفتـه       ۀحذف در بیشتر موارد، با قرین
 عبارت زیر است: ،لفظی آن ۀوناست و در برخی موارد نیز معنوی یا مقامی بوده است. نم

ـانٌ    « ـا نُقْصَ ـادَةٌ وَلَ هُ زِیَ ـاوَرْ عَ مَانٌ وَلَمْ یَتَ تٌ وَلَا زَ هُ وَقْ مْ ـهُ «در اینجـا فعـل    .»وَلَمْ یَتَقَدَّ مْ و » یَتَقَدَّ
هُ« عَاوَرْ   اند. لفظی و تقدم ذکر آن حذف شده ۀبنا بر قرین ،»ال«قبل از حرف » یَتَ

لِد) در عبـارت  معنوی آن، حذف فاعل فع ۀنمون ولَد) و حذف مفعول فعل (لم یَ ل (لم یُ
وثاً هَالِکاً) زیر است: وْرُ ونَ مَ لِدْ فَیَکُ عِزِّ مُشَارَکاً وَلَمْ یَ ونَ فِي الْ هُ فَیَکُ حَانَ ولَدْ سُبْ   .(لَمْ یُ

چون و چـرای عالمیـان اسـت و     در اینجا به دلیل اینکه خداوند متعال، خود خالق بی
نداشته است، به دلیل تردیدناپذیر بـودن حقیقـت بـرای     یکس دخالت در آفرینش او هیچ

همگان، ضرورتی برای ذکر فاعل وجود نداشته است. حذف مفعول در فعل (یلد) نیز عدم 
تعلق فعل به مفعول است؛ زیرا مطلق فعـل (زاییـدن) در اینجـا مطـرح بـوده اسـت کـه        

ین دو فعل به تناسب اقتضـای  حذف در ا ،خداوند سبحان از آن منزه است. بر این اساس
جمله و در جای مناسب آن صورت گرفته است. بیشترین موارد حذف فاعل (کاربرد فعل 
مجهول) در مورد افعال توصیفی حق تعالی صورت گرفته که دلیل آن عدم ترتب نیاز بـه  

دیگر لفظی آن، حذف عائد مفعولی (ه) در فعل (تحمـل) اسـت    ۀنمون .ذکر آن بوده است
(ومـا تحمـل[ه] األنثـی فـي     دلیل مطلق بودن و عدم تخصیص، ذکر نشـده اسـت:    که به

بـه سـراغ    ،کردن جای خـالی کلمـات محـذوف   رخواننده برای دریافت معنی و پ بطنها).
رود تا فهم موضوع حاصل شـود، لـذا وقتـی حـذفی در متنـی       جمالت و کلمات قبلی می

به قراین موجود، در ذهـن خـود    خواننده جای خالی محذوف را با توجه ،گیرد صورت می
بخشـی ایـن اسـت کـه      کند. بنابراین یکی از مهمترین فواید حـذف در انسـجام   کامل می

صرف بـه یـک    ۀشود و از خوانند مخاطب در پیونددادن اجزای متن به یکدیگر سهیم می
شود. و از همین رهگذر است که نقـش   آید و در خلق متن شریک می فعال درمی ۀخوانند

 گردد.   آشکار می ،به عنوان یکی از عوامل انسجام متون ؛حذفاساسی 
مصـدرهای (فضـل)، (نفـع) و     ۀواسط دیگر معنوی، حذف مفعول باواسطه یا بیۀ نمون

عِهِ« :(دفع)، در عبارت اثِقٍ بِدَفْ عِهِ وَ لٍ لِنَفْ مِّ ؤَ لِهِ مُ ضْ معنوی و تلقـی   ۀاست که به قرین »راجٍ لِفَ
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راجٍ « :از عبارت اسـت  ،ها عنی، اصل بدون حذف این ترکیبخواننده صورت گرفته است. ی
عِهِ البالیا اثِقٍ بِدَفْ عِهِ علیه وَ لٍ لِنَفْ مِّ ؤَ لِهِ علیه مُ ضْ   ».  لِفَ

شود تا خواننده بـا رجـوع بـه جمـالت و عبـارات       ها، عامل حذف سبب می در این ترکیب
اط، پیوسـتگی و انسـجام   محذوف را حدس بزند و بدین وسیله، با کشف این ارتبـ ۀ قبلی، کلم

گردد. در واقع حذف عناصر در متن، تعامل میـان خواننـده و مـتن را افـزایش      متن نیز بیشتر 
دهد و همین ارتباط زیاد بین مخاطب و متن و تـالش بـرای کشـف معـانی، کنجکـاوی و       می
ده ای که بخشی از آن حـذف شـ   دهد. از دیدگاه علم بالغت نیز جمله وی را افزایش می ۀعالق

کنـد.   باشد، ارزش بیشتری دارد؛ چون به نوعی مبهم است و ذهن، برای درک آن تـالش مـی  
کند و این خـود یکـی    به دنبال استنباط ذهن در جستجوی محذوف، انسان احساس لذت می

  آید. از عوامل کشف انسجام و وجود روابط معنایی در بین کلمات امام (ع) به حساب می
  
   1جایگزینی. 2-2-3

هـا اسـت.    بین مقوالت زبانی، مثل کلمات و گروه ۀزینی جزء فرایندهای متن و رابطجایگ
ای که بـه   دستوری است و همان نقش ساختاری مقوله -جایگزینی متعلق به سطح واژی

توانـد   ). عنصر جانشـین مـی  Halliday, 88-90کند ( جای آن به کار رفته است را ایفا می
در این عامل انسجامی، مدلول دو واژه یکـی اسـت، امـا    اسم، فعل یا جمله باشد. در واقع 

توان یکی از انواع تکـرار   لفظ دال بر آن تغییر یافته است؛ بنابراین عامل جایگزینی را می
  معنایی نیز شمرد.

(ع) در به این نکته پی برده است که امـام پژوهشگر در میان بررسی الفاظ و عبارات خطبه 
خی دیگر، تعمـد خاصـی داشـته اسـت و هـدف از آن، تقویـت       کاربرد برخی الفاظ به جای بر

مـورد از جـایگزینی    4ها بوده است. در این خطبه کامل معانی در قالب آن ۀمعنای متن و افاد
ـی    «از این عنـوان اسـت:    هایی های زیر نمونه خورد. عبارت اسمی به چشم می ـمَ مُوسَ ـذي کَلَّ الَ

ـقٍ دَاجٍ    »/ «فَى عَلَیْهِ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجٍمَنْ لَا یَخْ فَسُبْحَانَ»/ «تَکلِیمَاً ـوَادُ غَسَ ـهِ سَ ـى عَلَیْ  »مَنْ لَا یَخْفَ
کـه   انـد  شده» هللا«، جایگزین تصریح به اسم »مَن«و » الذی«های موصول  در عبارات فوق، اسم

ـولُهُمْ أَنْ   « . همین طور اسـت در عبـارت:  نددر جمالت قبلی تکرار شده بود ـةً عُقُ ـدُّوا  مُتَوَلِّهَ یَحُ
در » ربّ« ۀآمـده اسـت و یـا کلمـ    » هللا«به جـای اسـم   » أحسن الخالقین«که  »أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ

  شده است.» هللا«که جایگزین اسم  »أَیُّهَا الْمُتَکَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّکَ« عبارت:

                                                                                                                                        
1 . Substitution. 
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اسـم موصـول    ۀشود، بیشترین موارد جـایگزینی بـه وسـیل    طور که مشاهده می همان
کنـد و   شماری به آن اسم اضافه می مصادیق بی«فته است؛ چرا که اسم موصول صورت گر

نماید. از نظر لفظی هم اسـتفاده از   آن اسم خاص را هم به یک مصداق معین منحصر می
هم جمله را از حالـت   ،باشد که این نوعی منع تکرار لفظ می ،جانشینی ۀآن در قالب مقول

(نورسـیده و  » نمایـد  تر مـی  صداق خارجی را معینوجهی خارج، و هم حدود و ثغور م تک
درپـی،   ). از رهگذر همین فایده و همین طور جلوگیری از تکـرار پـی  93سلمانی حقیقی، 

 کـرده اسـت کـه کـامالً      های وصـفی جـایگزین آن اسـتفاده    حضرت از صفات و یا معادل
  هوشمندانه و ظریف است.
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ارجاع حذف جایگزینی

  

  : بسامد انسجام دستوری1 ۀنمودار شمار
  

    1انسجام واژگانی. 3. 2
واژه به عنوان مهمترین ابزار انتقال اندیشه و زبان نویسنده، نقشی بسـزا در انسـجام و پیوسـتگی    

شود. این ارتباط میـان واژگـان    کند؛ زیرا معنا از طریق واژگان منتقل می مطالب یک متن ایفا می
شود. عوامل انسجام واژگانی از نظر هلیـدی شـامل تکـرار،     می نامیده» انسجام واژگانی«یک متن، 

  شود. ترادف، شمول معنایی، ذکر عام، جزءواژگی، تضاد معنایی می
  
   2تکرار. 2-3-1

عین واژه در اجزای مـتن و یـا تکـرار     ۀتکرار چندبار ،بخش واژگانی یکی از عوامل انسجام
  شود.  شناخته می» تکرار جزئی«و  »تکرار تام«مشتقات آن است که به ترتیب با عنوان 

                                                                                                                                        
1 . Lexical Choesion. 
2 . Reiteration. 
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بسـامد تکـرار جزئـی آن در     )ب(، بسامد تکرار عین واژه و در جدول )الف(در جدول 
  شود: مشاهده می ،خطبه

 )174تکرار تام (مجموع:  . جدول (الف):2-3-1-1

  )65تکرار جزئی (مجموع: جدول (ب): . 3-2-2

  
  1تکرار آوایی .1-2 -2-3

برای ایجاد پیونـد   ،شود امام (ع) عالوه بر تکرار واژگان با دقت در این خطبه مشخص می
وزن و دارای حـروف مشـترک نیـز اسـتفاده      واژگانی و انسجام موسیقیایی، از کلمات هـم 

جنـاس، سـجع، موازنـه و مماثلـه و ترصـیع بـین        ۀطوری که رابطـ  است؛ به وافری داشته
 جمالت، آهنگ خاصی به خطبه بخشیده و سهم بزرگی در القـای معنـای ثـانوی داشـته    
                                                                                                                                        
1 . Phonetic Reiteration. 

  دفعات  واژه  دفعات  واژه  دفعات  واژه  دفعات  واژه  دفعات  واژه  دفعات  واژه
  7  هللا  2  أنباء  2  الفراعنة  2  لقةالعما  10  أین   2  سنن
  4  إنّ  3  عظیم  2  الدنیا  2  بعد  6  الذین  2  الذي
  4  إخوان  2  الجهاد  3  عظیم  2  الطریق  2  أال  2  سبیل
  54  ـه  7  ی  5  هنّ  12  هم  2  نا  3  عباد
  10  کم  2  هو  20  ها

صــــور   ریشه
  تکرار

صــــور   ریشه  دفعات  صور تکرار  ریشه  اتدفع  صور تکرار  ریشه  دفعات
  تکرار

  دفعات

-الحمد  حمد
  نحمد

ــان،  حسن  2  إحسـ
ــن،  حســ

  أحسن

ــتعین،   عون  3 نس
  استعانة

ــؤمن،   أمن  2 ن
إیمـان،  
  مؤمن

3  

ذعن،   ذعن مُ
  إذعان

اســـتوفی،   وفی  2
ی   وفّ

ــة،   طوع  2 طواعیـ
  طائعات

أرض،   أرض  2
  أرضین

2  

تسقط،   سقط
  مسقط

ــم،   کلم  2 کلّــــ
  تکلیم

ــاء،   قضی  2 قضـــ
  نقضیی

ــاء،   فنی  2 الفن
  یفنی

2  

ــالم،   ظلم ظ
ــم،  أظل

  ظلمة

ــاء،   بقی  3 البقـــ
ــی،  یبقـــ
  بقیة، بقایا

ــوت،   موت  4 المــ
  أماتوا

،   جن  2 ــنّ الج
  جانّ

2  

المدائن  مدن
نوا   ، مدّ

عســــاکر،   عسکر  2
  عسکروا

ــائل،   سأل  2 ســـ
  یسأل

اغترب،   غرب  2
  مغترب

2  

خلیفة،   خلف
  خالئف

ــواعظ،   وعظ  2 الم
وعـــــظ،  

  موعظة

،  أدب  3 ــتُ بـــ  أدّ
  أدب

أقبــل،    قبل  2
  مقبل

2  

ــر،   دبر أدبـ
دبر   مُ

ــان،   کون  2 کــــ
یکـــــون، 

  کائن

9  
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  شود: های زیر یافت می سجع، جناس، ترصیع، موازنه در عبارت ۀاست. نمون 
هْمالیدْرَكُ بِ« - هْم، وَال یقَدَّرُ بِوَ   ).(سجع و جناس» فَ
هُ نائِلٌ« - هُ سائِلٌ وَال ینْقُصُ لُ   (ترصیع). »وَال یشْغَ
وا « - رُ عَسَاکِرَعَسْکَ وا  الْ نُ مَدَّ ائِنَوَ   (موازنه). »الْمَدَ

شـود، تکـرار حـروف     الذکر حاصل می های فوق طور که از رهیافت بررسی نمونه همان
بـه تأمـل بیشـتر در     شود، ذهن خواننده را متجانس عالوه بر اینکه باعث زیبایی کالم می

خواند؛ گـویی در   فرا می ،تر با ژرفای موضوع تر و عمیق کالم نویسنده و کشف ارتباط قوی
حال خواندن شعری موزون و مقفی است که این خود باعث ایجاد نوعی انسجام و درهـم  

اوج هنرمنـدی   شـود. ایـن موسـیقی کـالم،     تنیدگی بیشتر و هارمونی خاص در کالم می
دهـد و باعـث    نشان مـی  ،معنای خطبه در ایجاد ارتباط بین الفاظ و عبارات هم(ع) را امام

شود و بدین ترتیب انعکـاس معنـا    جلب نظر و دلبستگی بیشتر خواننده به سخن وی می
  گیرد. تر صورت می تر و آسان در ذهن مخاطب سریع

، 1نـه مـورد از نـوع مواز   14مورد است که از بین آن،  54بسامد سجع در این خطبه، 
ف 24 اسـت. از   4مـورد از نـوع ترصـیع    3و  3مورد از نوع متوازن 13و  2مورد از نوع مطرّ

مـورد از   7و  6مورد از نـوع الحـق   1، 5مورد از نوع مضارع 6مورد جناس نیز  14مجموع 
است کـه نـوع اخیـر بیشـترین سـهم را در بـین انـواع جنـاس در سـطح           7نوع اشتقاقی

  معنایی کلمات داشته است.برجستگی موسیقیایی و انسجام 
  
    1. ترادف2-3-2

های متن بـا یکـدیگر ارتبـاط معنـایی دارنـد و در       مقصود از ترادف این است که برخی واژه
کنند، نه اینکه بتوانند به  تکمیل بافت معنایی جمله و غنابخشی به مخاطب، نقش بازی می
ر زبـان وجـود دارنـد کـه     جای یکدیگر قرار بگیرند؛ چرا کـه بسـیاری از الفـاظ متـرادف د    

ها، در جزئیات با یکدیگر اختالف کوچکی دارند، امـا  رغم واحد بودن معنای محوری آن  علی
خوانـده  » معنـا  هم«هستند  ییکسان یمعنا یکه دارا یها یا عبارات المعنی هستند. واژه قریب

 ۀزنجیـر  کاز یـ ی جزء یـا اجزایـ   یممکن است که بتوان به جا یوقت یمعنای هم«شوند.  یم
 ).465(آرالتو، » دیگر نهاد، بدون اینکه معنای زنجیره تغییر یابد ی، جزء یا اجزایزبان

از آنجا که یکی از مهمترین محورهای دیباچه این خطبـه، حمـد و سـتایش خداونـد     
تعالی و بیان صفات منحصر به فرد او است؛ تردیـدی نیسـت کـه امـام (ع) بـرای تعـالی       

                                                                                                                                        
1 . Synonymous. 
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تأکیدبخشی به آن، از بیشترین موارد کاربرد کلمات مترادف  بخشیدن به ذات اقدس او و
  المعنی استفاده کند.   و قریب
عینُ بِهِ اسْتِعانَةَ « این کاربرد، عبارت زیر است: ۀنمون لِلِفَ راجٍنَستَ لٍهِ، ضْ مِّ ؤَ عِلِنَ مُ  واثِـق هِ فْ
عِهِ،  رِفبِدَفْ عْتَ وْلِ مُ هُ بِالطَّ ل)، ( ».لَ ؤًمَّ واثق) و (معترف) همگی در یک واحد کلمات (راجٍ)، (مُ

گـری   نیازی و بخشـش  معنایی؛ یعنی، امید به پروردگار بلندمرتبه و اقرار و اطمینان به بی
    گیرند. رسانی او قرار می و نعمت
اتِ  « دیگر، عبارت زیر است: ۀنمون ـمَاوَ قُ السَّ لْ لْقِهِ خَ اهِدِ خَ وَ اتٍ فَمِنْ شَ ـدَ طَّ وَ ـا   مُ ـدٍ بِلَ  عَمَ
نَ  سَنَدٍبِلَا  قَائِمَاتٍ جَبْ أَ نَّ فَ رَ  مُذْعِنَاتٍ طَائِعَاتٍدَعَاهُ لَکِّئَاتٍغَیْ   ».مُبْطِئَاتٍوَلَا  مُتَ

کلمات (موطَّدات) و (قائمـات)، (بـال عمـد) و (بالسـند)، (طائعـات) و       ،در این عبارت
 (ع)امـام  ۀ(مذعنات)، (متلکئات) و (مبطئات) با یکدیگر ترادف معنایی دارند. دلیل استفاد

از کاربرد کلمات مترادف در این عبارت، تأکید بر عظمـت قـدرت پروردگـار در آفـرینش     
هـا اسـت؛ بـه    آنـی و بـی قیـد و شـرط آن     تسـلیم پذیری و  ها در توصیف اطاعت آسمان
تعالی بـر  که در صورت عدم استفاده از چنین کاربردی، اهمیت و عظمت فعل باری طوری

  ثر آن کمتر بود.گشت و یا ا خوانندگان مکشوف نمی
بخشی به کالم برای جلوگیری از تکرار الفاظ،  بسامد کاربرد الفاظ مترادف در این خطبه، تنوع

تقویت معنای انحصاری بودن قدرت خداوند در ذهـن مخاطـب و بـه دنبـال آن ایجـاد انسـجام       
نشـان  و  برداشـته  پردهآن حضرت در انتخاب واژگان  ۀحکمت خردمنداناز وجود معنایی است. و 

الفاظ کالم خـویش را انتخـاب کـرده     ،دهد چگونه حضرت با درایت و خردمندی خاص خود می
  مورد است. 37بالغ بر  ،کلمات مترادف در این خطبه ۀاست. بسامد زنجیر

  
إحسان،   مصائر،عواقب

فضل، 
  امتنان

راج،   ء، أداءقضا
  مؤمل

فضل، 
نفع، 
  طَول

واثق، 
معترف، 
  مذعن

مؤمن، 
  موقن

أناب، 
خضع، 

  ذال

تدبیر، 
  قضاء

متقن، 
  مبرم

موطدات، 
  قائمات

عمد، 
  سند

متلکئات، 
  مبطئات

إقرار، 
  إذعان

ربوبیة، 
  طواعیة

موضع، 
  مسکن

ادلهمام،   ضوء، نور
سواد، 
  غسق، 

سجف، 
  جالبیب

اللیل 
المظلم، 

  االحنادس
مسحب،   مسقط، مقرّ

  مجرّ
عرش، 
  سماء

الیقدَّر، 
حَدّ   ال یُ

جوارح، 
  أدوات

ظالم، 
  ظلمة

استوفى، 
  استکمل

فناء، 
موت، 
  المنیة

خالیة، 
  معطلة

النبیین، 
  المرسلین

جیوش، 
  عساکر

مدة، 
زمان، 

  وقت، أمد

تستقیموا، 
  تستوسقوا

سبیل، 
  طریق

یطأ 
بکم، 

  یرشدکم

غصص، 
  رنق

أحکموا، 
  أقاموا

  : کلمات مترادف1 ۀجدول شمار
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   1تضاد معنایی .2-3-3
نفـی وجـود داشـته باشـد؛ یعنـی      تضاد آن است که بین معنی دو یا چند کلمه، تناسب م«

). تضـاد بـه طـور کلـی بـرهم      109(شمیسا، » کلمات از نظر معنی، عکس و ضد هم باشند
تضـاد یکـی از    انسجام و یکپارچگی است، مگر اینکه دقیق در جای خود به کـار رود.  ۀزنند

صور وحدت است؛ چرا که معانی و مفاهیم در دو حالـت دارای تناسـب و انسـجامند: یکـی     
ـ  ).143 نی که شباهت و نزدیکی دارند و دیگری هنگـامی کـه متضـادند (غریـب،    زما  ۀنمون

، اللَّیلِ الْمُظْلِـمِ سَجْفِ  ادْلِهْمامُهَا نُورِ ضَوْءَلَمْ یمْنَعْ « کاربرد تضاد در خطبه، عبارت زیر است:
 .»الْقَمَرِ نُورِ أللُؤِواتِ مِنْ تَاَنْ تَرُدَّ ما شاعَ فِی السَّم الْحَنادِسِ سَوادِوَالَ اسْتَطاعَتْ جَالبیبُ 

کلمات (ضـوء)، (نـور)، (ادلهمـام)، (سـواد)، (اللیـل المظلـم)، (الحنـادس)،         ،در عبارت باال
رغـم  ها در کنار یکدیگر علـی (تأللؤ)، (نور) و (القمر) دارای تضاد معنایی هستند که چینش آن

ست و اهمیـت جایگـاه سـتارگان و    وجود تناقض و تضاد، باعث ایجاد انسجام معنایی گردیده ا
تواند از قـدرت تابنـدگی    طوری که هیچ مانعی نمی ماه را در هدایت خالیق نشان داده شود؛ به
ـ    همجموع 15بالغ بر  ،آن بکاهد. بسامد کاربرد تضاد در این خطبه دیگـر   ۀکلمـات اسـت. نمون

  »لَا یَفْنَى الْآخِرَةِمِنَ  ثِیرٍبِکَ لَا یَبْقَى الدُّنْیَامِنَ  قَلِیلًاوَبَاعُوا « عبارت زیر است:
» الیفنـی «و » الیبقـی «و » آخـرة «، »دنیـا «، »کثیـر «، »قلیل«بین کلمات  ،در این عبارت

  تضاد معنایی وجود دارد.
  

  الموت#بقاء  أظلم#أضاء  إنس#جانّ  أرض#سماء  یفاع#بقاع  سواد#تأللؤ  ظلمة#نور  نقصان#زیادة

  البدعة #السنة  أماتوا #أحیوا  یبقى #یفنى  اآلخرة#نیاالد  کثیر#قلیل  مدبر#مقبل  أدبر #أقبل

  : کلمات متضاد2 ۀجدول شمار
  

   2شمول معنایي. 2-3-4
 دیگـر را شـامل شـود (پـالمر،     ۀشمول معنایی؛ یعنی مفهوم یک واژه، مفـاهیم چنـد واژ  

نام دارند » شمول« یها کلمه ،باالتر، قرار گیرند یکل ۀکه تحت یک کلم یهای ). کلمه132
گویند. ایـن   می» شمول هم«ها برقرار است، شمولی بین آن ۀهایی که رابط به ارتباط واژهو 

بسامد کمی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بـرای نمونـه در        ،نوع تکرار در این خطبه
بِینَ  « :زیرعبارت  ـرَّ ـةِ الْمُقَ لَائِکَ ودَ الْمَ جُنُ مِیکَائِیلَ وَ رِیلَ وَ فْ جِبْ امل شـ » کـه مالئ« ۀکلمـ  ،»فَصِ

                                                                                                                                        
1 . Semantic Oppsition. 
2 . Super- ordination. 
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هـا برقـرار اسـت و    عموم و خصوص مطلق بین آنۀ شود و رابط می» میکائیل«و » جبریل«
ـ   هم ۀخود رابط» میکائیل«و » جبریل« دیگـر عبـارت زیـر     ۀشمولی با یکدیگر دارنـد. نمون

اتٍ«است:  وَ هَ قٍ وال لَ اتٍ وَال نُطْ وَ حَ وَال أَدَ وَارِ جـوارح: اعضـای   «در این جمله، کلمات: ». بِال جَ
 ۀمجموعـ  در زیـر » لهوات: گوشـت اطـراف حلـق از داخـل دهـان     «و » نطق: بیان«، »نبد
» جوارح«ها برقرار است. و عموم و خصوص بین آن ۀگیرند و رابط قرار می» أدوات: ابزارها«

شمولی با یکـدیگر دارنـد. بسـامد شـمول معنـایی در ایـن        هم ۀرابط» لهوات«و » نطق«و 
  مورد است. 4خطبه، 

  
   1واژگیجزء. 2-3-5

تـر و بزرگتـر از    ای است که در آن یک جـزء کلـی   کل به جزء، رابطه ۀجزء واژگی یا رابط
شـود و بـدین ترتیـب     آید و یا به آن اضـافه مـی   اجزای یک چیز، همراه جزء کوچکتر می

شود. مانند: عقربـه کـه جـزء کـوچکتری از سـاعت       ها برقرار میکل و جزء بین آن ۀرابط
کوچکتری از اجـزای بـدن انسـان اسـت. در ایـن خطبـه مـوارد         است و یا چشم که جزء

ـَربَ  « :شود. برای نمونـه در عبـارت   معدودی از این رابطه بین اجزای کلمات دیده می وَضَ
انِهِ أَرْضَ بِجِرَ قَ الْ نَبِهِ وَأَلْصَ شـتر  » ذنـب: دم «جزئـی از  » عسیب: اسـتخوان « ۀکلم »بِعَسِیبِ ذَ

لَ«است و یا در عبارت:  مَا تَ وقُ الْغَمَامِوَ رُ هُ بُ تْ عَنْ غمـام:  «جزئی از اجـزای  » بروق« ۀکلم »اشَ
  مورد است. 4است. بسامد این عنوان در خطبه، » ابر

  

   2تناسب .2-3-6
تناسب عبارت است از جمع بین دو یا چند امری که مناسبتی غیر از مناسبت تضادی بـا  

ایجاد ارتباط قوی و محکم بین  در ،تناسب ۀ). نقش برجست644 یکدیگر دارند (تفتازانی،
گیرند و این خود یکـی از عوامـل    معنایی قرار می ۀالفاظی است که در یک حوز همجموع

هـای   مزبـور نمونـه   ۀرود. در خطبـ  تکرار معنـوی بـه شـمار مـی     ۀقوی انسجامی در حوز
معانی مخصوص خود  ۀمتعددی از این ائتالف و انسجام بین الفاظ وجود دارد که در حوز

هـای زیـر    کلمـات عبـارت   ۀتـوان در زنجیـر   آن را می ۀرای لطافت خاصی هستند. نموندا
لُ بِهِ «مشاهده کرد:  جَ لْ جَ مَا یَتَ قِفِي  الرَّعْدُوَ ـهُ     السَّمَاءِ أُفُ ـتْ عَنْ لَاشَ ـا تَ مَ وقُ وَ ـرُ ـامِ  بُ ـا   الْغَمَ مَ وَ

ن مَسْقَطِهَا  هَا عَ زِیلُ فُتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُ اصِ وَ نْ عَ أَ اءِالْ   »وَ
                                                                                                                                        
1 . Meronymy. 
2 . Collocation. 
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» أنـواء «و » عواصـف «، »غمـام «، »بروق«، »سماء«، »أفق«، »رعد«در این عبارت، بین کلمات 
های طبیعی آسمانی و حاصل فعل و انفعـاالت آن هسـتند، تناسـب معنـایی      که جزء پدیده

ـ     ،این زنجیره ۀوجود دارد تا به وسیل ۀ عظمت خلقت خداوند به تصـویر کشـیده شـود. نمون
(ع) در این عبارت، امـام  .»هِجِرَانِهِ وَ أَلْصَقَ الْأَرْضَ بِذَنَبِ عَسِیبِوَضَرَبَ بِ« ت:دیگر عبارت زیر اس

آن،  ۀحرکت و تکاپوی اسالم را به شتری تشبیه کرده که مدام در حال حرکت است و قرین
برشمردن اجزای این حیوان (استخوان دم/ سینه) است که باعث ایجاد پیوند معنایی شـده  

ـونَ   « عبارت زیر است: ،دیگر ۀاست. نمون ـلَ اَنْ یکُ ـرْشٌ اَوْ  کُرْسِـي وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْکائِنِ قَبْ ، اَوْ عَ
کلمات (کرسیّ)، (عرش)، (سماء) همگی در یک ارتباط معنـایی قـرار    ،در این عبارت »سَماءٌ

کنـار  هـا در  آیـی آن  دارند. بنابراین بـاهم  داللت دارند و بر اوج عزت و بزرگی و عظمت خدا
تـر و پیونـد بهتـر     یکدیگر عالوه بر تقویت معنای برتری خداوند، باعث ایجاد ارتباط محکـم 

  مورد است. 8شود. بسامد تناسب در خطبه،  ها با عبارات قبلی خود میآن
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تکرار تضاد شمول
معنایی

جزء واژگی ترادفتناسب

  : بسامد انسجام واژگانی2ۀ نمودار شمار
  
   1انسجام پیوندی. 2-4

» های یـک مـتن   عبارت است از وجود ارتباط معنایی بین جمله«ا ربطی انسجام پیوندی ی
شـود و   ادوات ربطـی در مـتن ایجـاد مـی     ۀ). و انسجام پیوندی به وسیل108 زاده، (آقاگل

، شـیوۀ کاربسـت  پردازد. ایـن   ها می برخالف دو مورد دیگر، به بررسی انسجام میان جمله
 . بـه همـین دلیـل اسـت کـه     رود مـی  یکی از مهمترین عوامل انسـجام متنـی بـه شـمار    

                                                                                                                                        
1 . Conjunctive cohesion. 
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). انسـجام پیونـدی   2/257(الفقـی،  » داند کریستال پیوند را اولین عامل انسجام متن می«
  شود: مهم اضافی، سببی، زمانی و تباینی تقسیم می ۀخود به چهار گون

  
  1ارتباط اضافی. 2-4-1

و بـه عنـوان    شـوند  حروف ربط به هـم متصـل مـی    ۀبه وسیل ها هدر این نوع پیوند، جمل
شـود کـه    افزایشـی وقتـی برقـرار مـی     ۀرابط«روند.  قبل به کار میما ۀتوضیحی برای جمل

  ).43(آذرنژاد، » مطلبی را به متن اضافه کند ،قبلی ۀای در رابطه با محتوای جمل جمله
بخش و پیوندساز در خطبـه اسـت؛ زیـرا در     های انسجام این ارتباط از مهمترین حلقه

هـای   کنـد تـا بـا اسـتفاده از حاشـیه      گوینده همواره تالش می ،ن کالمیخطبه یا در فنو
توضیحی دارد، مخاطب خود را بـه اقنـاع برسـاند و اقنـاع از مهمتـرین       ۀمختلف که جنب

). ایـن پیونـد   9؛ به نقل از ابراهیمی و دیگـران،  222عناصر و ارکان خطبه است (عباس، 
ماننـد:   الفاظیاست. در عربی » ای قایسهتوضیحی، تمثیلی، تشبیهی و م«شامل چهار نوع 

  هایی از این اداوات پیوندساز به شمار و ... نمونه »علی هذا ۀعالو«، »کذلک«، »أم«، »أو«، »و«
نَیـرِ    « عبارت زیر است: ،مزبور ۀآن در خطب ۀروند. نمون می لی عَظـیمِ إحْسـانِهِ، وَ هُ عَ حْمَدُ نَ

امْتِن لِهِ وَ ضْ وامی فَ نَ هانِهِ، وَ رْ بـاً،      بُ رِّ وابِـهِ مُقَ رِهِ أَداًء، وَإلـی ثَ ـکْ ضـاًء، وَلِشُ هِ قَ ونُ لِحَقِّ انِهِ، حَمْداً یکُ
ـرِف    عْتَ عِـهِ، مُ عِهِ، واثِق بِدَفْ ل لِنَفْ مِّ ؤَ لِهِ، مُ ضْ عینُ بِهِ اسْتِعانَةَ راجٍ لِفَ نَستَ وجِباً وَ زیدِهِ مُ نِ مَ وَلِحُسْ

لِ وَ عَمَ هُ بِالْ وْلِ، مُذْعِن لَ هُ بِالطَّ مِنـاً،     لَ ؤْ وقِنـاً، وَأنـابَ اِلَیـهِ مُ جاهُ مُ نْ رَ مِنُ بِهِ إِیمانَ مَ ؤْ نُ . وَ وْلِ الْقَ
هِداً جْتَ جِّداً، وَالذَ بِهِ راغِباً مُ هُ مُمَ حِّداً، وَعَظَّمَ وَ هُ مُ صَ لَ لَ خْ اَ هُ مُذْعِناً، وَ خَنَعَ لَ   ».وَ

هـر بـار تکـرار،    در ایجاد ارتباط، نقـش کلیـدی داشـته و بـا      »و«در اینجا، حرف ربط 
افزایـد و   حق تعالی و یا بندگان حقیقـی وی مـی   ۀتوضیحی را در خصوص صفات برجست

در ایـن  » و«بار حرف  69گیرد. در این خطبه،  ها شکل میای از صفات پیرامون آن زنجیره
حرف واو در انسجام بخشی به مـتن اهمیـت بسـزایی    «که  کار رفته است؛ چرا مضمون به

» ایر حروف پیونـد نمـای اضـافی از بسـامد بیشـتری برخـوردار اسـت       دارد و نسبت به س
بـا  » أو«). از دیگر حروفی که در این مضمون به کـار رفتـه اسـت، حـرف     401(الشاوش، 

ـدُ  «آن عبارت زیـر اسـت:    ۀمورد است. نمون 1با بسامد » فـ«مورد و حرف  6بسامد  حَمْ الْ وَ
سِ رْ ونَ کُ نْ یَکُ لَ أَ هِ الْکائِنِ قَبْ وْ إِنْسٌلِلَّ وْ جَانٌّ أَ وْ أَرْضٌ أَ وْ سَمَاءٌ أَ شٌ أَ رْ وْ عَ در این عبارت  ».يٌّ أَ

توضیح بیشـتری را در مـورد رفـع ابهـام و تردیـدی کـه        ،با هر بار تکرار خود» أو«حرف 

                                                                                                                                        
1 . Additive. 
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افزایـد و باعـث    ممکن است در مورد خالقیت خداوند تعالی به ذهن بشر خطور کنـد مـی  
  شود. نسجام بیشتر میتر شدن معنا و ایجاد ا کامل

کـاربرد انسـجام    باید البالغه یک متن توصیفی و تبیینی است، بالطبع، از آنجا که نهج
 ۀ. البته این موضوع با لهجباشدافزایشی نسبت به موارد دیگر از بسامد بیشتری برخوردار 

بودن متن و ایجاد شفافیت بـرای مخاطـب نیـز سـازگار اسـت و مـوالی متقیـان         خطابی
ای بـرای   گونـه شـک و شـبهه    رود؛ بـه طـوری کـه هـیچ     امیر بالغت به شمار می اًحقیقت

  گذارد. مخاطب باقی نمی
  

  1ارتباط زمانی .2-4-2
شود که نوعی توالی زمانی بـین رویـدادهای ذکـر شـده در      ارتباط زمانی هنگامی برقرار می

ن نـوع ارتبـاط   ). کـارکرد ایـ  Halliday, Cohesion in English: 436جمله برقـرار باشـد (  
بیشتر در متون روایی است. نمادهای متنی این رابطه معنایی در زبان عربی، واژگانی مانند: 

ـ  » علـی نحـو تـال   «، »بعد ذلـک «، »فاء«، »ثمّ«، »حتّی«، »و« انسـجام زمـانی را    ۀهسـتند. نمون
ـرْ أ« توان در عبارت زیر مشاهده کرد: می ـدَبَّرُوا  فـأَ آنَ وْهِ عَلی اِخْوانِی الَّذینَ تَلَوُا الْقُ حْکَمُوهُ. وَتَ

 ».اتَّبَعُوهُفَأجابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقائِدِ فَاَقامُوهُ، أحْیوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا البِدعةَ. دُعُوا لِلْجِهادِ فَالْفَرْضَ 
نشانگر توالی و تعاقـب زمـانی رخـداد افعـال بعـد از      » و«و » فـ«در اینجا حروف عطف 

ها بعد از تدبر در آن» انجام واجبات«بعد از تالوت آن، » ار داشتن قرآناستو«خود هستند. 
بـه دنبـال   زمـان و یـا    طـور هـم   به» از بین بردن بدعت«و » احیای سنت«واقع شده است. 
کردن از  پیروی«، بعد از دعوت شدن به آن و »آمادگی برای جهاد«شوند.  یکدیگر واقع می
 عبـارت زیـر اسـت:    ،دیگر ۀاند. نمون ن به او واقع شدهبعد از اعتماد کرد ،»دستورات رهبر

هُ،  لَمّافَ« عْمَتَ وْفی طُ ـوْتِ،   وَاسْتَ هُ قِسِی الْفَناءِ بِنِبـالِ الْمَ مَتْ هُ، رَ تَ لَ مُدَّ تِ الـدِّیارُ   وَاسْتَکْمَ حَ ـبَ أَصْ
هُ خالِیًة،  لًَة، وَمِنْ عَطَّ ونَوَالْمَساکِنُ مُ رُ وْمٌ آخَ ها قَ ثَ   ».وَرِ

عاطفه، عاقبت و سرانجام حیات حضرت سلیمان » و«ی ظرفیه و »لمّا«رف در اینجا، ح
بهـره   بـی «، »فنا و نابودی پـس از مـرگ  «کنند:  را بعد از عمری طوالنی به ترتیب بیان می

  ».های وی به ارث رفتن اموال و دارایی«و » ها از زمام والیت وی شدن شهرها و خانه
ی افزایشی در این خطبـه، در جایگـاه دوم قـرار دارد؛    ها پیوند زمانی در رابطه با دیگر گونه

  .اند کار رفته بهمورد  1» قبل أن«و ترکیب  1» لمّا«، 4» فـ«، 10دارای » و«طوری که حرف  به

                                                                                                                                        
1 . Temporal. 
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  1ارتباط سببی. 2-4-3
مقدم سبب رویداد  ۀمعلولی است و جمل - به صورت علی ها جملهمیان  ۀدر این پیوند، رابط

کند. هلیدی و حسن ادوات مورد استفاده در این انسجام را بـه   می  انبعد از خود را بی ۀجمل
). در زبـان عربـی   Halliday, 260انـد (  نتیجه، علت، هدف و شرط تقسیم کردهۀ چهار دست

، »بهـذا «، »لهـذا «، »ألنّ«، »علـی هـذا  «، »لـذا «، »لـ«، »حتی«، »لکی«، »کی«، »إذ«کلماتی مانند: 
بنـاء  «، »نتیجة ذلک«، »یعود إلی«، »مردّه«، »إذا«، »فـ«، »بسبب« ،»إذن«، »سبب لـ«، »نتیجة لـ«

سببی هستند و سیر منطقی وقایع و مباحث مـتن و در   ۀو امثال آن بیانگر رابط» علی ذلک
 نتیجه استمرار و تداوم متن را به دنبال دارند. نمونه کاربرد آن در خطبه، عبارت زیر اسـت: 

  ».یکُونَ مَورُوثاً هالِکاًفَنَ فِی الْعِزِّ مُشارَکاً، وَلَمْ یلِدْ کُوفَیلَمْ یولَدْ سُبْحانَهُ «
دارد. بـه ایـن    اثر افعال ما قبل خـود را بیـان مـی    والی، نتیجه و ت»فـ«در اینجا، حرف 

آن  ۀزاد بـود، نتیجـ   چـون آدمـی   ،صورت کـه اگـر ماهیـت صـفات خداونـد در پیـدایش      
  نیازمندی و وراثت و فنا بود.

مورد، بیشـترین کـاربرد را در ایـن مضـمون      11با بسامد » فـ«حرف  ،رمزبو ۀدر خطب
 مورد (مجموعاً 1هر کدام دارای » إن«و » لوال«، »لو«، »أن«داشته است؛ در حالی که حرف 

 دیگر نتیجه و تعاقب حاصل از شرط، عبارت زیـر اسـت:   ۀمورد) کاربردی هستند. نمون 4
والوَ« بُ لَ هُ بِالرُّ نَّ لَ هُ رارُ ـکَناً   اِقْ شِـهِ، وَال مَسْ رْ وْضِعاً لِعَ نَّ مَ هُ لَ عَ واعِیِة، لَما جَ هُ بِالطَّ نَّ لَ هُ اِذْعانُ وبِیِة، وَ

لْقِهِ لِ الصّالِحِ مِنْ خَ عَمَ الْ لِمِ الطَّیبِ وَ عَداً لِلْکَ الئِکَتِهِ، وَال مَصْ  ».لِمَ
بیـت و  هـا بـه ربو   در صورتی که آسمان که در اینجا، حرف شرط (لو) بیانگر این است

 ۀرتبـ  هـا را در منزلگـاه عـرش و هـم    کردند، خداوند آن پذیری از خداوند اقرار نمی اطاعت
  داد.   فرشتگان و بندگان خویش قرار نمی

قابل ذکر در این پیوند این است که از آنجا کـه امـام (ع) بیشـتر بـه توصـیف و       ۀنکت
رنگ است. این پیونـد   کمپردازد، ارتباط سببی در خطبه  ها و صفات اشیاء می بیان ویژگی

  در جایگاه سوم کاربردی قرار دارد.
  
    2تقابلی .2-4-4

زمانی شـکل  «شود،  هم به کار برده می» استدراک«و » تباینی«ارتباط تقابلی که با عناوین 
» قبل ایجاد کـرده اسـت   ۀخالف انتظاراتی باشد که جمل ،گیرد که محتوای یک جمله می

                                                                                                                                        
1 . Causal. 
2 . Adversative. 
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)Halliday,25» .(رد این ارتباط زمـانی اسـت کـه مـتن از فعـل و انفعـاالت       افزایش کارب
ها در مقابل هم قرار  مختلفی تشکیل شده باشد و در برخی اوقات ممکن است، این کنش

  ).234-233(مسبوق و دلشاد، » گیرند
ـا «، »بل«، »لکن«هایی چون  الفاظ یا ترکیب ،های این معادل در عربی نشانه   غیـر  » «إلّ

» من ناحیـة أخـری  «، »علی أیة حال«، »علی الرغم« ،»رغم«، »مع ذلک«، »عکس ذلک«، »أنّ
عبـارت   ،کـاربرد آن در خطبـه   ۀها هستند. نمونو کلمات مترادف آن» في نفس الوقت«و 

قْصانٌ، « زیر است: رْهُ زِیادَةٌ وَال نُ تٌ وَال زَمانٌ، وَلَمْ یتَعاوَ هُ وَقْ قَدَّمْ ولِ بِم بَلْوَلَمْ یتَ قُ رَ لِلْعُ هَ ا أرانا مِنْ ظَ
رَمِ بْ مُ ضاءِ الْ قَ الْ نِ وَ قَ تْ مُ   ».عَالماتِ التَّدْبیرِ الْ

، هـا و صـفات انسـانی    در اینجا، امام (ع) در توصیف ذات الهـی، او را از یکـی از ویژگـی   
گذشت زمان بر او و وجود سراسر نقص او، مبرا دانسته است. حال بعـد از نفـی ایـن    یعنی؛ 

تـوان بـه وجـود مقـدس      آید که چگونه می مخاطب پیش صفات ممکن بود این سؤال برای
انسان درک کـرد؟ و   و خُرد هایش را با تکیه بر خرد سطحی ذات الهی پی برد و آثار و نشانه

ای بـر آن وارد سـاخت؟ امـام (ع)     توان وجود ذات الهی را منکر شـد و خدشـه   می آیا اساساً
قبلـی   ۀای به جمل ، تبصره»بل«ز حرف های خیلی احتمالی، با استفاده ا برای دفع این سؤال

های قابل لمسی را از تأثیر وجـود ذات   های ممکن، گزاره افزاید و برای دفع سوء برداشت می
گذارد و  الهی من جمله؛ تدبیر امور عالم خلقت و تأثیر قضا و قدر ردناپذیرش، در اختیار می

  کند.   ار میبرقر هانسجام و پیوندی معنوی را میان دو جمل ،بدین وسیله
 -آخـر  ۀمرتبـ  –های آماری به دست آمده، پیوند تقابلی کمترین کاربرد  براساس داده

موضع کاربردی بوده است و در  1در » بل«را در این خطبه داشته و تنها محدود به حرف 
این بحث خارج است. ایـن   ۀموضع دیگر به صورت استینافی به کار رفته است که از دایر

هـای خـود کمتـر بـه نقـض و رفـع تصـور         ن است که امام (ع) در عبارتموضوع بیانگر آ
هـای   کالمی است، مبتنی بر افکار و نگـرش  ،پردازد و کالم او بیش از پیش آمده می پیش

بـودن ماهیـت    بهره دارد. از سویی دیگر ویژگی وصـفی  یجامع امام؛ افکاری که از حقیقت
یرگـذار نویسـنده در آن و همچنـین    خطبه و تأثیر کم انفعـاالت احساسـی و درونـی تأث   

ایستایی و رکود موجود در خطبه، از جمله علل مهم بسامد پایین ارتباط تقابلی، سببی و 
  دهد. زمانی را تشکیل می
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  گیرینتیجه

 مزبور، نتایج زیر قابل تأمل است: ۀبا بررسی خطب
گرایی که انسجام موجود در الفاظ را مورد توجه اساسـی   صرف ساخت ۀبرخالف نظری

گرا به دنبال آن است که عالوه بر توجه بـه سـاختار،    شناسی نقش دهد، زبان خود قرار می
در چارچوب بافت مـتن و جملـه نیـز بپـردازد و بتوانـد       به بررسی و ارتباط میان واژگان
گیری گفتمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهـد. در ایـن    عوامل خارجی موجود در شکل

همنشینی و مجـاورت دارای معـانی خـاص خـود بـوده و      ، ارجاع ۀنظریه کلمات در رابط
هسـتند و  خاص نویسنده در چینش کلمات مـتن و ظرافـت خـاص وی     ۀگر اندیش نشان

آورده ها را کنار هم ای نیستند که در خأل بر ذهن وی جاری شده و آن حاصل بازتاب آنی
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باشد، بلکه هر نوع ترتیبی تحت تأثیر اندیشه و ایـدئولوژی خاصـی اسـت و ارتبـاط و وحـدت      
هلیـدی و حسـن،    ۀارگانیک بین جمالت برقرار است. از رهگذر این رویکرد و با کاربست نظری

 181 ۀ%) بیشـترین سـهم را در انسـجام خطبـ    44مورد) و ( 380ستوری با بسامد (انسجام د
 124مـورد)، حـذف (   252بـا بسـامد (   در ایـن میـان،   طوری که سهم ارجـاع  داشته است؛ به

%) در 43مـورد) و (  375مورد) بوده است. انسجام واژگانی نیز با بسامد ( 4مورد)، جایگزینی (
مـورد)،   37مـورد)، تـرادف (   307عناصـر تکـرار (   ۀزیر مجموعـ  دوم تأثیر قرار داشته و ۀمرتب

مـورد)، بسـامد    4مـورد)، جزءواژگـانی (   4مورد) شمول معنایی ( 8مورد)، تناسب ( 15تضاد (
آخـر قـرار داشـته و     ۀ%) در مرتبـ 13مـورد) و (  108دارند. انسجام پیونـدی نیـز بـا بسـامد (    

مـورد)، تقـابلی    15مـورد)، سـببی (   16ی (مورد)، زمـان  76عناصر ارتباط اضافی ( ۀزیرمجموع
مورد) هستند. این فراوانی نشانگر آن است که آنچه باعث برجسـتگی کـالم امیرالمـؤمنین    1(

در این خطبه گشته است، عالوه بر محتوا و معانی ژرف موجود در آن، کاربست هوشـمندانه و  
خواننـده از ایـن همـایش و    دقیق عوامل مؤثر پیوندساز در آن است؛ به طوری که باعث التذاذ 

  گردد. آرایش و تفکر در کنه معانی و مضامین آن می
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