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چکیده
در این مقاله به بررسی یکی از ابعاد گفتمان متن یعنی نظام عاطفی گفتمان در متن خطبه غدیریه امام رضا(ع)
میپردازیم .در اغلب متون دینی همواره نوعی موضع و گفتمانی حضور دارد که از پویایی آن ما را روابط و
تعامل میان نیروهای هم سو یا هم گرا و نا هم سو یا واگرا هدایت میکند .انواع نظامهای گفتمانی در حوزه
نشانه معناشناسی از دید گرمس عبارتانداز :نظام گفتمانی کنشی ،تجویزی ،القایی یا مجابی ،عاطفی و تنشی و
ر خدادی ..در این مقاله ،به بررسی تولید و دریافت معنا در خطبه غدیریه امام رضا(ع) با تکیه بر نظام عاطفی
گفتمان میپردازیم بدین جهت رویکردهایی نظیر( :تاثیر افعال ،تاثیر آهنگ و نمود در گفتمان ،تاثیر جسم و-
ادارکی یا جسمار ،دور نماسازی و صحنههای عاطفی و کنش زایی و سکون)را در متن خطبه انتخابی مورد
بررسی قرار گرفته است .این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است .حضرت رضا(ع) با استفاده
نظام عاطفی گفتمان در کالم خود حقانیت والیت و حضرت علی(ع) را بیان و آن را هژمونیک مینماید .در
نهایت میتوان گفت فضای گفتمان عاطفی بر خطبه غدیریه بسیار مشهود است و گونههای تقابلی شناختی و
دخیل در تولید به معنا به گونههایی سیال و ناپایدار تغییر مییابند و به کارگیری رویکرد نشانه معناشناسی باعث
افزایش عاطفه و احساس در کالم حضرت شده و بر اثر بخشی آن بر مخاطب را میافزاید.
کلیدواژهها :گفتمان ،نشانه -معناشناسی ،نظام عاطفی ،خطبه غدیریه ،گرمس.

مقدمه
زبان به همان اندازه که منحصر به فرد است ،فراگیر و تأثیرگذار هم هست .پیدایش رویکردهای متفاوت برای بررسی
زبان دال بر همهجانبه بودن آن است .بهندرت جنبهای از زندگی انسان را میتوان یافت که زبان در آن نقشی ایفا نکند.
بهوسیله زبان به تعامل و ارتباط میپردازیم و احساسات و اندیشههای خود را به دیگران انتقال میدهیم .گاهی به آن
از منظر جامعهشناختی و گاهی روانشناختی توجه میشود و گاهی با ابزاری چون زبانشناسی به کنکاش مفاهیم که
در کنه جمالت و کلمات آن جان گرفته است ،پرداخته میشود.
نشانهمعناشناسی یکی از ابزارهای علمی تحلیل نظام گفتمانی است که سازوکارهای شکلگیری و تولید معنا در
متون را بررسی و مطالعه میکند .در مطالعات اخیر زبانشناسی ،رویکرد نشانه-معناشناسی ،مطالعات مربوط به نشانه
را متحول کرده است .در این رویکرد ،دیگر نشانهها در سطح دال و مدلولهای کلیشهای و مکانیکی زبان باقی نمیمانند
و عاملی به نام جسمانه که رابطه میان دال و مدلول است ،تنظیم کننده پیوند میان معانی آنها و ارتقای نسبتهای میان
آنهاست .از اینرو نشانهشناسی ساختگرا ،وارد حوزه جدیدی از مطالعات زبانشناسی میشود که میتوان آنرا
نشانهشناسی پدیدار شناختی نامید .در این حوزه نشانهها و مدلولهای معنادار خود به خود ارزیابی میشوند و همین
امر سبب میشود که نشانهها به نشانههای کامل یا استعالیی تغییر یابند (شعیری ،وفایی .)6_1 :1388 ،در حقیقت ،در
نشانه-معناشناسی با عبور از نشانهشناسی ساختگرای محض به نشانهشناسی پدیدارشناسی و نشان دادن مسیر حرکت
نشانهها به نشانههای استعالیی ،عوامل معرفت شناسانهای آثار ،فرصت بروز و ظهور بیشتری مییابد .با تحلیل قصههای
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قرآن از این دیدگاه میتوان انواع نظامهای گفتمانی را در آن تعیین کرد و به تبیین قابلیتهای زبانی آن و روشن شدن
معانی متعالی و آموزههای نهفته در کنشها و گفتارهای قصهها پی برد ،و دالیل برخی گسستها و پراگندگیها و
حذف و اختصار و درنگ و ایجاز در قصص قرآنی را توجیه کرد (داودی مقدم.)178 -177 :1393 ،
از دید گرمس انواع نظامهای گفتمانی که در تحلیل گفتمانها به کار گرفته میشود عبارت است از :نظام گفتمانی
کنشی ،تجویزی ،القایی یا مجابی ،عاطفی و تنشی و رخدادی(گرمس .)10-5 ،1389 ،هرگاه فرآیند نشانه معناشناسی تحقق
یابد و در کنش زبانی که حاصل آن متن است تجلی یابد ما با گفتمان مواجه هستیم« .از نظر بنونست هرگاه فردی طی
کنش گفتمانی و در شرایط تعاملی ،زبان را مورد استفاده فردی قرار دهد ،به تولید گفتمان پرداخته است»(بنونست:1974 ،
.)266

در مقاله حاضر به بررسی نظام عاطفی گفتمان و سیالیت حاکم در گفتمان خطبه غدیریه امام رضا(ع) میپردازیم و
با تبیین نشانه  -معناشناسی این خطبه ،ضمن بررسی عناصر دخیل و سازنده در مراحل گفتمان ،نظام عاطفی و چگونگی
هژمونیک شدن دالها را به تصویر می کشیم و به بیان ارتباط هژمونی و گفتمان در تولید مفاهیم و معانی در خطبه
مذکور خواهیم پرداخت.
سواالت تحقیق
 -1چگونه نظام عاطفی گفتمان در کالم امام رضا(ع) موثر بوده است؟
 _2نظام عاطفی گفتمان چگونه باعث تولید معنا و مفهوم میشود؟
فرضیات تحقیق
_نظام عاطفی گفتمان تحت پوشش فشارههایی که تابع نظام پیوستاری هستند در دل گونههای تقابلی سخن میکنند و
به دلیل برخورداری از اصل سیالیت نشانهها ،رابطههای همسو و ناهمسو را پدید میآورند که همین امر بر کالم امام
رضا (ع) تاثیر گذاشته و باعث افزایش و ایجاد مضمون معنوی و لغوی گشته که بر مخاطب تاثیر میگذارد.
_ نظام عاطفی گفتمان معنا و مفهوم را گونهای نامحسوس و عمیق و با استفاده از مکانیزمهای خاصی تولید میکند
1
و باعث انتقال آن میشود.
پیشینۀ پژوهش
با توجه به نوع موضوع پژوهشی اندکی در حوزه نشانه معناشناسی و تحلیل گفتمان کالم امام رضا(علیه السالم) صورت
پذیرفته است که به همین دلیل به برخی از آنها در این حوزه اشاره میشود:
_ مقاله«تحلیل گفتمان مناظره های امام رضا» نوشته حسن مجید که در سال(1392ش) در مجله فرهنگ رضوی
به چاپ رسیده است که در این مقاله مناظره های امام رضا(علیه السالم) با ادیان و فرق مختلف بر اساس تحلیل
گفتمان انتقادی ون دایک مورد تحلیل قرار گرفته است.
_ مقاله «راهبردهای تقریب ادیان و مذ اهب در سیره رضوی با تأکید بر مناظرات و احتجاجات» نوشته فاطمه
خادمی و دیگران است که در سال (1395ش) در مجله فرهنگ رضوی به چاپ رسیده است که در این مقاله راهبردهای
امام رضا(علیه السالم) در مساله تقریب ادیان و مذاهب و چگونگی استفاده از آن برای وحدت مذاهب اسالمی در
جهان معاصر پرداخته شده است.
_ مقاله دیگر به عنوان « تحلیل نشانه ـ معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا (علیه السالم) (پژوهش موردی :دعای
طلب باران)» نوشته دکتر نورسیده و پوربایرام می باشد که در سال(1398ش) در مجله فرهنگ رضوی به چاپ رسیده
Benvenistee.
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است .این مقاله دعای طلب باران را به دلیل داشتن ماهیت گفتمان روایی حاوی شوشها و کنشهای متعدد و ارزش
محور مورد بررسی قرار می دهد.
پژوهش حاضر در باب بررسی نظام عاطفی گفتمان در خطبه غدیریه امام رضا(علیه السالم) میباشد که در
بحثهای مشابه تحلیل گفتمانی با سایر مقاالت ذکر شده تفاوت دارد.
نشانه – معنا شناسی
واژۀگفتمان به معنای زبان ورای جمله میباشد که مشتق از فعل " " discourirاست و از جمله رویکردهای مفید
برای تحلیل گفتمان ،رویکرد نشانه معناشناسی است که به بررسی مسیر و عوامل مدلولهای معنادار میپردازد .در
نشانه -معنا شناسی ،روند چگونگی استحالۀ نشانهها در معنا و ایجاد ارزش های متفاوت و نیز ارزیابی آنان در فرآیند
گفتمان بررسی میشود .به عبارت دیگر «نشانه -معناشناسی به ظاهر شدن معنایی میپردازد که از میان شکلهای زبانی
دریافت شده است .در بررسیهای نشانه معنا شناسانه دیگر نمیتوان با نشانهها به مثابۀیک گونۀمنفک ،واحدهای
کمینه ای جدا افتاده و عناصر از هم گسسته برخورد کرد .بلکه باید با دید گفتمانی به مطالعۀآن پرداخت .از این رو،
نشانه معنا شناسی ابزاری علمی است که با آن میتوان ساز و کار تولید معنا را در گفتمان بررسی کرد .این سخن بدان
معنا است که زبان آنگونه که سوسور گفته است ،نظامی از نشانهها نیست ،بلکه مجموعه یی است از ساختارهای معنا
دار .نشانه معنا شناسی ابزاری علمی است که با آن میتوان سازکار شکل گیری و تولید معنا را را در گفتمان بررسی و
مطالعه کرد»( .پارسا و رحیمی )2 :1395 ،رویکرد نشانه-معنا شناختی گفتمان محل نزاع ،تبانی ،هم پوشی ،همسویی،
تفکیک ،ترکیب ،تقابل و تعامل نشانه ها با یکدیگر است .به همین دلیل گفتمان راهکارهایی را ایجاد میکند که راه
برای شکل گیری این ویژگیها هموار شود .در واقع برای اینکه عملیات تولید معنا بتواند به بهترین وجه ممکن تحقق
یابد ،باید شرایط عبور از آنچه که میتوان آن را روساخت یا صورتهای بیان دانست به سمت ژرف ساخت یعنی
آنچه که محتوا یا درونه های بیان نامیده میشود فراهم گردد .درنشانه معناشناسی گفتمان ،نشانه -معناها تحت نظارت
و کنترل فرآیند گفتمانی بروز مییابند و در تعامل با یکدیگر ،به گونههایی سیال ،پویا ،متکثر ،چند بعدی و تنشی تبدیل
میشوند .این دیدگاه ،در ابعاد عاطفی ،شناختی ،حسی -ادراکی ،وزیبایی شناختی قابل بررسی که است که دو بعد
حسی ادراکی اهمیت بیشتری دارد؛ به طوری که فعالیت گفتمانی ،وجود خود را وامدار این دو جریان است ( شعیری،
1
اسماعیلی ،کنعانی.)64-62 :1392 ،
تحلیل گفتمان متون اسالمی
برای تبیین مفهوم گفتمان در ابتدا باید به تعریف اصطالحات گفته پرداز ،گفته و گفته پردازی پرداخت .گفته پرداز
کسی است که مسوول تولید متن است گفته پردازی عملیاتی است که بر تولید گفته منجر می شود و گفته محصول
گفته پردازی است .در واقع در هر تولید زبانی ،شخصی به نام گفته پرداز هست که مسوول متن تولید شده است
( خراسانی ،غالمحسین زاده ،شعیری .)39-38 :1394 ،گفتمان در هر برههای از زندگی اجتماعی انسان در چارچوبی و
رویکردی خاص تعریف و شناسانده شده است و در شکل گیری و تکوین آنچه امروزه تحلیل گفتمان و تحلیل
انتقادی گفتمان مطرح میشود ،تاثیر بسزایی داشته است .تحلیل گفتمان در زبانشناسی اسالمی در قالبهای مختلف،
ن ظیر نقد ادبی ،علم خطابه و بالغت که شامل بیان و بدیع می شد ،تجلی یافت .از ابتدا علمای اسالمی دریافتند که در
متن با واحدی بزرگتر از جمله سرو کار دارند« .نصّ به عنوان یک اصطالح ،از قرون اولیه اسالمی کاربرد داشته است.
اما با این حال علمای اصول ،همچون مروزی ،زرکشی ،قشیری و ...به تعریف جامعی از متن نرسیدهاند و نگرش رایج
از نظر اصولیین این است که نصّ سخنی است که حاوی حکمی صریح و یقینی باشد؛ بدون گمان ،احتمال و تأویل.
Saussure
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به عبارت دیگر نص سخنی است که یک تأویل دارد» (حمیری .)47-37 :2008 ،در تعاریف نحوی از متن ،در واقع عنصر
مهم ،انسجام است « .در این تعاریف جمالت جزئی از متن هستند و متن مجموعهای از جمالت که به گونهای یک
دور را نشان میدهد»(پروینی و نظری . )126 :1939 ،در آثارمربوط به بالغت ،کلماتی از نوع استحکام ،انسجام ،پختگی،
جزالت ،سالمت  ،سهل ممتنع و ...بسیار دیده می شود .در حقیقت باید گفت تلقی قدما از مفهوم انسجام ،تحت مقولۀ
خاصی تبیین نشده است .اگر سیر تاریخی موضوع را در کتب بالغت دنبال کنیم ،میبینیم که تا عصر ما ،هیچیک از
قدما تعریفی برای اصطالحاتی از نوع «انسجام» یا «استحکام» نیاوردند .ظاهراً مفصلترین بحث در این باب ،بحثی
است که صاحب أنوار الرّبیع ،در عنوان انسجام آورده و میگوید« :انسجام در لغت جاری بودن است و در اصطالح
آن است که کالم برخوردار باشد از عذوبت الفاظ ،سهولت ترکیب ،حسن سبک و خالی از تعقید و تکلف باشد»(قوامی
و آذرنوا« .)74 :1392 ،فرهنگ عرب در تجزیه و تحلیل زبان و متون در چهار زمینۀ تحقیقی مبدع رهیافتهای بسیار
جالبی بوده اند که عبارت اند از :نقد ادبی  ،بالغت در مفهوم یونانی آن یعنی خطابه ،اصول فقه ،بالغت در مفهوم
اسالمی عربی آن یعنی معانی و بیان» (همان) .بنابراین میتوان گفت زبانشناسی امروز پیرو و دنبالهرو زبانشناسی کهن
اسالمی است و با وجود وجوه افتراقی که وجود دارد نقطۀ مشترک تمام آنها بررسی زبان است .البته باید این نکته را
نیز خاطر نشان شویم که « مفاهیم دانشمندان اسالمی در قرن دوازدهم همان مفاهیم و رویکردهای زبانشناختی است
که در دههی هفتاد قرن بیستم در زبانشناسی اروپا و آمریکا در قالب رویکردهای کاربردشناسی مطرح میگردد؛
مفاهیمی همچون جمله ،کالم ،خوش ساخت ،متکلم ،مخاطب ،کالم اطالعاتی ،کالم کنشی ،معنی اولیه(صریح) ،معنی
ثانویه(ضمنی) ،موقعیت ارتباطی ،مقتضی الحال(موقعیت های مورد نیاز) ،بافت موقعیتی و ...جالبتر اینکه در سنت
مطالعات زبان شناختی اسالمی ،فالسفه و علمای علم کالم (بالغت) همان مراحلی را طی میکنند که زبانشناسی
اروپایی در دهۀ های اخیر مطالعات زبان شناختی گذراندند» (همان .)61
همانطور که بیان شد گفتمان اسالمی تأثیر و حضور پررنگی در مقوله گفتمان دارد ،امری که به خوبی بیانگر تأثیر
شگرف گفتمان اسالمی در جدیدترین مباحث زبانشناسی رایج امروز در جهان غرب دارد.
خطبه غدیریه
غدیر خم نقطه اوج اسالم است ،روز اکمال دین و اتمام نعمت های الهی برامت اسالمی و روزی است که خدای
متعال بندگان خویش را برای استمرار حرکت در مسیر حق و حقیقت به والیت علی ابن ابی طالب (علیه السالم) و
خاندان پاکش دعوت کرد .عظمت این روز همواره مورد تأکید پیشوایان دین و ائمه معصومین (علیهم السالم) قرار
گرفته و هر یک از امامان به فراخور حال در خصوص این روز بزرگ بیاناتی داشته اند .از جمله آنها خطبهای است
که از حضرت رضا (علیه السالم) در این باره ایراد شده است .امام در فراز های مختلف از "خطبه غدیریه" ویژگیها
و اهمیت این روز بزرگ را بیان میکند؛ زیرا در این روز فرج و گشایش بزرگی حاصل شده که مشکالت و نابسامانی
ها را مرتفع ساخته است.حضرت رضا(علیه السالم) در این خطبه بیان میدارند :هرچند «علی راه خداست» اما در راه
متوقف نشوید ،زیرا راه برای پیمودن و رسیدن به مقصد متعالی هستی است؛ ایشان تأکید دارند که تفسیر قرآن ،سنت
پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) ،معرفت دینی و شیوه زندگی را از علی(علیه السالم) بیاموزید تا در پیشگاه الهی
گرفتار شرک و کفر نشوید .تمامی این مسائل و نکات آموزنده و تأثیرگذار را میتوان در بافت متن خطبه و اصول
زبانی به کارگرفته شده در آن درک کرد.
ضحَى وَ
خدْرِهَا قِیلَ مَا هَذِهِ الْأَیَّامُ قَالَ یَ ْومُ الْأَ ْ
«إِ ذَا کَانَ یَ ْومُ ا ْلقِیَا َمۀِ زُ َّفتْ َأرْبَعَۀُ أَیَّامٍ إِلَى ال َّل هِ کَمَا ُتزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَى ِ
ضحَى وَ الْفِ ْطرِ وَ الْجُمُعَۀِ کَالْقَ َمرِ بَیْنَ الْکَوَا ِکبِ وَ هُوَ الْیَوْ ُم
یَوْمُ الْ ِفطْرِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَۀِ وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ وَ إِنَّ یَوْمَ الْغَدِیرِ بَیْنَ الْأَ ْ
الَّذِی نَجَا فِیهِ إِبْرَاهِیمُ ا ْلخَلِیلُ ِمنَ النَّارِ فَصَامَهُ شُکْراً لِلَّهِ وَ هُوَ ا ْلیَوْمُ ا َّلذِی َأکْمَلَ ال َّلهُ بِهِ الدِّینَ فِی إِقَا َمۀِ النَّبِیِّ ع عَلِ ّیاً أَمِی َر
الْمُؤْمِنِینَ عَلَماً وَ أَبَانَ فَضِیلَ َت هُ وَ وِصَاءَتَهُ فَصَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّ ُه لَیَوْمُ الْکَمَالِ وَ یَوْمُ َمرْغَمَۀِ الشَّ ْیطَانِ وَ یَوْمُ تُقْبَلُ َأعْمَا ُل
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الشِّیعَۀِ ومُحِبّی آلِ ُمحَمَدٍّ  ،وهو الیَومُ الذی یَعمِدُ اهللُ فیهِ إلَی ما َعمِلَهُ المُخالِفونَ فَیَجعلَهُ هَباءً منثوراً .وهُوَ الیَومُ الذِی یأمُ ُر
ی کرامهِ اهللِ بِإزا ِء بَیتِ المَعمورِ وَیصعَدهُ جِبرئیلُ َعلَیهِ السَّالمُ وتَجتَمِعُ إلَی ِه المَالئکَهُ
ب کرسِ َّ
ل عَلیهِ السَّالمُ أن ینصَ َ
جِبرئی ُ
ت ویَثنَونَ علَی ُمحَمَّدٍ وَیَستَغفِرونَ لِشِیعَ ِه أمیرِ المُؤمِنینَ واألئمَهِ عَلی ِه السَّال ُم ومُحِبٍّیهِم مِن وُلدِ آد َم عَلیهِ
مِن جَمیعِ السَّماوا ِ
ل البَیتِ وشِیعَتِهِم ثَالثَهَ أیّا ٍم مِن یَو ِم
ن أن یَرفَعُوا ال َقلَمَ عَن مُحِبِّی أه ِ
السَّالمُ .وهُوَ الیَومُ الذِی یَأ ُمرُ اهللُ فی ِه الکِرامَ الکاتِبی َ
الغَدیرِ  ،وال یَ کتُبُونَ َعلَیهِم شَیئاً مِن خَطایاهُم کَرامَهً لِمُحَمَّدٍ وعَلیٍّ واألئمَّهِ  .وهُوَ الیَومُ الذِی جَعَلَهُ اهللُ لِمُحَمَّدٍ وآلِهِ وذَوِی
هلل فِی حا ِل مَن عَ َبدَ فِیهِ ووَس َع َعلَی عَیالِهِ ونَفسِ ِه وإخوَا ِنهِ ویَعتِقُهُ اهللُ مِن النَّارِ ،وهُ َو الیَو ُم
رَحِمِهِ ،وهُوَ الیَومُ الذِی یَزیدُ ا ُ
الذِی یَجعَلُ اهللُ فِیهِ سَعیَ الشِّی َعهِ مَشکُوراً وذَن َبهُم مَغفُوراً وعَمَ َلهُم مَقبُوال ً.وهُوَ یَومُ تَنفِیسِ الکَربِ ویَومُ تَحطِیطِ الوِز ِر
ب فِی ِه الدُّعاءُ ،ویَومُ المَو ِقفِ العَظیمِ ،ویَومُ
ویَومُ الحَبا ِء والعَطِیَّهِ ویَومُ نَشر ِالعِلمِ ویَومُ البَشارَهِ والعِیدِ األکبَرِ ،ویَومٌ یُستَجا ُ
ی ال ُهمُومِ ویَومُ الصَّفح ِعَن مُذنِبِی شِیعَهِ أمیرِ المُؤمِنینَ .وهو
ط المَشروطِ ویَومُ نَف ِ
ب ونَز ِع السّوادِ  ،ویَو ُم الشَّر ِ
لبسِ الثّیا ِ
یَومُ السّبقَهِ ،ویَو ُم إک ثارِ الصَّالهِ عَلَی مُحَ َّمدٍ وآلِ مُحَ َّمدٍ ،ویَومُ الرِّضا ،ویَومُ عِیدِ أهلِ بَیتِ مُحَ َّمدٍ ،ویَومُ قَبُولِ األعمالِ،
جرَهِ ،ویَو ُم التَوَدُّدِ ،ویَو ُم ال ُوصُولِ إلی رَحمَهِ اهللِ ،ویَومُ التَّزکِیَهِ ،ویَومُ
ن ویَو ُم المُتَا ِ
حهِ المُؤمِنِی َ
ویَومُ َطلَبِ الزِّیادَهِ ویَومُ اِستِرا َ
تَرکِ الکَبا ِئرِ والذُّنُوبِ ویَومُ العِبادَهِ ویَومُ تَفطِیرِ الصَّائِمِینَ ،فَمَن فَطَرَ فِیهِ صائِماً مُؤمِناً کانَ کَمَن أطعَمَ فِئاماً وفِئاماً – إلی
أن ُعدَّ عَشراً ،ثُمَّ قالَ :أوَ تَدرِی مَا الفِئامُ؟ قالَ :ال ،قالَ :مِا َئهَ ألفٍ .وَ هُوَ یَوْ ُم ال َّتهْنِیَ ِۀ یُهَنِّی بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِذَا لَقِیَ الْمُؤْمِنُ
س مِنْ
ن الْمُتَمَسِّکِینَ بِوَلَایَ ِۀ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّۀِ(ع) وَ ُهوَ یَ ْومُ ال َّت َبسُّمِ فِی وُجُوهِ النَّا ِ
أَخَاهُ یَقُولُ الْحَمْ ُد لِلَّ ِه ا َّلذِی جَعَلَنَا مِ َ
أَهْلِ الْإِیمَانِ فَمَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ نَ َظرَ اللَّهُ إِلَیْهِ َیوْمَ الْقِیَامَۀِ بِالرَّحْمَۀِ وَ قَضَى لَهُ أَلْفَ حَاجَۀٍ وَ بَنَى لَهُ قَصْراً
فِی الْجَ َّنۀِ مِنْ دُرَّۀٍ بَیْضَاءَ وَ نَضَّ َر وَجْهَهُ وَ هُوَ یَوْمُ الزِّی َنۀِ فَمَنْ تَ َزیَّنَ لِیَوْمِ الْغَدِیرِ غَ َفرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ خَطِیئَۀٍ عَمِ َلهَا صَغِیرَۀً أَ ْو
ت شَهیداً
ت ما َ
ک الْ َیوْم فإن مَا َ
ل ذَلِ َ
ل مِثْ ِ
ت إِلَى قَابِ ِ
ت وَ یَ ْرفَعُونَ لَ ُه الدَّرَجَا ِ
کَبِیرَۀً َو بَعَثَ ال َّلهُ إِلَ ْیهِ َملَائِکَ ًۀ یَ ْکتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَا ِ
صدِّیقِینَ ،ومَن زَارَ فِیهِ مُؤمِناً أدخَلَ اهللُ قَبرَهُ
وَإن عَاشَ عَاشَ سَعیداً ،وَمَن أطعَمَ مُؤمِناً کانَ کَمَن أطعَمَ جَمیعَ األن ِبیَاءِ وال ِّ
سَبعِینَ نُوراً وَوَسّعَ فِی قَبرِهِ ویَزُورُ قَبرَهُ کُلَّ یَومٍ سَبعُونَ ألفَ مَ َلکٍ ویُبَشِّرُونَ بِالجَّنَّهِ .وفَی یَومِ الغَدِیرِ عَرضَ اهللُ ِلوِالیَ ِه
عَلَی أهلِ السَّماواتِ السَّبعِ فَسَ َبقَ إلَیهَا أهلُ السَّماءِ السَّابِعَهِ فزَ َّینَ بِها العَرشَ ،ثُمَّ سَبَقَ إلَیها أهلُ السَّماءِ الرَّابِعَهِ فَزَیَّنَها
بِالبَیتِ المَعمُورِ ،ثُمَّ سَبَقَ إلَیها أهلُ السَّماءِ الدُّنیا فزَیَّنَها بِالکَوا ِکبِ ،ثُمَّ عَرَضَها عَلَی األرَضِینَ فَسَبقَت مَکَّهُ فَزَیَّنَها بِالکَعبَهِ،
ثُمَّ سَبَقَ ت إلَیهَا ال َمدِینَهُ َفزَیَّنَها بِالمُصطَفَی ُمحَمَّدٍ صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وآلِهِ ،ثُمَّ سَبَقَت إلَیها الکُو َفهُ َفزَ َّینَها بأمِیرِ المُؤمِنِینَ َعلَیهِ
ل الفَیرُوزَجِ وجَبَلُ الیَاقُوتِ ،فَصَارَت هذِ ِه
السَّالُم ،وَ َعرَضَها َعلَی الجِبَا ِل فَأوَّلُ جَبَلٍ أقَ َّر بِذ ِلکَ ثَالثَهُ جِبَالٍ :جَبَلُ العَتِیقِ وجَبَ ُ
الجِبالُ جِبَا َلهُنَّ وَأفضَلَ الجَواهِرِ ،ثُمَّ سَبَقَت إلَیهَا جِبَالٌ أخَرَ ،فَصَارَت مَعادِنَ الذَّ َهبِ والفِضَّهِ  ،وَما لَم یَقِرُّ بِذَلِکَ وَلَم یَقبِل
صَارَت ال تُنبِتُ شَیئاً .و َعرَضَ ت فِی ذَلِکَ الیَومِ عَلَی المِیَاهِ فَما قَ ِبلَ مِنهَا صَارَ مِلحَا أجَاجَا ،وَعَ َرضَها فِی ذ ِلکَ الیَومِ َعلَی
ت فَمَا قَبِلَه صارَ حُلوَا طَیِّبَا ،وَمَا لَم یَقبِل صَارَ مُرّا ،ثُمَّ عَرَضَها فِی ذ ِلکَ الیَومِ عَلَی الطَّیرِ فَمَا َقبِلَها صَا َر فَصِیحَا مُصَ ِّوتَا
النَّبَا ِ
وَمَا أنکَرَها صَا َر أخ َرسَ مِثلَ ال َّلکِنِ ،ومَثَلُ المُؤمِنِینَ فِی قُلُوبِهِم والءُ أمیرِالمُؤم ِنیِنَ فِی یَوم ِغَدیِر ِخُمّ کَمَثَل ِالمَالئِ َکهِ فِی
سُجُودِهِم لِآ َدمَ ،وَمَثَلُ مَن أبَی وِالیهَ أمیرِ المُؤمِنِینَ فِی یَومِ الغَدِیرِ مَ َثلُ إبلِیسَ ،وفِی هذَا الیَو ِم أنزِلَت هَذهِ اآل َیهُ﴿ :الیَو َم
أکمَلتُ لَکُم دِینَکُم﴾ (المائده  ،)68ومَا بَعَثَ اهللُ نَبِیَّا إالّ وکانَ یَومُ بَعثِهِ مِثلَ یَومِ الغَدِیرِ عِندَهُ وعُ ِرفَ حُرمَتُهُ إذ َنصَبَ لِأمَّ ِت ِه
ک الیَوم»(سید ابن طاووس1996،م ،ج.)464 :،1
وَصِیَّا وَخَلِیفَه مِن بَعدِهِ فِی ذَلِ َ
_1نظام عاطفی گفتمان
آنچه فرآیند عاطفی گفتمان را تنظیم میکند فضای تنشی است .در هر زبانی عواطف از طریق واژگان مطرح و به ظهور
میرسند .واژگان مبتنی بر عواطف میتواند احساس و حاالت شَوِشگر عاطفی را به ما بشناسانند و بیانگر ویژگیهای
شَوِشی – ا حساسی او به ما باشند .واژگان عاطفی گاه در قالب اسم (خشم ،کینه ،محبت ،عشق)(الضغینۀ ،الغرور ،المحبۀ
و العشق) و گاه در قالب صفت (وحشتناک ،پریشان و خسیس)(الوحشۀ ،الشارد و البخیل) و یا ممکن است در قالب
قید (باعجله ،شتابناک و مغرورانه)(العجلۀ ،الغرۀ) بیان شوند .در این جستار ،هدف از بررسی نظام عاطفی گفتمان
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بررسی صرف واژگان عاطفی نیست ،درواقع بررسی فرایندی است که این عواطف در آن به وجود میآیند .برای
شناخت نظام عاطفی گفتمان ،میبایست عناصر سازندۀ آنرا بازشناخت و به تحلیل و نمونه آوری هریک پرداخت.
 1-1نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی
پس از تعریف نظام گفتمان عاطفی ،در این بخش عناصر تشکیل دهنده و چگونگی ظهور آنها در گفتمان مورد
بررسی قرار میگیرد .یکی از عناصر سازندۀ گفتمان عاطفی افعال مؤثر هستند که خود مستقیماً نقش کنشی ندارند و
بر افعال کنشی تأثیر میگذارند .این افعال عبارت اند از خواستن ،بایستن ،دانستن ،توانستن و باور داشتن (حسام پور،
مهرابی .)65 :1395 ،این افعال در فرآیند گفتمان هم بهطور صریح و هم بهطور ضمنی ذکر میگردند و همچنین میتواند
در تعامل و یا در چالش با یکدیگر قرار گیرند و گونههای ارزشی و بار عاطفی مختلفی را تولید کنند.
ن َعلَماً وَ أَبَانَ فَضِیلَتَ ُه وَ وِصَاءَتَ ُه فَصَامَ
ی ع عَلِیّ ًا َأمِی َر الْمُؤْمِنِی َ
_« وَ هُ َو الْیَ ْومُ الَّذِی َأکْمَلَ اللَّهُ بِ ِه الدِّینَ فِی إِقَامَ ِۀ النَّبِ ِّ
ذَلِکَ الْیَ ْومَ وَ إِنَّهُ إِنَّهُ لَ َیوْمُ الْکَمَالِ وَ یَوْ ُم مَ ْرغَمَۀِ الشَّیْطَانِ وَ یَ ْومُ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الشِّیعَ ِۀ ومُحِبّی آلِ ُمحَمَدٍّ  ،وهو الیَومُ الذی
یَعمِدُ اهللُ فیهِ إلَی ما عَمِ َلهُ المُخالِفونَ فَیَجع َلهُ هَبا ًء منثوراً» (ابن طاووس1996 ،م ،ج.)464 :1
_ هسته اولیه گفتمان در متن خطبه مذکور از چالش میان حق بودن حضرت علی(علیه السالم) و والیت ایشان و
باطل بودن شیطان و اهل آن شکل میگیرد و از چالش دانستن و ندانستن بار عاطفی گفتمان مبتنی بر حقانیت حضرت
علی(علیه السالم) و دین اسالم اثبات میگردد .افعالی نظیر" تکمیل کردن دین و منصوب شدن حضرت علی(علیه
السالم) به عنوان امیر مؤمنان " نشان از حق بودن والیت حضرت و افعالی نظیر" مخالفت و سرباز زدن مخالفان و
اقدامات باطل شیطان" حکایت از ناباوری و عدم اعتقاد قلبی مخالفان دین حق و والیت دارد .از چالش میان دو فعل
موثر" دعوت به سوی پذیرش والیت حضرت علی(علیه السالم) و مخالف بودن برخی از افراد و اقدامات شیطان"
دینامیک معنایی گفتمان ایجاد می شود و به دین گونه نظام گفتمان عاطفی استوار بر حقانیت حضرت و والیت ایشان
تولید و مضمون اصلی آن دریافت میشود .در انتهای خطبه مذکور امام رضا(علیه السالم) میفرماید خداوند مخالفان
و عملشان را نابود میسازد که این خود گونههای ارزشی و بار عاطفی مختلفی را تولید میکند و در القای دالهای
عاطفی گفتمان و شکل گرفتن آن در ذهن مخاطب تأثیر گذار است.
 1-2تأثیر آهنگ ونمود درگفتمان
مقصود از آهنگ گفتمان ،ریتمی است که باهدف و برنامۀ خاصی در گفتمان ظاهر و یا ناپدید میگردد .درواقع هر
ریتم حاکم بر گفتمان مسئول ایجاد اثرات عاطفی گوناگون متناسب با موضوع گفتمان است ،بهنحویکه َشوِشگر به
هنگام احساس ریتم در گفتمان نمایههایی را در فعالیتهای جسمی و ادراکی خود بروز میدهد (نایبی ،شعیری:1395 ،
.)65

صدِّیقِینَ ،ومَن
_« فإن مَاتَ ماتَ شَهیداً وَإن عَاشَ عَاشَ سَعیداً ،وَمَن أط َعمَ مُؤمِناً کانَ کَمَن أطعَمَ جَمیعَ األنبِیَاءِ وال ِّ
زَ ارَ فِیهِ مُؤمِناً أدخَلَ اهللُ قَبرَهُ سَبعِینَ نُوراً وَوَسّعَ فِی قَبرِهِ ویَزُو ُر قَبرَهُ کُلَّ یَومٍ سَبعُونَ ألفَ مَ َلکٍ ویُبَشِّرُونَ بِالجَّنَّهِ»( .ابن
طاووس1996 ،م ،ج.)465 :1

_«وَعَرَضَها عَلَی الجِبَالِ فَأوَّلُ جَبَلٍ أ َقرَّ بِذ ِلکَ ثَالثَهُ جِبَالٍ :جَبَلُ العَتِیقِ وجَبَلُ الفَیرُوزَجِ وجَبَلُ الیَاقُوتِ ،فَصَارَت هذِ ِه
الجِبالُ جِبَالَهُنَّ وَأفضَلَ الجَواهِرِ ،ثُمَّ سَبَقَت إلَیهَا جِبَالٌ أ َخرَ ،فَصَارَت مَعادِنَ الذَّهَبِ والفِضَّهِ»(.همان).
_ کلمات و حروفی که حضرت رضا(علیه السالم) به هنگام خطبه از آنها استفاده میکند باعث میشود شَوِشگر
به هنگام شنیدن آنها نمایههایی را در فعالیتهای جسمی و ادراکی خود بروز دهد و آهنگ ناشی از تکرار آنها باعث
نفوذ اثر عاطفی گفتمان در ذهن مخاطب شود .عالوه بر این ،به کارگیری این کلمات و حروف توسط حضرت به
منظور ایجاد نتیجه مطلوب و عاقبت نیک ناشی از انجام عمل خیر میباشد که مخاطب با تامل منطقی در معنای ضمنی
آن به نتیجه مطلوب و معنوی آن پی میبرد.
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ویژگیهای صوتی و آوایی انتهایی به کار رفته در کالم حضرت در قالب برخی از حروف نظیر" ر و س و ش و
ج" در کنار عبارات کوتاه و قطعه گونه آن تداعی گر ضرب آهنگی آرام و موسیقی گونه میباشد .به این ترتیب گفتمان
حاضر ،آهنگی را در نمودی مستمر نمایان میسازد که اثر عاطفی امید و گشایش را تولید میکند ،چرا که « بردباری
برای رسیدن به هدف نوعی انتظار و مقاومت برای گشایش است که در آموزههای دینی سابقه داشته است و در ادبیات
تعلیمی فضایل اخالقی به شیوۀ هنرمندانه آموزش داده میشود» (افراسیاب پور .)103 :1391 ،به عبارتی دیگر میتوان گفت
موسیقی ناشی از تکرار حروف و کلمات داخل متن خطبه با توجه به شرایط حاکم بر فضای موجود باعث شکل گیری
دال های عاطفی گفتمان و نمود پیدا کردن آن بر ذهن مخاطب و ایجاد و تولید معنا و مفهوم ناشی از گفتمان شده
است.
 1-3تأثیر جسم -ادراکی یا جسمار
جهان عواطف برای بروز خود طرق گوناگونی در پیش میگیرد ،و مهمترین راههای اعالم عواطف بیان جسمی آن
است که جانشین گفتار و بیان میگردد .برای مثال شَوِشگر عاطفی در شرایطی قرار میگیرد که موجب شرم و خجالت
وی می شود و بیان جسمی همچون برافروختگی صورت و یا لرزش دست ،سربهزیر افکندن این نمایۀ عاطفی را از
خود بروز میدهد .بدین ترتیب میتوان گفت «نمایه های عاطفی بروز یافته در جسم نوعی گفتمان هستند و به همین
دلیل است که از ترکیبات جسمی _ ادراکی گفتمان صحبت به میان آید لذا میتوان آنها را مورد ارزشیابی قرارداد و
صحت و سقم آنها را بررسی نمود»(شعیری.)126:1395،
هلل مِن النَّارِ ،وهُوَ الیَو ُم
هلل فِی حا ِل مَن عَ َبدَ فِیهِ ووَسعَ عَلَی عَیالِهِ ونَفسِ ِه وإخوَا ِنهِ ویَعتِقُ ُه ا ُ
_«وهُوَ الیَو ُم الذِ ی یَزیدُ ا ُ
الذِی یَجعَلُ اهللُ فِیهِ سَعیَ الشِّیعَهِ مَشکُوراً وذَنبَهُم مَغفُوراً وعَمَلَهُم مَقبُوال»(ابن طاووس1996 ،م ،ج.)465 :1
هلل
حبّی آلِ ُمحَمَدٍّ  ،وهو الیَومُ الذی یَعمِدُ ا ُ
_ « إِنَّهُ لَیَ ْومُ الْکَمَالِ وَ یَوْمُ َمرْغَمَۀِ الشَّ ْیطَانِ وَ یَوْمُ تُقْبَلُ َأعْمَالُ الشِّیعَۀِ ومُ ِ
فیهِ إلَی ما عَ ِملَهُ المُخالِفونَ َفیَجعلَهُ هَباءً منثور ًا» (همان.)464 :
_ حضرت در بخش های مختلفی از این خطبه و در خطاب به مخاطبان با استفاده از جمالت و کلماتی که دارای
دال های عاطفی گفتمان هستند آنها را به اصل ایمان و اعتقاد به والیت حضرت علی(علیه السالم) و عدم توجه به
سرمایه های مادی دنیا و تدبر در مسیر حق و درست دعوت میکند .حضرت با بر شمردن ویژگیها و نتایج مطلوب
والیت پذیری و اعتقاد به حضرت علی(علیه السالم) نظیر(وسعت و گسترش رفاه و آسایش زندگی ،نجات از آتش،
بخشش گناهان و )....جهت گیری یک نوع باور و اعتقاد صحیح را در جسم شوشگران پدید میآورد که در این میان
افرادی هستند که مخالفت و مق اومت خود را در برابر والیت حضرت علی(علیه السالم) اعالم میدارند و زیر بار
گفتمان منطقی و آگاهانه حضرت و مسیر حق نمیروند که خود را با این عمل به وادی هالکت و نابودی انداختند(.وهو
الیَومُ الذی یَعمِدُ اهللُ فیهِ إلَی ما عَمِلَهُ المُخالِفونَ فَیَجعلَهُ هَباءً منثوراً ).عالوه بر اینها بینی شیطان نیز به خاک مالیده شد
تو حق از باطل تبیین شود( .یَ ْومُ َمرْغَمَ ِۀ الشَّ ْیطَانِ) .اما عده ای دیگر صبر و شکیبایی کرده و نسبت به گفتمان منطقی
حضرت رضا(علیه السالم) واکنش مثبت نشان داده و والیت حضرت علی(علیه السالم) و راه درست را برگزیدند که
در نهایت خداوند متعال عاقبت نیک و مطلوب برای آنها رقم میزند .بنابراین این َشوِش انتظار و امیدواری نسبت
سرانجام نیک پس از پذیرش والیت و مسیر حق نمایه جسمی تحرک و جنب و جوش را در جسم شَوِشگران پدید
میآورد.
 1-4صحنههای عاطفی یا صحنهپردازی
بروز جسمانهای عواطف بر جسم شَوِشگَران ،ممکن است دارای صحنهای باشد که در آن شَوِشگران عاطفی بهگونهای
منحصر به فرد بهعنوان یکی از عناصر اصلی صحنه ظاهر شوند .در حقیقت برای بروز عواطف و احساسات در گفتمان،
قائل بودن به چارچوب صحنهای ،بدین معنا است که برای به ظهور رساندن احساسات ،نیازمند قالبی زمانی و مکانی
و عنوان بشری و غیر بشری هستیم (شعیری.)130-132 :1395 ،
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ن
ل مِ َ
ب وَ هُ َو الْیَ ْومُ ا َّلذِی َنجَا فِی ِه إِبْرَاهِیمُ ا ْلخَلِی ُ
_« إِنَّ یَ ْومَ الْغَدِیرِ بَیْنَ الْأَضْحَى وَ الْفِ ْطرِ َو ا ْلجُمُعَۀِ کَا ْلقَمَرِ بَ ْینَ الْکَوَاکِ ِ
هلل فی ِه إلَی
النَّارِ فَصَامَ ُه شُکْراً .وَ َیوْ ُم مَ ْرغَمَ ِۀ الشَّیْطَانِ وَ یَ ْو ُم تُقْ َبلُ َأعْمَالُ الشِّیعَۀِ ومُحِبّی آ ِل ُمحَمَدٍّ  ،وهو الیَومُ الذی یَعمِدُ ا ُ
ما عَ ِملَهُ المُخالِفونَ َفیَجعلَ ُه هَبا ًء منثورا» (ابن طاووس1996 ،م ،ج.)464 :1
_« وَ هُوَ یَوْمُ التَّبَسُّمِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ فَمَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ یَ ْومَ ا ْلقِیَامَ ِۀ
ضرَ وَجْهَ ُه وَ هُوَ َی ْومُ الزِّینَۀِ فَمَنْ َتزَیَّنَ لِیَ ْومِ
ن دُرَّۀٍ بَیْضَاءَ وَ نَ َّ
جۀٍ وَ بَنَى لَهُ قَصْراً فِی الْجَنَّ ِۀ مِ ْ
بِالرَّحْمَۀِ وَ قَضَى لَهُ أَ ْلفَ حَا َ
خطِیئَۀٍ َعمِلَهَا صَغِیرَۀً» (همان)645 :
الْغَدِیرِ غَفَ َر ال َّلهُ لَهُ کُلَّ َ
هلل قَبرَهُ سَبعِینَ نُوراً وَوَسّ َع
_«وَمَن أطعَمَ مُؤمِناً کانَ کَمَن أطعَمَ جَمیعَ األنبِیَاءِ والصِّدِّیقِینَ ،ومَن زَارَ فِیهِ مُؤمِناً أدخَلَ ا ُ
فِی قَبرِهِ»(همان.)465 :
_ در تحلیل گفتمان خطبه مذکور حضرت رضا(ع) که برای فراخواندن مردم به منظور هدایت به مسیر درست و
پذیرفتن حضرت علی(علیه السالم) به عنوان امیر مؤمنان این خطبه رو بیان کرده است به هنگام دعوت آنان به راه حق
از نمایه های مختلفی بهره میگیرد .مانند :گفتمان و صحبتهای منطقی ،تذکر دادن ،امر به معروف و نهی از منکر و
خوش رویی و لبخند زدن به مردم ،اطعام دادن به مؤمن که همگی از ویژگیهای بارز امام علی(علیه السالم) است و
بیان داشتن نتیجه انجام این کارها به دنبال محقق ساختن کنش و برنامه مطرح شده میباشد .حضرت رضا(علیه السالم)
هژمونی اعتقاد و باور به حق بودن والیت امام علی(علیه السالم) و راه درست را با وارد شدن در آتش دوزخ و هالکت
و نابودی و نیز رستگای و نجات از آتش و عذاب الهی منتقل میکند و با کمک آن برخی از افراد را هدایت و عدهای
دیگر را به عذاب الهی و هالکت بشارت می دهد .استفاده از الیه ضمنی گفتمان یعنی( افعال و اقدامات مذکور) اگرچه
برای مردم مضر است اما به نوعی در الیه ثانویه خود به سودمندی والیت پذیری و قرار گرفتن در مسیر درست اشاره
دارد ،مسأ له ای که در نهایت به رستگاری و نجات برخی از افراد و نابودن شدن مخالفان منجر میشود .در واقع
عواطف و احساسات در قالب زمانی و مکانی مناسب خود درخطبه مذکور ظهور پیدا کرده و باعث بروز جسمانه
عواطف در شوشگران شده است.
 1-5چشمانداز یا دورنما سازی
از دیگر عوامل بروز احساسات در فرآیند عاطفی گفتمان ،موضعگیری گفتهپرداز است .درواقع عواطف و احساسات
زمانی بروز پیدا میکنند که عاملی در روند گفتمان نسبت به عوامل و پدیدهها موضعگیری از خود نشان دهد(شعیری،
.)140 :1384
_« وهُوَ یَومُ تَنفِیسِ الکَربِ ویَومُ تَحطِیطِ الوِزرِ ویَو ُم الحَبا ِء والعَطِیَّهِ ویَومُ نَشر ِالعِلمِ ویَومُ البَشارَهِ والعِیدِ األکبَرِ،
ی
ب ونَز ِع السّوادِ  ،ویَومُ الشَّرطِ المَشروطِ ویَو ُم نَف ِ
س الثّیا ِ
ف العَظیمِ ،ویَومُ لب ِ
ب فِیهِ الدُّعاءُ ،ویَومُ المَوقِ ِ
ویَومٌ یُستَجا ُ
الهُمُومِ ویَومُ الصَّفح ِعَن مُذنِبِی شِیعَهِ أمیرِ المُؤمِنینَ .وهو یَومُ السّبقَهِ ،ویَومُ إکثارِ الصَّالهِ عَلَی ُمحَمَّدٍ وآلِ ُمحَمَّدٍ ،ویَو ُم
الرِّضا» (ابن طاووس1996 ،م ،ج.)465 :1
_«وفَی یَومِ الغَدِیرِ عَرضَ اهللُ لِوِالیَهِ َعلَی أهلِ السَّماواتِ السَّبعِ فَسَبَقَ إلَیهَا أهلُ السَّماءِ السَّابِعَهِ فزَیَّنَ بِها العَرشَ ،ثُمَّ
سَبَقَ إلَیها أهلُ السَّماءِ الرَّابِعَهِ َفزَیَّنَها بِالبَیتِ المَعمُورِ ،ثُمَّ سَبَقَ إلَیها أهلُ السَّماءِ الدُّنیا فزَیَّنَها بِالکَوا ِکبِ»( .ابن طاووس،
1996م ،ج.)466 :1

_در سرتاسر گفتمان خطبه مذکور جلوههای مثبت روز غدیر و والیت حضرت علی(علیه السالم) و باور و اعتقاد
به مسیر درست مطرح می شود .موضع حضرت رضا(علیه السالم) در این گفتمان یک موضع معنوی و دینی میباشد
بدین ترتیب که چشم انداز خود را در خالل گفتمان تولید و به گفته یاب انتقال میدهد و با استفاده از جمالت مذکور
جایگاه حضرت علی(علیه السالم) و صفات برتر و نیک ایشان ثابت میشود .در نتیجه حضرت رضا(علیه السالم)
توانسته دور نمایی قابل تحقق از صفات خویش و لزوم حرکت به سمت حقانیت را ترسیم کند .دور نمایی که در
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خواسته های ایشان از مخاطبان عام در خصوص رفتار منطقی و آگاهانه در برابر مسیر درست و تدبر در والیت و
پذیرفتن آن بروز پیدا کرده و باعث شکل گیری عواطف و چشم انداز در درون شوشگران شده است.
 1-6کنش زایی و سکون
آخرین موردی که گفتمان را عاطفی میسازد ،مبحث کنش زایی و سکون عنصر عاطفی است .درواقع هرگاه عنصر
عاطفی موجب کنش گردد آن عنصر را عنصر زایا مینامیم و بالعکس هرگاه عنصر عاطفی؛ عالوه بر توقف خود ،مانع
بروز کنش دیگری نیز شود ما با نوعی سرکوب و سکون مواجهیم .صحبتهای منطقی و هوشیار کننده شوشی مبتنی
بر یقین را در تعداد کمی از شوشگران پدید آورد .و این نمایۀ عاطفی تولید شده آنان موجبات کنش بعدی را در آنها
فراهم آورد .در حقیقت «زبان بازنمودی از دنیا است و تولیدات زبانی از شیوۀ حس کردن مایه میگیرد به گونه ای از
صافی حواس عبور میکند و به گونهای میتواند از صافی حواس عبور کند؛ بنابراین هر یک از حواس میتوانند ،منشأ
تولیدات زبانی به شمار روند»(راد منش و شعیری.)14 :1392 ،
_« وعَرَضَت فِی ذَلِکَ الیَومِ عَلَی المِیَاهِ فَما قَبِلَ مِنهَا صَارَ مِلحَا أجَاجَا ،وَعَرَ ضَها فِی ذ ِلکَ الیَومِ َعلَی النَّبَاتِ فَمَا قَبِلَه
صارَ حُلوَا طَیِّبَا ،وَمَا لَم یَقبِل صَارَ مُرّا ،ثُمَّ عَرَضَها فِی ذلِکَ الیَومِ عَلَی الطَّیرِ فَمَا َقبِلَها صَارَ فَصِیحَا مُصَوِّتَا وَمَا أن َکرَها صَارَ
أخرَسَ مِثلَ اللَّکِنِ»( .ابن طاووس1996 ،م ،ج.)465 :1
هلل فیهِ إلَی ما عَمِلَهُ المُخالِفونَ فَیَجعلَهُ هَباءً منثور ًا»(ابن طاووس1996 ،م ،ج.)464 :1
_«وهو الیَومُ الذی یَعمِدُ ا ُ
در واقع بر اساس گفتمان کلی موجود در خطبه مالحظه می شود حتی والیت پذیری به آبها ،گیاهان و پرندگان نیز
عرضه شد .حضرت میفرماید :در این روز والیت به آبها عرضه شد و هر آبی که پذیرفت گوارا و شیرین گردید و
آبی که قبول نکرد شور و تلخ شد .و همچنین والیت بر گیاهان عرضه شد ،پس هر کدام پذیرفته شیرین و نیکو و
آنچه قبول نکرد تلخ گردید .سپس والیت در این روز بر پرندگان عرضه شد و آنها که قبول کردند خوش آواز و گویا
و هر کدام انکار نموده الل گردیدند  .عالوه بر این امر والیت پذیری به مخالفان نیز عرضه شد که آنها نسبت مقاوت
خود پایدار بوده و در نهایت هالک شدند.
_ به این ترتیب عدم پذیرش دعوت پذیرفتن حق توسط برخی از افراد ،مقدمات کنشهایی چون :طغیان و عدم
ایمان به والیت را در تعداد کمی از شوشگران ایجاد میکند و در کسانی که از دعوت حق سرباز نمیزنند و نسبت به
حضرت علی(علیه السالم) و الیت ایشان و نیز مسیر درست ایمان میآورند ،کنشهایی چون اعتقاد و باور قلبی به
حضرت علی(علیه السالم) دوری از مخالفت را به دنبال دارد.
_این گفتمان ،گفتمانی زایا است؛ چرا که گفتمان موجود ،گفتمانی انقالبی و کنشزا است و تعدادی از شَوِشگران
را بر آن میدارد پس از به وقوع پیوستن عینیت و راستیت کالم حضرت رضا(علیه السالم) تعداد زیادی از افراد به
حقانیت حضرت علی(علیه السالم) و والیت ایشان بیش از پیش باورمند شوند .در مجموع میتوان گفت که عناصر
سازندۀ گفتمان عاطفی (کنش زایی و سکون ،نقش افعال موثر ،ریتم و آهنگ ،چشم انداز ،صحنه پردازی و نقش
جسمی ادراکی) در جهت تعلیم و انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت والیت و مسیر حق است.
نتیجه گیری
در این مقاله با استفاده از رویکرد نشانه معناشناسی به بررسی بعد عاطفی گفتمان بر اساس نظریه گرمس در خطبه
غدیریه امام رضا(علیه السالم) پرداخته شد که یافتههای پژوهش عبارتاند از:
تحلیل نظام عاطفی گفتمان خطبه بیان گر این مطلب است که تمام عناصر سازندۀ گفتمان عاطفی دو مفهوم راتولید میکنند؛ الف  :القای والیت پذیری ب :انتقال گفتمان هژمونیک حقانیت حضرت علی(ع) و والیت ایشان.
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_ گفتمان خطبه با وجود کوتاه بودن و ایجاز ،فضایی منسجم و گسترده را به تصویر میکشد .تصویر سازی همراه
با تخیل ،دقت در انتخاب کلمات و ایجاد امید در دل مخاطب به تغییر شرایط از وضع ظاهری با کلماتی آهنگین و
عباراتی کوتاه بیان شده است.
_ افعال موثر ،دور نماسازی ،صحنه های عاطفی ،آهنگ و نمود ،کنش زایی و سکون و جسمار به ایجاد بار عاطفی
و زیباتر شدن کالم کمک کردهاند و از ط رفی غلبه فضای عاطفی بر فضای شناختی باعث زیباتر شدن کالم گردیده
است که این امر مخاطب را به درک فضای گفتمان عاطفی رهنمون میسازد.
_فضای گفتمان عاطفی بر خطبه غدیریه بسیار مشهود است و گونههای تقابلی شناختی و دخیل در تولید به معنا
به گونههایی سیال و ناپایدار تغییر مییابند و به کارگیری رویکرد نشانه معناشناسی باعث افزایش عاطفه و احساس در
کالم حضرت شده و بر اثر بخشی آن بر مخاطب را میافزاید.
 تحلیل نظام عاطفی گفتمان حضرت بیانگر این مطلب است که :حضرت با حرفهای منطقی و گفتمان آگاهیبخش خود ،شناخت تعدادی از مخاطبان را افزایش میدهد و با افزایش شناخت به طور همزمان ایمان آنها به گفتۀ
حضرت در خصوص والیت پذیری و قرار گرفتن در مسیر حق افزایش پیدا میکند و نتیجۀ این افزایش ایمان ،دسترسی
به مفهوم حقانیت حضرت علی(علیه السالم) و تعلیم آموزههای دینی است که در خالل گفتمان تأمین میگردد .اما
تعدادی دیگر از افراد با حرف و استدالل های منطقی حضرت دعوت را قبول نکردند و برای خود هالکت و نابودی
خواستند.
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