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»هم آیی واژگانی« و نقش آن در انسجام خطبه های نهج البالغه
دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی 1 
دکتر علیرضا نظری 2 

چکیده
هم آیی یکی از عوامل انسجام متن است که توسط زبانشناسان متن به عنوان یکی از عناصر متنوارگی 
مطرح شده است. در هم آیی، واژگان متن که به هر دلیلی دارای نمود مشترک در بافت زبانی هستند با 
پراکندگی خود در سطح متن باعث انسجام بخشی به پیکره متن می شوند. هم آیی از طریقی مختلف همچون 
ارتباط با موضوع خاص، تقابل، شمول مشترک، عضویت در مجموعه ای خاص و جز آن در متن دیده 
می شود، هر چه کاربرد هدفمند این عامل در متنی بیشتر باشد، خواننده موضوع اصلی و فرعی متن را به نحو 
بهتری دریافت می کند. متن نهج البالغه نیز از این امر مستثنا نیست و سبک کاربرد این عامل در خطبه ها 
قابل تأمل است. کارکرد  هم آیی در نهج البالغه بیشتر معطوف به دو قسم ارتباط با موضوع معین و تقابل 
است و این دو عامل نیز متأثر از زبان استعاری و  سبک ادبی نهج البالغه به شیوه های خاصی به کار رفته و 
در تعامل با دیگر عوامل  انسجامی مطرح شده از سوی »هالیدی« و»حسن« مشاهده می شوند. ضمن آن که 
بسامد هر یک از عوامل فوق نیز در آن معنا دار است و به تقابلی از جهان خیر و شر و نیکی و بدی اشاره دارد.

واژگان کلیدي: نهج البالغه، انسجام، هم آیی، موضوع مشترک، تقابل.

1- دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(ـ  قزوین
2- استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(ـ  قزوین
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مقدمه     
نهج البالغه، متنی جامع است که با قالبی ادبی مفاهیمی عمیق را در زمینه های مختلف عرضه کرده 
است. میزان توجه به این کتاب غیرقابل انکار و جنبۀ ادبی آن نیز دستمایۀ پژوهشهای فراوان دانشگاهی 
بوده است. اما نگاهی اجمالی به این پژوهشها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به شیوه ای 
سنتی و با تکیه بر بالغت قدیم به این متن گرانسنگ پرداخته اند. مقالۀ پیش رو با  هدف رفع این خأل و 
در جهت بررسی متفاوت نهج البالغه سعی دارد با تکیه بر یکی از الگوهای جدید تحلیل متن، خطبه های 

نهج البالغه را مورد پژوهش قرار دهد. 
از جمله نواقص پژوهشها درخصوص نهج البالغه، جزیی نگری و عدم بررسی متن و کلیت یک خطبه 
است، از این رو در این مقاله با تکیه بر الگوی »انسجام متن« که توسط زبانشناسان متن به عنوان یکی از 
عوامل متنوارگی مطرح شده است، تالش می گردد یکی از عناصر انسجامی که نقش معناداری در انسجام 
بخشی خطبه های نهج البالغه ایفا می کند، مورد تحلیل قرار گیرد و کارکردهای آن شناسانده و میزان اهمیت 
و بسامد کاربرد آن در خطبه ها مشخص گردد. اما بررسی متنی برای آن که تصویری کلی ارائه دهد، نیازمند 
داده ای پرحجم است تا عالوه بر کشف کارکردهای مختلف، بسامد هریک از عوامل نیز معناداری یا عدم 
معناداری کاربرد عامل را بنمایاند، بر این اساس، 30 خطبه از خطبه های نهج البالغه با بیشترین حجم به 
عنوان پیکره این بررسی انتخاب شده است که در مجموع این 30 خطبه (دشتی، 1379ش) در حدود نیمی 

از حجم کل خطبه های نهج البالغه را در برمی گیرند که یک داده پژوهشی قابل اعتنا محسوب می گردد.

1ـ  چارچوب نظری
Cohesion in Eng�« توسط »م. هالیدی« و »رقیه حسن« با تألیف کتاب »cohesion«  ننسجام
lish« درسال 1976مطرح گردید. آن دو انسجام را یک مفهوم معنایی می دانند که به روابط معنایی موجود 

در متن اشاره دارد. )Holliday & Hasan, 1976:p 4(. می توان گفت انسجام »عاملی است که 
مؤلفه های روساختی متن یعنی کالم را در واقع آن گونه که ما آن را می شنویم یا می بینیم با یکدیگر پیوند 
می دهد« (البرزی،1386 ش:ص152) هالیدی و حسن  پنج نوع عامل انسجام را که شبکۀ روابط معنایی بین 

جمالت یا بندها و یا واحدهای گفتمان را تشکیل می دهد ارائه نمودند:
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1ـ ارجاع1؛ 2ـ جایگزینی2؛  3ـ حذف3؛ 4ـ پیوند4؛  5ـ انسجام واژگانی5.
انسجام واژگانی، مبتنی بر رابطه ای است که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معنایی خود با 
یکدیگر دارند و متن به واسطۀ این روابط می تواند تداوم و انسجام به خود بگیرد. (مهاجر و نبوی،1376ش: 
ص 68) انسجام واژگانی، این ویژگی را دارد که واحدهای واژگانی بالذات متصف به انسجام هستند، به 
این معنا که برخی، برخی دیگر را تفسیر می-کنند و نیازی به ادوات ربط صوری بین آنها نیست. (محمد، 

2007م: ص 105)  این نوع انسجام خود به دو دستۀ اصلی تقسیم می شود که عبارتند از: تکرار و هم آیی.

1-1: هم آیی6
هم آیی در واقع به »ارتباط عنصری با عنصر دیگر از طریق نمود مشترک و مکرری که در بافت های 
مشابه دارند اطالق می شود.« (محمد، همان: ص109) به عبارت واضح تر به ارتباط همیشگی و مداومی که 
یک کلمه در یک زبان با کلمات معینی دارد گفته می شود، به گونه ای که با ذکر یک کلمه، کلمۀ خاص 

دیگر نیز انتظار ذکر شدن دارد. (فرج، 2007م: ص 111) 
هم آیی از طریق ارتباطات گوناگونی که واژگان با هم دارند در متن ظهور می یابد، به گونه ای که 
ممکن است کلمه-ای با کلمات مختلف و تحت انواع مختلف مرتبط باشد. در تعریف ساعدی هم آیی 
 یک جا آمدن عناصر واژگانی معینی که به یک حوزۀ معنایی تعلق دارند در چارچوب موضوع یک متن 

است که منجر به پیدایش ارتباط بین جمله های آن می-شود. (ساعدی، 1371ش:ص 114) 
مشکلی که در خصوص هم آیی وجود دارد این است که انتساب یک یا چند کلمه که به نظر می رسد 
بین آنها رابطه ای خاص وجود دارد، همیشه امر آسانی نیست. (العدوانی: 2008م: ص 73) برای همین » 
این نوع انسجام واژگانی سخت ترین نوع در تحلیل متن محسوب می شود؛ زیرا به شناخت پیشین خواننده از 
کلمات در بافتهای متشابه به عالوۀ فهم این کلمات در یک بافت مشترک متکی است.« (محمد، همان:ص 
109) و به گفتۀ »محمد خطابی« ما معیار ابزاری (ماشینی) مسلّم و قطعی در اختیار نداریم که با کمک آن 

reference ـ 1
2� substitution
3� ellipsis
4� conjunction
5� lexical cohesion
6 � collocatin
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یک واژه را به این مجموعه یا آن مجموعه نزدیک بدانیم. (خطابی، 2006م: ص 25)  
هم آیی را به انواع زیر تقسیم کرده اند:

1-1-1: ارتباط به موضوعی معین7
گاهی برخی کلمات به دلیل کثرت حضور مشترک در یک بافت یکسان همدیگر را تداعی می کنند. 
مثاًل با ذکر جنگ جهانی کلماتی مانند متفقین، متحدین و جز آن به ذهن متبادر می شود. یا رابطۀ بیمار، 
پزشک، بیمارستان، دارو، عمل جراحی و داروخانه. یا مثالی که آقاگل زاده می آورد (آقاگل زاده، 1385ش: 

ص 108) و مثال ادبی آن مانند گل، سنبل، بلبل، سوسن،  شمع، پروانه، شب و جز آن.

1-1-2: تقابل یا تضاد8
تقابل یا تضاد زمانی است که کلمات با شیوه های مختلف در تقابل و یا تضاد با یکدیگر باشند، برخی 
انواع تضاد، شدید9 هستند مانند زنده ومرده، متأهل ومجرد و یا تضاد متدرج10 مانند سرد وگرمی ویا تضاد 
عکس11 مانند خرید و فروش یا زن و شوهر و نوعی تضاد جهتی مانند باال و پایین و همچنین تضاد عمودی، 

مانند چپ و راست (عمر،1982م:ص 102 - 104) 
این نوع از هم آیی در بالغت قدیم از مهم ترین آرایه های ادبی محسوب می گردید، که گاهی با آوردن 

دو ردیف از تضادها به دنبال هم به »مقابله« می انجامید، مانند این سرودۀ متنّبی:
            

1-1-3: رابطۀ جزء به کل12 
با خود آن کل دارند مثال ًدرخت که کلی است  به رابطه ای گفته می شود که اجزای یک کل   

دربرگیرندۀ ریشه، تنه، ساقه، برگ، میوه و جز آن می باشد و نویسنده »با ذکر بعضی از اجزا و صفات 

7� association with particular topic
8� contrast or opposition
9� nongradable 
10� gradable
11� conversness
12� part to whole
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همراه یک موضوع تصوری خاص از آن ارائه می دهد« (فرج، همان: ص 114)

1-1-4: رابطۀ جزء به جزء13
رابطۀ اجزای کل با یکدیگر: مانند زلف، گیسو، طّره، چشم، لب، گونه، ساق، ساعد که اجزای بدن 

هستند.

1-1-5: شمول مشترک14
زمانی که دو کلمه، جزیی از یک کل منسجم نیستند ولی اجزایی از یک کلمه شامل تر محسوب 
می شوند، مانند زمین، ماه، خورشید، مریخ، ستاره و جز آن که زیر مجموعۀ کلمۀ شاملی مثل اجرام سماوی 
قرار می گیرند. یا رابطه ای که بین دویدن و پیاده روی و پرواز با واژۀ شامل رفتن وجود دارد، یا انسان و 
گرگ و اسب که مشمول معنای جاندار هستند. فرق این نوع از عوامل هم آیی با رابطۀ جزء به کل در این 
است که در رابطۀ جزء به کل مانند دست و بدن، دست جزیی از بدن است نه نوعی از بدن، اما در رابطۀ 

(انسان و جاندار)، انسان نوعی جاندار است. (عمر، همان: ص 101)

1-1-6 :  واژگان مربوط به مجموعه ای منظم15
نوعی هم آیی که از ارتباط واژگان مربوط به یک مجموعۀ منظم و با ترتیب خاص حاصل می شود: مانند 

رابطۀ شنبه و جمعه و دوشنبه در بین روزهای هفته و  مثال دیگر: ماه های سال و اعداد و ارقام شمارشی.

1-1-7 : واژگان مربوط به مجموعه ای غیر منظم16 
 به ارتباطی که بین عناصر یک مجموعه غیر منظم وجود دارد گفته می شود. عناصر این مجموعه تقدم 
و تأخر ظاهری یا معنوی نسبت به هم ندارند. مانند رابطه سبز و سفید و آبی و قرمز در مجموعۀ رنگها. 

)Holliday & Hasan, Ibid:p 285(

13� part to part
14 � co�hyponyms
15� membershib in orded set
16� membershib in unorded set
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2- هم آیی در خطبه های نهج البالغه
هم آیی همان طور که پیش تر آمد به ارتباط همیشگی و مداومی که یک کلمه در یک زبان با کلماتی 
معین دارد اطالق می شود، به گونه ای که با ذکر یک کلمه، کلمۀ خاص دیگر نیز انتظار ذکر شدن دارد. 
(فرج، همان: ص 111). در ادامه، چگونگی کارکرد این عوامل و میزان اهمیت هر کدام از آنها در ایجاد 
پیوستگی متنی نهج البالغه مورد تحلیل قرار می گیرد. الزم به ذکر است برخی موارد هم آیی مانند تقابل و 
ارتباط موضوعی از نقش قابل توجهی در انسجام خطبه ها برخوردار هستند، اما دیگر عوامل هم آیی چندان 
کارکردی ندارند و می توان گفت اصوالً نقش انسجامی آنها قابل اعتنا نیست. لذا باتوجه به مجال اندک در 
مقاله، صرفاً به دو عامل ارتباط با موضوع معین و تقابل یاتضاد اشاره می گردد که حجم و کاربرد بسیار 

پررنگی دارند.

2-1: مرتبط به موضوع معین
شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل انسجام واژگانی که ارتباط مستقیم با انسجام معنایی پیدا می کند 
همین عامل باشد. به عبارت دیگر از آن جا که یک متن دارای ویژگی مهمی به نام پیوستگی معنایی است 
و جمالت تشکیل دهندۀ متن باید دارای روابط زیرین (ژرف ساختی) باهم باشند، این روابط در کاربرد 
واژگان به طور کامل منعکس می شود، به عنوان مثال واژگان مرتبط با موضوع جهاد در خطبه جهاد باعث 

هم آیی کامل خطبه در سراسر آن شده است:

البته این زمانی است که متن صرفاً به موضوعی خاص بپردازد، اما در غالب خطبه های نهج البالغه این 
مسأله تا حدود زیادی متفاوت است. به عبارتی دیگر بیشتر خطبه های مورد تحقیق، به موضوعاتی متعدد 
پرداخته اند. این امر ارتباط موضوعی را در برخی خطبه ها از سراسر متن به ارتباطات فرعی و مقطعی تغییر 
می دهد، مثاًل در خطبه اول که توصیف الهی و آفرینش مخلوقات را درخود دارد، ارتباط موضوعی واژگان 

در هر بخش متفاوت می شود. در زیر به برخی واژگان مرتبط هر بخش از خطبۀ 1 ذکر می گردد :
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به عنوان نمونه آورده شده، کاماًل مشخص است که پرداختن به  بنابراین در خطبۀ اول که صرفاً 
موضوعات مختلف باعث شده در هر بخش از خطبه واژگانی خاص با یکدیگر ارتباط یابند، و طبیعی 
است این ارتباط در سطح فرعی صورت گرفته است، اما آنچه همۀ این بخشها را به هم مربوط می کند، 

محوریت و فاعلیت لفظ جالله اهلل است که با تکرار در همۀ بخشها به عنوان حلقۀ وصل بخشهای مختلف 
عمل می کند. صرف نظر از محوریت »خداوند« در متنهای فرعی که در نقش کنش گر عمل کرده است 
در اغلب بخشها،  واژه هایی حاکی از خالق بودن خداوند نیز دیده می شود و هم چنین با نگاه به یک از 
عنوانهای هر متن فرعی می توان مسیر آفرینش و هدفمندی خلقت را که برگرفته از آیات قرآنی است، 

در این زنجیره متنی دریافت: 
ما خلقت الجن و النس الاّ لیعبدون



32

به عبارت دیگر عنوان هر بخش از خطبه ها یا متنهای فرعی در سطحی باالتر با هم ارتباط موضوعی 
پیدا می کنند که همان سیر آفرینش و هدف از آن است و می توان هر یک از بخشهای خطبه را به عنوان 
یک قضیه در ساختار کالن مطرح کرد و در نهایت آیۀ شریفه و یا آیات مشابه را به عنوان ساختار کالن 
نهایی خطبه ارائه داد. این امر همبستگی مفهومی را که بین ساختارهای متن وجود دارد، بنابر نظر ون دایک 

به خوبی نشان می دهد (البرزی، همان:ص 211- 220)
بنابراین در کل، دو گونه هم آیی را می توان در خطبه های نهج البالغه مطرح نمود:

 1ـ هم آیی اصلی:  که معموالً در خطبه های با موضوع واحد وجود دارد مانند خطبه های زیر:
خطبۀ  221 با موضوع مرگ و مسائل مرتبط با آن :

خطبۀ 216 با موضوع حق رعیت و والی:

خطبۀ 210 با موضوع تقسیم افراد در خصوص احادیث پیامبر:

خطبۀ 186 در توحید و اصول علم:
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خطبۀ 147 در خصوص بعثت:

خطبۀ 143 در خصوص استسقاء

2- هم آیی فرعی
در خطبۀ اول و خطبه هایی مانند خطبۀ غراء، اشباح و قاصعه که خطبه هایی طوالنی هستند، دیده می شود 

و هم چنین در خطبۀ 185:

عالوه بر تعدد موضوعات فرعی هر خطبه که باعث تفاوت واژگان هم آیی هر بخش خطبه شده است، 
زبان استعاری و به کاربردن مجاز و تشبیه نیز باعث شده در برخی خطب، کمتر بتوان واژگانی یافت که 
سراسر خطبه را به لحاظ هم-آیی به هم مرتبط سازند؛ بلکه زبان استعاری و همچنین تشبیه یک امر به موارد 
مختلف، سبب ورود معانی متفاوت استعاری می شود. در این حالت آنچه کمتر بتوان به عامل انسجامی یاد 
کرد ارتباط به موضوع معین است و لذا عوامل دیگر همچون تکرار و ارجاع است که حلقۀ اتصال یک 

معنا با دیگری متفاوت می شود. نمونه چنین حالتی را می توان در خطبۀ 83 در نکوهش دنیا مشاهده کرد:
نْیَا َرنٌِق َمْشَربَُها َرِدٌغ َمْشَرُعَها یُونُِق َمْنَظُرَها َو یُوبُِق َمْخبَُرَها ُغُروٌر َحائٌِل َو َضْوٌء آفٌِل َو ِظلٌّ َزائٌِل  فَِإنَّ الدُّ
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َو ِسنَاٌد َمائٌِل َحتَّی إَِذا أَنَِس نَافُِرَها َو اْطَمَأنَّ نَاِکُرَها قََمَصْت بَِأْرُجلَِها َو قَنََصْت بَِأْحبُلَِها َو أَْقَصَدْت بَِأْسُهِمَها َو 
أَْعَلَقِت الَْمْرَء أَْوَهاَق الَْمنِیَِّة.

در عبارات باال دنیا به آبشخور،  برکه،  گیاه زیبا ولی خطرناک، غرور،  نور،  سایه،  تکیه گاه،  اسب 
رام نشدنی،  شکارکننده، و اعدام کننده تشبیه شده است که این امر باعث می شود تا واژگان غیر متجانس 

در خطبه ها به کار روند، ولی این واژگان با داشتن مرجع یکسان و هم چنین مشّبه واحد انسجام خود را از 
دست نداده است، لذا آنچه باعث می شود مخاطب با وجود واژگان نه چندان مرتبط جمالت و عبارات را 
غیر منسجم نیابد، وجود مشّبه واحد در همۀ این عبارات است که غالباً با یک ضمیر به عنوان حلقۀ وصل 

معانی مختلف عمل کرده است، مانند ضمیر »ـها« در نمونۀ باال.
از سوی دیگر تشبیه ها و استعاره ها گاه باعث هم آیی جزئی در بخشی از خطبه می شوند که چه بسا 
هیچ ارتباطی به موضوع اصلی پیدا نمی کنند. به طور مثال واژگان مرتبط زیر حاکی از این است که بخش 

حاوی این واژگان مربوط به طبابت و بیماری باشد:
طبیب - طب - مراهم -  مواسم -  عمی -  صم -  بکم -  دواء

 اما در عبارات مربوطه امیرالمؤمنین(ع)،  پیامبر اکرم(ص) را به طبیب و مردمان را به بیمار و دین و 
هدایت را به طبابت تشبیه کرده است: 

اٌر بِِطبِِّه قَْد أَْحَکَم َمَراِهَمُه َو أَْحَمی َمَواِسَمُه یََضُع َذلَِک َحْیُث الَْحاَجُة إِلَْیِه ِمْن قُُلوٍب ُعْمٍي َو آَذاٍن  َطبِیٌب َدوَّ
ُصمٍّ َو أَلِْسنٍَة بُْکٍم ُمتَتَبٌِّع بَِدَوائِِه َمَواِضَع الَْغْفَلِة (خطبۀ 108)

در این عبارات کاماًل مشخص است که وجود واژگان مرتبط صرفاً به انسجامی غیر ضرور در سطح 
واژگان استعاری انجامیده است، که در صورت نبود چنین انسجامی نیز متن دچار خدشه نمی شد، زیرا 
مخاطب همه استعاره های موجود را که با واژگانی غیر مرتبط آورده شده در ذهن خود به مرجعی خاص 

ارجاع می دهد، بدون آن که تعدد تشبیهات خللی در پیوستگی معنا ایجاد کند.
همچنین گاهی یک موضوع فرعی به موضوعی فرعی تر وارد شده و باعث هم آیی واژگانی خاص 
گردیده که تک تک آنها با موضوع پیشین ارتباط ندارند ولی مجموع این واژگان در حکم یک رابط 

نسبت به موضوع فرعی یا اصلی باالتر عمل کرده اند (خطبۀ 221):
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2-2: تقابل
تقابل واژگانی نیز در بین انواع هم آیی و حتی دیگر انواع انسجام واژگانی همچون تکرار و ترادف، 
از اهمیت و کارکرد قابل توجهی در خطبه های نهج البالغه برخوردار است. این گونه هم آیی هم در درون 
یک جمله و هم بین دو جمله مشاهده می شود. از این رو تقابلهای موجود در نهج البالغه را می توان به دو 
گونه »نزدیک« و »دور« تقسیم کرد و از میان نمونه های بسیار متعدد که تقریباً در همۀ خطبه ها موجود 
است، مثالهایی را ارائه کرد و در ادامه به نقش و چگونگی کارکرد آن در ایجاد انسجام متنی اشاره می شود.

2-2-1: تقابل نزدیک
در این نوع تقابل با واژگان متباینی روبرو هستیم که در یک جمله واقع شده اند. طرز قرار گرفتن 

واژگان متباین نیز دارای وجوه مختلفی است:
شیوۀ 1 ـ گاهی دو واژه متضاد به هم اضافه شده اند: 

ِ َدَواُء َداِء قُُلوبُِکْم َو بََصُر َعَمی أَْفئَِدتُِکْم َو ِشَفاُء َمَرِض أَْجَساِدُکْم َو َصاَلُح فََساِد ُصُدوِرُکْم َو  فَِإنَّ تَْقَوی اهللَّ
ُطُهوُر َدنَِس أَنُْفِسُکْم َو ِجاَلُء َعَشا أَبَْصاِرُکْم َو أَْمُن فََزِع َجْأِشُکْم َو ِضیَاُء َسَواِد ُظْلَمتُِکْم  (خطبۀ 198) 

شیوۀ 2 ـ  و یا به هم عطف شده اند:
إِنَّ فِي أَیِْدي النَّاِس َحّقًا َو بَاِطال َو ِصْدقًا َو َکِذبًا َو نَاِسخًا َو َمْنُسوخًا َو َعاّمًا َو َخاّصًا َو ُمْحَکمًا َو ُمتََشابِهًا 

َو ِحْفظًا َو َوْهمًا (خطبۀ 210)
ِعیُف فِي َخْلِقِه إاِلَّ َسَواٌء (خطبۀ 185) َو َما الَْجلِیُل َو اللَِّطیُف َو الثَِّقیُل َو الَْخِفیُف َو الَْقِويُّ َو الضَّ

شیوۀ 3 - گاهی دو واژه متضاد به شکل موصوف و صفت به کار رفته اند:
اَء َو نَاِطَقًة بَْکَماَء ... (خطبۀ 108) مًا َو ُشُهوداً ُغیَّبًا َو نَاِظَرًۀ َعْمیَاَء َو َساِمَعًة َصمَّ َما لِي أََراُکْم ... أَیَْقاظًا نُوَّ
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شیوۀ - گاهی نیز دو واژه متضاد  در کنار هم اما در نقش مبتدا و خبر وامثال آن قرار گرفته اند:
َها َهْزٌل َو ُعْلُوَها ُسْفٌل (خطبۀ 191)  َها ُذلٌّ َو ِجدُّ َحالَُها انْتَِقاٌل َو َوْطَأتَُها ِزلَْزاٌل َو ِعزُّ

ِه َو اَل  َو اَل ُوُعوثََة لُِسُهولَتِِه َو اَل َسَواَد لَِوَضِحِه َو اَل ِعَوَج اِلنْتَِصابِِه َو اَل َعَصَل فِي ُعوِدهِ َو اَل َوَعَث لَِفجِّ
انِْطَفاَء لَِمَصابِیِحِه َو اَل َمَراَرَۀ لَِحاَلَوتِِه... (خطبۀ 198)

شیوۀ 5 - گاهی نیز با فاصله ای اندک در یک جمله یا عبارت، زنجیره ای از تقابل را ایجاد کرده اند:
ٌِّف بَْیَن ُمتََعاِدیَاتَِها ُمَقاِرٌن بَْیَن  َرِد ُمَؤل ْلَمِة َو الُْوُضوَح بِالْبُْهَمِة َو الُْجُموَد بِالْبََلِل َو الَْحُروَر بِالصَّ َضادَّ النُّوَر بِالظُّ
ٌق بَْیَن ُمتََدانِیَاتَِها )186( .... ِمْن َحاِل َوْحَشٍة إِلَی َحاِل اْستِْئنَاٍس َو اَل ِمْن  ٌب بَْیَن ُمتَبَاِعَداتَِها ُمَفرِّ ُمتَبَایِنَاتَِها ُمَقرِّ
َحاِل َجْهٍل َو َعًمی إِلَی َحاِل ِعْلٍم َو الْتَِماٍس َو اَل ِمْن فَْقٍر َو َحاَجٍة إِلَی ِغنًی َو َکْثَرٍۀ َو اَل ِمْن ُذلٍّ َو َضَعٍة إِلَی 

ِعزٍّ َو قُْدَرٍۀ (خطبۀ 186)
 شیوۀ 6- گاهی نیز دو واژه متقابل یکی در ابتدا و دیگری در انتهای یک جمله و یکی به شکل اسم 

و دیگری به شکل فعل آمده اند:
َها َو اْحَلْولَْت لَُه اأْلُُموُر بَْعَد َمَراَرتَِها َو انَْفَرَجْت َعْنُه اأْلَْمَواُج  َدائُِد بَْعَد ُدنُوِّ فََمْن أََخَذ بِالتَّْقَوی َعَزبَْت َعْنُه الشَّ
ْحَمُة بَْعَد  بَْت َعَلْیِه الرَّ َعاُب بَْعَد إِنَْصابَِها َو َهَطَلْت َعَلْیِه الَْکَراَمُة بَْعَد قُُحوِطَها. َو تََحدَّ بَْعَد تََراُکِمَها َو أَْسَهَلْت لَُه الصِّ

َرْت َعَلْیِه النَِّعُم بَْعَد نُُضوبَِها َو َوبََلْت َعَلْیِه الْبََرَکُة بَْعَد إِْرَذاِذَها. (خطبۀ 198)  نُُفوِرَها َو تََفجَّ
در این سطح از تقابل گرچه دو واژۀ متقابل از سطح جمله خارج نشده اند و شاید به نظر برسد که این 
حالتها صرفاً یک آرایۀ ادبی محسوب می شود؛ اما با مالحظۀ چند نکته، اهمیت این سطح از تقابل در ایجاد 
انسجام متنی کاماًل مشخص می-شود: در این حاالت معموالً یک یا دو تقابل وجود ندارد، بلکه در غالب 
اوقات زنجیره ای از تقابلها به دنبال هم می آیند که در آن واژگان متقابل در جمالت و عباراتی با ساخت 
نحوی یکسان، عالوه بر ایجاد تداوم و استمرار متن، همراهی برخی دیگر از عوامل انسجام مانند ترادف یا 

تکرار و انسجام آوایی سجع و موازات نحوی را باعث شده اند، مانند: 
تِِه َو َوَضَع الِْمَلَل بَِرْفِعِه َو أََهاَن أَْعَداَءُه بَِکَراَمتِِه َو َخَذَل  َِّذي ....أََذلَّ اأْلَْدیَاَن بِِعزَّ ِ ال ثُمَّ إِنَّ َهَذا اإْلِْساَلَم ِدیُن اهللَّ

اَللَِة بُِرْکنِِه. (خطبۀ 198) یِه بِنَْصِرهِ َو َهَدَم أَْرَکاَن الضَّ ُمَحادِّ
ْمِع َصَممًا َو بِالَْحَرَکاِت ُسُکونًا... فَُکلُُّهْم َوِحیٌد َو ُهْم َجِمیٌع َو  لَْتُهْم بِالنُّْطِق َخَرسًا َو بِالسَّ لَِکنَُّهْم ُسُقوا َکْأسًا بَدَّ

ُء اَل یَتََعاَرفُوَن لَِلْیٍل َصبَاحًا َو اَل لِنََهاٍر َمَساًء (خطبۀ 221) بَِجانِِب الَْهْجِر َو ُهْم أَِخالَّ
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از این رو، کارکرد این اشکال از تقابل در خطبه ها از این حیث دارای اهمیت انسجامی است که با 
عوامل دیگری همچون تکرار و موازات همراه است و در اشکال یکسانی از عبارات و جمالت همراهی 

می کند که دارای یک نقطۀ اشتراک (حلقۀ اتصال) هستند و آن وجود تقابل در همۀ آنها است.

2-2-2: تقابل دور 
در این سطح، دو واژه که به هر نوعی باهم در تقابل و یا تضاد هستند در دو جملۀ پیوسته ذکر می شوند 
و به دلیل تقابلی که با هم دارند طبیعتاً باعث اتصال معنایی دو جمله با یکدیگر می شوند و اگر نقش اعرابی 
دو واژه نیز یکسان باشد، یعنی هر دو مبتدا یا خبر یا فاعل یا مفعول باشند، نقش انسجامی این حالت بسیار 

بیشتر به چشم می آید. 
اشکال و نمونه هایی متعدد از این نوع تقابل در خطبه های نهج البالغه به چشم می خورد:

همان طور که در مثالهای باال دیده می شود واژگان متقابل گاهی بیش از یک واژه است که به  »مقابله« 
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می انجامد. مقابله در علم بدیع یکی از آرایه های مهم معنایی است، اگرچه آنجا بیشتر جنبۀزیبایی شناختی 
مطرح بود اما در اینجا جنبۀ انسجامی و ارتباطی که واژگان متقابل در دو جمله ایجاد می کنند، مطرح است. 
تقابل بین جمالت که از آن با نام تقابل دور نام بردیم به مراتب از کارکرد انسجامی بیشتری نسبت به 
تقابل نزدیک برخوردار است و اگر واژگان متقابل از دو واژه بیشتر شود به این معنا است که جمله نقطۀ 
اتصالی بیشتر با جملۀ بعدی پیدا می کند و به دیگر سخن کل جمله به لحاظ معنایی در جمله بعد به گونه ای 
دیگر تکرار می شود. این دوگانگیها اگر نه در دو جمله متتابع که در زنجیره ای از جمالت تکرار شود، به 
انسجام و یکپارچگی متن کمکی قابل مالحظه می کند. به ویژه که تقابلهای موجود در خطبه های نهج البالغه 
بیشتر به همراه عوامل دیگری همچون عامل آوایی سجع و موازات و عامل واژگانی تکرار دیده می شود. 
همۀ اینها در کنار هم، متن را در سطح باالتری از تأثیرگذاری قرار می دهد که الزمۀ خطبه های وعظی است. 
در ادامه کارکردهای انسجامی تقابل اعم از تقابل نزدیک و تقابل دور در خطبه های نهج البالغه بیان می شود.

2-2-3: تقابل و ایجاد تکرار 
عامل تقابل عالوه بر ایجاد اتصال معنایی بین جمالت در مواقعی متعدد با تکرار مستقیم و یا جزیی 

واژگان نیز همراه می شود و ارتباط بیناجمله ای را افزایش می دهد.
به نمونه ای از خطبۀ 109  توجه کنید که در آن تقابل با تکرار واژۀ »کل« به انسجام جمالت کمک 

کرده و همچنین تکرار واژۀ »من« به عنوان حلقۀ اتصال جمالت متقابل عمل کرده است:

و گاهی مقابلۀ موجود با همراهی تکرار به »صنعت عکس« انجامیده است که یکی از نقاط اشتراک 

الگوی انسجام و علم بدیع محسوب می شود و حتی صنعت رد العجز علی الصدر و همچنین صنعت :
نْیَا َما َکاَن ُمْقباِل َو أَْقبََل ِمْنَها َما َکاَن ُمْدبِراً (خطبۀ 182) َُّه قَْد أَْدبََر ِمَن الدُّ إِن
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َحتَّی َیْعِرَف َما أَنَْکَر َو ُیْنِکَر َما َعَرَف (خطبۀ 176)

2-2-4: مقابله و انسجام قوی
مقابله یا همان تقابل بیش از یک واژه، گاهی عامل اصلی اتصال و ارتباط معنایی کالم است و در واقع 
تقابل و مقایسه دو وضعیت را به خوبی نمایان می سازد، در این حالت نیز تقابل باعث همراهی دو عامل 

تکرار و ارجاع شده است:

  

 در این مثال، وجود واژگان متقابل از یک سو و واژگان تکراری از سوی دیگر به طور کامل دو 
وضعیت متضاد را که دارای اشتراکاتی نیز هست به وضوح ترسیم می نماید. نقش عامل تقابل وقتی نمایان 
می شود که مالحظه می کنیم چگونه این عامل، تقابل معنایی و پیوستگی معنایی ناشی از تضاد و تقابل دو 
وضعیت را به شکل زیبایی در سطح رویین واژگان نیز نمودار می سازد. نمونه های زیبای دیگری از این 
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نوع تقابل واژگانی که به تقابل کلی انجامیده دیده می شود، در اینجا بخشی از خطبۀ  147 ذکر می شود که 
موضوع آن در توصیف و پیش بینی امام علی (ع) نسبت به روزگاری بعد از خود است:

نمونۀ دیگر از این نوع قدرت انسجامی را در خطبۀ 221 مشاهده می کنیم که یک محتضر را در مواجهه 
با بیماریهای دشوار پایان عمرش توصیف می نماید:
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2-2-5: استمرار متنی به وسیلۀ تقابل
تقابل در خطبه های نهج البالغه گاهی عالوه بر موارد یادد شده، به عامل اصلی استمرار و تداوم متن 
تبدیل می شود و آن زمانی است که زنجیره ای از تقابلها به دنبال هم شکل بگیرد و صرف نظر از همراهی 
دیگر عوامل انسجامی همچون تکرار و ارجاع، خود به عنوان عامل اصلی تداوم و استمرار متن عمل می کنند 
و متن سازی می نمایند. در بین نمونه های مختلف به این بخش از خطبۀ 1 اشاره می شود که در آن صرفاً عامل 
تقابل است که متن را پیش می برد، گویی که آنچه امیرالمؤمنین (ع) قصد داشته القا کند وجود دو وضعیت 
متفاوت است که در جهان معنای مدنظرشان شکل گرفته و حضرت آن را در ایجاد تقابلهای موازی و 
رودررو به بهترین شکل و صورت نشان می دهند و با همراهی متوازِن عواملی مانند ارجاع و تکرار نه تنها 

متن را منسجم بلکه به آن گیرایی و قابلیتی بیشتر می بخشند:

به لحاظ معنایی، وجود تقابل فراوان در خطبه های نهج البالغه فضای خطبه ها را به تقابلی کلی تر و 
رویارویی خیر و شر تبدیل کرده است. جبهه ای که در یک سوی آن، واژگان سفید قرار دارند و در سوی 
دیگر واژگان سیاه. یک سو جبهۀ حق قرار دارد و در مقابل جبهۀ شر، در یک جهت مؤمنین و پرهیزگاران 
دیده می شوند و در سوی دیگر منافقان و فاسقان، در یک سو خدا است و دوستداران او و در سوی دیگر 
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شیطان و پیروان او، در یک طرف دنیای فانی و دنیاپرستان و در سوی دیگر دنیای باقی و امیدواران به 
آن؛ در پایان، قسمت کوتاهی از خطبۀ 114 ارائه می شود که نشان دهندۀ کارکرد تقابل در ایجاد انسجام 

در موارد زیر است:
ـ  نقش آن در انسجام معنایی متن؛

 ـ نقش آن در وحدت ارجاعات متنی؛ 
ـ نقش آن در ایجاد عوامل دیگری همچون تکرار و موازات؛

ـ و در پایان نقش آن در نمایاندن جبهۀ خیر و شر و تقابل آن دو در فضای کلی متن نهج البالغه.  
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جدول انواع هم آیی

هــــــم آیـــــــی

موضوع تقابل
معین

جزء به 
جزء

جزء به 
کل

شمول 
مشترک

مجموعه
منظم

مجموعه 
نامنظم

مجموع
هم آیی

34109224100170
7140000021
10414000055
1584123200116
15212010039
35134117000187
17106010034
264617200091
28170000045
41150000056
6170300026
23210000044
5210000026
4120000016
11230000034
14289020053
43217400461
33382010074
20221010044
20223100046
174520560093
33315510075
16186000040
36138229700212
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272610100064
30352310071
14300004048
14170000031
272914500075
10141000025
59211101865224441972
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 نتیجه گیری
1. ازبین عوامل مختلف هم آیی واژگانی دو نوع ارتباط به موضوع معین و تقابل در تمام خطبه های 
مورد مطالعه وجود دارد، وبرخی مانند ارتباط به مجموعۀ منظم و نامنظم تقریباً بسامد و کارکردی خاص 

در نهج البالغه ندارند؛

2. هم آیی ارتباط به موضوع معین را می توان در خطبه های نهج البالغه به دو گونه تقسیم کرد. هم آیی 
اصلی و هم آیی فرعی. هم آیی اصلی غالباً در خطبه هایی با حجم متوسط به شکل زنجیره اتصال کل خطبه 
عمل می کند و تقریباً از ابتدا تا انتهای خطبه کشش دارد. هم آیی فرعی در خطبه های بلند و بسیار بلند دیده 
می شود به  این صورت که هر بخش از خطبه با توجه موضوع فرعی آن بخش، حاوی زنجیره ای از واژگان 
مرتبط است که در مجموع با تکیه بر برخی واژگان محوری تر ساختارهای خرد متن را در ساختار کالن 

متن هضم و به دیگر فرازهای خطبه متصل می کنند و موضوع اصلی خطبه را می نمایانند؛
3. نوع تقابل نیز خطبه های نهج البالغه از خاصیت انسجامی و تحسینی فراوان برخوردار است. این عامل 
به دو گونه نزدیک و دور در خطبه ها قابل بررسی است. در تقابل نزدیک گرچه دو عنصر زبانی متقابل 
در یک جمله و حتی کنار هم قرار دارند اما تکرار پیوستار تقابلهای نزدیک، شکل دهندۀ سبکی بیانی و 
گونه ای از انسجام زبانی را ظاهر می سازد. و تقابل دور نیز  در عناصر زبانی بین دو جمله و بیشتر مشاهده 
می شود که در مجموع می توان گفت تقابل به عنوان یک عامل انسجامی -  بالغی، تأثیر قابل توجهی در 
انسجام معنایی خطبه، وحدت ارجاعی، تعامل و مشارکت زیبایی شناختی با دیگر عوامل انسجام مانند تکرار 

و موازات نحوی و همچنین ایجاد فضایی دوگانه در ساختار کلی خطبه ایفا می کند؛
4. با نگاه به جدول بسامد انواع هم آیی مشخص می شود که ارتباط به موضوع معین و تقابل اکثریت 

هم آیی موجود در خطبه  ها شامل می شود.
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