
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 Vol. 51, No. 2, Issue 103                                             103پیاپی ، شمارۀ 2، شماره و یکم پنجاهسال 

 Autumn & Winter 2019 - 2020                                              97-112ص ، 1398 پاییز و زمستان
DOI: https://doi.org/10.22067/naqhs.v51i2.61784 

 
 

 )س( در کوفه، یکبر نبیخطبه ز ینشانه معنا شناخت لیتحل
 * یواره تنشبراساس طرح 

  یفراهان یداودآباد یمهد
 مذاهب قم  و انیدانشگاه اد یدکتر یدانشجو

Email: film.nevis@gmail.com 
 چکیده

 ،یرابط ه نوس ان نی وجود دارد. ا یعناصر زبان نیدر ب یرابطه نوسان ینوع ،یمعناشناخت–نشانه یهابراساس داده
 ینوس ان ندیفرا نی. اانجامدیارزش م انیمعنا و جر دیرابطه به تول نی. بلکه استین ییشده معنا تیتثب یهاتابع قطب

 ،یکه به عنوان گفتم ان اجتم اع یزبان یهادهیاز پد یکی. نمود لیگفتمان تحل یواره تنشدر طرح توانیم یه خوبرا ب
مقاله  نیمردم کوفه است. ا نی)س( در ب یکبر نبیخطبه ز باشد،یمعنا م دیتول ینوسان ندیفرا یدارا یاسیس ،یفرهنگ

)س( به طورخاص، از ک دام  نبیکه گفتمان حضرت ز پرسش است نیدر صدد پاسخ به ا ،یلیتحل یفیبا روش توص
و معنا را چگون ه ش کل  کندیگفتمان چگونه کار م نیدر ا یواره تنشطرح کند؟یم تیتبع یتنش یهاوارهک از طرحی
 لی در تحل یواره تنشطرح هیکه نظر دهدینشان م نیچن قیتحق یهاافتهی انجامد؟یو چگونه به خلق ارزش م دهدیم
بر بخش اول خطب ه  «یو شناخت یراستا در دو ُبعد عاطف مه یواره صعودطرح»کارآمد است و گونه  یزبان دهیپد نیا

باال بوده و اوج تکانه  یفشار عاطف یدارا ،«یواره صعود ُبعد عاطفطرح»بوده و بخش دوم خطبه بر اساس  قیقابل تطب
 خ،یب وده اس تل ل ذا ت وب یو ارزش منف  الیس  یمعن ا دیتول ،ینوسان ندیفرا نیا جهیکرده است. نت جادیرا ا یجانیه

 زیو س ت یارزش مثب ت  ع دالت طلب  ندهیزا ،یتقابل یادارد و در رابطه یرا در پ ریو تزو انتیاهل خ ریسرزنش و تحق
حج ت  ان ت،یو خ ری ک ه ب ا تزو ایمعنا که در هر زمان و هر جغراف نیها است. به اها و مکانظلم در تمام زمان هیعل
 خواهد داشت. یه کربال را در پیشب یتیداوند تنها بماند، تسلط ظالم و بروز جناخ

 
 .یکبر نبیخطبه، ز ،یطرح واره تنش ،ینشانه معناشناخت: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .17/08/1396: یینها بیتصو خی؛ تار24/10/1395وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract: 

According to semiotic-semantic data, there is a sort of oscillatory relationship 

governing linguistic elements. This oscillatory relationship is not a function of 

semantically fixed poles. Rather, it leads to the production of meaning and the stream 

of value. This oscillatory process can be well analyzed in the tension scheme of 

discourse. A linguistic phenomenon, which also serves as a social, cultural, political 

discourse with an oscillatory process of meaning production is the sermon of Zainab 

Kobra delivered to the people of Kufa. Using a descriptive-analytical approach, this 

article seeks to answer these questions, “Which of these tension patterns is followed 

by Zainab’s discourse in particular?” and “How does tension schema work in this 

discourse and how does it shape meaning and create value?” The findings of the 

study exhibit that the tension schema theory can efficiently analyze this linguistic 

phenomenon and that the "ascending schema aligned in both affective and cognitive 

dimensions" is adaptable to the first part of the sermon while the second part is based 

on the ascending schema of the affective dimension, which is characterized with high 

intensity affective pressure, giving rise to a peak of affective momentum. The result of 

this oscillatory process is the production of fluid and negative-value meaning. Hence, 

it results in the censure, reproach, and humiliation of the treacherous and deceitful 

people, and in a reciprocal relationship, highlights the positive value of justice and 

anti-oppression movement at all times and places. That is, whenever and wherever 

the Proof of God is abandoned due to deception and betrayal, the result would be the 

domination of the tyrant and a disastrous event like Karbala. 
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 قدمهم
ها، مورد توج ه امروزه رویکرد فرهنگی و ارتباطی به تاریخ، به مثابه یک بستر گفتمانی برای تولید نشانه

های کالمی مهم در تاریخ اس الم، خطب ه زین ب کب ری گران واقع شده است. یکی از ارتباطجدی پژوهش
ه ایی ب ر ست. ت اکنون پژوهشباشد که بعد از شهادت امام حسین )س( ایراد شده ا)س( در شهر کوفه می

اساس تحلیل راهبردهای بالغی، مطالعه ساختارهای کالمی و ادبی این ارتباط کالمی صورت گرفته استل 
ای این خطبه قرار است از منظر دانشی بررس ی ش ود اما در این بررسی مطالعه کارکردهای گفتمانی و نشانه
معناشناسی است. فرآیند نشانگی و -و آن دانش نشانهکه محور مطالعات آن فرآیند داللت و نشانگی است 

کارکردهای خطبه زینب کبری )س( به مثابه یک امر فرهنگی مورد نظر است. این پدی ده زب انی، ی ک م تن 
(. 173)دادور، « ه ای تولی دی ک ه دارای معن ا هس تند، فرهن د س ازندمتن»تولیدی دارای معن ا اس ت و 
واره در تحلی ل باشد. این ط رحهای فرایندی در حوزة گفتمان میحوارهترین طرطرحواره تنشی یکی از مهم

مطالعه چنین فرایندی خود شرایط بررسی تولی د معن ا را ف راهم »معناشناختی گفتمان کارآمد است. -نشانه
 اند از: فرایند روایی کالم، فرایند عاطفی گفتمان، فراین د ش ناختی و ی ا تنش یسازد. این فرایندها عبارتمی

(. در ای ن فراین د هوش مند مش خ  34معناشناختی گفتمان، -)شعیری، تجزیه و تحلیل نشانه« گفتمان.
انجامند. این مقاله ب ا ه دت تحلی ل کنند و به تولید معنا و ارزش میها چگونه کار میخواهد شد که نشانه

نا، و همچنین میزان تنش دار معوارة تنشی حرکت جهتاین فرایند هوشمند، تالش دارد به کمک نظریه طرح
معنا را در خطبه حضرت زینب مورد بررسی قرار دهد. فهم منطق ح اکم ب ر ای ن گفتم ان ب ر درا معن ای 

های کالمی خطبه، مؤثر خواهد بود. به همین جهت این مقال ه ب ا روش تحقی ق توص یفی موجود در نشانه
ب ه طورخ اص، از ک دام ی ک از تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که گفتم ان حض رت زین ب 

کن د و معن ا را چگون ه کند؟ طرح واره تنشی در این گفتمان چگون ه ک ار میهای تنشی تبعیت میطرحواره
 انجامد؟دهد و به خلق ارزش میشکل می

 
 پیشینه بحث
و  1وارة تنشی برای نخستین ب ار از س وی کاا ف ونتنیمعنا شناسی بر اساس نظریة طرح -تحلیل نشانه

( مطرح شد. این نظریه در پی دیدگاه سوسور 1998) 3«تنش و معنا»در کتابی تحت عنوان  2ود زیلبربرگکل
ه ای مثب ت، بلک ه تنه ا در زب ان ن ه ارزش»ارائه شده است. چه اینکه او معتق د ب ود: « هانشانه»در مورد 

لکه معنای خود را به واسطه نفسه واجد معنا نیست بای فیها وجود دارند و به سخن دیگر هیچ نشانهتفاوت

                                                 
1  -  Jacques Fontanille 

2  -  Claude Zilberberg 

3  -  Tension et signification 
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(. ف ونتنی ب ا 327)مکاری ک، « آورد.ها در چارچوب نظام زبانی دارد به دست میتقابلی که با دیگر نشانه
ه ا ها و تقابل موج ود ب ین آنواره تنشی، این امکان را به وجود آورد تا سرشت دوگانه نشانهارائه نظریه طرح

واره تنش ی را در گیری معنا به خوبی ارزیابی ش ود. وی چه ار ط رحتبیین گردد و از این رهگذر نحوه شکل
ها را بررسی کرده واره(، ارائه و شرایط آفرینش معنا در این طرح1999) 1«نشانه معناشناسی گفتمان»کتاب 

تجزی ه و »های تنشی فونتنی، توسط حمید رضا شعیری در دو کت اب وارهاست. در ایران، مبانی نظری طرح
(، تبی ین و 1388« )راه ی ب ه نش انه معناشناس ی س یال»( و 1385« )معناشناختی گفتم ان-نشانهتحلیل 

 تشریح شده است.
ه ایی ک ه در قال ب توان به این نتیجه رسید که در ایران بیش تر تحقیقبا جستجو در پیشینه پژوهش می 

های پژوهشی شعیری بر مبنای همعناشناسی ارائه شده، بر پایه یافت-مقاالت علمی پژوهشی با رویکرد نشانه
 معناش ناختی نش انه رویکرد»های زیر اشاره کرد: توان به مقالهنظریه تنشی فونتنی بوده است. از جمله می

(، ک ه فراین د تنش ی را در 94-69: 1391« )مثن وی دق وقی حکای ت در تنشی مربع به معنایی مربع فرآیند
 ارزش ی فرآین د در ع اطفی معناه ای بازس ازی»ست. مقاله ا حکایت دقوقی مثنوی مورد بررسی قرار داده

(، نی ز فراین د 64-45: 1393« )معناش ناختی – نش انه رویک رد و س هراب، رس تم نبرد داستان در گفتمان
گیری نظام عاطفی و چگ ونگی ایج اد عاطفی گفتمان در کشته شدن سهراب به دست رستم و شرایط شکل

 از دی داری شعر دو معناشناختی- نشانه مطالعه تصویرل و متن تعامل در معنا»معنا را تحلیل کرده و مقاله 
تصویری را در اش عار دی داری ط اهره  –(، نظام تنشی گفتمان نوشتاری 70-39: 1388« )صفارزاده طاهره

 صفارزاده مورد بررسی قرار داده است.
ام معنایی خطبه حضرت زینب واره تنشی به تحلیل نظدر این میان اما پژوهشی که بر مبنای نظریه طرح

های پژوهشی خوبی در فنون بالغ ی و ادب ی )س( در کوفه پرداخته باشد، انجام نشده است. هرچند تالش
« کوف ه در زین ب )س( حض رت خطب ه ادب ی تحلی ل و تجزی ه»این خطبه صورت پذیرفته است. مانن د: 

ک رده اس ت ب ا تبی ین وج وه ادب ی  (، که اسماعیل حسینی اجداد، در این مقاله تالش126 -105: 1388)
های قرآنی و دیگ ر کلمات و واکگان خطبه، از حیث بالغت و فصاحت و نیز میزان تأثیر گذاری آن، اقتباس

(، در مقال ه 149 -127: 1388وجوه بالغی ادبی آن را تحلیل نماید. روشنفکر، کبریل محم دی، دان ش )
ای گفتمان خطابی حضرت زینب را به عنوان پدیده، «زینب )س( حضرت هایخطبه ادبی گفتمان تحلیل»

اند و پیوندها و ارتباطات زبانی این پدی ده زب انی در باف ت م وقعیتی خ ود را، زبانی، مورد بررسی قرار داده
مقال ه « تحلیل خطبه حضرت زینب )س( در کوفه بر اساس نظری ه ک نش گفت ار س رل»اند. مطالعه نموده

(، بر پایه نظریه کارگفتی ج ان 51-25: 1393و نعمتی قزوینی، معصومه ) دیگری است که ایشانی، طاهره

                                                 
1  -  Sémiotique du discours 
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های گفتاری را اند و میزان فراوانی این کنشهای گفتاری موجود در خطبه را بررسی نمودهسرل، تعداد کنش
ه ای ع اطفی، اظه اری و ترغیب ی فراوان ی بیش تری اند ک ه کنشاند و به این نتیجه رس یدهمشخ  نموده

اند. همان گونه که از بررسی پیشینه مشخ  اس ت، پژوهش ی در خص وص خطب ه حض رت زین ب داشته
 )س(، بر پایه نظریه طرح واره تنشی صورت نگرفته است.

 
 واره تنشیمبنای نظری طرح

معن ا –واره تنشی در واقع در ادامه نظریه مربع معنایی گریماس مطرح شده است. در تحلیل نش انهطرح
ای، چی زی را ب ه کس ی نش ان ده د. وارد ش دن زی است که با عنوانی یا بر اساس رابطهنشانه چی»شناسی 

رسی به حوزه نشانه، چیزی جز تلطیف نگاه به نشانه و اطالق بع د حس ی، ادراک ی و به معنای پی« کسی»
 (. در واق ع، قب ل از هرگون ه40معناشناس ی س یال، -عاطفی به آن نیست )شعیری و وفایی، راهی به نشانه

حس ی در زم ان و « حض وری»گفتم ان دارای « گفته پرداز»های معنایی، سوکه و بحث در خصوص مقوله
ده د کند و ب ه آن عک ا العم ل نش ان میمکان مشخ  است. او با جسم خود جهان پیرامون را درا می

تل چه (. این حضور حسی از یک سو معطوت به گفته پرداز و فاعل ارتباط کالمی اس97: 1999)فونتنی، 
توان د در می -م ن–کند و فاعل ارتباط کالم ی فاعل ارتباط کالمی کسی است که گفتار را ایجاد می»اینکه 

کش د. ه ر چن د را به می ان می« دیگری»(. از سوی دیگر این حضور پای 63)دادور، « گفتار حاضر باشد
گو در فراین د س اختن ی ک خنس»شودل اما در کنش ارتباطی گو منبع معنا و ضامن آن تلقی میسوکه سخن

(. 235)مکاریک، « گیرد که با کنشی منطقی از جانب شنونده رو به رو خواهد شدگفته، فرض را بر این می
 دارند: یکی قرار زبانی اجتناب ناپذیر ویژگی دو تأثیر جدی تحت طور به گفتمان عاطفی عناصر»بنابر این 

 و ها،س ازه نق ش مؤثر افعال .است زبانی فشارهای و هاترهگس شامل خود ها، کهتنش دیگری و مؤثر افعال
معناش ناختی گفتم ان، -)شعیری، تجزی ه و تحلی ل نش انه« دارند عهده به را زبانی هاینمایه ها نقشتنش
انجامد و زمین ه تحق ق معن ا را ف راهم گیری فضای تنشی می(. این حضور در فرایند گفتمانی به شکل167

ای که یاکوبس ن در ارتب اط کالم ی در نظرگرفت ه اس ت، دو ک ارکرد گانهارکردهای ششسازد. از میان کمی
کارکرد عاطفی هنگامی کارکرد چیره »عاطفی و کنایی به خوبی بر چنین فضایی قابل تطبیق است. چه اینکه 

ضمنی از عواطف و احساس ات خ ود س خن بگوی د... و ک ارکرد کن ایی  -من   –ارتباط است که گوینده یا 
کید ارتباط بر گیرنده یا مخاطب باشده (. فضای عاطفی بر اس اس 30)مکاریک، « نگامی چیره است که تأ

گی رد. گو و مواجهه مخاطب با ای ن رفت ار ع اطفی ش کل میشرایط درونی و چگونگی حضور سوکه سخن
ش ی گفتم ان گیرد که فرایند تنگیری این فضا و ارزیابی عاطفی آن بر پایه معانی صورت میچگونگی شکل

شوند. در این صورت، گفتمان دارای معنایی سّیال و غیر تثبیت شده خواه د ب ود. ای ن س ّیالیت تشکیل می
گیری فضای اعتب اری فضای تنشی گفتمان به شکل»شود به دلیل اینکه ها میمعانی باعث نوسان در ارزش
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ن دل ی ا از توجی ه اعتب اری برخ وردار یابه ا اعتب ار میشود. یعنی فضایی که در آن ارزشگفتمان منجر می
 (.473: 1391)پوشنه، « شوندجا، تبدیل و باز سازی میها پیوسته جابهشوند. زیرا در زبان، ارزشمی

ترین طرح واره فراین دی در ح وزة گفتم ان اس ت. ای ن طرح واره دو ُبع د طرحواره تنشی یکی از مهم
همان ُبعد عاطفی است « فشاره»حاکم بر چنین فرایندی، دارد. بر اساس منطق  2«ایگستره»و  1«ایفشاره»

همان ُبعد هوشمند اس ت ک ه باع ث گش ایش، تع دد و « گستره»که از حساسیت باالیی برخوردار است و 
ها دی ده ای نوس انی ب ین نش انه، رابط ه«ایگستره»و محور « ایفشاره»شود. در تعامل دو محور فاصله می

اند که دارای گستردگی زیاد یا گستردگی کم هستند و دس ته دیگ ر ها کّمینشانه ای از ایندسته»شود که می
که فشاره بسیار باال یا بسیار اندا دارند. بنابر این نوعی رابط ه کّم ی و کیف ی از ج نا « کیفی»های نشانه

ت هم ان آورد و کمّی آید. کیفیت همان گونه شناختی است که درون را به سخن در م ینوسانی به وجود می
معناشناس ی س یال، -)شعیری و وفایی، راهی ب ه نش انه« کشدگونه شناختی است که برون را به تصویر می

های مختلف و نسبت به افزایش یا کاهش دو بعد فشاره و گس تره ب ه چه ار ها در حالتواره(. این طرح40
 شوند.دسته تقسیم می

 تنشی –سقوط بعد عاطفی  ۀوار ( طرح1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد که در آن حرکت از تکانة عاطفی بسیار باال به ط رت طرحواره فرایندی را نشان می»در این حالت 
(. بر اساس نظریه ف ونتنی ای ن 111: 1999)فونتنی، « باز شدن گسترة معنائی یا همان گسترة شناختی است

ف ت فش ار ع اطفی کاهش کیفی ت و ا xهرچه در محور »کند. ( عمل میXو  yواره بر اساس محور )طرح
)ش عیری، تجزی ه و « گستردگی و اوج عناصر کم ی وج ود خواه د داش ت yوجود داشته باشد، در محور 

                                                 
1  -  Intensité 

2  -  Extensité 
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(. هنگامی ک ه در گفتم ان ایج اد ش ور و هیج ان ع اطفی س قوط 37معناشناختی گفتمان، -تحلیل نشانه
 پی خواهد داشت.رسد، نوعی انبساط در گستره شناختی را در کند و تکانه هیجانی به آرامش میمی

 تنشی –صعود بعد عاطفی  ۀوار طرح( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرایند شدت فشاره عاطفی و کاهش گس تره ش ناختی »واره در مقابل طرحواره قبلی قرار دارد و این طرح
دهد، شرایطی (. در این حالت که افت و تنزل گستره شناختی رخ می111: 1999)فونتنی، « دهدرا نشان می
دهد و به سوی نقطه انفجار (، نقطه اوج احساسی و هیجانی را نشان میy و xآورد که محور )میرا به وجود 

های در هر حال افزایش فشار عاطفی با کاهش و محدودیت فض ای گس تره»کند. یا تکانه نهایی حرکت می
و تحلی ل  )ش عیری، تجزی ه« نماید و نتیجه آن محوری با گستره شناختی پ ایین اس تشناختی برخورد می

 (.38معناشناختی گفتمان، -نشانه
 صعودی هم راستای دو بعد ۀوار طرح( 3)

 
  

 
 
 
 
 
 

افزایش ه م زم ان فش ار ب ر »واره نشان دهنده افزایش ُبعد عاطفی و ُبعد شناختی است. چون این طرح
روی (. در ای ن ص ورت 111: 1999)ف ونتنی، «. یاب دروی محور عاطفی و رشد گسترة شناختی تحقق می
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ها اف زوده یعنی اینکه، هرچ ه ب ر ق درت فش اره» شود.محور عاطفی و شناختی حرکتی روبه رشد دیده می
گردد و باال رفتن قدرت یکی سبب کاهش یا اف ت ق درت ها افزوده میشود، به همان میزان بر قدرت گستره

رون د و رش د پ یش میشود. به عبارت دیگر، هیجانات و منطق شناختی پ ا ب ه پ ای یک دیگر دیگری نمی
 (.40معناشناختی گفتمان، -)شعیری، تجزیه و تحلیل نشانه« ها همراه است.ها با رشد گسترهفشاره

 سقوطی هم راستای دو بعد ۀ( طرح وار 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشان دهنده کاهش هم زمان فش ار ب ر روی مح ور ع اطفی و »واره قبلی، واره در مقابل طرحاین طرح
در این فرایند، به همان اندازه که از قدرت و اهمیت (. »112: 1999)فونتنی، « ی استکاهش گسترة شناخت

دهند. شاید در بس یاری از م وارد ها نیز قدرت و اهمیت خود را از دست میشود، گسترهها کاسته میفشاره
ی ا دیگ ر ارزشی عمومی بر دنیای گفتم ان ح اکم گ ردد. گوای باشد که نوعی بیاین کاهش قدرت به گونه

(. تن زل فش ار 42معناشناختی گفتمان، -)شعیری، تجزیه و تحلیل نشانه« چیزی به نام ارزش وجود ندارد.
ای انجامد. در این فضا ی ا نش انهها میعاطفی، هیجانی و افت ُبعد شناختی به رکود و انجماد معنا و ارزش

 معناداری نخواهد داشت. وجود ندارد یا کارکرد خود را از دست داده، خنثی و تهی جایگاه
 

 واره تنشیتحلیل خطبه بر اساس نظریه طرح
 . بافت ارتباطی و زمینه گفتمانی1

سخنرانی حضرت زینب )س( یک رویداد تاریخی است و برای آنکه شرایط تحقق این گفتم ان روش ن 
ن خطب ه در باف ت ای نیست جز اینکه بافت موقعیتی این رویداد کالمی بررسی شود. باید دید ایشود، چاره

موقعیتی خود چه بازخوردهایی در پی داشته، واکنش مخاطبان به نظام معنایی ارائه شده، چه ب وده اس ت؟ 
کن د. ای ن گیرد و کم ک ب ه فه م آن میبافت مجموعه مقتضیاتی که ظهور متن زبان شناختی را در بر می»

ای و تم ام های اش ارهی ین مقول همکانی، ماهیت موض و  گفتاره ا، تع -مقتضیات شامل مختصات زمانی
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ت وان ای ن (. در اینج ا می40)دادور، « زبان شناختی دارند -پیام–چیزهایی است که قابلیت روشن ساختن 
کش اند؟ فه م سؤال را مطرح نمود که آن چیست که یک شخ  معین را در زمانی معین به ایراد س خن می

 است. این امر مستلزم ارجا  به بافت تاریخی و اجتماعی
چون ابن زیاد از نزدیک شدن کاروان اسرا به کوفه با خبر شد، بازار را تعطیل کردل دستور داد پاسبانان و 

هنگام ورود اهل بیت، هیچ کسی ب ا س الح از خان ه بی رون »ماموران، شهر را تحت نظر بگیرند و امر کرد: 
صره کنندل تا غیرت و حمیت مردم به جوش آمده، ها محاها و خیاباننیاید و ده هزار سواره کوچه و بازار و راه

علیه دستگاه به پا خیزند و از طرفی فرمان داده شد سرها را نیز در جلو کاروان حمل نمایند تا ترس و واهمه 
 (.248)شیخ االسالمی، « در مردم ایجاد شده، تسلیم حکومت باشند.

کودک ان در غ ل و زنجی ر، زمین ه را ب رای ها و مواجه ه آن ان ب ا زن ان و تجمع زنان و مردان در کوچ ه
نمود. زنان کوفه با دیدن زینب او را ش ناختند. او هم ان کس ی ب ود ک ه در برانگیختن احساسات فراهم می

(. جمعیت زنان مضطرب و پریشان گرد ک اروان اس را  57اند )محالتی، گذشته تفسیر قرآن را از او آموخته
ایجاد رعب و وحشت صداها را در سینه خفه کرده استل اما وضعیتی که  زنند. ماموران ابن زیاد باحلقه می

شود تا زنان کوفه بر سر و صورت خود بزنند و شیون به پا کنند. در چن ین ش رایطی به وجود آمده باعث می
 بیند.است که زینب کبری )س( زمینه را برای ایراد سخن مناسب می

 . گونه شناسی طرحواره تنشی خطبه2
( نقل شده، 146)ابن طاووس، « اللهوت علی قتلی الطفوت»خطبه بر اساس متنی که در کتاب تحلیل 
گیرد. این کتاب از نظر سندی پذیرفته شده و نیز از جهت ضبط و تحفظ ب ر الف اد دقی ق عم ل صورت می

انش (. بخش اول خطبه، یا مقدمه آن، با حم د اله ی و درود ب ر پی امبر و خان د135نموده است )تبریزی، 
ْخیار  »شود. شرو  می

َ
یَن اْْل یب 

ه  الطَّ ٍد َو آل  ی ُمَحمَّ اَلُة َعَلی َأب  ه  َو الصَّ
لَّ سوکه سخنگو با تثبیت جایگاه «. اْلَحْمُد ل 

خوان د. ض میر ی ا  م تکلم ها را به حضور در گفتمان ف را میخود، در صدد جلب توجه مخاطبین بوده، آن
کز گفتمان در پی تثبیت جایگاه سخنگو و ایجاد ساختار ارتباطی اس ت به عنوان مر« جّدی»وحده )من( در 

در این گفتم ان مش ارکت داش ته باش ند. ای ن مرک ز ب رای تحق ق « غیر من»که شنوندگان به عنوان دیگران 
کشاند. ب ا اس تفاده از جمل ه اس میه ب ر تثبی ت ای ن و ساختن معنا، دیگران را به وادی گفتمان می« ارزش»

 کند.ید میجایگاه تاک
شود. در این بخش با اس تفاده از راهبرده ای بالغ ی ش رایطی بعد از مقدمه بدنه اصلی خبطه آغاز می

و ذک ر من ادا ب ه « ادات تنبیه»یابد تا بیشترین بار احساسی بر گفتمان حاکم شود. شرو  جمله با تحقق می
ْهَل اْلَخْتِل َو »صورت عام در قالب 

َ
ْهَل اْلکوَفِة یا أ

َ
کن د. در ادام ه، ، بعد ع اطفی را تقوی ت می«اْلَغْدرِ  یا أ

ةُ »تعریف مسند به ضمیر مخاطب  نَّ ِت الرَّ
َ
ْمَعُة َو ََل َهَدأ ِت الدَّ

َ
 َتْبکوَن َفََل َرَقأ

َ
بیشتر به جهت افاده تحقیر « أ

س( ندارد و در ادامه آن ان را در قال ب ها تاثیری در نفوذ کالم زینب کبری )است. چه اینکه گریه ظاهری آن
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ها و اندوهشان آرام نش ود. تحق ق ای ن هایشان قطع نگردد و نالهکند که گریهگفتاری انشایی نفرین میکنش
شناسند و جایگ اه ها از یک فاعل گفتمان را میمعانی بر آگاهی پیشینی اهل کوفه استوار است. چه اینکه آن

گاهدیگر بر رفتار و خصلتدانندل و از سوی او را می اند. مخاط ب ای ن جم الت هم ان های درونی خود آ
َجاِل َو »درپی، آنان را چنین معرفی کرده بوده است: های پیکسانی هستند که علی ) ( با نهیب ْشَباهَ الرِّ

َ
یا أ

اِت اْلِحَجال بَّ ْطَفاِل َو ُعُقوُل َر
َ
مانی د و نامردی دل ای ک ودا می ل ای کسانی که به مردانََل ِرَجاَل ُحُلوُم اْْل

(. مردم کوفه کس انی بودن د ک ه نیرن د ب ازی، 27)الرضی، خ « خرد! ای عروسان حجله نشینصفتان بی
آمد. به همین جهت اس ت ک ه زین ب کب ری پیمان شکنی و خیانت از صفات تثبیت شده آنان به شمار می

دیگر این صفات در ح ق آن ان تحق ق عین ی  کند. چه اینکه اکنون)س( آنان را اهل ختل و غدر خطاب می
(. چنانکه 350)قزوینی، « رفت، از مطاعن اهل کوفه به شمار میاْلُکوفی َلُیوفیمثل مشهور »یافته بود. و 

نی ز ک ه بی ان کنن ده ای ن ص فت « َاْبَخْل ِمْن ُکوفی و َاْغَدْر ِمْن ُکوفی»های دیگری همچون: المثلضرب
(. نیرند ب ازی م ردم کوف ه در قض یه حکمی ت و 37شد )البغدادی، ه دهان میناپسند کوفیان بود، دهان ب

دسیسه عمرو عاص، تنها گذاشتن امام حسن ) ( و شهادت مسلم بن عقیل، سپا دعوت امام حس ین ) ( 
ها و شهادت ایشان و یارانش و به اسارت گرفته شدن زنان و فرزندانش به خوبی نمایان بود. و شکستن بیعت

ش ود: المثل الق ا  میسوره نحل، در قال ب ض رب 92گفتار بعدی خطبه با تضمین و اقتباس از آیه  لذا پاره
یمااَنکْم َدَخاَل  َبیاَنکْم »

َ
ِخاُووَن أ ْنکاثاا  َتتَّ

َ
ٍة أ ِتی َنَقَضْت غزلها ِمْن َبْعِد ُقوَّ َما َمَثُلکْم کَمَثِل الَّ ب ا ای ن «. ِإنَّ

ریس ته، ش ب از ه م ب از شوند که آنچه را روز میش تشبیه میالمثل مردم کوفه به زن احمق اهل قریضرب
کرده است. استفاده از اسلوب قرآنی، با الفاد نغز و تشبیه نیکو، برای نفوذ ک الم و تحری ک احساس ات می

المثل بای د دارای لف ظ کوت اه، تش بیه نیک و، کنای ه ضرب»سازی معنا است. چه اینکه مخاطبان و برجسته
در مورد مثل به معن ی ایق ا  و بی ان آن  -ضرب –کلمه (. »167)الشرقاوی، « درست باشدشایسته و معنای 

اند که تأثیر نفسانی و انفعالی و هیجانی ک ه از آن در خ اطر است و این کلمه را برای زدن َمَثل از آنجا گرفته
« وی نفوذ کن د. شود، مثل آن است که در گوش شنونده سخن را بکوبندل چنانکه اثر آن در قلبحاصل می
ش ود. (. ای ن ت أثیر باع ث تحری ک احس اس و ب ه م وازات آن گس ترش بع د ش ناختی می48)حکمت، 

شنونده را در »المثل گاه شوند. یک ضربگفتارهای بعدی خطبه نیز در راستای تحقق همین امر بیان میپاره
انفعاالت و هیجانی در نفا او ب ه  فرستد وبرد و آن جمله را از گوش به اعماق قلب میافکار عمیق فرو می

 (.5)برقعی، « آوردوجود می
ْو کَم »

َ
ْعاَداِء أ

َ
َماِء َو َغْماُز اْْل َنُف َو َمَلُق اْْلِ ْدُر الشَّ َطُف َو الصَّ َلُف َو النَّ ََل َو َهْل ِفیکْم ِإَلَّ الصَّ

َ
ای أ ْرع 

ََل َساَء َما قَ 
َ
ٍة َعَلی َمْلُحوَدٍة أ ْو کِفضَّ

َ
ُه َعَلیکْم َو ِفی اْلَعَواِب َعَلی ِدْمَنٍة أ ْن َسِخَط اللَّ

َ
ْنُفُسکْم أ

َ
َمْت َلکْم أ دَّ

ْنُتْم َخاِلُدوَن 
َ
ه ای گفت اری در قال ب استفاده از راهبردهای بالغی همچون: بکارگیری ادات تنبیه، کنش«. أ

ن ه س وکه های پرسشی، استعاره و تشبیه تمثیلی و تنو  آوای ی، هم ه در جه ت تثبی ت جایگ اه مقتدراجمله
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سازی غرور، تکبر، کین ه ت وزی، چش م سخنگو، تکامل معنا و حال و هوای عاطفی گفتمان است. برجسته
ای را در بر گرفت ه، هم ه های دشمن، چریدن در علفزار متعفن و تزیین قبری که الشه گندیدهداشت به اشاره

شود. بنابر این ت همزمان میبه صورت یکسان باعث افزایش فشاره عاطفی و گسترش بعد شناختی به صور
بر این بخش از خطب ه « وارة صعودی هم راستای دو بعدطرح»های تنشی، گونه سوم یعنی از میان طرحواره

 توان آن را نشان داد:قابل تطبیق است و به صورت زیر می
 صعودی هم راستای دو ُبعد ۀوارطرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گو و مواجه ه مخاط ب ب ا ای ن حضور سوکه سخنفضای عاطفی بر اساس شرایط درونی و چگونگی 
گیرد گیری این فضای عاطفی و ارزیابی آن بر پایه معانی صورت میگیرد. چگونگی شکلساختار شکل می

شوند. در این صورت گفتمان دارای معانی س یال و غی ر تثبی ت ش ده که در فرایند تنشی گفتمان تشکیل می
گیری گفتم ان خطب ه، از قب ل ها خواهد شد. چون جه تسان ارزشخواهد بود. این سیالیت معنا باعث نو

کند و رشد فشاره در جهت کیفی و کّمی به صورت یکسان را در تعیین شده نیست، جریانی دوگانه تولید می
م تکلم وح ده، س وکه « ی ا »پی دارد. در اینجا با استفاده از جمله اسمیه در مقدمه و نیز تاکی د ب ر ض میر 

باش د. از اثبات جایگاه خود است. جایگاهی که برای مردم کوف ه ک امالش ش ناخته ش ده می گو در پیسخن
دو جایگ اه »سوی دیگر با استفاده از کلمات اشاری و قیدهای وجهی در صدد افزایش فشاره عاطفی است. 

از ای ه ا از طری ق مجموع هعمده سوکه در زبان، کلمات اشاری و عناصر وجهی هستند که ه ر ی ک از آن
(. عناصر وجه ی در گفتم ان، از قی دهایی 252)مکاریک، « شونداشکال یا ترکیبات زبانی خاص بیان می

کنندل مانند: هایی که داللت بر نوعی قضاوت و داوری میو نمونه« به تحقیق»و « قطعاش »، «شاید»همچون، 
، «اینج ا»م اتی هس تندل مث ل: شوندل عناصر اشاری نیز کلو...، تشکیل می« گوینداینگونه می»، «ظاهراش »
نیس تکه به قصد ارجا  به کار گرفته می« شما»، «من»، «اکنون» عناص ر اش اری را در ض من  1شوند. بنو 

                                                 
1  -  Benveniste 
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-، -اینج ا–عناصر اشاری تنها در ارتب اط »های کارگفتی تحلیل نموده، معتقد است: افعال گفتاری و کنش
 (.254)بنونیست، « یابندگوینده موجودیت می -اکنون  

کند، و البته به شود و آن را محدود میهای گفتمان موجب قطع ارتباط با گفته میهرچند ارجا  به بنیان
تنه ا « من/ت و»و « اینجا»، «اکنون»انجامد، لکن محصور کردن ارتباط به بروز عواطف و شدت هیجان می

های ت وان نش انهمی در سطح اتصال گفتمانی است. با بررسی دقیق گفتمان خطابی حض رت زین ب )س(
« غی ر اکن ون»و « غی ر اینج ا»ریزند و سطح معنا را به کالمی را یافت که این حصار تند سخن را فرو می

شود. برای عبور از سطح گفتمانی و رسیدن به گفت ه، ب رش ی ا انفص ال می« گفته»دهد و تبدیل به بسط می
ان د از: انفص ال ع املی، ین فراین دی عبارتسه عامل انفصالی دخیل در ایج اد چن »گفتمانی الزم است. 

تب دیل  -غی ر اکن ون -و اکن ون ب ه  -غی ر اینج ا –، اینجا ب ه -غیرمن –زمانی، مکانی. به این ترتیب من به 
(. امروزه خطبه حضرت زینب )س( به 25معناشناختی گفتمان، -)شعیری، تجزیه و تحلیل نشانه« شودمی

ده د. ، همان آوا و حضور گوینده را در غیاب گس ترش می«ایگفته»ر عنوان متن دارای سند، به عنوان ظهو
ای وجود ندارد و همچنان تولی د بنابر این، عمل گفتمانی حضرت امتداد دارد و چیز تثبیت شده و پایان یافته

ا گیرد و ب معنا جریان دارد. بدین ترتیب سوکة گفتمانی با تولید گفته، از مرکز تنش عاطفی/ حسی فاصله می
اینجا( را ب ه وج ود ه ای دیگ ر )ن هاالن( و مکانهای دیگ ر )ن همن(، زمانگرهای دیگر )نهاین عمل کنش

 یابد.گونه گسترة معنایی آن افزایش میآورد و اینمی
در بخش بعدی خطبه، تاکید کالم بر تحریک احساسات، ایجاد هیجان و افزایش فشاره عاطفی اس ت. 

مَ » ََل َساَء َما َقدَّ
َ
 َتْبکوَن َو َتْنَتِحُبوَن أ

َ
ْنُتْم َخاِلُدوَن أ

َ
ُه َعَلیکْم َو ِفی اْلَعَواِب أ ْن َسِخَط اللَّ

َ
ْنُفُسکْم أ

َ
ْت َلکْم أ

ِه َفاْبکوا کِثیرا  َو اْضَحکوا َقِلیَل   ، با توبیخ رو در رو و نفرین و نیز ب ا اس تفهام انک اری، از تزوی ر «ِإی َو اللَّ
کن د. سوره توبه، در کنش گفتاری انشایی، آنان را س رزنش می 82و با الهام از آیه  دارداهل کوفه پرده بر می

شود. در ادامه با بیان این جمله با توجه خطاب اوج تکانه تنشی و افزایش فشاره عاطفی بر گفتمان حاکم می
پی امبر )ص( را اید که هرگز تطهیر نخواهد شد، چون فرزند شما لکه ننگی بر دوش کشیده»به اهل کوفه که 

رس د. ب ا رس د و ب ه نقط ه انفج ار می، تکانه تنشی ب ه اوج می«که سرور جوانان اهل بهشت بود را کشتید
شود که او حّجت خدا و زبان سّنت الهی بود. با استفاده از کنایه و تعریض، جایگاه امام حسین را یادآور می

ََل َسااَء َماا »ی )س( لب ب ه نف رین بگش اید: شود تا زینب کبربیان این جمالت فشاره عاطفی باعث می
َ
أ

ُتْم ِبَغَضا ْْ ْفَقُة َو ُبا یِدی َو َخِسَرِت الصَّ
َ
ِت اْْل ْعی َو َتبَّ ٍب ِماَن َتِزُروَن َو ُبْعدا  َلکْم َو ُسْحقا  َفَلَقْد َخاَب السَّ

ْهَل اْلکو 
َ
ُة َو اْلَمْسکَنُة َویَلکْم یا أ لَّ َبْت َعَلیکُم الوِّ ِه َو ُضِر کنش گفت اری نف رین در اینج ا ب ر پای ه  «.َفِة اللَّ

کنند، صورت سوره مؤمن که داللت بر جواز لعن و نفرین ظالمین و فاسقین می 52سوره اعرات و  44آیات 
پذیرفته است. این کنش گفتاری ضمن توبیخ، حالت روانی تحقیر و سرزنش را نیز در بردارد و به اوج فشاره 

ی کِبٍد ِلَرُسوِل »شود. یابد و جریان فشاره تندتر میروانی امتداد میانجامد. این حالت عاطفی می
َ
َتْدُروَن أ

َ
أ
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ی ُحْرَمٍة َلُه اْنَتَهکُت 
َ
ی َدٍم َلُه َسَفکُتْم َو أ

َ
ْبَرْزُتْم َو أ

َ
یَمٍة َلُه أ ی کِر

َ
یُتْم َو أ ِه َفَر های پرسش ی با این جمل ه« اللَّ

با تصویر رخداد هولناکی که ب ر اث ر تأیی د حکوم ت ام وی و دهد و به آگاهی پیشینی اهل کوفه ارجا  می
ب رای ب روز احساس ات و »کشد. چ ه اینک ه ای روشن به تصویر میتزویر و خیانت آنان روی داده، صحنه

ای الزم استل یعنی عنصری عاطفی را در قالب زم ان، مک ان و ب ا عواطف در گفتمان، چهارچوبی صحنه
معناشناختی -)شعیری، تجزیه و تحلیل نشانه« ری مرتبط با آن در نظر گرفتنتوجه به عوامل بشری و غیر بش

هِ »(. استعاره مصّرحه 159گفتمان،  ی کِبٍد ِلَرُسوِل اللَّ
َ
در مورد امام حسین ) (، در کنار به غل و زنجیری « أ

ه ا نیزه کشیده شدن دختران و فرزندان پیامبر )ص(، در حالی که س رهای ش هدا  در می ان آن ان ب ر ب االی
درخشند، اوج جنایت را به صحنه آورده است. عظیم بودن این حادثه در جمله بعدی خطبه مورد تاکی د می

ْو »گیرد: قرار می
َ
ِِ أ ْر

َ
ِِ اْْل َلَقْد ِجْئُتْم ِبَها َصْلَعاَء َعْنَقاَء َسْوآَء َفْقَماَء َو ِفی بعضها َخْرَقاَء َشْوَهاَء کِطاََل

َماِء ِمْل  ای هولناا، فراموش ناشدنی، طاقت فرسا، به عظمت آسمان و زمین مصیبتی اس ت دثهحا«. ِء السَّ
که آثار آن تا قیامت باقی خواهد ماند. تنسیق صفات ضمن تجسم بخشیدن و تصویر معانی، نقش برجس ته 

سق در این پاره گفتار به هر دو معنا تحقکنند. ُحسُن سازی و بزرگ نمایی معنا را نیز ایفا می ق یافته اس ت. النَّ
-یک ی آنک ه ب رای چی زی ص فات مت والی و هماهن د ذک ر کنن د ک ه ب دان »حسن نسق دو معن ا دارد: 

شود و دیگر آنکه عباراتی متوالی و منسجم با تنسیقی نیکو به یکدیگر عطف گرددل گفته می -الصفاتتنسیق
(. ای ن جمل ه ب ا نظ امی 240)خاق انی، « آنچنان که اگر جدا فرض شود، هر یک معنای مستقل افاده کند

کند. بعد از این ضربه و تکانه هماهند، موسیقی الفاد و خوش آوایی، توانش ارتباطی متناسبی را ایجاد می
َماُء َدما  َو َلَعواُب »دارد: عاطفی، با طرح پرسش از اهل کوفه آنان را به تفکر وا می ْن َمَطَرِت السَّ

َ
َفَعِجْبُتْم أ

َ
أ

ْخزی 
َ
ْنُتْم ََل ُتْنَصُروَن اْلِْخَرِة أ

َ
در این پاره گفتار کنش گفت اری در قال ب جمل ه پرسش ی ب ا اس تفهام «. َو أ
ان دل باری دن شود که مردم بعد از شهادت امام حسین ) ( با چشم خ ود دیدهای اشاره میتقریری، به واقعه

گ ذار، اوج مظلومی ت رای از خشم خداوند که به صورتی تأثی(. نشانه215/ 45خون از آسمان. )مجلسی، 
 این رخداد را تداعی کرده است و عذاب قهر الهی به زودی گریبان گیر آنان خواهد شد.
کن د ک ه اگ ر مهل ت در بخش پایانی خطبه، زینب کبری )س( به وضعیت اکنون شنوندگان اش اره می

کُم »ن نشود. اند و قهر خداوند در مورد آنان به تأخیر افتاده است، این سبب دلخوشی آنایافته نَّ َفاََل یْساَتِخفَّ
کْم َلِباْلِمْرصادِ  بَّ اِر َو ِإنَّ َر ُه ََل یْحِفُزهُ اْلِبَداُر َو ََل یَخاُف َفْوُت الثَّ چرا که خداوند در کمین آنان «. اْلَمْهُل َفِإنَّ

 است تا در روز موعود در وقت معلوم تقاص این جنایت را بگیرد.
و هماهنگی پاره گفتارها در بخش دوم خطب ه مش خ  اس ت، از چنانکه از وحدت مطلب، همگونی 

بر آن قابل تطبیق است که در « تنشی –وارة صعود بعد عاطفیطرح»های تنشی، گونه دوم یعنی وارهبین طرح
 واره زیر قابل ارائه است:طرح
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 تنشی –صعود بعد عاطفی  ۀطرح وار ( 2)
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

دهد که اوج فشاره کیفی باعث انجم اد بع د ش ناختی ش ده، می نظام تنشی این بخش از خطبه، نشان
حالت خنثی و ایستایی را در گستره کّمی ایجاد نموده است. شرایطی از قبیل: سخن گف تن ب ه زب ان عرب ی 

گو و عدم مانع فیزیکی در تحق ق گفتم ان، فصیح در اوج فصاحت و بالغت، آگاهی از جایگاه سوکه سخن
های مهم نظریه کنش کالمی یکی نق ش از سویه»اند. را فراهم آورده« أثیر پذیریت»گیری کنش زمینه شکل

اش کند(، است و دیگری رابطه میان گوینده و آنچ ه او درب ارهای که گفته را خلق می)گوینده« من»مرکزی 
پ ذیرد، م ردم (. بعد از آنکه خطبه پای ان می31)مکاریک، « زند و کسی که طرت صحبت اوستحرت می

شود. رابط ه پیچد. گریه و شیون زنان بلند میمانند و بعد از مدتی همهمه در بین آنان میدست به دهان می
های حاکم بر این گفتمان است. ارزش منف ی، رن  ، کننده نو  ارزشای این بخش، تعیینبین عناصر نشانه

ر پ ی دارد. ای ن ارزش منف ی در تحقیر، سرزنش و سرافکندگی در برابر پیامبر )ص( و خان دان پ اا او را د
ش ود و ب ه تکثی ر معن ا و ه ای مثب ت میادراکی در فرایند گفتمان، زاین ده ارزش-تعامل با بنیادهای حسی

انجامد. چون شرایط ورودی و خروج ی گفتم ان تحق ق داش ته، ارتب اط کالم ی ب ه خ وبی استمرار آن می
گیری قیام توابین و نهضت کند که زمینه شکلوز میای برصورت گرفته، تأثیر احساسی و عاطفی آن به گونه

 آورد.ای نزدیک به وجود میمختار را در آینده
 

 گیرینتیجه
دهد ک ه معنا شناختی گفتمان اجتماعی، فرهنگی زینب کبری در بین مردم کوفه نشان می–تحلیل نشانه

 واره تنشی برای تحلیل این پدیده زبانی کارآمد است.نظریه طرح
انجام د. جذابیت و زیبایی سخن، به برجسته شدن راهبردهای بالغی موجود در ای ن خطب ه میسنجه 
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راهبردهایی چون: تقابل و تقارن واکگانی، سجع، تنسیق، تشبیه و استعاره همه درصدد تولید معنا و تکامل و 
 اند.هدایت جریان معنا به کار گرفته شده

ین د تنش ی در دو بع د ع اطفی، هیج انی و گس تره ش ناختی، این پدیده زبانی با به جریان انداختن فرا
 توانسته است تاثیرات عمیق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در پی داشته باشد.

بر بخش « واره صعودی هم راستا در دو ُبعد عاطفی و شناختیطرح»واره تنشی، گونه های طرحاز گونه
، دارای فش اره «واره ص عود ُبع د ع اطفیط رح» اول خطبه قابل تطبیق است و بخش دوم خطبه ب ر اس اس

عاطفی باال بوده و اوج تکانه هیجانی را ایجاد کرده است. نتیجه این فرایند نوسانی در هر دو بخ ش، تولی د 
ای تقابلی، زاینده معنای سیال و ارزش منفی و توبیخ، سرزنش و تحقیر اهل تزویر و خیانت بوده، و در رابطه

ها یکی دیگر از نتای  این فراین د لبی و ستیز علیه ظلم است. تکثیر معنا و استمرار آنارزش مثبت  عدالت ط
 هوشمند تنشی گفتمان است.

های موجود در ای ن پدی ده زب انی ب ا ب رش و انفص ال های کالمی و رابطه تقابلی معانی و ارزشنشانه
ضور گوینده را با هم ان آوا در غی اب ، ح«ایگفته»کند و به عنوان ظهور گفتمانی از سطح گفتمان عبور می

دهد. بنابر این، عمل گفتمانی حضرت زینب )س( امتداد دارد و چیز تثبیت شده جسمانی وی، گسترش می
ای وجود نداشته و همچنان تولید معنا جریان دارد. بدین ترتیب سوکة گفتمانی با تولید گفت ه، از و پایان یافته

االن( های دیگر )ن همن(، زمانگرهای دیگر )نهگیرد و با این عمل کنشمرکز تنش عاطفی/ حسی فاصله می
گونه گسترة معنایی آورد و ایناینجا( یعنی در هرکجا، را به وجود میهای دیگر )نهها و مکانیعنی تمام زمان

ه ا نی ز زمان یابد. لذا این پدیده زبانی از توانش ارتباطی مناسبی برخوردار است و برای دیگرآن افزایش می
باشد. به این معنا که در هر زمان و هر جغرافیا که با تزویر و خیانت حجت خداون د دارای معنا و ارزش می

 تنها بماند، تسلط ظالم و بروز جنایتی شبیه کربال را در پی خواهد داشت.
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