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 کالم در انسجام یشناخت ییبایز یها مؤلفه لیتحل
و بر هیتک با یثمال ابوحمزه یدعا  حسن و یدیهل کردیر

 12/10/1397 دریافت: تاریخ
 25/4/1398 پذیرش: تاریخ

 1محمدی مجید
کائی سوسن  2کا
3صولتی سمیه

 

 چکیده
 را هها  آن تها اسهت شده ارائه جمالت بین معنایی اب رو بهتر در  منظور به انسجام مفهوم
 و هلیهدی انسهجام نظریهه بهر تکیهه بها نوشهتار ایهن کنهد. جهدا مهتن غیر از متن، یک ه مثاب به

عد سه از را «ثمالی ابوحمزه» شری  دعای حسن،  روش به و پیوندی و واژگانی دستوری، ب 
کاوی مورد تحلیلی _ توصیفی  بهه گهویی پاسهخ دنبهال بهه حاضر پژوهش است. داده قرار وا

 ثمهالی ابهوحمزه دعهای بودگی متن در اندازه چه تهها انسجههام الگوی که: است تسؤاال این
 ههای یافتهه دانسهت؟ منطبه  دعها این متن بر را انسجام های مؤلفه توان می آیا دارد؟ نقش

کی پژوهش ، پیونهدی تادا میهان از و تکهرار معنهایی، هم ارجا ، عنصر که ستا این از حا
کیههدی افزایشههی، ادات ه زمینهه و انههد داشههته دعهها مههتن در را بسههامد بیشههترین موصههوالت و تأ

 بهه بخشهیدن تحقه  ایبهر را فهراوان ههای بند با گستردگی، و جامعیت این به کالمی ایجاد 
 امهام توانمنهدی و است کرده فراهم بشر نجات و سعادت راه دادن نشان و خداوند معرفت
  دهد. می نشان خوبی به کالم شناخت نره در را سجاد

 ابههوحمزه دعههای ،سههجاد امههام انسههجام، الگههوی شههناختی، زبههان تحلیههل هددا: کلیدددواژه
  حسن. و هلیدی ثمالی،

                                                   
گههههههههههههههروه زبههههههههههههههان و ادبیههههههههههههههات عههههههههههههههرب دانشههههههههههههههگاهاسههههههههههههههتادی  .1 کرمانشههههههههههههههاه )نویسههههههههههههههنده مسههههههههههههههئول( ار   رازی، 

mohammadimajid44@gmail.com).) 

 (.(s.kakaie1393@gmail.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی  .2

 (.(solatis10@yahoo.com گاه رازیدانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانش  .3
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 مقدمه. 1

گل است؛ شناسی زیان جدید های شاخه از یکی متن، شناسی زبان   تعهاریفی ذکهر بها زاده آقا
 ایههن بههه را آن رسههالت تههرین مهههم کریسههتال، و گههوریگری هههارتمن، از نقههل بههه مههتن شناسههی زبههان از

  کند: می تعری  صورت
 تولیهد چگونهه چیسهت، متههن که است مسهأله این حل دنبال به متن شناسی زبان
  4کرد؟ در  را آن توان می چگونه و است چگونه متن درونی سههازمان شود، می

 دیگههری و گهرا سههاخت سهیشنا زبهان یکههی شهود: مهی تقسههیم شهاخه دو بهه جدیههد شناسهی زبهان
 کهه کنهد مهههی بررسهی را جملهه هر خاص های وی گی گرا نقش شناسی زبان گرا. نقش شناسی زبان

 بهه نسهبت لهذا؛ شهود معطهوف مهتن، عنهوان تحهت تهری بهزرگ بافهت بهه او توجهه شهود مهی موجب
. کند یم تأیید را گفته این چامسکی های باور رسد. می نظر به کارآمدتر گرا ساخت شناسی زبان
 نتیجههه در و تفکهر بهرای ابههزاری بلکهه ارتبهاط، بهرای ای وسههیله نهه زبهان کهه اسههت عقیهدهبهر ایهن  او

 شناسهی زبهان پهس اسهت، آدمهی ذههن ذاتی های وی گی از های جنبه به بردن راه برای ای دریچه
یههه گی فهم برای زبان علمی ه مطالع  از یبخشه عنهوان به را آن توان می و است انسان ذهن های و
 نظریه این صاحبان و گرفت شکل اروپا در گرا نقش شناسی زبان 5کرد. تلقی شناسی روان دانش
 : که باورند این بر

 ایههن در اسههت. بافههت در مههتن تحلیههل واحههد و اجتمههاعی تعامههل بههرای ابههزاری زبههان
 معههانی کههه اسههت بافههت بهها ههها  آن صههوری روابهه  و زبههانی هههای واحههد نسههبت معنهها،
  6.کنند یم افاده را خاص

 مایکهههل دیگهههری و اسههت مارتینهههه آنهههدره یکههی گهههرا، نقهههش شناسههی زبهههان پیشهههگامان جملههه از
 دانهد؛ مهی جملهه از متشهکل را مهتن و رود مهی فراتهر زبهانی ههای ساختار سطح از هلیدی هلیدی.
 امهر ایهن وانهد   گرفتهه قهرار ههم کنهار در شهده سهازماندهی و معهین رابطهه یهک اسهاس بر که جمالتی
 شهود. مجهزا گیرنهد، مهی قهرار ههم کنهار در تصادفی طهور به که جمالتی ه مجمهوع از تا دهش موجب
 شناسهی زبهان گهرای نقهههش مکتهب کهه رسد مههی متن انسجهام نظریه به باور این رهگذر از هلیدی

                                                   
گفتمان انتقادی .4  .102، صتحلیل 

 . 94-39، صزبان و ذهن .5

6  .An Introduction to Functional Grammer, p 40. 
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  7است. داده انجام حوزه این در را بررسی بیشترین
 را آن و کنهد می اشاره متن در موجود یمعنای رواب  به که است معنایی مفهوم متن، انسجام

  8سازد. می مشخص متن عنوان به
 عبههدالقاهری آرا در تههوان مههی را آنهههای  ریشههه و نیسههت جدیههد و نههو کههامالا  ای  پدیههده انسههجام
 از پهیش معهانی ترتیهب و نظهم کهه بهود معتقهد آن اسهاس بهر که یافت ایشان نظم ه نظری و جرجانی

 معنهای کهه الفهاظی جرجهانی نظهر از اسهت. نویسهنده و شاعر ذهن در ،درآید الفاظ رشته بهکه  آن
 فصهیح ها  آن از یکی زمانی بلکه، نیستند برتر کدام هیچا معن بر داللتشان لحاظ از دارند، واحد
 عنهوان بهه زبان بررسی 9شود. بررسی دیگر کلمات با تناسبش لحاظ به ها  آن موقعیت که است
 برداشهت گونهه ایهن توان می و است جرجانی و هلیدیی آرا مشتر  نقطه منسجم، ساختار یک
 یهک زیبهایی عهدم یها زیبهایی معیهار مهتن و جملهه چهارچوب از خهارج توانند نمی کلمات که کرد
   بگیرند. قرار جمله ساختار در باید بلکه باشند، متن

 یونهدیپ و واژگهانی دسهتوری، های مؤلفه ای، فراجمله رویکردی با تا ستا آن بر پژوهش این
 و دهههد قههرار بررسههی مههورد سههجاد امههام کههالم در هسههتند، متنههی انسههجام در مههوثر عههواملی کههه را

  کند. بیان معنا انتقال فرآیند در را ها  آن نقش میزان
 پژوهش  نهیشیپ. 1-1

کنون ه جنب از را دعا این که است گرفته صورت ثمالی ابوحمزه دعایدرباره  هایی پژوهش تا
  شود: می اشاره ها  آن از برخی به کهاند  کرده بررسی ساختار و مضمون 

 ایهن «ثمالی أبوحمزه دعای باب در پژوهشی» عنوان تحت ای مقاله در (1389) سلیمانی -
 راه الهههی، معرفههت ازجملههه: آن هههای محههور تههرین مهههم بههه و اسههت داده قههرار بررسههی مههورد را دعهها

  شمارد. برمی نیز را دعا دابآ و کند می اشاره و... دعا انسان، نجات و سعادت
 «ثمهالی ابهوحمزه دعهای در قرآنهی فضهایل بررسهی» عنهوان بها دیگهر پژوهشهی در همچنهین وی

 سههازی برجسههته دعهها ایههن در را ... و توکههل صههبر، محبههت، امیههد، همچههون: فضههایلی (،1389)
  نماید. می
 بهها آن ه مقایسهه و خههدا ابه انسههان ه رابطهه» عنههوان بها ای نامههه پایههان در (1390) طبیبههی و مهواظبی -

                                                   
کاوی به سوی نشانه .7  .124، صشناسی اجتماعی معنا

 .30، صدرآمدی بر اصول ترجمه .8

 .43-53، صدالئل اإلعجاز فی القرآن .9
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 بررسهی مهورد قهرآن و ثمهالی أبوحمزه دعای در ای مقایسه صورت به را الهی صفات واسما  «قرآن
   اند. داده قرار

 دعهای در قرآنهی ههای آمهوزه تجّلهی» عنهوان تحهت ای نامه پایان در (1395) هادیان و رفیعی -
 اثرپهههذیری انهههوا  و انهههد دانسهههته کههریم قهههرآن تهههأثیر تحهههت شهههدت بههه را دعههها ایهههن «ثمهههالی ابههوحمزه
 انعکهاس بیشهترین کهه  این و اند نموده ذکر آن در را تصریح و تلمیح اقتباس، ازجمله: ساختاری
   است. تلمیح به مختص
 دعهای ه شناسهان سهبک بررسهی» عنوان با ای نامه پایان در (1393) نامداری و احد میرزایی -

 قههرار بررسههی مههورد معنههایی و فکههری نحههوی، وایههی،آ سههطح چهههار در را دعهها ایههن «ثمههالی أبههوحمزه
   اند. داده
 ایههن در ایشههان زار ، و رضههائی ه نوشههت «یالثمههاله أبههوحمز دعههاءی فههی المعنههوک التماسهه» -
 «بوجرانهد ید» و «محمهد شهبل هعهز» ه نظریه بهر تکیهه بها دعا این در را معنایی انسجام نامه، پایان
 اضافی، رب  پاسخ، و پرسش جمله: از آنها ه نظری در ار انسجام عواملترین  مهم و نموده بررسی
 اند. دانسته منطب  دعا این بر را ... و استثناء کالم، در توالی عنه، مسبب و سبب

گرچه  از را کار این ایشان اما، است داده قرار بررسی مورد دعا این در را انسجام اخیر پژوهش ا
 پهههژوهش ایهههن کهههه حهههالی در؛ داده انجهههام «بوجرانهههد ید» و «محمهههد شهههبل هعهههز» ه نظریههه خهههالل

 از و اسهت نمهوده بررسهی حسهن رقیهه و هلیهدی مایکهل ه نظریه بهر تکیهه بها را انسجامی هماهنگی
  است. نو و تازه حیث این
 متن انسجام -1-2

 مههتن انسههجام گههرا، نقههش شناسههی زبههان ویههزه بههه شناسههی، زبههان حههوزه در مهههم مسههائل از یکههی
 یعنههی انسههجام داد. توضههیح را مههتن یههک در موجههود ارتبههاط نتههوا مههی انسههجام کمههک بههه اسههت.

 موجههب انسههجام، عوامهل کههه معتقدنههد شناسهان زبههان 10نثهر. و شههعر هههای زیبهایی همههه مجموعهه
 بهرای انسجههههام نظریهههه 11سهازد. مهی ممکهن را مهتن از پیههام دریافهت و شهوند مهی متن یکپارچگی

 «Cohesion in English» عنهههوان تحهتم، 1976 سهههال در حسهن و هلیهدی توسه  بهههار اولهین
 نظریهه ایهنم، 1985 سهال در حسهن و هلیدی وم، 1984 سال در حسن رقیه سپس و شد مطرح

  افزودند. برآن را پیوستگی و انسجامی هماهنگی بحث و دادند گسترش را
                                                   

 .369، صشعر موسیقی .10

11. Discourse Analysis, p191. 
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 موجههب را مههتن در پیوسههتگی کههه اسههت اسههتواری و یکپههارچگی معنههای بههه لغههت در انسههجام
 نهام «Textual Cohesion» متنی انسجام را متن ای جمله بین رواب  حسن و یدیهل شود. می
   اند: کرده تعری  صورت بدین را آن و اند نهاده

 آن و پهردازد مهی مهتن در موجود معنایی روای  به که است معنایی مفهوم انسجام،
  12کند. می جدا متن غیر از متن یک عنوان به را

 را دیگهر عناصهر تهوان مهی هها  آن کمهک بهه کهه دارد وجهود عناصهری تنمه در باورنهد ایهن بهر ها  آن
 برقههرار زمههانی انسههجام»، رو ایههن از رود. مههی شمههههار بههه زبههان نظههام از جزئههی ایههن و کههرد رمزگشههایی

 معتقهد وینسهکی گهوت 13«.باشهد دیگهری عنصهر بهه وابسهته عنصهری تفسهیر و تعبیهر کهه شهود می
 است:

 متنههی ههیچ امها، باشهند تههر قهوی یها و تهر ی ضههع انسهجام دارای اسهت ممکهن متهون
  14.داشت نخواهد وجود انسجام بدون

 اجتنهاب قابهل غیهر ای مقولهه متهون در پیوستگی و انسجام بحث که رسد می نظر به رو این از
 و هلیههدی نباشههد. موجههود آن در انسههجام از درصههدی کههه یافههت تههوان نمههی را متنههی هههی  و اسههت
 شهده ترسهیم نمهودار قالهب در کهه انهد نمهوده تقسیم اصلی بخش سهه به را انسجام عناصر حسن
  است.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                   

12. Cohsion in English, p 4. 

 . 110، صدرآمدی بر اصول ترجمه .13

 .4، صگرایی در زبان فارسی و انگلیسی بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیدگاه نقش .14

 عناصر انسجام

 افزایشی زمانی

 نقیضی سنجشی

 موصول شرطی

کیدی سببی  تأ

 ارجا 

 جانشینی

 حذف

 انسجام واژگانی انسجام دستوری انسجام پیوندی

 تکرار

 معنایی هم

 ضاد معناییت



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

110 110 

 یثمال ابوحمزه ی عا -1-3
 طریه  از انسهان دعاسهت. فطهری، های نیاز رفع و پروردگار با انسان ارتباطهای   شیوه از یکی 
 گهام نهویمع کمال و رشد سوی به بتواند تا بخشد تحکیم معبود با را خویش رابطه تواند می دعا

  فرمایند: می تعالی و تبار  خهداوند بردارد.
ون   َ ِجْبََاْد  َ س ََْمَکَ لَ َا    َ ذینَإ

ََ یَ َال   َکَْْس  َ ْنََِبرو ِت ََ  باد  َََِ  َ و ى  ْاش  ی  ََس  م  ن   ه  15ََ.داِشرینَج 

 تلقههی اسههتکبار نآ تههر  کههه ای گونههه بههه؛ دانهد مههی عبههادت را دعهها آیههه ایههن در سههبحان خداونهد
 بهه سهفارش ضهمن ،حسهن امهام بهه ای نامهه در علهی امهام اسهت. جههنم آن جهزای و شده
یافههت بها را ارزشهمند امههر ایهن در یههافتن توفیه  دعها،  کههه دانسهته برابههر الههی ههای گنجینههه کلیهد در
  بگشاید: خود روی به را نعمت درهای آن با تواند می

 کهردن دعها اجهازه تهو بهه کهه داده قهرار تو دست در را خود های گنجینه کلید خداوند
  16بگشایی. را خدا نعمت درهای دعا با توانی می کردی اراده هرگاه پس داد،

 نهزد در دعها اسهت. بهاالتری مراتهب دارای الههی اولیای نزد در دعا مفهوم و معنا است بدیهی
 در جامعیهت و غنی محتوای ازلی. محبوب به رسیدن برای جان، عم  از ستا فریادی ایشان
 طبه  دعها اسهت. ادیهان دیگهر دعاههای از اسالمی دعاهای تمایز وجه ن،انسا زندگی ابعاد ه هم
 «ثمهالی أبهوحمزه» دعهای هها دعها ایهن از یکی است. عبادت بهترین سجاد امام نورانی بیان
 تهداعی را قرآنهی ههای آمهوزه نهوعی بهه که است ارزشمند و واال معانی و معارف از سرشار که است
  کند. می
 حیههرت، توجههه،» از: سههتا عبههارت کههه دارد مرحلههه چنههدین الهههی، تقههرب مسههیر در دعهها ایههن 
 ایمههان، ههها، وازدگههی بررسههی و ههها خسههتگی بههه توجههه و طلههب اعتههذار، اقههرار، قصههد، حمههد، امههن،

 در کههه صههادق یقینههی و باشههد قلههب همههراه و مباشههر کههه ایمههانی و جههامع هههای خواسههته توحیههد،
 آن شههرای  بههه توجههه بهها العابههدین زیههن امههام 17«.نباشههد دروغ و باشههد نشسههته خههود جایگههاه
 ایشهان انهد. جسهته بههره دعا سالح از بود، ایشان عهده به که بزرگی رسالت استمرار برای روزگار،
 اسهتواری، زیبایی، نهایت در - ستا فراوانی اخالقی و اعتقادی معارف شامل که - را دعا این

                                                   
 .60سوره غافر، آیه  .15

 .31، نامه نه  البالغه .16

 .138 -140بوحمزه ثمالی(، ص)مروری بر دعای ا بشنو از نی .17
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 در ثمالی أبوحمزه از نقل به معبود، با یشنیا قالب در انسان، نیاز مورد امور تمام به وافی و جامع
  18خواندند. می رمضان  مبار ماه سحرهای تمام

 یثمال حمزه ابو یدعا در انسجام یشناخت ییبایز یها مؤلفه لیتحل. 2
 ی ستور انسجام. 2-1
 ارجاع. 2-1-1
 کههه معناسهت بهدین مههتن، انسهجام عوامهلتههرین  مههم از یکهی عنههوان بهه reference)) ارجها  
 مههدد دیگههری عناصههر از بایههد آن تعبیههر بههرای و نباشههد ممکههن خههود خههودی بههه عنصههر یههک سههیرتف

 اشهههاره اسهههم و موصهههول اسهههم ضهههمایر، شهههامل دارنهههد، نهههام مرجعهههدار کهههه عناصهههر ایهههن» جسهههت.
 دو بهه خهود کهه (Endophoric reference) متنهی درون ارجها  اسهت: نهو  دو ارجا  19«.هستند

 شود. می تقسیم مرجع( )پس مابعد به ارجا  و (مرجع )پیش ماقبل به ارجا  ه گون
  دارد. قرار ارجا  عنصر از قبل مرجع که است جایی ماقبل: به ارجا  ال (

   دارد. قرار ارجا  عنصر از بعد مرجع که است جایی مابعد: به ب(ارجا 
 قهرار مهتن از خهارج در مرجهع کهه است ((Exophoric reference متنی برون ارجا  دیگری و 
  است. شده واقع آن در متن که است محیطی و موقعیتی به بسته آن فهم و اشتهد

 موجهب توانهد مهی )متنهی( متنهی درون ارجها  تنهها کهه رسهد مهی نطر به ضروری نکته این ذکر 
 و آورد مهی فهراهم را متن گیری شکل موجبات انسجامی رواب  این وجود زیرا شود؛ متن انسجام

 بافههت بهها مههتن پیونههد سههبب و دارد نقههش مههتن تولیههد در )بههافتی( تنههیم بههرون ارجههها  مقههههابل در
  20است. موقعیت

 ی:ثمال ابوحمزه یدعا در ارجاع از ییها نمونه
ب َ َ ِالهرَ- ِمررَفر َ نررََ یَْر  َِن    َََ َِاْحسرانََِو  ررغََ  ََآاَُیص  ْهررَو  و   َن  ْنَایرفَ َآاَُیرربکَ َ ِباْسرمَت  رران َم  ب  َِفرر َر 
نَْ ََِهَِبِاْحسانََِایالا   ىََِو  ض   ف  ََِهَت  ِمََو  ََِهَِن   عار ََو  ْفِوََال َِهَاْلِشآ ََِف َ لَ)هو(ا  ََِهََ  ِمَکَ َو  21ََ.ِهَآ 

                                                   
 .67، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .18

 .89، صشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بالغی و نقدی عربی قدیم زبان .19

20. Cohsion in English, p 37. 

 .68، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .21
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 یمتن درون ارجاعات (الف
 مرجع نوع ارجاع عنصر ارجاع 

 الهی درون متنی)پیشین(  « َ  »، ضمیر «َت »ضمیر مخاطب 
 من متنی)پیشین( درون ضمیر هاء، ضمیر غائب هو

 یمتن برون ارجاعات (ب
 مرجع عنصر ارجاع
 امام سجاد «یاء»ضمیر شخصی 

رْولَایرَ- َم  لَی  ىَ َ ىرید  َْیرَ  رََ  ب  ح  رَ و  َل  رفََ  َْیرِالَ َ  یع   َََ راو  ن  ََا  لَِمرْنََواِثرق  َََِ ىرید  لل  َِبررا   ََ
سا َِکَو  فَِمْنََن  َََِِال َ  یع   َ فا َع  ََ)أنا(ََ  ْدَرو  َا  رَایرَک  ََیای َِس   َ رْاََِبِىسرا رَق  س  ْشآ  َ)هو(ا  ََه  ره  ْنب  َذ 
َ ِ ب  ناجَر  َََیا  ْىب  ق ََْاَقَ َِبق  ْوب  َ)هو(ا  ََه  ه  ْآم  ََ)أنرا(َ.ج  ْدَرو  َا  ََایرَک  ِ ب  َِاذاَشآِئفراََُاَُیرراِجََراِغبراََُراِهبراََُر  اَ  َیَْر  ْولَت  َم  ََی  نو  َبذ  ََی  َْ ِز َف  اَ َ ِاذاَوَت  َیَْر  َکَ ت  م  َآ  ِمْ َََ  َط  ََت  َْ ِا ْوََف  ف   ََ ََت  خ  ََآ َیَْف  ََراِحم  ََو  َْ بََِْا رذ    ََ َت 
َ غ  .َآ َیَْف  22ََظاِلم 

 متنی درون ارجاعات الف(
 مرجع ارجاع نوع ارجاع رعنص

 َمْوالَى  (نیشیپی)متن درون « » مخاطب ریضم
دى متنی)پسین( درون « »ضمیر مخاطب   َسّیِ

 لسان متنی)پیشین( درون «هاء»ضمیر 
 قلب متنی)پیشین( درون «هاء»ضمیر 

 ذنب متنی)پسین( درون «هو»ضمیر مستتر 
 جرم متنی)پسین( درون «هو»ضمیر مستتر 

َ  «  »ب ضمیر مخاط دى، َرّبِ  متنی)پسین( درون در َاْدعو   َسّیِ
 َمْوالَى  متنی)پیشین( درون «َت »ضمیر مخاطب 

 متنی برون ب(ارجاعات
 مرجع عنصر ارجاع

 امام سجاد «یاء، أنا، ت  »ضمیر شخصی 
َ-ََ ررم   ه  لى  ََ لررَاْغِفررْآََ)أنررت(َا  ََو  َِلواِلررا  )أنررت(َی   مََْو  مررااْرح  ب َ َمرراکَ َه  ررغَ نایررر  همرراَِاْجزََِ)أنررت(َآاَُیص 

َ َِ ََِاْحساناََُِباِلحسا َبََِو  ْفآانُا.َئاِتَی َِالس   23َغ 

                                                   
 همان. .22

 .70همان، ص .23



 لیتحل
ؤلفه

م
 ییبایز یها 

اخت
شن

 ی
جام

انس
 در 

الم
ک

 
 یدعا

مزه
بوح

ا
 

 ... یثمال

 

 

113 

 متنی درون ارجاعات الف(
 مرجع نوع ارجاع عنصر ارجاع
ّمَ اَ  درون متنی)پیشین( «أنت»ضمیر مخاطب   لّله 

 الوالدین درون متنی)پیشین( «ال »، ضمیر متصل «هما»ضمیرغائب 

 متنی برون ب(ارجاعات
 مرجع عنصر ارجاع
 امام سجاد «یاء»ضمیر شخصی 

 در را نقههش بیشههترین «ارجهها » کههه نمههود اّدعهها چنههین تههوان می دعهها از فرازهههایی بههه نگههاهی بهها 
 کهاف( و )أنهت ضمایر متنی درون ارجا  ارجاعات، میان از کند. می ایفا متن در انسجام ایجاد
 و «رّبهی» ،«مهوالی» ،«اللههم» ونهمچه هایی واژه با دعا متن در و است خداوند دو هر مرجع که -
 امهههام خهههاص توجهههه و نگهههاه گهههر بیهههان خهههود ایهههن و دارد را فراوانهههی بیشهههترین - انهههد شهههده ذکهههر ...

 ارجاعات میان از است. متناسب دعا چارچوب با و بوده سبحان خداوند مقام به معصوم
 امهام دو هر مرجع که دارد اختصاص «متکلم یاء» و «أنا» ضمایر به فراوانی بیشترین متنی، برون
  است. سجاد
گرچه   درخهور ه نکته امها، است موجود دین، پیشوایان از ماثور ادعیه اغلب در ارجاعات این ا
 بلکهه کنهد، اثبهات را آن انسهجام تواند نمی متن در ارجاعات این یافتنفق   که است این توجه
 و کههرده وصههل هههم بههه وار زنجیههره را عبههارات دعهها، مههتن سراسههر در ارجاعههات ایههن بههاالی بسههامد
  است. نموده یکپارچه و منسجم را آن ساختار

  ینیگزیجا. 2-1-2
 از سههتا عبهارت و کنهد مهی کمهک مهتن انسهجام بهه کهه اسهت ههایی روش از یکهی جهایگزینی 

 دیگههر عنصههری جههایگزین مههتن در عنصههری آن طههی و گیههرد مههی صههورت مههتن درون کههه عملیههاتی
 لحهاظ بهه جانشهینی انهوا   . بنها بهر ایهنمعانی نه؛ ستا واژها بین ای رابطه جانشینی 24شود. می

 آن در کههه سهتا  ای رابطهه جههایگزینی کهه اسهت معتقههد هلیهدی انهد. شههده بنهدی دسهته دسهتوری
  25«.شود می گرفته کار به خصوص به عنصر یک تکرار جای ...به شمارنده نوعی»

  فرمایند: می - است احههدیت رگاهد به امیددرباره  که - دعها از بند یک در سجههاد امهام 
آا  َ ف  َا  ََایَک  ِ ب  خَ َر  ْوَت  ناَا  ن  نو  َظ  ِىف  خْ نرای َِت  َنمال  رَب  رَایرَلَ ک  َیرک  رَم  ى  َیَْف  نراَهرذاَس  ن   َِبرَظ   َََ هرذاََلَو 

                                                   
 . 39، صداالتساق و االنسجام فی روایه سمرقن .24

25. Cohsion in English, p 89. 
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َیف ناََ  م    26ََ.ط 

ْخِله   » جمله تکرار جای به بند این در ایشان َننها ت  نو  َخ  َاْو  ظ  هت   «ذاهه» شهاره اسهم از «آماَلنها ب  ّیِ
 دیگههر جهای در همچنهین اسهت. جسهته نیهازی بهی آن دوبههاره تکهرار از کهار ایهن بها و انهد گرفتهه بههره

کهرم پیامبر و خدا رضایت موجبات که - است بهشت به رسیدن خواستار  فهراهم را اسهت ا
  گویند: می چنین - کند می

ِنرَ ِاله  َ ْى ْدش  َا  َْ رار ََ ِا فرَالن  ََ ف   َ ور ََذِلر رر  ََِس  و  را   ََ ََک  ِنراََِو   َ ْى ْدش  َا  َْ ََ ره  ن   فراْلج  ََ ف   َ ور ََذِلر رر  َس 
بَِ َی َِن   َََ اَو  ن  ََا  ََو  َِ ََا م  ى  َْ ََا    َ ور ََا  ر  بََِس  َی َِن   َََ ب   ح  َیَِْالَ َا  ورََِِمْنَََ  ر  ََِس  و  ا   ََ 27ََ.ک 

ْن َاْدَخْلَتِنهی اِ  َو  ،ِاْن َاْدَخْلَتِنهی الّنهارَ » جمهالت تکهرار جای به سجاد امام ها عبارت این در 
َه اْلَج   جمهالت بهرای جهایگزینی قابلیهت خهود واژه این که اند گرفته کار به را «ذلک» اشاره اسم «ّنَ

 محبههت و رحمههت دیگههر بههار خههود، قبههل الفههاظ تکههرار از شههدن مههانع کنههار در و دارد را خههود ماقبههل
 مههتقن بسههیار خواسههته ایههن بههر سههجاد امههام دلیههل» گههذارد. مههی نمههایش بههه اش بنههده را خداونههد
  فرمود: که نبسته خود حبیب بر را پیمان این خداوند مگر، است

َ ََو  وف  س  َ.َفَآض  ََِربَ ََیط یَ َل 

 چگونهه و بهاشد دوزخ در او امت از یکی که شود راضی بزرگوار آن که است ممکن چگونه پس
  28شوند؟ مهی بهشت داخهل او امت که زمهانی نشود مسرور
  فرمایند: می سجاد امام دیگر جایی در 

ْمَاْرَ نََْهِذِهََ فَح  ََایالا   ْرب  ََ غ  ََو  ْنا  ْوِتَََِ َکَ َالْم  ََ ْرب  ْبآََِ فََِو  تَاْلق  ْحرا  ََ... و  رْمََو  َذِلرَ فرَاْرح   ََ
ایَْاْلبَ  ََِاَیِتَاْلج  ْرب  َ  َ غ  ََلَح  ْاِنس   َ ْس ََا  َآَِیَِْبغ  29ََ.ک 

 تههوان مهههی - اسههت قبههر در وحشههت و تنهههایی ه لحظهه بههرای دعهها حههال در امههام کههه -بنههد  ایههن در
 است. شده «القبر» ه واژ جانشین «ِد یاْلَجد ِت ْی اْلَب » ه واژ که فتگ

 بهه گونهه ایهن کنهد، مهی طلهب خداونهد رضهای را خهویش عمل پاداش که آنجا سجاد امام 
  هاست. خواسته ه هم ورای خداوند رضای که سازد می متبههادر ذهن

                                                   
 .69، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .26

 .75همان، ص .27

 . 590، صعش  و رستگاری )شرح دعای ابو حمزه ثمالی( .28

 .74، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .29
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-ََ م   ه  لى  ََا  ٍْ ب   ق  ََ ِمنَ َت  ٍِ َْ
ا  ََیرکَِْذََو  ْعََو  ََاْرف  َد  ج  ََ ر  ط   ح  ََیِوْزرَو  ْذََلَو  طَ ْآنکَ ت  َیِبخ  ََ ئ  ََو  ٍْ ر َاْج  

َ واب  ِىسَث  جْ ََ م  ََو  واب  ْنِطقَث  ََ م  ََو  رواب  َرآئَث  َِرضراَ د  ََک  رَو  ن   َاْلج  ََه  ِطنرَو  َْ ََایرَ ا  ِ ب  مَر  َیرج  َمراَع   ََ ْل ا  َس   َََ ْضىََِِمْنََ ِزْدنَو  َف  َیَِْالَ َ ِانَ ََ   َََ ََایَراِغب  ب   .یاْل ال مَر  30ََن 

 تکهرار را خهود ههای خواسهته تمام کوتاه جمله یک ایراد با پرمغز، دعای ازبند  این در امام 
 کردم درخواست را آنچه تمام یعنی (َک َسَاْلت   ما َع یَجم َرّبِ  ای ی)َوَاْعِطن کند می عرض و کند می
 فضهل از را آنهها ه همه و کشهانیده بهاالتری ه مرتبه بهه را تقاضها کهه  این آن از مهمتر و بفرما عطا من به

 و فضهل از خواسهتارم تهو ازکهه  آن از بهیش یعنی (َک َفْضلِ  ِمْن ی )َوِزْدن است خواستار خداوند وکرم
 امههام اسههت. خههود پههیش هههای خواسههته ه همهه جههامع «جمیههع» واقههع در 31بیفههزای. مههن بههر کرمههت
 اسهت گرفتهه بههره انسهجام عامهل ایهن از جها سهه در ثمهالی أبهوحمزه شهری  دعهای در سجاد
   دارد. نقش دعا انسجام در ها واژه تکرار از شدن مانع با ایگزینیج وعامل

 حذف. 2-1-3
 کهه باورند این بر حسن و هلیدی دارد. مشارکت متن انسجام در جایگزینی همچون حذف 
 بهه را عنصهری یها عبارت ساختارشان، ه واسط به که هستند عناصری و جمالت حذف، از مراد

 تعههههری  «تههههی بههها جهههایگزینی» معهههادل را حهههذف هههها  آن کننهههد. مهههی تهههداعی فهههرض پهههیش عنهههوان
. یافهت حهذف ایجهاز مبحث در و بالغی کتب در توان مههی را بحث این ه ریش البته 32کنند. مههی

 بههه معنههوی، یهها لفظههی ه قرینهه وجههود بهها جملههه از بخشههی ذکههر از خههودداری حههذف ایجههاز از مقصههود
 ایهن در شناسههان زبهههان امههروزآرای  کهه کهرد ادعهها تهوان مههی و 33است. خاص بالغی هدف خهاطر
 کهالم دربایهد  کهه اسهت معتقهد اثیهر ابهن است. گذشته شناسان زبان وعلما  نظرات ادامه زمینه،
 از 34اسهت. لغهو و بیههوده کهالم آن، عهدم صهورت در کهه باشهد داشهته وجهود محذوف بر ای نشانه

 مهههتن عناصهههر ایرسههه ه وسهههیل بهههه هلیهههدیآرای  در شهههده حهههذف عنصهههر تشهههخیص کهههه آنجهههایی
 مشههتر  نقطهه کنهد، اشههاره محهذوف بهه کهه ای قرینههه و نشهانه وجهود، واقههع در، اسهت پهذیر امکهان
 معنهایی ه رابطه عناصههر میهان حذف، است. حذف ایجاز و انسجام عامل یک عنوان به حذف

                                                   
 . 76همان، ص .30

  .630)شرح دعای ابو حمزه ثمالی(، ص عش  و رستگاری .31

32. Cohsion in English, p142.  

 . 180، صجواهر البالغه .33

 . 436، صأسالیب المعانی فی القرآن .34
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 35شهود. مهی حههذف عنصههری آن در کههه اسهت دسهتوری -واژی ه رابطه یهک بلکهه کنهد؛ نمی برقرر
 دعها مهتن در حهذف از ههایی نمونهه بهه ادامهه در باشد. جمله یا فعل اسم، تواند می فحذ عنصر
 است: شده اشاره

ََایَ- ِ ب  ْنََر  َم  قام  َم  بََِهذا َلذ  )هذاََ  ََو  قام  ْن(َم  جار ََم   َ ِمرکَ بََِاْسر َآ  )هرذاََ  ََو  قرام  رْن(َم  ََم  ِلرف  َا 
َِاْحسانَ   َََ ََو  م  َِن    َََ رذَو 

َال   رواد  َاْلج  ْنرت  َیضریَ لَیا  ْفرَق   ََ َو  ََک  ْنرت  )ا  ََو  رواد  رذَاْلج 
رَلَ(یال   َی  ص  َْنق  ْضىَ  َف   َََ ْنت  )ا  ََو  واد  ذَاْلج 

ََلَ(یال  
  ٍ ِق ََ َت  ْحم  َر   َ.َ

ْمََ- نََْهرِذِهََ فَاْرح  َرَایالرا   ْرب  رْم(َ غ  )اْرح  ََو  ْنرا  رْوِتَََِ َرکَ َالْم  رْم(َ ْرب  )اْرح  ْبرآََِ ِفرَو  تَاْلق  ْحرا  َ و 
ْم( )اْرح  ْحِاََ فََِو 

ََالى   ْحا  36ََ. و 

ه واسهط بهه کهه شهده ایجهاد مهتن در شهکاف نوعی واقع در افتاده اتفاق حذف که جاهایی در 
 همههان ایههن و فهمیههد سههادگی بههه را محههذوف ه واژ تههوان مههی شههده ذکههر مههتن در تههر پههیش کههه یقراینهه  

 یهک طریه  از یعنهی؛ شهود مههی ایجههاد جملهه در حهذف ه واسهط بهه کهه است پیوستگی و انسجام
 یبنهد در سهجاد امهام داد. تشهخیص را محهذوف عنصهر بتهوان اسهت ودموجه مهتن در کهه عنصر
 کند: می مناجات خویش معبود با گونه این دعا، این از دیگر

-ََ م   ه  لى  ََ ِانَ َا   َ ى  ْسئ  ْبآاََُا  مَص  ىَ َ ) ِانَ َوَلَُیج  ْسئ  َا  جاََُ(َ  آ  رَف  ىَ َ و) ِانَ َباَُیق  ْسئ  َا  ولََُ(ََ  َصراِدقاََُق 
َ ىَ َ )ِانَ َو  ْسئ  َا  ظَْراََُجاَ َ(َ  ىَ َماَُیَ  ْسئ  َا  ََایََ  ِ ب  ََر  رِهَکَ َِآَْیراْلخَ َِمن  ِ

ََمراَى  ِىْمرت   َََ مراَِمْنره  رْمََو  رْمََل  ى  َْ َا 
ْسئ َىَ ا   َََ م   ه  ََِمْنََالى  ىَ َمراَآَِْیرش  رئ  َس   َََ ََِمْنره  براد  ََِ ََک   َ راِلحو  ََایرَالص  رْنََآ َْیرش  ََم   ٍ رِئ ََس  د  ْجرو  ا  رْنََو  َم 

ط  َْ ِطنَا  َْ ْؤلَ ا  ْفسرَ فرَ س  ََ ن  ِطنرَو  َْ رَ )وا  ْهىر َ( فرَ ْؤلس  ِطنرَا  َْ )وا  رْؤلَ و  َ( فرَ س 
َ ِطنَواِلا    َْ )ا  ْؤلَ و  ا َ( فَ س  ل  ِطنَو  َْ )ا  ْؤلَ و  ََ( فَ س  ٍِ ْه

ََا  زان  ََ ح  ِطنَو  َْ ْؤلَ )وا  َ س 
َیفَ ِاْشوانَ( ف ْرِغْاََوََ  ََ ا  ْظِهْآََ ایََْ  ا  تَو  و   ر  ْصِىْحََ م  ا  مَو  َیج  ْحوالَع  37َ. ا 

 - نیسهت بهرایش سهاحلی کهه - خداونهد کهرم و قهدرت ریاید برابر در را خود سجاد امام -
 روی بهه را هها در تمهام و فراخوانهده ضهیافت بهه را او که است کسی همان خداوند و کند می تصور
 کههههگونههه  همههان 38اسههت. نمهههوده تضههمین را اجههابتش و کههرده امهههر درخواسههت بههه را او و گشههوده
 در اند. شده رمزگشایی موجودقراین   به که ددار وجود حذف از ای نمونه همبند  این در بینیم می
 و فعههل جملههه، حههذف غالبهها و دارد وجههود حههذف از بسههیاری هههای نمونههه ارزشههمند دعهههای ایههن

                                                   
 . 21، صلسانیات النّص  .35

  .69، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .36

 . 74صهمان،  .37

 . 326، صمائه مبحث و مبحث فی ضالل دعاء أبی حمزه الثمالی .38
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 دعهها ایهن در تنههایی بهه اسهم حههذف و است شده دعا متن در انسجهام موجب که است حروف
   شود. نمی دیهده
 یواژگان انسجام یها مؤلفه. 2-2
 انسهههجام ایهههن اسهههت. واژگهههانی انسهههجام مهههتن، در انسهههجام ایجهههاد ههههای شرو از دیگهههر یکهههی 

 واژگهانی ههای واحهد کهه ایسهت رابطهه بهر مبتنهی و اسهت مهرتب  و مشهابه های واژه حضور حههاصل
 توانههد مههی روابه  ایههن واسهطه بههه مهتن و دارنههد، یکههدیگر بها شههان معنهایی محتههوای لحهاظ بههه زبهان
 تضههاد و معنههایی هههم تکههرار، واژگههانی، انسههجام هههای مؤلفههه 39بگیههرد. خههود بههه انسههجام و تههداوم

 را خههود خههاص شههناختی زیبههایی کههارکرد وجههوه، ایههن از یههک هههر کههارگیری  بههه کههه اسههت معنههایی
یهههت بهههر تکهههرار کهههه ترتیهههب بهههدین داراسهههت؛ کیهههد  مهههذکور دعههههای مههههوضوعی محور  و کنهههد مهههیتأ

بههرای  معنههایی، تضههاد و افزایههد مههی آن بههه کالمههی تنههو  پیشههین، ه مشخصهه بههر عههالوه معنههایی هههم
 کند: می عمل اند گرفته قرار هم با تقابل در که ای واژه دو معنای سازی برجسته

 تکرار. 2-2-1
 عهین یها و قبلهی ههای بنهد از عناصهری سهرگیری از معنهای به انسجام ه نظری در اصطالح، این 
 ای واژه کهه دههد مهی رخ هنگهامی تکهرار 40شهود. مهی تکهرار نیهز بعهدی ههای جملهه در کهه است بند
 باشههد. نداشههته وجههود تفههاوتی معنههایی و آوایههی نظههر از واژه، دو آن بههین و شههود تکههرار مههتن در عینههاا 

  کند: می تعری  گونه این را رابطه این 41سالکی
 امها انهد؛ شهده تکهرار بهار یهک از بهیش کهه دارنهد وجهود بسهیاری های واژه متن یک در

 از بسهیاری اسهت. آن مههم ههای ژهوا تکهرار شهود، مهی مهتن انسهجام سهبب کهه آنچه
 مههتن، در اسهت ممکهن ربه  حهروف و اضههافه حهروف همچهون دسهتوری، ههای واژه
یههاد  تههأثیر مههتن، انسههجام در ههها واژه ایههن هرچنههد. باشههند گرفتههه قههرار اسههتفاده مههورد ز

کید ها واژه این بر نظر مورد نقش در اما گذارند،  که های واژه فق  بلکه، شود نمی تأ
  هستند. انسجامی نقش دارای متن در اند، معروف متنی های واژه به

 دعهها مههتن در کههه پههردازیم مههی هههایی واژه ذکههر بههه ابتههدا ثمههالی أبههوحمزه دعههای مههتن در رو ایههن از
یههت دارای  تکههرار یهها و کنههد پیههدا نمههود واژه خههود تکههرار صههورت بههه توانههد مههی تکههرار هسههتند. محور

                                                   
39. An Introduction to Functional Grammer, p 310. 

 . 155، صشناسی متن نی زبانمبا .40

41. Text and Discourse Analysis, p5. 
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هّمَ »هها  واژه ایهن از یکهی آن. مشتقات  تکهرار دعها مهتن در بهار 120 خهود مشهتقات بها کهه اسهت «َالّله 
 بها که - تکرار این و داراست را محوری و اصلی نقش خداوند دعا، در است بدیهی است. شده

کی - گرفته صورت معبود از رحمت و مهربانی و شفقت طلب منظور به  بسامد، بیشترین  از حا
   است. قضیه این

 موالی سیدی یاله یا رب   اللهم اسماء خداوند
 5 25 16 25 25 بسامد

 بههه ... و «سههیدی» ،«رّب  یهها» ،«اللهههم» هههای واژه از یههک هههر، بینههیم مههی بههاال در کههه طههور همههان
گانهه صورت  و « رب» بها را عبهارت از بسهیاری سهجاد امهام انهد. شهده تکهرار مهتن در بارهها جدا
 تنهها تقریهر و ایضهاح بهرای تکرار و است حال مقتضای که فرموده آغاز « اللهم» با را دیگر بسیاری
 انسهجام موجبهات جهانبخش و بخهش لهذت تکهرار ایهن، دیگهر سههوی از ورجها اسهت  و امید مبدأ
  گویند: می مغز پر یدعا این از دیگر یبند در سجاد امام است. آورده فراهم را متن

-ََ و  تََِف  ز   ََِ ََایََ  ْوََیای َِس  نَل  ْآت  ت   ََماَ ان  ِآْحت  َبابََِِمْنََب   َََ َکَ َلََو  ْفت  ْنََف  ِقرََ 
ى   م  َت  راََ  َاْنت  ر َِلم  َِالَ     ََ ْ ِآفَ َِمن  ِدََِهَالْم  َِبجو  ََک  ِمَکَ َو  َآ   َََ ََو  ْنت  ََا   ٍ َِ ََِلماَاْلفا اآء  َت  ب  ِ ذ  ْنََت    ََم  اآء  ََِبمات  ارآء  َْیرکَ َت  َف 

َ اآء  ََت  ََو  م  ْآح  ْنََت  ََم  اآء  ََِبماَت  اآء  َیَْکَ َت  ََف  اآء  ََلَت   ٍ ْسئ  ْنََت  َِفْ ىَََِ   َََ ََلَو  ع  ناز  ىََْف َت  َِکرم   َََ َو 
اار ََل َت  ْمآََِف َک  َا  42ََ.ک 

 بعهد و آورده در دعا لسان به را قرآن حقای  از سلسله یک ،بند این در العابدین زین امام 
گههر» کههه کنههد مههی یههاد دسههوگن پروردگههار عههزت بهههکههه  آن از  برنخواهههد روی او آسههتان از، شههود رانههده ا

 - عزوجهل - او کهه رسهاند: مهی چنهین درگهههاه، آن بهر را خهود اصرار و نکردن رها علت پس«. تافت
 مکهرر تعهالی خهدای کهه اسهت روشهن بسهیار قهرآن در ایشهان فرمهایش گهواه و اسهت یشاء لما فاعل
 را هرچههه سههبحان خداونههد کههه کنههد مههی تثبیههت را مطلههب نایهه و یشههاء مهها یفعههل اهلل إن فرمههود:
 و اراده از خههارج امههری هههیچ کههه مطلههب ایههن بیههان بههرای امههام 43دهههد. مههی انجههام، بخواهههد
 بها چنهین دیگهر یبنهد در ایشان اند. کرده تکرار بارهفت  را «تشاء» ه واژ، نیست خداوند خواست
  کند: می مناجات خویش خدای

-ََ ْبکررَلََ مررالَو  ََ ا  ْدرَلَو  َکرریَ َمرراَِالرر َیا   َ صررَو  ََیریم  ر َو  ْفسررَا  نَ ن   َ خرراِد ََ ت  رراَ َو  َ امی 
ن خاِتى  ََ ت  ْاََو  ْتََق  ق  ف  ََش  ْنا  ْاسََِ ََ ر  ْجِنح  َا  ْوِتََه  مالَالْم  ْبکَلَ ف  ِجََ ْبکاَ َ ا  رو  ْفسَِلخ  ْبکرَ ن  َ ا 
َ ْىم  ْبررَِهَِلظ  ْبکرَیق  راَِقَیِلضرَ ا  ح  ْبکرَیل  رؤاِ ََ ا  نََِْلس  رم  ََآَ ک  راََِآَ کیرنَ َو  َای  ْبکرَی  جرَ ا  رو  َِمرْنََ ِلخ 

                                                   
 . 72، صاإلقبال باْلعمال الحسنه .42

 . 194)شرح دعای ابو حمزه ثمالی، ص عش  و رستگاری .43

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa.html
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ْبر ْرََیق  لَاناَُیَ  ىَ ِثْقىَحاِملََُلَُیذ  ْهرَ َ  44َ.یظ 

 و گهر بیهان ایشهان سهخنان ایهن. است« یابک» ه واژ، شده تکرار دعا متن در که واژگانی دیگر از 
 و پیشهرفت در آن نقهش و قیامهت و قبهر و مهرگ حقانیهت بهه معرفت روی از  گریه و سوزدل آور پیام
  است. شده نیز متن انسجام موجب معنا، این انتقال کنار در که است انسان معنوی رشد
 تکهرار از ای نمونهه بهه که است شده تکرار عیناا  عبارت یک گاهی و واژه یک گاهی دعا این در
 شود: می اشاره عبارت

-ََ ىَ َیای َِس  َیََْ  لََ  و   ََ م    اَو  م   َ  ْ ََیم  جآئَو  ََ ر  ََو  و  ََ ىک َ ت  حََْو  ََِِبآ  َم  قََ 
ى   صَ ت    َیت  َََِب  ْحم  َِبآ   ََ

ْنَ ََم  اآء  ََت  ْهاَو  ََِکَ بََِیت  َآام  ْنَََ  .َم  ب   حِ 45َت 
-ََ ىَ َیای َِس  َیََْ  لََ  و   ََ م    اَو  م   َ  ْ ََیم  جآئَو  ََ ر  ََو  و  ََ ىک َ ت  َََِو  ْحم  َِبآ  قََ 

ى   ََ ت    َِبِفناِئرَو   َََ رط   ح  َا 
ْحى ََ ر  ِدََو  َِبجو  ََک  ْقِصا  ََا  ِىب  ََ ط  ِمَکَ بََِو  َآ  ََیاَ ََ  ِ ب  ََر  ح  َِ ْف  َ ْس َآئَا  ََ د  ََو  ا  َیَْل   َََ ْرجو  ََا  46َ. فاق 
َ 46َ. فاق 

 و اسهت پرداختهه تکهرار بحهث بهه «اطنهاب» عنهوان تحهت بالغهت، علم که است ذکر به الزم 
یهادت یعنههی اطنهاب گههر ای. فایهده بههه رسهیدن منظههور بهها معنهه بهر لفههظ ز یهادت در ا ا معنهه بهر لفههظ ز
 47نههد.ا کههالم عیههوب از دو هههر کههه شههود مههی دهنامیهه «تطویههل» یهها «حشههو» نشههود، حاصههل ای فایههده
ل َک ْیههَعلَ ی دّیِ َسهه» عبههارت َعههّوَ ْعَتَمههد َو ی م  قهه َک ِبَرْحَمِتهه َو ی لّک  َتههَو  َو ی َرجههلئ َو ی م   جههای دو در «یَتَعّل 
 اهمیهِت  نظهر از تکهرار سّر  که  این یکی: نمود تفسیر وجه دو به را آن توان می و است شده تکراردعا 
 خواسهتار سهجاد امهام کهه باشد نظر این از شاید تکرار، دیگر وجه و است توکل و اعتماد مقام
 عرضهه خداونهد بهر توکهل و اعتمهاد اعتبهار بهه است، آورده دعا ادامه در که را مطالبی که ستا آن
 مهتن در مخهل تنههها نهه تکهرار ایههن کهه گفهت تهوان مهی شهده ذکهر مطلهب بهه توجهه بها 48باشد. کرده

 مفههوم و معنها یهک بیهانبهرای  سجاد امام بلکه شود، نمی هوبمحس تطویل و حشو و نیست
 موجهب و اسهت جسهته بههره آن از اتکهاء و امیهد مرجهع تنهها عنهوان بهه خداوند معرفی یعنی، واال

   است. شده دعا متن انسجام
 بههه خداونههد از طلههب در ایشههان اسههت، متفههاوت عههادی مههردم بهها امههام طلههب و خواسههت
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 حه  کنهد؛ مهی طلب را پیامبر قبر زیارت و خدا خانه ح  و نگرد یم روزمره های نیاز ماورای
 پها بهه مطلقهی نیهاز بهی بههرابر در کهه مقهدار بی موجودی خاستن پا به است؛ گردیدن و خاستن پا به

 گهههردش بهههه آن دور پیوسهههته و یافتهههه را محبهههوب خانهههه کهههه ای والهههه عاشههه  گهههردش و خیهههزد مهههی
  است: خواستار را دعا این مرتبهسه  معصوم امام و 49پردازد. می

ْقناَ- اْرز  ََنو  ج   َََِیَْبَ َح   َََ َار َیزََِو  ْبآََِه  بََِق  َی َِن  واتَ ََ  ى  َص   َََ ََ َو  ْحم  َر  تَ ََ  ْغِفآ  م  َو   َ.50َ
-ََ ْقنررَو  ََ اْرز  ررج   رریَْبَ َح  ََِ ررآامَََِ  ََهررذاََاِمنرراَ فررَاْلح  ررَ فررَو  َک  ِ

َََررامَ ٍَ  َار َیررزََِو  ْبررآََِه  بََِق  رررن  ِ َی   َََ َو  51َ.ِهَاْلِئم َ 
-ََ قََْو  ََ نراْرز  ررج   ریَْبَ َح  ََِ ررآامَََِ  ََهررذاََاِمنراَ فررَاْلح  رَ فررَو  َک  ِ

َََررامَ ٍَ  ْقنررَو  َِمررْنََواِسرر اََُِرْزقراََُ اْرز 
ْضىَِ َف  52َََاْلواِسِع.ََ 

 کهار بهه حه  توفیه  طلهب یعنهی، مههم امهر یهک بهرای را تکهرار دیگهر بهار العابهدین زیهن امام
کهرم پیامبر که الهی ه فریض این ح ، است. بسته  و دانهد مهی گناهههان زشآمهر مهوجب را آن ا
 فرمایند: مههی

 خهوبی بهه را طهواف نمهاز رکعهت دو و کنهد طهواف خانه این دور به بار هفت کس هر
  53.شود آمرزیده گناهش دهد، انجام

 حفهظ عامهل را حه  صهادق امهام دارد. واال جایگهاهی مسهلمانان بین وحدت تحکیم در
  فرمایند: می و کند می معرفی دین

  54برپاست. دین ،برپاست کعبه تا
 گرفتهه کهار به دعا جای چند در الهی، واجب امر یک بیان خدمت در را تکرار سجاد امام

  است. یکپارچه و منسجم متنی آن، حاصل که
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  عا. نمو ار فراوانی واژگان تکراری پر بسامد  ر متن 1

 ییمعنا هم. 2-2-2
 همدیگرنههد. معههادل و مشههابه معنهها نظههر از کههه شههوند مههی بههرده کههار بههه مههتن در هههایی واژه گههاهی 

گهرچه هها  آن بین مطل  معنایی هم واقهع در و هستند متفاوت یکدیگر بها حهدودی تا ها واژه ایهن ا
 هلیهدی کننهد. مهی منتقهل مخاطهب بهه را معنها ه حهوز یهک کهه کهرد ادعها توان می اما ندارد، وجود 

 معنههایی بههار بهها واژههها ایههن زیههرا دانههد؛ مههی مههتن در انسجههههام ایجههاد هههای راه از یکههی را معنههایی هههم
 بههه مههتن پیوسههتگی موجهب و کننههد مههی عمههل واژه یهک ه مثابهه بههه مههتن کهل در، دارنههد کههه یکسهانی
 أبههوحمزه شههری  دعهههای در سههجاد امههام شههوند. مههی مههتن کههل انسههجام نهایههت در و همههدیگر
 دعها از یبنهد در نمونهه وانعنه به؛ گیرد می کار به مشابه معنای با را متعدد های واژه بارها ثمالی،

 عفهو، رحمهت، ماننهد: معنهایی هم های واژه از - پردازد می پرودگار ثنای و حمد به امهام که -
  است. گرفته بهره کرم و فضل موهبت، عطا،

ظررَایر َیَ  ََم  رن ِ رراَایررَالْم  َیق  ََم  َِ َْیرراَ َاإلحسرا آ ََن  َْ َِسرر مَک  َیراْلج  َْیرراَ ٍَ  ىَن  َاْلج  ک  ْفررو  َیرَ  َْیرراَ ٍَ  ررَن  ج  آ  َف   ََ
ر َیاْلق  َْیَاَ َب  َاثَ یِغََن  رََ  َیالس   َْیَاَ َع  ََن  ه  َاْلواِس    َ  َ ْحم  َْیَاَ َر  طاَن  َیرَ  ه  َاْلفاِضرى  ک  َْیراَ َا ََن   َ ر واِهب  م 
َیالْه ن ه  َْیراَ َئ  رنََِن  َالس    َ رناِئ   َی َ ص  َْیراَ َه  ظرَن  َاْل    َ ْضرى  َیف  َْیراَ َم  رَن  ن   َم  سرََ  َیاْلج  َْیراَ َم  َِاْحسرانَ َن   ََ
ا َیاْلق  َْیَاَ َم  ََن  م  آ  َک  رَایرََ  َیرک  ََِبرِهََم  ََو  را  م   ََِبم ح  ََنِ ََو  را  م   ح  ْنِقْذنَم   َ اْسر ََ ف  رَو  َِ ْحم  َِبآ  ْصرنََ  ى ِ خ  َایرَ ف 

َ ِسن  حْ ََایَم   ٍ ِم جْ ََایَم  ْنِ م  ََایَم   ٍ ْفِض ََم  ْست  ت َ َل  َِکَا  جراَ ِفرٍَ  قاِبرَِمرْنََِهَالن   ََِ ىر ََ  ماِلنراََ  َْ ََا  ٍْ ر َب 
ْضىَِ َِبف  ىَ ََ  َِلن َ َنایََْ   َََ  ٍ ْه ْقو َا    َ ََال ََو   ٍ ْه ْغِفآ َاَا  55َ.ِهَلْم 
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ههه» ههههای واژهبنهههد  ایههههن در   ه  اْلفهاِضَلههههه َ  ایَعطهههها وسهههیعت(، )رحمهههت ه  اْلههواِسَعهههههههههههههه َک َرْحَمت 
ههه برجسهههته(، ههههای )بخشهههش هههِن  َک َصهههناِئع   گوارایهههت(، ههههای )بخشهههش ه  َئهههیاْلَهن َک َمواِهب   ه  ّیَ الّسَ
 بین معنایی هم نوعی که فتهر کار به عظیمت( )فضل م  یاْلَعظ َک َفْضل   شایانت(، های )احسان

 خواننههده ذههن در را مطلههب ایهن معنها، هههم واژگهان ایهن ذکههر بها سهجاد امههام دارد. وجهود هها  آن
گهر چهه اسهت؛ خداونهد فضهل و رحمت مسیر از عظمت با جهان این گردش که کند می تداعی  ا
 گاهی شد. خواهد دگرگون عالم اوضا  برگیرد، جهان از را خود رحمت و فضل نظر لحظه، یک

 خهود مفید تکرارِ  با معنایی هم بر عالوه و اند شده تکرار متن کل در بارها معنا هم های واژه همین
  کنند. می کمک متن انسجام به نیز
 متعهال ازخداونهد حاجهات طلهب بهه کهه - شامل و جامع دعای این از دیگر یبند در ایشان 

 هها نمونهه ایهن از انهد. جسهته بههره معنها ههم ههای واژه از مفهاهیم ایهن بیهان بهرای - دارد اختصهاص
الماِت  َو  )بدهی( َن ْی الّدَ » معنای هم های واژ به توان می  َو  )دشهمنان(، َاْعهداء» ،«)شهکایات( الّظ 
 و «)رههایی( َمخهَرج و )گشهایش( َفَرج» ،«)غم( َکرب و )اندوه( َهّم » ،«)ستمکاران( ّیَ َعلَ  َن یاْلباغ
ب دار(کر های )بدی َعَمل ئاِت ّیِ َس » نو    نمود. اشاره «)گناهان( والّذ 

-ََ ررَاْصررِآْفََو  ن  ررَایررَ َ  ََیای َِس  ََاْلْسررونء  ررَاْقررِضََو  ِ ن   َ ََ لمرراِتَْیَالررا   َالظ   َو  رر َن   َ ذ  َلَح  ررا  ت  َا 
َ ررْ ء  ََِبا  ََِمْنرره  ررْذََو  ررَش  ن  ْسررماِعََ َ  ََِبا  ْبصررارََِو  رراائَا  َْ ََ ا  ررادَو  س  اْلبرراغَیح  رریو  ى   َ َ َن     ََ ررْآنَو  َ اْنص  ىَ  ََِ ْمَْیََ  ِقآ  ََو  ََا  ََ نیََْ  ْ ََو  ِ ر 

ْىبَف  ََ ق  ََو  ٍْ رَِمرْنََ لرَاْج   م  برَ ه  ْر ک  َ جراََُیو  آ  خْ َم  جرُاَو  آ  ََف  ََو  ٍْ ر رْنََاْج   َم 
نرر راد  ََ ا  ء  ررو   مَِمررْنََِبس  ْىِقررَِعَیررج  َش   َََ ررت  حْ ََت  م     ررا  ََق  ررآ  ََ ِفنررکَْاَو  ررَع  َیَْالا   َِ ََطا ررآ  ََو  ََع  َِ ررْىطا ََالس   َو 
َ ىی َِس  م   َ ََ ئاِتَ ْآنَو  ه ِ ََ ط  ِبَالَِمن  نو  ها.کَ َذ   56ََى ِ

 خود به استغاثه حالت دعا گاهی است. سبحان خداوند از طلب و خواست معنای به دعا
وَن  ِإْذ  کنهد: می معرفی دعا استجابت دالیل از یکی را آن نیز کریم قرآن و گیرد می هْم  َتْسهَتغیث  ک   َرّبَ

ْم  َفاْسَتجاَب  ی َلک  ّنِ
َ
ْم  أ ک  ِمّد  ْل  م 

َ
ْرِدفیَن  ِه اْلَمالِئَک  ِمَن  ِبأ  آنجها، دعایشان در سجاد امام 57.م 

 بهه را حالهت ایهن کند، می معرفی ها سختی و غم هنگام به خود پناهگاه و یار تنها را خداوند که
 و «)فریههادرس( وَغههْو  )پنههاه( َمْفههَز » معنههای هههم هههای واژه قالههب در را آن و  نمههوده حفههظ خههوبی
هْذت   کهنم(، )اسههتغاثه اْسهَتَغْثت   کهنم(، )زاری َفِزْعهت  » افعهال ذ   و ل   «بههرم( مهی پنهاه و بهردم )پنههاه َالهو 
  است. کرده ریزی قالب
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َ َایَ- ْفز  ََم  ْنا  َََِ ْرب  ََ ک  ْوثَایَو  ََ غ  ْنرا  تََِ َْیرِالَ َ ِعرا    َََ رت  َْ ِز ََف  َِبرَو   َََ ْات  غ   َ ََاْسر رَو  َل  َلَْذت 
َ ذ  لو  َِبِسواَا  58ََ.ک 

 نقهش ه دنباله واقهع در کهه اسهت ایهن معنها ههم شهبه و معنا هم عناصر کارکرد در نکتهترین  مهم 
 از متفههاوت، هههای واژه ذکههر بهها معنههایی هههم حههوزۀ در کههه تفههاوت ایههن بهها هسههتند؛ تکههرار انسههجامی
 توانههایی ایههن بههر عههالوه و شههود مههی پرهیههز خههاص معنههایی بههرای واژه یههک تکههرار از ناشههی خسههتگی
 تکهرار گونهه ایهن، ترتیهب بهدین. دههد مهی نشهان را معنا هم شبه و معنا هم های واژه ذکر در گوینده
 دارد. باالیی انسجامی سطح و نقش
 است. شده ذکر اند، آمده دعا متن در که را معنایی هم های واژه از دیگر برخی زیر جدول در 

ْات   ، َتَعّبَ ْات   َتَهّیَ
ام، مجهز  مهیا شده
 ام شده

ْرم، َجریَره  ج 
کناه  جرم، 

ْعَتَمد ل، م  َعّوَ  م 
گاه، مو رد تکیه 
 اعتماد

َکَرم د،   جو 
کرم  بخش، 

ف  إْحسان، َمْعرو 
 نیکی،کار نیک

 ه، ذنبخطیئ
 گناهخطا، 

 مستجیر، عائذ
 پناه خواه، پناه برنده

 اْلَفْقر، اْلفاَقه
 فقر، نداری

 غربت، وحده
 غربت، تنهایی

ْحَمه ْاَفه، الّرَ  الّرَ
 مهربانی، رحمت

 َصنائع، ِفعال
 کار نیکنیکی و 
 

، خاَلْف   ت  َعَصْیت 
کردم،  نافرمانی 
کردم  مخالفت 

ْسِفَره، ضاِحَکه،  م 
ْسَتْبِشَره  م 

گشاده، خندان، 
 شادمان

 بهه کهه- دعها کلهی محهور بها تناسهب در نهوعی به معنا هم های واژه که کرد اّدعا توان می واقع در
 و همگهام - دارد اختصهاص ... و گناههان بهه اقهرار هها، درخواسهت ذکهر الههی، رحمت به تمسک
 از پرهیهز ضمن دعا، متن در کلمات این سازی برجسته با العابدین زین امام و است همسو
 موجهب، دیگهر سهوی از و بخشهیده جهذابیت و تنو  دعا متن به سو یک از تکراری، های واژه ذکر

   اند. شده دعا متن در هماهنگی و انسجام
 ییمعنا تضاد. 2-2-3

 بهه دیگهری ه رابطه - شوند می متن در انسجام موجب که - معنا هم و مترادف واژگان بر عالوه
 واژگهانی، ههای واحههد آن طهی در کهه شهود سهبب را انسجههام ایهن توانهد مهی نیهز معنهایی تضهاد نهام

 از کههه اسههت پههازل یههک ماننههد مههتن» کههه گفههت بایههد گذارنههد. مههی نمههایش بههه را متضههادی معنههای
گون ههههای واحههد  هههها، اخهههتالف آن درسهههت چیههدمان کهههه اسهههت شهههده تشههکیل متضهههادی و گونههها
؛ اسهت یکپهارچگی و انسهجام ه زننهد بهرهم کلهی، طهور بهه تضهاد  . بنا بر ایهن،است بخش انسجام
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 کهه ههایی واژه از سهتا عبهارت واقهع در تضاد 59رود. کار به خود جای در دقی  طور بهکه  این مگر
 اشههاره دعهها مههتن در متضههاد هههای واژه از برخههی بههه ادامههه در گیرنههد. مههی قههرار دیگههر ای واژه برابههر در
 شود: می

اَ َاذاَ- َیَْر  ْولَت  بَیم  نو  ََیذ  ت  َْ ِز ََف  اَ َِاذاَو  َیَْر  رکَ َت  م  َآ   َََ ِمْ رت  ََط  َْ رِا ََف  رْوت  ف   َََ خ  ََآ َْیرف  ََراِحرم  ََو  َْ َِا
َ ْبت  ذ    َََ غ  ََآ َیَْف  60َ.ظاِلم 

 شههمار بههه ابههوحمزه دعههای موضههوعات تههرین محههوری از یکههی خداونههد فضههل و رحمههت بیههان
 و «عفهو» ،«همغفهر» ،«فضهل» ،«هرحمه سهعه» همچهون ههایی واژ با بارها سجاد امام که رود می
 دور بعهدی یهک تصهویر از را مخاطهب ذههن تواند می متضاد کلمات ذکر کند. می یاد ها  آن از ...
ْبَت، و َعَفهْوَت » ههای واژه، عبههارت ایهن در شهود. ذهههن بهه مطلهب بیشههتر القهای باعهث و کنهد  َعههّذَ
 بیشههتر ضههدش بهها چیههزی هههر کههه آنجههایی از انههد. رفتههه کههار بههه تضههادم صههورت بههه« ظههاِلم َو  راِحههم

 جلوه بیشتر را خداوند رحمت واژگانی تقابل این با امام که گفت توان می، شود می شناخته
  کند. می کمک هم متن انسجام به حال عین در و دهد می
 را خهدا ههای نعمهت دیگهر بهار پرمحتهوا، دعهای ایهن از دیگهر یبنهد در العابهدین زین امام 

 گویند: می که آنجا کند، می اقرار خویش گناهان به مقابل در و شده متذّکر
ار ََایَ- ف  رََِغ  َِبنو  ََک  را   َ ََنایَْاْه ْضرىََِو  َِبف  ْغنَ ََ   َ ََنایَْاْسر رَو  َِ َِبِنْ م  رََ  ْمس  َا  ْحناَو  ْصرب  نراَنایَْا  ب  نو  رَذ  َیَْب  َن 
َیَ  َیَْا  ْغِفآ َََ   َ ْس َن  ََک  م   ىه  ََِمْم راَال  ََو  ب  َرو  َْیرلَ اََِن   َََ رب  ب   ح  ت  ِمََنرایَِْالَ َت    ِ ََِبرالن  رَو  َن  اِرض  ِبَََ  نو  َِبالرذ  
َ َآ َیَْش  ََنایَِْالَ َک  ََناِز   آ ََو  َیَِْالَ َناع    َََ ا  َِ 61َََ.صا

هر، و رْیههَخ » ،«ناْی َوَاْمَسهه َاْصههَبْحنا» هههای واژه عبههارات ایهن در   بیههان بههرای کههه -« صههاِعد و نههاِزل ّشَ
 بهه دیگهر بهار سهجاد امهام یکدیگرنهد. بها تضهاد در - انهد رفتهه کهار بهه بنهده حه  در خهدا احسان
  فرمایند: می و نموده اشاره الهی غفران

-ََ ررم   ه  لى  رررْؤِمنَاْغِفررْآََا  َیِلْىم  ََن  ْؤِمنرراِتََو  ْمََآِءَیررراْلحَالْم  ََِمررْم   ََاْلمررواِتََو  نررایَْبَ َتررراِبْعََو  ََن  ْمَْیررربَ َو  َم   
ََآاِتَیَِْباْلخَ  م   ه  لى  َی َِِلحَ َاْغِفْآََا  َم  نای َِناَو  َََِ َغآِئِبناَو  ْنااناَعاِهِاناَو  َا  ِآناَو  ک  رغَذ  بیص  ک  َ ََِآنرایِآناَو  نراَو  ِ آ  ح 

ِکنا ْمىو  َکَ َم  ب  ََذ   َ ََاْل اِدلو  َِ ََِبا اَو  و  ى  للََُض  ََااَُیب  َض  اَو  ِسرو  ْسآاناََُش  62َ.ش 
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 زیبهایی بهه ایشهان گیهرد. می فرا را همه دعایشان ه دامن و است شامل و جامع امام دعای 
هَم  َو  ّیِ َحه» بهرای کهه آنجا گذارند می نمایش به را شمولیت این متضاد های واژه از تفهادهاس با  تّیِ
ْنثا َو  رَک َذ » ،«غلِئب َو  شاِهد» ،« ّرِ » ،«ریبَک  َو  ریَصغ» «ا    کند. می آمههرزش طلب « َمْملو   َو  ح 

 سههو یهک از دعها، مهتن بهه بخشهی تنهو  کنههار در واژگهانی، تقابهل بها دعها ایهن در سهجاد امهام 
 منسهجم بسهیار متنهی صهورت به دعا، دیگر سویی از و است نموده بیان را خود نظر مورد معنای
 کهار بهه متضهاد صهورت بهه را هها  آن امهام کهه ههایی واژه ست،ا این توجه قابل ه نکت کند. می جلوه
  یههن. بنهها بههر اگههردد برمههی خههدا فضههل و رحمههت بههه نههوعی بههه کهههاسههت  هههایی واژه اغلههب انههد، بههرده
 تجلهیبهرای  دعها مهتن بهه بخشهی انسهجام کنهار در تضهاد رابطهه کهه نمهود برداشت چنین توان می

 و «محسهن» را او سهجاد امهام کهه اسهت خداونهد بهودن «الراحمین أرحم» صفت به بخشیدن
  درگذرد. بندگان سایر و ایشان از خداون که ستا آن خواستار و دانسته «مسیئ» را خود

َ ْنت  ََا  ِسن  حْ ََالْم  ََو  ن  حْ َیسالْمَ َن   َ و  ْزََئ   جاو   َ ََایَف  ِ ب  ْنََر  بََ  ناَماَِحَیق  ْنا  مِبَََِ َیج  ََماٍَِ ْنا  ََِ 63َ.ک 
 یربط انسجام. 2-3
گرچههه. شههود مههی حاصههل ربهه  حههروف از گیههری بهههره ه واسههط بههه انسههجام ایههن   بههه حههروف ایههن ا

 برقههرار جمههالت و ههها واژه بههین کههه ای رابطههه طریهه  از امهها؛ نیسههتند بخههش انسههجام خههود خههودی
 در. کننهد مهی ایفها بخهش انسهجام ای گهزاره عنهوان  بهه، مسهتقیم غیر طور به را خود نقش کنند، می
 را خاصهی معهانی بلکهه شهوند، نمهی بهرده کهار به قبل متن به ارجا  برای اصوالا  ها ابزار این»، واقع
  64«.ندکن می انگاری پیش گفتمان در را دیگری عناصر حضور معانی این که کنند می بیان
  65است: کرده تقسیم دسته هفت به را ربطی عوامل یارمحمدی 
 ... و یا واو، این، از گذشته همچنین، نیز، مانند:؛ ((Additive افزایشی:. 1
 آن از چهون، نتیجهه، در پهس، لذا، که، این برای زیرا،: مانند؛ (Causative) )سببی(: عّلی. 2
 ... و که جایی
 ... و که حالی در از، پس تا، از، قبل سپس، که، وقتی نند:ما؛ (Temporal) زمانی:. 3
 ... و وجود این با حال، این با آنکه، جای به اما، ولی، مانند:؛ ((Adversative نقیضی:. 4
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گر، مانند:؛ ((Conditional شرطی:. 5  ... و که صورتی در ،که این مگر ا
 ... و کها معن بدین وی ه، به ر،دیگ عبارت به یعنی، مانند:؛ (Specifying) تخصیصی: .6
گرچه، حتی، مانند:؛ ((Concessive امتیازی:. 7  ... و هرچند رغم، علی ا
 ربهههه  ادوات از جزیههههی نیههههز را تفضههههیلی و موصههههولی سنجشههههی، تفصههههیلی، ادوات هلیههههدی 
 زبههان بهه مخهتص تنههها کهه هسهت نیهز پیونههدی ادوات از برخهی کهه گفهت بایههد البتهه. شهمرد برمهی
کیهد اسهتیناف، جملهه از؛ هسهتند  عربی  و کننهد مهی داللهت فعهل وقهو  امکهان بهر کهه حروفهی و تأ
کیدی أن و مصدری أن»اند از  عبارت  فارسهی زبان در که تفضیلی ادات که  ، ایندیگر نکتۀ. «تأ

  66شوند. می بیان تفضیل افعل با عربی زبان در، شوند می مشخص «ترین و تر» حروف قالب در
ََایَ- ِ ب  ََر    َ َِا

َیفَنالَ  لَََُ  م  وَا  ََآاَُیثکَ َُلَیط    َ ناَِا َیفَل  جرآُءَََ  ظَر  رَمراَُیَ  ص  َنایََْ  ََک  ََو  رن  حْ ََن  ْآجرو  َن 
َ َْ آ ََا   َ ْس ىَ َت  ََنایََْ  َد  ْوناو   ََ ََک  ََو  ن  حْ ََن  ْآجو  ََن  َْ جَا   َ ْس َیت  ناَب  ْقَفَ َل  ِ ق  ناَح  جآئ  ْولناَر  ْاََم  ق  ِىْمنراَف  َمراََ 

َ ْوِجب   َ ْسر ماِلنرراَن  َْ ََِبا  رَلِکررْنََو  ْىم  ََِ ََنررایفََ  نرراو  ْىم  ررََِ ن   َِبا  ناَلََ  ْصرِآف  ْنررَت   ََ  َََ ََو  َْ رراکَ َِا ََن  َآ َْیررغ 
ْوِجب  َ ْس َیم  َََِن  ْحم  َِلآ  َفَ ََ  ْنت  ََا   ٍ ْهر ََا  َْ َا  د  جرو  ىَ َت  ََنرایََْ  ر َو  ى  رْذِنبََ  َیالْم  ََن  ٍِ ْضر

َََِِبف  ر   َس  ْنَََ  راْمن  َف  ىَ  ََِبماَنایََْ  ْنت  ََا  ه  ْهى  ََا  ْاَو  ىَ َج  اََِنایََْ  اف  ََن   َ َاجو  حْ َىَِیَْنَ َل اََِم  ار ََایََ  ف  رََِغ  َِبنو  ََک  را   َ ََنایَْاْه ْضرىَِو  َِبف   ََ
ْغنَ   َ ََنایَْاْس ََِو  َِبِنْ م  ْحناََ  ْصب  ََا  َو  ْمس  67ََنا.یَْا 

انسجام 
 پیوندی

 سببی شرطی نقیضی استیناف امکان وقوع افزایشی

 فاء إن لکن فاء أن واو ادات رب 
ََ ِالهرَ- ررو  ََیای َِس  ِتررَو  ز   ََِ  َََ لِلررو  َج  ررِئْنَََ  نَل   َ ْب بَ طررال  نو  َ َیِبررذ  ررل  ن   َطاِلب  ْفررِوَََ  َِب   ََک  ررِئْنََو  َل 

ن  َ ْب ْؤمَ طال  َ َ ِبى  ن َ ل  َطاِلب  ِمَکَ بَََِ  َآ   َََ ِئْنََو  نََِل   َ ْى ْدش  رار ََ ا  َ َالن  َل    َ ََْشِبرر   ٍ ْهر رارََِا  رَالن  ب  رَ ِبح  َل   ََ
ََ ِاله َو  ََیای َِس  َْ َکَ َِا ْغِفآ ََلَْنت  َآئَِیِلْولََِِالَ َت   َََ َو  ٍِ ْه

ََا   َ َََِطا ْنََِال فَ ََ  َیَ َم  ع  ََْفز   َ رْذِنبو  ََالْم  َاَِو  ََْ َکَ  َکَْتَ َلَْنت  ََِالَ َِآم   ٍ ْه فآِءََا  َِبرَاْلو  ْنَََ  رِبم  غیَ َف   َ َیْسر ْسرَث  َی َ الْم   َ ََ ِالهرَئو  َْ ِنرَِا  َ ْى ْدش  رار ََ ا  فرَالن  َ ف 
َذلَِ ور َََ  ر  ََِس  و  ا   ََ ََک  َْ َِا نََِو   َ ْى ْدش  ن َ َ ا  َاْلج  فَه  َذلََِ ف  ور َََ  ر  بََِس  َی َِن   َََ اَو  ن  ََا  ََو  َِ ََا رم  ى  َْ ََا    َ ور ََا  رر  َس 
بَِ َی َِن   َََ ب   ح  َیَِْالَ َا  ورََِِمْنَََ  ر  ََِس  و  ا   ََ 68ََ.ک 
 استیناف تأکید شرطی افزایشی انسجام پیوندی
 فاء الم، ّن  إن واو ادات رب 

-ََ م   ه  لى  ََا  ََاْلْسلمََِِهَِبِذم    ٍ س   و  ت  َْیرِالَ َا   َََ رَو  ْآم  ََِهَِبح  َِ رْآن ََاْلق  ِمرا   َ َْ َْیرِالَ َا  َِبَََ  رو  ِ ب  ََ ح  ِبر    رَالن   َاْلم ِ   َ
ِعَ آ  َاْلق    ََ َالْهاِشمِ بََِ    ر  َاْل   ِ اِمََی   َالت  َالْمَ َ    َک ِ نَ    ا  َالْم     ََ ْرجو  ْلف ََا  َالز   ََه  ا  َیَْل  ِحِ ََلفَ ََ  َیاْسرََترو  َناس 
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ََ مررانَیا ََلو  ٍْ رر جْ   رروابَت  ََیث  ررواب  ررْنََث  ََم  ررا  ب  َِسررواََ  ررَک  َف    َ ْومرراََُِا اَق  نررو  ْلِسررَنم  ِتِ ْمَِبا  ایَ لََِن  َِبررِهََْحِقنررو 
ْمَ ه  ْدر ََِدمآئ  ا  اکف  اَماَو  ىو  م   ََا  او  اَِان  ن  َبََِنم  ناََ  َِ ْلِسن  ََِبا  ِبناو  ىو  َلََِق  و  ْ ف  راََ  ن  ْدرَََِ  ا  ْىنراَمراَنراکَْف  م   ََا  رْتََو  ِ ب  َث 
جائَ  َر  ِرناَف ََ  او  ََص  ِزْغََلو  ناَت  ب  ىو  ََق  ْ ا  ََِاْذََب  ا  نایَْه   َََ رْبَو  نراَه  ََِمرْنََل  را  َنَْل  رََ  ْحم  رَُهَر  َِان    َََ ْنرت  َا 

َ اب  ه  تَِفَ َاْلو  ز   َِ َو  ِوَََ  نَل  ْآت  ََماَ اْنت    ِآْحت  َبابََِِمْنََب   َََ َکَ َلَو  ْفرت  رْنََف  ِقرََ 
ى   م  َت  ََمرالَََِ  لِْهرم  ْىبرَا  َ ق 

َ ْ ِآفَ َِمن  ِمَکَ بََِِهَالْم  َآ   َََ َو  َََِِهَس    ْحم  َر   َ.69َ
 زمانی شرطی تعلیل استیناف تأکیدی افزایشی انسجام پیوندی
 إذ لو الم و فاء فاء إّنَ  واو ادات رب 

کی ثمهالی، ابهوحمزه دعهای مهتن در رفتهه کهار بهه پیوندی ادات شمارش   کهه اسهت ایهن از حها
 رود مهی شهمار بهه دعها مهتن در ادات پربسامدترین از «أو و عط  فاء واو،» افزایشی پیوندی ادات
 ادات دیگههر از اسههت. جسههته هبهههر ههها  آن از ازلههی معبههود بهها مناجههات بههرای سههجاد امههام کههه

 ایهن بهه تهوان مهی - انهد شهده آن در معنههایی پیونهد موجهب کهه - دعها مهتن در رفتهه کهار به پیوندی
کیدی ادات بار،109 موصولی ادات کرد: اشاره موارد  26 سهببی ادات بهار، 27 شهرطی بار، 52 تأ
 کههار بههه بههار، 11 زمههانی ادات بههار، 15 وقههو  امکههان بههار، 26 تفضههیلی ادات بههار،26 اسههتیناف بههار،
 ادات و شهد یافهت دعها مهتن در پیشهین حکهم نقهض مهورد دو در تنهها نقیضهی ادات اما؛ اند رفته

   ندارد. وجود دعا متن در سنجشی

 
 پربسامد پیوندی ا ات فراوانی نمو ار. 2
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 پژوهش جهینت
 حسهن هرقیه و هلیهدی انسهجامی ه نظریه منظهر از را ثمهالی ابوحمزه شری  دعای پژوهش این
 که: است مطلب این گر بیان پژوهش نتای  است.کرده  بررسی
 بهههره خهود دینهی ه اندیشه و افکهار بیهان بههرای کهالم شهناختی زیبایی وجهوه از سهجاد امهام -
  است. نموده ریزی قالب آن در صورت بهترین در را ازلی معبود با خویش مناجات و جسته
 دارنهد بسهزایی تهأثیر دعها بودگی متن در پیوندی و واژگانی دستوری، انسجام؛ ه مؤلف سه هر -
  کنند. می منعکس مخاطب بر اثرگذاری توان با پرمحتوا زیبا، متن یک صورت به را آن و

 دعها مهتن در انسجام ایجاد در را نقش بیشترین «ارجا » دستوری، انسجام عوامل میان از -
 مهتن در و اسهت خداونهد دو ههر مرجع هک - کاف( و )أنت ضمایر متنی درون ارجا  کند. می ایفا
 توجههه و نگهاه گههر بیهان – انههد شهده ذکههر ... و «رّبهی» ،«مههوالی» ،«اللههم» همچههون ههایی واژه بهها دعها

 از اسهت. متناسهب دعها چهارچوب بها و بهوده سهبحان خداونهد مقهام بهه معصهوم امهام خاص
 کهه دارد اختصهاص «تکلممه یهاء» و «أنا» ضمایر به فراونی بیشترین متنی، برون ارجاعات میان
 است. سجاد امام دو هر مرجع
 بیشههترین ها مؤلفههه سههایر بههه نسههبت واژگههانی، انسههجام های مؤلفههه از یکههی عنههوان بههه تکههرار -
 تجّلهی دارد، اشهاره الهی غفران و رحمت بر که هایی  واژ و «موال رب، اهلل،» ه واژ در و دارد را بسامد
   است. کرده پیدا
 آن گسهتردگی و کهالم در تنو  ایجاد ه زمین فراوان، بسامد با معنا هم های واژه تکرار، یر عالوه -
 را خواننههده کههه درآورده منسههجم متنههی صههورت بههه را سههجاد امههام کههالم و انههد نمههوده فههراهم را

  کند. می خود ه شیفت و مجذوب
 و وصههوالتم و «أو فههاء، واو،» افزایشههی اداتکههه  گفههت تههوان مههی پیونههدی ادات بهها ارتبههاط در -
کیدی ادات  موجهب دعها های بنهد بین ارتباط ایجاد با و اند داشته متن در را بسامد بیشترین تأ

   اند. شده دعا متن در گستردگی و انسجام

 کتابنامه
 کحیهل،ه سهعید إشهراف: شنهوف، لمیاء ،االتسهاق و االنسجام فی روایه سمرقند ْلمین معلوف _

 م.2008 ،هالترجم قسم - اللغات و باْلداه کلی –ی منتوره جامعه: قسنطین
 ق.1427 تاب،ک بوستان قم: ،ینیحس باقر جعفر دیالس ،أسالیب المعانی فی القرآن _
 قم: اصفهانی، قیومی جواد محق : طاووس، ابن الدین رضی سّید ،اإلقبال باْلعمال الحسنه _
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  تا. بی مساجد، عمران مؤسسه
  ق.1403 ،یالعرب الترا  اءیإح ردا روت:یب ،یالمجلس باقر محمد ،بحار اْلنوار _
 القدر،ه لیل انتشارات قم: حائری، صفایی علی ثمالی(، ابوحمزه دعای بر )مروری بشنو از نی _

 ش.1384
گفتمان انتقادی _ گل فردوس ،تحلیل   اول، فرهنگهی، و علمهی انتشهارت شرکت تهران: زاده، آقا

  ش.1385
 ش.1383 ،یرضو قدس نشر قم: ،یالهاشم أحمد دیالس ،جواهر البالغه _
 هشههتم، دانشههگاهی، نشههر مرکههز تهههران: سههاعدی، پههور لطفههی کههاظم ،درآمههدی بههر اصههول ترجمههه _

 .ش1387
 ق.1420 ،یالعرب تبکدارال روت:یب ،یالجرجان عبدالقاهر اإلمام ،دالئل اإلعجاز فی القرآن _
 ش.1387 جهارم، چا  هرمس، تهران: صفوی، کورش ه ترجم چامسکی، نوام ،زبان و ذهن _
 کتابفروشهی تههران: شهیرازی، زمردیان احمد ثمالی(، حمزه ابو دعای )شرح و رستگاری عش  _

 ش.1362 اسالمیه،
  م.2006 ،دوم .یالعربی الثقاف مرکز دارالبیضاء: الخطابی، محمد ،لسانیات النّص  _
  :یتحق مکاوی، جاسم جبار الشیخ ،مائه مبحث ومبحث فی ضالل دعاء أبی حمزه الثمالی _

 مجمهعه المقدسهیه الرضوه لآلستانه التابع النشر و الطبعه مؤسس ،ّی الحل ضعو میعبدالحل
   ق.1435 ،اول ،یهالْلسالم البحو 

  ش.1386 اول، امیرکبیر،تهران:  البرزی، پرویز ،شناسی متن مبانی زبان _
کاوی، به سوی نشانه _  ش.1389 علم، تهران: ساسانی،فرهاد  ،شناسی اجتماعی معنا
گاه، تهران: کدکنی، شفیعی محمدرضا ،موسیقی شعر _  ش.1376 پنجم، آ
  ش.1385 اول، زاهدی، انتشارات قم: دشتی، محمد ه ترجم ،نه  البالغه _
یههههابی» _ یهههههابی بهههههرای چهههههارچوبی سههههوی بهههههه متنهههههی: پیوسههههتگی و انسهههههجام های نظریهههههه ارز  ارز

کتب دانشگاهی ه مجل گلشائی، رامین ،«گفتمان سطح در پذیری خوانش  ،پژوهش و نگارش 
  یکم. و سی شماره ش،1392

 محمدرضها ،«انگلیسهی و فارسهی زبهان در گرایهی نقهش دیهدگاه از ارزیابی زبان تطبیقی ررسیب» _
کههرم راد، یوسههفی فاطمههه احمههدخانی، ادبیههات تطبیقههی دانشههگاه بههاهنر  نشههریه زاده، دهقههان ا

   .14 ه شمهار ش.1395 ،کرمان
 ،«گهرا نقهش شناسهی زبهان درویکهر بها موسهی حضهرت داسهتان در مهتن انسهجام عناصهر بررسی» _
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  اّول. شماره ش،1395 ،قرآنی _های ادبی  پژوهش فصلنامه دلشاد، شهرام مسبوق، مهدی
 رضها علهی ،«قهدیم عربهی نقهدی و بالغهی نحوی، آرای در انسجههام الگوی و متن شناسی زبان» _

گههل فههردوس روشههنفکر، کبههری پروینههی، خلیههل نظههری،  ش،1390 ،ادب عربههی ه مجلهه زاده، آقا
 سوم. ه ارشم

 میراحمهدی، رضها سهید ،«انسجام در بائیهه متنّبهی بهر اسهاس نظریهه هلیهدی عناصر برجسته » _
 شهماره ش،1396 سهاب (، انسهانی وعلوم )ادبیاتزبان و ادبیات عربی  ه مجل آقاجانی، مریم

  هفدهم.
 اخهوان «کتیبهه» بررسهی بها شهعر در انسهجام عوامهل کهارکرد چگونگی و شناختی زیبایی مبانی» _

 ادب( )بوسهتان شهعرپژوهی ه مجله درپهر، مریم ،«سپهری سهراب از «هیاهو در خوابی» و ثالث
  دوم. ه شمار ش،1393 شیراز، دانشگاه
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