دعای ابوحمزه ثمالی با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن
تاریخ دریافت1397/10/12 :
تاریخ پذیرش1398/4/25 :
1

مجید محمدی
سوسن کاکائی
3
سمیه صولتی
2

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم

چکیده

مفهوم انسجام به منظور در بهتر رواب معنایی بین جمالت ارائه شده اسهت تها آنهها را

به مثابه یک متن ،از غیر مهتن جهدا کنهد .ایهن نوشهتار بها تکیهه بهر نظریهه انسهجام هلیهدی و
حسن ،دعای شری

«ابوحمزه ثمالی» را از سه بعد دستوری ،واژگانی و پیوندی و به روش

توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار داده است .پژوهش حاضر بهه دنبهال پاسهخگهویی بهه

این سؤاالت است که :الگوی انسجههام تهها چه اندازه در متنبودگی دعهای ابهوحمزه ثمهالی
نقش دارد؟ آیا میتوان مؤلفههای انسجام را بر متن این دعها منطبه دانسهت؟ یافتههههای

پژوهش حا کی از این است که عنصر ارجا  ،هممعنهایی ،تکهرار و از میهان ادات پیونهدی،

ادات افزایشههی ،تأ کیههدی و موصههوالت بیشههترین بسههامد را در مههتن دعهها داشههتهانههد و زمین هه

ایجاد کالمی به این جامعیت و گستردگی ،با بندههای فهراوان را بهرای تحقه بخشهیدن بهه
معرفت خداوند و نشان دادن راه سعادت و نجات بشر فراهم کرده است و توانمنهدی امهام

سجاد

را در هنر شناخت کالم به خوبی نشان میدهد.

کلیدددواژههددا :تحلیههل زبههانشههناختی ،الگههوی انسههجام ،امههام سههجاد

ثمالی ،هلیدی و حسن.

 ،دعههای ابههوحمزه

 .1اسهه ه ه ه ه ههتادیار گهه ه ه ه ه ههروه ز بهه ه ه ه ه ههان و ادبیهه ه ه ه ه ههات عهه ه ه ه ه ههرب دانشهه ه ه ه ه ههگاه رازی ،کرمانشههههههههههههههاه (نویسههههههههههههههنده مسههههههههههههههئول)
).)mohammadimajid44@gmail.com

 .2کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی .))s.kakaie1393@gmail.com
 .3دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی ).)solatis10@yahoo.com
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 .1مقدمه

زبانشناسی متن ،یکی از شاخههای جدید زیانشناسی است؛ آقاگلزاده بها ذکهر تعهاریفی

از ز بههانشناسههی مههتن بههه نقههل از هههارتمن ،گریگههوری و کریسههتال ،مهههمتههرین رسههالت آن را بههه ایههن
صورت تعری

میکند:

زبانشناسی متن به دنبال حل این مسهأله است که متههن چیسهت ،چگونهه تولیهد

میشود ،سههازمان درونی متن چگونه است و چگونه میتوان آن را در کرد؟

4

ز بهانشناسهی جدیههد بهه دو شهاخه تقسههیم مهیشهود :یکههی ز بهانشناسهی سههاختگهرا و دیگههری

زبانشناسی نقشگرا .زبانشناسی نقشگرا وی گیهای خاص هر جملهه را بررسهی م ههیکنهد کهه

موجب مهیشهود توجهه او بهه بافهت بهزرگتهری تحهت عنهوان مهتن ،معطهوف شهود؛ لهذا نسهبت بهه

زبانشناسی ساختگرا کارآمدتر به نظر میرسد .باورهای چامسکی این گفته را تأیید میکند.

او بهر ایهن عقیهده اسههت کهه ز بهان نهه وسههیلهای بهرای ارتبهاط ،بلکهه ابههزاری بهرای تفکهر و در نتیجههه

دریچهای برای راه بردن به جنبههای از وی گیهای ذاتی ذههن آدمهی اسهت ،پهس ز بهانشناسهی

مطالعه علمی زبان برای فهم و یه ه گیهای ذهن انسان است و میتوان آن را به عنهوان بخشهی از

دانش روانشناسی تلقی کرد 5.زبانشناسی نقشگرا در اروپا شکل گرفت و صاحبان این نظریه
بر این باورند که:

ز بههان ابههزاری بههرای تعامههل اجتمههاعی و واحههد تحلیههل مههتن در بافههت اسههت .در ایههن

معنهها ،نسههبت واحههدهههای ز بههانی و رواب ه صههوری آنههها بهها بافههت اسههت کههه معههانی

خاص را افاده میکنند.

6

از جملههه پیشههگامان ز بههانشناسههی نقههشگههرا ،یکههی آنههدره مارتینههه اسههت و دیگههری مایکههل

هلیدی .هلیدی از سطح ساختارههای ز بهانی فراتهر مهیرود و مهتن را متشهکل از جملهه مهیدانهد؛

جمالتی که بر اسهاس یهک رابطهه معهین و سهازماندهی شهده در کنهار ههم قهرار گرفتههانهد و ایهن امهر
موجب شده تا از مجمهوعه جمالتی که به طهور تصادفی در کنهار ههم قهرار مهیگیرنهد ،مجهزا شهود.

هلیدی از رهگذر این باور به نظریه انسجهام متن مههیرسد کهه مکتهب نق ههشگهرای ز بهانشناسهی
 .4تحلیل گفتمان انتقادی ،ص.102
 .5زبان و ذهن ،ص.94-39
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6. An Introduction to Functional Grammer, p 40.

انسجام متن ،مفهوم معنایی است که به رواب معنایی موجود در متن اشاره میکنهد و آن را
8

به عنوان متن مشخص میسازد.
ا
انسههجام پدیههدهای کههامال نههو و جدیههد نیسههت و ریشههههههای آن را مههیتههوان در آرای عبههدالقاهر
جرجانی و نظریه نظم ایشان یافت که بهر اسهاس آن معتقهد بهود کهه نظهم و ترتیهب معهانی پهیش از

آنکه به رشته الفاظ درآید ،در ذهن شاعر و نویسهنده اسهت .از نظهر جرجهانی الفهاظی کهه معنهای
واحد دارند ،از لحاظ داللتشان بر معنا هیچکدام برتر نیستند ،بلکه زمانی یکی از آنها فصهیح

است که موقعیت آنها به لحاظ تناسبش با کلمات دیگر بررسی شود 9.بررسی زبان بهه عنهوان

یک ساختار منسجم ،نقطه مشتر آرای هلیدی و جرجانی است و میتوان ایهنگونهه برداشهت

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

بیشترین بررسی را در این حوزه انجام داده است.

7

کرد که کلمات نمیتوانند خهارج از چهارچوب جملهه و مهتن معیهار زیبهایی یها عهدم زیبهایی یهک
متن باشند ،بلکه باید در ساختار جمله قرار بگیرند.

این پژوهش بر آن است تا با رویکردی فراجملهای ،مؤلفههای دسهتوری ،واژ گهانی و پیونهدی

را کههه عههواملی مههوثر در انسههجام متنههی هسههتند ،در کههالم امههام سههجاد
میزان نقش آنها را در فرآیند انتقال معنا بیان کند.

مههورد بررسههی قههرار دهههد و

 .1-1پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهشهایی درباره دعای ابوحمزه ثمالی صورت گرفته است که این دعا را از جنبه

مضمون و ساختار بررسی کردهاند که به برخی از آنها اشاره میشود:

 -سلیمانی ( )1389در مقالهای تحت عنوان «پژوهشی در باب دعای أبوحمزه ثمالی» ایهن

دعهها را مههورد بررسههی قههرار داده اسههت و بههه مهههمتههرین محههورهههای آن ازجملههه :معرفههت الهههی ،راه
سعادت و نجات انسان ،دعا و ...اشاره میکند و آداب دعا را نیز برمیشمارد.

وی همچنهین در پژوهشهی دیگهر بها عنهوان «بررسهی فضهایل قرآنهی در دعهای ابهوحمزه ثمهالی»

( ،)1389فضههایلی همچههون :امیههد ،محبههت ،صههبر ،توکههل و  ...را در ایههن دعهها برجسههتهسههازی
مینماید.

 -مهواظبی و طبیبههی ( )1390در پایههاننامهههای بها عنههوان «رابطهه انسههان بها خههدا و مقایسهه آن بهها

 .7معناکاوی به سوی نشانهشناسی اجتماعی ،ص.124
 .8درآمدی بر اصول ترجمه ،ص.30

 .9دالئل اإلعجاز فی القرآن ،ص.43-53
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قرآن» اسما و صفات الهی را به صورت مقایسهای در دعای أبوحمزه ثمهالی و قهرآن مهورد بررسهی

قرار دادهاند.
ّ
 -رفیعی و هادیان ( )1395در پایاننامهای تحهت عنهوان «تجلهی آمهوزهههای قرآنهی در دعهای

ابههوحمزه ثمههالی» ایههن دعهها را بههه شههدت تحههت تههأثیر قههرآن کههریم دانسههتهانههد و انههوا اثر پههذیری
ساختاری ازجمله :اقتباس ،تلمیح و تصریح را در آن ذکر نمودهاند و اینکهه بیشهترین انعکهاس
مختص به تلمیح است.

 -میرزایی احد و نامداری ( )1393در پایاننامهای با عنوان «بررسهی سهبکشناسهانه دعهای

أبههوحمزه ثمههالی» ایههن دعهها را در چهههار سههطح آوایههی ،نحههوی ،فکههری و معنههایی مههورد بررسههی قههرار

دادهاند.

« -التماس هک المعنههوی ف هی دعههاء أبههوحمزه الثمههالی» نوشههته رضههائی و زار  ،ایشههان در ایههن

پایاننامه ،انسجام معنایی را در این دعا بها تکیهه بهر نظر یهه «عهزه شهبل محمهد» و «دی بوجرانهد»

بررسی نموده و مهمترین عوامل انسجام را در نظریه آنها از جمله :پرسش و پاسخ ،رب اضافی،

سبب و مسبب عنه ،توالی در کالم ،استثناء و  ...را بر این دعا منطب دانستهاند.

اگرچه پژوهش اخیر انسجام را در این دعا مورد بررسی قرار داده است ،اما ایشان این کار را از

خ ههالل نظر یه هه «ع ههزه ش ههبل محم ههد» و «دی بوجران ههد» انج ههام داده؛ در ح ههالی ک ههه ای ههن پ ههژوهش
هماهنگی انسجامی را بها تکیهه بهر نظر یهه مایکهل هلیهدی و رقیهه حسهن بررسهی نمهوده اسهت و از

این حیث تازه و نو است.
 -2-1انسجام متن

یکههی از مسههائل مهههم در حههوزه ز بههانشناسههی ،بههه و یههزه ز بههانشناسههی نقههشگههرا ،انسههجام مههتن

اسههت .بههه کمههک انسههجام مههیتههوان ارتبههاط موجههود در یههک مههتن را توضههیح داد .انسههجام یعنههی
مجموعهه همههه زیبهاییهههای شههعر و نثهر 10.ز بههانشناسهان معتقدنههد کههه عوامهل انسههجام ،موجههب

یکپارچگی متن مهیشهوند و دریافهت پیههام از مهتن را ممکهن مهیسهازد 11.نظر ی ههه انسجه ههام بهرای

اولهین ب ههار توسه هلیهدی و حسهن در س ههال 1976م ،تحهت عن ههوان «»Cohesion in English
مطرح شد و سپس رقیه حسن در سال 1984م ،و هلیدی و حسهن در سهال 1985م ،ایهن نظر یهه

را گسترش دادند و بحث هماهنگی انسجامی و پیوستگی را برآن افزودند.
108

 .10موسیقی شعر ،ص.369
11. Discourse Analysis, p191.

میشود .هلیدی و حسن رواب بین جملهای متن را انسجام متنی « »Textual Cohesionنهام

نهادهاند و آن را بدین صورت تعری

کردهاند:

انسجام ،مفهوم معنایی است که به روای معنایی موجود در مهتن مهیپهردازد و آن
را به عنوان یک متن از غیر متن جدا میکند.

12

آنها بهر ایهن باورنهد در مهتن عناصهری وجهود دارد کهه بهه کمهک آنهها مهیتهوان عناصهر دیگهر را
رمزگشههایی کههرد و ایههن جزئههی از نظههام ز بههان بههه شمه ههار مههیرود .از ایههنرو« ،انسههجام زمههانی برقههرار
میشهود کهه تعبیهر و تفسهیر عنصهری وابسهته بهه عنصهر دیگهری باشهد» 13.گهوت وینسهکی معتقهد
است:
متهون ممکهن اسهت دارای انسهجام ضههعی تهر و یها قهویتههر باشهند ،امها ههیچ متنههی
14
بدون انسجام وجود نخواهد داشت.

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

انسههجام در لغههت بههه معنههای یکپههارچگی و اسههتواری اسههت کههه پیوسههتگی در مههتن را موجههب

از این رو به نظر میرسد که بحث انسجام و پیوستگی در متهون مقولههای غیهر قابهل اجتنهاب
اسههت و هههی متنههی را نمههیتههوان یافههت کههه درصههدی از انسههجام در آن موجههود نباشههد .هلیههدی و
حسن عناصر انسجام را به سهه بخش اصلی تقسیم نمهودهانهد کهه در قالهب نمهودار ترسهیم شهده
است.
عناصر انسجام

انسجام دستوری

ارجا
جانشینی
حذف

 .13درآمدی بر اصول ترجمه ،ص.110

انسجام پیوندی
افزایشی

زمانی

نقیضی

سنجشی

شرطی

موصول

سببی

تأ کیدی

انسجام واژگانی
تکرار
هممعنایی
تضاد معنایی
12. Cohsion in English, p 4.

 .14بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیدگاه نقشگرایی در زبان فارسی و انگلیسی ،ص.4
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 -3-1عای ابوحمزه ثمالی

یکی از شیوههای ارتباط انسان با پروردگار و رفع نیازهای فطهری ،دعاسهت .انسهان از طر یه

دعا میتواند رابطه خویش را با معبود تحکیم بخشد تا بتواند به سوی رشد و کمال معنهوی گهام
بردارد .خهداوند تبار و تعالی میفرمایند:

ْ
ْ
داشرین ََ15.
ک ِبروََََ ْ َ
بَلَکَ ْ َمَإَََالذینَیَ ْسََ َ
ْادَون َاسَ ِج ْ َ
نَ َِباد ِت َسیاشىوَََجهنمََ ِ

خداونهد سههبحان در ایههن آیههه دعهها را عبههادت مههیدانهد؛ بههه گونهههای کههه تههر آن اسههتکبار تلقههی

شده و جهزای آن جههنم اسهت .امهام علهی

در نامههای بهه امهام حسهن

 ،ضهمن سهفارش بهه

دعها ،توفیه یههافتن در ایهن امههر ارزشهمند را بها دریافههت کلیهد گنجینهههههای الههی برابههر دانسهته کههه
میتواند با آن درهای نعمت را به روی خود بگشاید:

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

16

بدیهی است معنا و مفهوم دعا در نزد اولیای الههی دارای مراتهب بهاالتری اسهت .دعها در نهزد

ایشان فریادی است از عم جان ،برای رسیدن به محبوب ازلی .محتوای غنی و جامعیهت در
همه ابعاد زندگی انسان ،وجه تمایز دعاهای اسالمی از دعاههای دیگهر ادیهان اسهت .دعها طبه

بیان نورانی امام سجاد

بهترین عبادت است .یکی از ایهن دعهاهها دعهای «أبهوحمزه ثمهالی»

است که سرشار از معارف و معانی واال و ارزشمند است که بهه نهوعی آمهوزهههای قرآنهی را تهداعی
میکند.

ایههن دعهها در مسههیر تقههرب الهههی ،چنههدین مرحلههه دارد کههه عبههارت اسههت از« :توجههه ،حیههرت،

امههن ،حمههد ،قصههد ،اقههرار ،اعتههذار ،طلههب و توجههه بههه خسههتگیههها و بررسههی وازدگههیههها ،ایمههان،
توحیههد ،خواسههتههههای جههامع و ایمههانی کههه مباشههر و همههراه قلههب باشههد و یقینههی صههادق کههه در

جایگههاه خههود نشسههته باشههد و دروغ نباشههد» 17.امههام ز یههن العابههدین

بهها توجههه بههه شههرای آن

روزگار ،برای استمرار رسالت بزرگی که به عهده ایشان بود ،از سالح دعا بههره جسهتهانهد .ایشهان

این دعا را  -که شامل معارف اعتقادی و اخالقی فراوانی است  -در نهایت زیبایی ،اسهتواری،
 .15سوره غافر ،آیه .60

 .16نه البالغه ،نامه .31
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 .17بشنو از نی (مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی) ،ص.138 -140

تمام سحرهای ماه مبار رمضان میخواندند.

18

 .2تحلیل مؤلفههای زیباییشناختی انسجام در دعای ابو حمزه ثمالی
 .1-2انسجام ستوری
 .1-1-2ارجاع

ارجها ( (referenceبهه عنههوان یکهی از مههمتههرین عوامهل انسهجام مههتن ،بهدین معناسهت کههه

تفسههیر یههک عنصههر بههه خههودی خههود ممکههن نباشههد و بههرای تعبیههر آن بایههد از عناصههر دیگههری مههدد
جس ههت« .ای ههن عناص ههر ک ههه مرجع ههدار ن ههام دارن ههد ،ش ههامل ض ههمایر ،اس ههم موص ههول و اس ههم اش ههاره

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

جامع و وافی به تمام امور مورد نیاز انسان ،در قالب نیایش با معبود ،به نقل از أبوحمزه ثمالی در

هستند» 19.ارجا دو نهو اسهت :ارجها درون متنهی ) (Endophoric referenceکهه خهود بهه دو

گونه ارجا به ماقبل (پیش مرجع) و ارجا به مابعد (پس مرجع) تقسیم میشود.
ال ) ارجا به ماقبل :جایی است که مرجع قبل از عنصر ارجا قرار دارد.
ب)ارجا به مابعد :جایی است که مرجع بعد از عنصر ارجا قرار دارد.

و دیگری ارجا برون متنی ) )Exophoric referenceاست کهه مرجهع در خهارج از مهتن قهرار

داشته و فهم آن بسته به موقعیتی و محیطی است که متن در آن واقع شده است.

ذکر این نکته ضروری به نطر مهیرسهد کهه تنهها ارجها درونمتنهی (متنهی) مهیتوانهد موجهب

انسجام متن شود؛ زیرا وجود این رواب انسجامی موجبات شکلگیری متن را فهراهم مهیآورد و

در مقه ههابل ارج هها بههرونمتنههی (بههافتی) در تولیههد مههتن نقههش دارد و سههبب پیونههد مههتن بهها بافههت
موقعیت است.

20

نمونههایی از ارجاع در دعای ابوحمزه ثمالی:
ُ
ُ
نَربرران َ ِفر َ
َاِ لهر َر بَ َْیََنر َفر َ ِن ِمرَََوََاِ ْحسرا َِنَََصررغی َآاَوََنو ْهرتََ ِبا ْسرم َ کَبیر َآاَفَیرام ْ َْ
ْ
الا َْنیاَ ِب ِا ْحسا َِن ِ َهَوََتفض َِى ِ َهَوََ ِن ِ َم ِ َهَوََ(هو)اعارََل َ ِف َال ِشآَ ِ َهَال ََف َِو ِ َهَوََ کَآ ِ َم ِ َهََ21.

 .18اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.67

 .19زبان شناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی ،بالغی و نقدی عربی قدیم ،ص.89
 .21اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.68

20. Cohsion in English, p 37.
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الف) ارجاعات درون متنی
عنصر ارجاع

ضمیر مخاطب « َت» ،ضمیر « َ »
ضمیر هاء ،ضمیر غائب هو

نوع ارجاع

مرجع

درون متنی(پیشین)
درونمتنی(پیشین)

الهی
من

ب) ارجاعات برونمتنی
مرجع

عنصر ارجاع

امام سجاد

ضمیر شخصی «یاء»

رنَدلیىر َ ِبررالل َََََِ
َیراَم ْرولیََدلیىر ََىَ ْیرَََوحبر َلرَََعرفی َاِ لَ ْیرَََوَانراَوا ِثرقََ ِم ْ َْ
راَ(هو)اشآسرهََذ ْنبرهََ
نَعفی َاِ ل َعفاَ َََََِ(أنا)َا ْدَروَکََیراَسر َِیایَ ِب ِىسراَََق ْ َ
وسا ِ َکنََ ِم ْ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
فراَاِ ذاَ
راجیر َاَشآ ِئ َ
براَ ِ َ
راغ َ
راه َ
بَاناجیََ ِبقىبََقَ َاَ(هو)ا ْوبقَهََج ْآمهَ(َ.أنرا)َادَروَکََیراَر ِ َ
رَِ
براَ ِ
بَ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َََرذ َبتََ
راحمََوََاِ َ
راَ َْیتََمولیََذنوَبیََف ِز ََتََوَاِ ذاَراَ َیت َ کَآمََََط ِم َتََف ِا َ
َََف َوتََفخَ َیآََ ِ
فغَ َْیآََظا ِلمََ22.
الف) ارجاعات درونمتنی
عنصر ارجاع

ضمیر مخاطب « »
ضمیر مخاطب « »
ضمیر «هاء»
ضمیر «هاء»
ضمیر مستتر «هو»
ضمیر مستتر «هو»
ضمیر مخاطب « » در َا ْدعو َ
ضمیر مخاطب « َت»

مرجع

نوع ارجاع

َم ْو َ
الى
َس ِّیدى
لسان
قلب
ذنب
جرم
َس ّیدىَ ،ربّ
ِ
ِ
َم ْو َ
الى

درونمتنی(پیشین)
درونمتنی(پسین)
درونمتنی(پیشین)
درونمتنی(پیشین)
درونمتنی(پسین)
درونمتنی(پسین)
درونمتنی(پسین)
درونمتنی(پیشین)

ب)ارجاعات برونمتنی
عنصر ارجاع

ضمیر شخصی «یاء ،أنا ،ت»

مرجع

امام سجاد

ُ
ْ
ََ-الىهررمََ(أنررت)َاغ ِفر َْرآَل ر َوََ ِلوا ِلرراَیََو(أنررت)َ ْارح َْمهمرراَ کَمرراَر بَی ران َصررغی َآاَ(أنررت)َاِ ْج َِزهمرراَ
ْ ُ
ُ
ئاتَغفآاناَ23.
ساناَوََ َِبالسَ َِی ِ َ
حساََاِ ْح َ
َِ
ال
ِب ِ

 .22همان.
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 .23همان ،ص.70

عنصر ارجاع

ضمیر مخاطب «أنت»
ضمیرغائب «هما» ،ضمیر متصل «ال »

نوع ارجاع

درون متنی(پیشین)
درون متنی(پیشین)

مرجع

َ ّ
الله َّم
الوالدین

ب)ارجاعات برونمتنی
عنصر ارجاع

ضمیر شخصی «یاء»

مرجع

امام سجاد

بهها نگههاهی بههه فرازهههایی از دعهها میتههوان چنههین ّادعهها نمههود کههه «ارجهها » بیشههترین نقههش را در

ایجاد انسجام در متن ایفا میکند .از میان ارجاعات ،ارجا درون متنی ضمایر (أنهت و کهاف)
 -که مرجع هر دو خداوند است و در متن دعا با واژههایی همچهون «اللههم»« ،مهوالی»ّ « ،ربهی» و

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

الف) ارجاعات درونمتنی

 ...ذک ههر ش ههدهان ههد  -بیش ههترین فراوان ههی را دارد و ای ههن خ ههود بی ههانگ ههر نگ ههاه و توج ههه خ ههاص ام ههام
معصوم

به مقام خداوند سبحان بوده و با چارچوب دعا متناسب است .از میان ارجاعات

برونمتنی ،بیشترین فراوانی به ضمایر «أنا» و «یاء متکلم» اختصاص دارد که مرجع هر دو امهام
سجاد

است.

اگرچه این ارجاعات در اغلب ادعیه ماثور از پیشوایان دین ،موجود است ،امها نکتهه درخهور

توجه این است که فق یافتن این ارجاعات در متن نمیتواند انسهجام آن را اثبهات کنهد ،بلکهه
بسههامد بههاالی ایههن ارجاعههات در سراسههر مههتن دعهها ،عبههارات را زنجیههرهوار بههه هههم وصههل کههرده و
ساختار آن را منسجم و یکپارچه نموده است.
 .2-1-2جایگزینی

جهایگزینی یکهی از روشههایی اسهت کهه بهه انسهجام مهتن کمهک مهیکنهد و عبهارت اسههت از

عملیههاتی کههه درون مههتن صههورت مههیگیههرد و طههی آن عنصههری در مههتن جههایگزین عنصههری دیگههر
میشود 24.جانشینی رابطهای بین واژها است؛ نه معانی .بنها بهر ایهن انهوا جانشهینی بهه لحهاظ

دسهتوری دسهتهبنهدی شههدهانهد .هلیهدی معتقههد اسهت کهه جههایگزینی رابطههای اسهت کههه در آن
«نوعی شمارنده ...به جای تکرار یک عنصر به خصوص به کار گرفته میشود».
امهام سجههاد

25

در یک بند از دعها  -که درباره امید به درگاه احههدیت است  -میفرمایند:

ْ
بَتخ ِىفَظنونناَا ْوَتخَ َِیبَنمالنراَ کرلََیراَ کرر یمََفىر َْیسََهرذاَظننراَ ِبرَََوََلَهرذاَ
افَآا کََیاَر ِ َ

 .24االتساق و االنسجام فی روایه سمرقند ،ص.39
25. Cohsion in English, p 89.
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فیَََطم ناََ26.

َ
َ
ظنو َننها ا ْو ت َخ ِّیهب آمالنها» از اسهم شهاره «ههذا»

ایشان در این بند به جای تکرار جمله «ت ْخ ِله

بههره گرفتههانهد و بها ایهن کهار از تکهرار دو بههاره آن بهینیهازی جسهته اسهت .همچنهین در جهای دیگههر

خواستار رسیدن به بهشت است  -که موجبات رضایت خدا و پیامبر ا کهرم
میکند  -چنین میگویند:

اسهت را فهراهم

ْ
ْ
ْ
اِ له َاِ ََْا ْدشىَ ِنر َالنرارََففر َذ ِلرَََسررورَََرا َِوکََوََاَِ ََْا ْدشىَ ِنر َالجنرهَففر َذ ِلرَََسررورََ
ورََا َِوکََ27َ.
نَسر َِ
اََا َْىمََاَََسرورََن َِب َِیَََاحبََاِ لَ َْیَََ ِم ْ َ
ن َِب َِیَََوََاناَوََ ِ َ

َ ْ
به جای تکهرار جمهالت « ِا ْن َا ْد َخ ْل َت ِنهی ّ
الن َ
هارَ ،و ِا ْن ا ْد َخل َت ِنهی

در این عبارتها امام سجاد
ْ َ
ال َج ّن َه» اسم اشاره «ذلک» را به کار گرفتهاند که این واژه خهود قابلیهت جهایگزینی بهرای جمهالت

ماقبههل خههود را دارد و در کنههار مههانع شههدن از تکههرار الفههاظ قبههل خههود ،بههار دیگههر رحمههت و محبههت

خداونههد را بنههدهاش بههه نمههایش مههیگههذارد« .دلیههل امههام سههجاد

است ،مگر خداوند این پیمان را بر حبیب خود نبسته که فرمود:
وََلسوفََیَ طیََ ِربَََفَآض

بههر ایههن خواسههته بسههیار مههتقن

ََ.

پس چگونه ممکن است که آن بزرگوار راضی شود که یکی از امت او در دوزخ بهاشد و چگونهه

مسرور نشود زمهانی که امت او داخهل بهشت مهیشوند؟
در جایی دیگر امام سجاد

28

میفرمایند:

ْ
ْ
رمَفر َذ ِلرَََ
تَ کَ ْربَ َوََ ِفَ َالق ْب َِآَو ْحرات َ...وََ ْارح ْ َ
هذ ِ َهَالا َْنیاَغ ْربَ َوََ َِ ْناََالم ْو ِ َ
َْارح ْ َمَف َ ِ
ْ
ْ
ْ
البَ َْی ِتَالجای ِ َاَغ ْربَ َحَ َلَا ْسَا ِنسََ ِبغَ َْی َِآکَََ29.

در ایههن بنههد  -کههه امههام در حههال دعهها بههرای لحظهه تنهههایی و وحشههت در قبههر اسههت  -مههیتههوان
ْ
ْ
گفت که واژه «ال َب ْی ِت ال َجدی ِد» جانشین واژه «القبر» شده است.
امام سجاد

آنجا که پاداش عمل خهویش را رضهای خداونهد طلهب مهیکنهد ،ایهنگونهه بهه

ذهن متبههادر میسازد که رضای خداوند ورای همه خواستههاست.
 .26اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.69
 .27همان ،ص.75

 .28عش و رستگاری (شرح دعای ابو حمزه ثمالی) ،ص.590
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 .29اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.74

امام در این بند از دعای پرمغز ،با ایراد یک جمله کوتاه تمام خواسهتهههای خهود را تکهرار
میکند و عرض میکند َ(و َا ْع ِطنی یا َر ّب َجمی َع ما َس َا ْلت َ
ک) یعنی تمام آنچه را درخواست کردم
ِ
به من عطا بفرما و مهمتر از آن اینکهه تقاضها را بهه مرتبهه بهاالتری کشهانیده و همهه آنهها را از فضهل
وکرم خداوند خواستار است َ(و ز ْدنی ِم ْن َف ْض ِل َ
ک) یعنی بهیش از آنکهه از تهو خواسهتارم از فضهل و
ِ
کرمههت بههر مههن بیفههزای 31.در واقههع «جمیههع» جههامع هم هه خواسههتههههای پههیش خههود اسههت .امههام
سجاد

در دعهای شهری

أبهوحمزه ثمهالی در سهه جها از ایهن عامهل انسهجام بههره گرفتهه اسهت

وعامل جایگزینی با مانع شدن از تکرار واژهها در انسجام دعا نقش دارد.

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

ْ
ْ
ْ
ْ
رٍَ
عَدَرجَ َوحطََ ِو ْز ریَوََلَت َذکَ ْآن َ ِبخطیئَ َوََ ْاج َ
ٍَ ِ َذ َکریَوََ ْارف ْ َ
ٍَ ِمنَ َوا َْ ِ َ
َالىهمََتقب َْ
بَجمیرعََمراَ
ثوابََ ْمج ِىس َوََثوابََم ْن ِطق َوََثروابََدَرآئ َ ِرضرا کََوََالجنرهََوََا َْ ِطنر َیراَر ِ َ
ْ
سا ْلَََََوََز ْدن َم ْ َ ْ
راغبََیاَربََال المینََ30.
نَفض َِىَََاِ نَ َاِ لَ َْیَََ ِ
ِ
ِ

 .3-1-2حذف

حذف همچون جایگزینی در انسجام متن مشارکت دارد .هلیدی و حسن بر این باورند کهه

مراد از حذف ،جمالت و عناصری هستند که به واسطه ساختارشان ،عبارت یها عنصهری را بهه

عنههوان پههیشفههرض تههداعی مههیکننههد .آنههها حههذف را معههادل «جههایگزینی بهها تهههی» تعه ههری

مههیکنند 32.البته ریشه این بحث را مههیتوان در کتب بالغی و در مبحث ایجهاز حهذف یافهت.

مقصههود از ایجههاز حههذف خههودداری از ذکههر بخشههی از جملههه بهها وجههود قرین هه لفظههی یهها معنههوی ،بههه

خهاطر هدف بالغی خاص است 33.و مههیتهوان ادعهها کهرد کهه آرای امههروز ز ب ههانشناسههان در ایهن
زمینه ،ادامه نظرات علما و زبانشناسان گذشته است .ابهن اثیهر معتقهد اسهت کهه بایهد در کهالم

نشانهای بر محذوف وجهود داشهته باشهد کهه در صهورت عهدم آن ،کهالم بیههوده و لغهو اسهت 34.از

آنج ههایی ک ههه تش ههخیص عنص ههر ح ههذف ش ههده در آرای هلی ههدی ب ههه وس ههیله سه هایر عناص ههر م ههتن

امکهانپهذیر اسهت ،در واقههع ،وجهود نشهانه و قرینهههای کهه بهه محهذوف اشههاره کنهد ،نقطهه مشههتر

حذف به عنوان یک عامل انسجام و ایجاز حذف است .حذف ،میهان عناصههر رابطهه معنهایی

 .30همان ،ص.76

 .31عش و رستگاری (شرح دعای ابو حمزه ثمالی) ،ص.630
 .33جواهر البالغه ،ص.180

 .34أسالیب المعانی فی القرآن ،ص.436

32. Cohsion in English, p142.
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برقرر نمیکنهد؛ بلکهه یهک رابطهه واژی -دسهتوری اسهت کههه در آن عنصههری حههذف مهیشهود.

35

عنصر حذف میتواند اسم ،فعل یا جمله باشد .در ادامهه بهه نمونههههایی از حهذف در مهتن دعها
اشاره شده است:

نَلذ َِبَََو(هذاَمقامََم ْن)َ ْاسرَجارََ َِبکَآ ِمرَََو(هرذاَمقرامََم ْرن)َا ِلرفََ
بَهذاَمقام َم ْ َ
َیاَر ِ َْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ل
ل
اِ ْحسانََََوََ ِن مََََوَ َانرت َا جرواد َالرذیَلیَضریقَََفروَکََو(انرتََا جروادََالرذی)َلَیرنقصََ
ْ
ف ْضىََََو(ا ْنتََالجوادََالذی)َلَت ِقٍََر ْحمَََََ.
ْ
ْ
ت َ کَ ْربَر َو ْ
هرذ ِ َهَالرا َْنیاَغ ْربَر َو ْ
(ارح ْرم)َ ِفر َالق ْب َِرآَو ْحرات َ
(ارح ْرم)َ َِ ْنراََالم ْرو ِ َ
َ ْارح ْ َمَف َ ِو ْ
(ارح ْم)َ َِف َالى ْح ِ َاَو ْحاَ ََ36.

در جاهایی که حذف اتفاق افتاده در واقع نوعی شهکاف در مهتن ایجهاد شهده کهه بهه واسهطه

قراینهی کههه پههیشتههر در مههتن ذکههر شههده مههیتههوان واژه محههذوف را بههه سههادگی فهمیههد و ایههن همههان

انسجام و پیوستگی است کهه بهه واسهطه حهذف در جملهه ایجههاد مههیشهود؛ یعنهی از طر یه یهک

عنصر کهه در مهتن موجهود اسهت بتهوان عنصهر محهذوف را تشهخیص داد .امهام سهجاد در بنهدی

دیگر از این دعا ،اینگونه با معبود خویش مناجات میکند:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
قاَ
صراد َ
باَو(اِ نَ َا ْسئىََََ)َق َ
جاَقر ی َ
لَوَ(اِ نَ َا ْسئىَََ)َفآ َ
َالىهمََاِ نَ َا ْسئىَََص ْب َآاَجمی َولَ ِ
ْ
ُ
ُ
رمَ
رمَا َْى ْ َ
رهَمراََ ِى ْمرتََ ِم ْنرهََومراَل ْ َ
بَ ِمنََالخَ ْیر ِآَ َ کَ ِى ِ َ
ماَا ْسئىََََیاَر ِ َ
وََ(اِ نَ َا ْسئىَََ)َاَجَ َْراََظی َ
رنَ
رنَس ِرئٍََوا ْجرودََم ْ َ
نَشَ ْیر َِآَمراَسرئىََََ ِم ْنرهََ َِبرادَکََالصرا ِلحوَََیراَشَ ْیرآََم ْ َ
ا ْسئىََََالىهمََ ِم ْ َ
ْ
ا َْط َا َْ ِطن َس ْؤل َفر َنفسر َوََ(وا َْ ِطنر َسر ْؤل َفر )َا ْهىر َو(وا َْ ِطنر َس ْرؤل َفر )َ
ٍَحزانَ َوََ(وا َْ ِطن َس ْؤل َ
وا ِلا ََو(ا َْ ِطن َس ْؤل َف )َولا َو(ا َْ ِطن َس ْؤل َف )َا ْه ِ َ
ْ
ْ
ح َجمیعََا ْحوال َ37.
ف )َاِ شوان َفیَََوَا ْر ِغ ْ َاَََ َْیا َواظ ِه َْآَمروت َوا ْص ِى ْ َ

 -امام سجاد

خود را در برابر دریای قهدرت و کهرم خداونهد  -کهه سهاحلی بهرایش نیسهت -

تصور میکند و خداوند همان کسی است که او را بهه ضهیافت فراخوانهده و تمهام درهها را بهه روی

گشههوده و او را بههه درخواسههت امههر کههرده و اجههابتش را تضههمین نمههوده اسههت 38.همههانگونههه کههه

میبینیم در این بند هم نمونهای از حذف وجود دارد که به قراین موجود رمزگشایی شدهاند .در

ایههن دع ههای ارزشههمند نمونههههههای بسههیاری از حههذف وجههود دارد و غالبهها حههذف جملههه ،فعههل و
 .35لسانیات ّ
النص ،ص.21

 .36اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.69
 .37همان ،ص.74
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 .38مائه مبحث و مبحث فی ضالل دعاء أبی حمزه الثمالی ،ص.326

دیهده نمیشود.

 .2-2مؤلفههای انسجام واژگانی

یکههی دیگ ههر از روشه ههای ایجههاد انس ههجام در م ههتن ،انس ههجام واژ گههانی اس ههت .ای ههن انس ههجام

حههاصل حضور واژههای مشهابه و مهرتب اسهت و مبتنهی بهر رابطههایسهت کهه واحهدههای واژ گهانی

ز بهان بههه لحهاظ محتههوای معنهاییشههان بها یکههدیگر دارنههد ،و مهتن بههه واسهطه ایههن روابه مههیتوانههد

تههداوم و انسههجام بههه خههود بگیههرد 39.مؤلفههههههای انسههجام واژ گههانی ،تکههرار ،هههممعنههایی و تضههاد
معنههایی اسههت کههه بههه کههارگیری هههر یههک از ایههن وجههوه ،کههارکرد زیبههاییشههناختی خههاص خههود را

داراس ههت؛ ب ههدین ترتی ههب ک ههه تک ههرار ب ههر محور ی ههت مه ههوضوعی دعه ههای م ههذکور تأ کی ههد م ههیکن ههد و

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

حروف است که موجب انسجهام در متن دعا شده است و حههذف اسهم بهه تنههایی در ایهن دعهها

هههممعنههایی عههالوه بههر مشخص هه پیشههین ،تنههو کالمههی بههه آن مههیافزایههد و تضههاد معنههایی ،بههرای

برجستهسازی معنای دو واژهای که در تقابل با هم قرار گرفتهاند عمل میکند:
 .1-2-2تکرار

این اصطالح ،در نظریه انسجام به معنهای از سهرگیری عناصهری از بنهدههای قبلهی و یها عهین

بند است کهه در جملههههای بعهدی نیهز تکهرار مهیشهود 40.تکهرار هنگهامی رخ مهیدههد کهه واژهای
ا
عینهها در مههتن تکههرار شههود و بههین آن دو واژه ،از نظههر آوایههی و معنههایی تفههاوتی وجههود نداشههته باشههد.
سالکی 41این رابطه را اینگونه تعری

میکند:

در یک متن واژههای بسهیاری وجهود دارنهد کهه بهیش از یهک بهار تکهرار شهدهانهد؛ امها

آنچه کهه سهبب انسهجام مهتن مهیشهود ،تکهرار واژهههای مههم آن اسهت .بسهیاری از

واژهههای دسهتوری ،همچهون حهروف اضههافه و حهروف ر به ممکهن اسهت در مههتن،

ز یههاد مههورد اسههتفاده قههرار گرفتههه باشههند .هرچنههد ایههن واژهههها در انسههجام مههتن ،تههأثیر

گذارند ،اما در نقش مورد نظر بر این واژهها تأ کید نمیشود ،بلکه فق واژههای که
به واژههای متنی معروفاند ،در متن دارای نقش انسجامی هستند.

از ایههن رو در مههتن دعههای أبههوحمزه ثمههالی ابتههدا بههه ذکههر واژههههایی مههیپههردازیم کههه در مههتن دعهها

دارای محور یههت هسههتند .تکههرار مههیتوانههد بههه صههورت تکههرار خههود واژه نمههود پیههدا کنههد و یهها تکههرار
 .40مبانی زبانشناسی متن ،ص.155

39. An Introduction to Functional Grammer, p 310.
41. Text and Discourse Analysis, p5.

117

علوم حدیث ،سال بیست و چهارم ،شماره سوم

َ ّ
مشتقات آن .یکهی از ایهن واژههها «الله َّهم» اسهت کهه بها مشهتقات خهود  120بهار در مهتن دعها تکهرار

شده است .بدیهی است در دعا ،خداوند نقش اصلی و محوری را داراست و این تکرار  -که بها
بیشترین بسامد ،به منظور طلب شفقت و مهربانی و رحمت از معبود صورت گرفته  -حاکی از

این قضیه است.

اسماء خداوند

بسامد

اللهم

25

یا رب

25

الهی

16

سیدی

25

موالی

5

همههانطههور کههه در بههاال مههیبینههیم ،هههر یههک از واژههههای «اللهههم»« ،یهها ّ
رب»« ،سههیدی» و  ...بههه

صورت جداگانهه بارهها در مهتن تکهرار شهدهانهد .امهام سهجاد

بسهیاری از عبهارت را بها «رب» و

بسیاری دیگر را با «اللهم» آغاز فرموده که مقتضای حال است و تکرار بهرای ایضهاح و تقر یهر تنهها

مبدأ امید و رجها اسهت و از سههوی دیگهر ،ایهن تکهرار لهذتبخهش و جهانبخش موجبهات انسهجام
متن را فراهم آورده است .امام سجاد

در بندی دیگر از این دعای پر مغز میگویند:

ْ
نَتمى ِقرَََ ِلمراَ ْانت ر َ
بابَََوََلََ کَففتَََ ْ َ
نَ َِ
َفوََ َِز َِتَََیاَسَ َِیایَل ْ َوَانت ْآتن َماَب ِآ ْحتََ ِم ْ َْ ْ
ْ
نَتاآءَ ِبماَتارآءََ کَ ْیرفََ
فاٍَََ ِلماَتاآءَت ِذبََم ْ َ
اِ لَ ََ ِمنََالم ْ ِآفَ ِ َهَ ِبجو ِ َدکََوََ کَآ ِ َمَََوََانتََال ِ
ْ
نَ ِف ْ َِىَََوََلَتنازعََف َم َى ِکرَََوََ
نَتاآءََ ِبما َتاآءَ َ کَ َْیفََتاآءََلَت ْسئٍَََ ْ َ
تاآءََوََت ْآحمََم ْ َ
42
لَتاارَکََف َا ْم َِآکَََ .

امام زین العابدین

در این بند ،یک سلسله از حقای قرآن را به لسان دعا در آورده و بعهد

از آنکههه بههه عههزت پروردگههار سههوگند یههاد مههیکنههد کههه «ا گههر رانههده شههود ،از آسههتان او روی برنخواهههد
تافت» .پس علت رها نکردن و اصرار خهود را بهر آن درگ ههاه ،چنهین مهیرسهاند :کهه او  -عزوجهل -

فاعل لما یشاء اسهت و گهواه فرمهایش ایشهان در قهرآن بسهیار روشهن اسهت کهه خهدای تعهالی مکهرر

فرمههود :إن اهلل یفعههل مهها یشههاء و ای هن مطلههب را تثبیههت مههیکنههد کههه خداونههد سههبحان هرچههه را

بخواهههد ،انجههام مههیدهههد 43.امههام

بههرای بیههان ایههن مطلههب کههه هههیچ امههری خههارج از اراده و

خواست خداوند نیست ،واژه «تشاء» را هفت بار تکرار کردهاند .ایشان در بنهدی دیگهر چنهین بها

خدای خویش مناجات میکند:

ْ
ْ
رادَن َوََاَی رام َ
َوََمررال َلََا ْبک ر َوََلَادر یَاِ ل ر َمرراَیَک روَََمص ریریَوََار َنفس ر َتخر ِْ
ْ
ْ
جَنفس َا ْبکر َ
تَفمال َلَا ْبک َاَ ْبک َ ِلخرو ِ َ
تَ َِ ْناََراس َا ْج ِنحَهََالم ْو ِ َ
تخا ِتىن َوََق ْ َاَشفق ْ َ
ْ
رنَ
قَلحرایَا ْبکر َ ِلسرؤا ِ ََم َْنکرآََوََنَکیرآََاَِیرایَ َا ْبکر َ ِلخروجر َ ِم ْ َ
ِلظىمَ ِ َهَق ْبرریَا ْبکر َ ِلضری ِ َ

 .42اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.72
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از دیگر واژگانی که در متن دعا تکرار شده ،واژه «ابکی» است .ایهن سهخنان ایشهان بیهانگهر و

پیامآور سوزدل و گریه از روی معرفت بهه حقانیهت مهرگ و قبهر و قیامهت و نقهش آن در پیشهرفت و

رشد معنوی انسان است که در کنار انتقال این معنا ،موجب انسجام متن نیز شده است.
ا
در این دعا گاهی یک واژه و گاهی یک عبارت عینا تکرار شده است که بهه نمونههای از تکهرار

عبارت اشاره میشود:

َسَ َِیایََىَ َْیَََم ول َوََم ْ َمایَوََرجآئ َوََتوَکَى َوََ ِبآ َْحم َََََِت ىق َتصیبََ ِبآ ْحم َََََِنَ ِتحبَ45.
نَتاآءََوََت ْهایَ َِبکَآام َََََِم ْ َ
م َْ
َسَ َِیایََىَ َْیَََم ول َوََم ْ َمایَوََرجآئ َوََتوَکَى َوََ ِبآ ْحم َََََِت ىق َوََ ِب ِفنا ِئرَََاحرطََْ
ْ
بَا ْسَف َِحََدَآئ َوََلاَ َْیَََا ْرجوََفاقَ َ46.
ر ْحى َوََ ِبجو ِ َدکََاق ِصاََط ِىبَ َوََ َِبکَآ ِ َمَََاَیَر ِ َ

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

ُ
ُ
ُ ْ
لَ ِثقى ََى َظ ْهریَ44.
حام َ
اناَذلی َ
ق ْبریََ ْ َر ی َ
لَ ِ

فاقَ َ46 .

الزم به ذکر است که علم بالغهت ،تحهت عنهوان «اطنهاب» بهه بحهث تکهرار پرداختهه اسهت و

اطنهاب یعنههی ز یهادت لفههظ بهر معنها بهه منظههور رسهیدن بههه فایهدهای .ا گههر در ز یهادت لفههظ بهر معنها

47

فایههدهای حاصههل نشههود« ،حشههو» یهها «تطو یههل» نامی هده مههیشههود کههه هههر دو از عیههوب کههالمانههد.
َ ََّ َ َ ْ َ َ ّ
عبههارت « َسه ّیدی َع َل ْیه َ
ک َت َعلقهی» در دو جههای
ک م َعه َّهولی َو م ْع َت َمههدی َو َرجههلئی و تههوکلی و ِبرحم ِته
ِ
ّ
هت
دعا تکرار شده است و میتوان آن را به دو وجه تفسیر نمود :یکی اینکه سر تکهرار از نظهر اهمی ِ
مقام اعتماد و توکل است و وجه دیگر تکرار ،شاید از این نظر باشد کهه امهام سهجاد

خواسهتار

آن است که مطالبی را که در ادامه دعا آورده است ،بهه اعتبهار اعتمهاد و توکهل بهر خداونهد عرضهه
کرده باشد 48.بها توجهه بهه مطلهب ذکهر شهده مهیتهوان گفهت کهه ایههن تکهرار نهه تنههها مخهل در مهتن

نیست و حشو و تطویل محسهوب نمیشود ،بلکه امام سجاد

بهرای بیهان یهک معنها و مفههوم

واال ،یعنی معرفی خداوند بهه عنهوان تنهها مرجهع امیهد و اتکهاء از آن بههره جسهته اسهت و موجهب

انسجام متن دعا شده است.
خواسههت و طلههب امههام

بهها مههردم عههادی متفههاوت اسههت ،ایشههان در طلههب از خداونههد بههه

 .44اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.72
 .45همان ،ص.73
 .46همان.

 .47جواهر البالغه ،ص.177

 .48عش و رستگاری (شرح دعای ابو حمزه ثمالی ،ص.466
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ماورای نیازهای روزمره مینگرد و ح خانه خدا و زیارت قبر پیامبر

را طلب مهیکنهد؛ حه

به پا خاستن و گردیدن است؛ به پا خاستن موجودی بیمقهدار کهه در بههرابر بهینیهاز مطلقهی بهه پها

م ههیخی ههزد و گ ههردش عاشه ه وال هههای ک ههه خان ههه محب ههوب را یافت ههه و پیوس ههته دور آن ب ههه گ ههردش

میپردازد 49.و امام معصوم

سه مرتبه این دعا را خواستار است:

ْ
ْ
َنو ْار زقناَحجََبَ َْی َََََِوََ َِز یارَهََق ْب َِآَن َِب َِیَََصىواتََََوََر ْحمَََََومغ ِفآتََََ50.ْ
ْ
ررآَن َِب ِیرررَََوََ
ٍََررامََوََ َِز یررارَهََق ْب َِ
َامنرراَهررذاَوََفرر َ کرر ِ َ
َوََ ْار زقنرر َحررجََبَ َْی َِررَََالح َِررآامَفرر َ ِ
ْ
ال ِئمَ ِ َه َ51.
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
رنَ
واسر َاَ ِمر ْ َ
ٍََررامََوََ ْار زقنر َ ِر ْز َ
َامنراَهررذاَوََفر َ کر ِ َ
َوََ ْار ز َقنر َحررجََبَ َْی َِرَََالحر َِقراَ ِ
رآامَفر َ ِ
ْ
ْ
واس ِعََ52.
فض َِىَََال ِ

امام ز یهن العابهدین

بهار دیگهر تکهرار را بهرای یهک امهر مههم ،یعنهی طلهب توفیه حه بهه کهار

بسته است .ح  ،این فریضه الهی که پیامبر ا کهرم
مههیفرمایند:

آن را مهوجب آمهرزش گناهههان مهیدانهد و

هر کس هفت بار به دور این خانه طهواف کنهد و دو رکعهت نمهاز طهواف را بهه خهوبی

انجام دهد ،گناهش آمرزیده شود.

53

در تحکیم وحدت بین مسهلمانان جایگهاهی واال دارد .امهام صهادق

دین معرفی میکند و میفرمایند:

تا کعبه برپاست ،دین برپاست.

امام سجاد

54

تکرار را در خدمت بیان یک امر واجب الهی ،در چند جای دعا به کهار گرفتهه

که حاصل آن ،متنی منسجم و یکپارچه است.

 .49همان ،ص.561

 .50اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.70
 .51همان.

 .52همان ،ص.75

 .53بحار اْلنوار ،ج ،96ص.49
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حه را عامهل حفهظ

 .54همان ،ج ،96ص.57

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

 .1نمو ار فراوانی واژگان تکراری پر بسامد ر متن عا

 .2-2-2هممعنایی

گههاهی واژههههایی در مههتن بهههکههار بههرده مههیشههوند کههه از نظههر معنهها مشههابه و معههادل همدیگرنههد.

ا گهرچه ایهن واژهها تا حهدودی بها یکدیگر متفاوت هستند و در واقهع هممعنایی مطل بین آنهها
وجود ندارد ،اما میتوان ادعها کهرد کهه یهک حهوزه معنها را بهه مخاطهب منتقهل مهیکننهد .هلیهدی
هههممعنههایی را یکههی از راههههای ایجههاد انسجه ههام در مههتن مههیدانههد؛ ز یههرا ایههن واژههها بهها بههار معنههایی

یکسهانی کههه دارنههد ،در کهل مههتن بههه مثابهه یهک واژه عمههل مههیکننههد و موجهب پیوسههتگی مههتن بههه
همههدیگر و در نهایههت انسههجام کههل مههتن مههیشههوند .امههام سههجاد

در دع ههای شههری

أبههوحمزه

ثمالی ،بارها واژههای متعدد را با معنای مشابه بهکار میگیرد؛ به عنهوان نمونهه در بنهدی از دعها
 -که امهام

به حمد و ثنای پرودگار میپردازد  -از واژههای هممعنهایی ماننهد :رحمهت ،عفهو،

عطا ،موهبت ،فضل و کرم بهره گرفته است.

ْ
ْ
ْ
ْ
اإلحسراََاَ ْیرنََ ِسر ْرَآَکََالجمیرٍََاَ ْیرنَََفرروکَالجىیرٍََاَ ْیرنََفآجرَََ
َِ
رنَیراَقررایمََ
یراََظریمََالم ِ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
واهبرََ
فاضرىهََاَ ْیرنََم ِ
واس هََاَ ْ َینَََطایرا ک َال ِ
القر یبََاَ ْ َینََ ِ َغیاثََََالسر یعََاَ ْ َینََرحمََ َال ِ
ْ
ْ
ْ
الهنیئهََاَ ْیرنََصرنا ِئ َ َالس َِرنیَهََاَ ْیرنََف ْضرىََال ظریمََاَ ْیرنََمنرَََالجسریمََاَ ْیرنََاِ ْحسرانََََ
ْ
ْ
رهَوََ ِبمحمراََوََن ِ ََمحمراََف ْاسرَ ْن ِقذن َوََ ِبآ ْحم َِرَََفخ ِى ْصرن َیراَ
القایمََاَ ْ َینََکآمََََیرا َ کرر یمََ ِب ِ َ
ْ
ْ
رٍَ
قابرََََىر َا َْما ِلنراَب َ
کٍََ ِفر َالنجرا ِ َهَ ِم ْ َ
ْمح ِسنََیاَ ْمج ِمٍََیاَم ْن ِ مََیاَمف ِضٍََل ْستََاتَ ِ َ
رنَ َِ ِ
ْ
ْ
ْ
ِبف ْض َِىََََىَ َْیناَ ِلنََََا ْهٍََالَقو َوََا ْهٍََالمغ ِفآَ ِ َهَ55.
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ْ
َ ْ َ َ ْ
َ
َ
هاضلهه هه
در ایه ههن بن ههد واژهه ههای «رحمته ه
هواس َع ه ه ه ه هه هه (رحم ههت وس ههیعت) ،عطه ههایا َ الف ِ
ک اله ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
واهبه هک الهنیئه هه (بخش ههشه ههای گوارای ههت) ،ص ههنا ِئعک ّ
الس ه ِهن ّیه
(بخش ههشه ههای برجس ههته)َ ،م ِ
َ ْ َ ْ
ک ال َعظیم (فضل عظیمت) به کار رفته که نوعی هممعنایی بین
(احسانهای شایانت) ،فضل

آنهها وجهود دارد .امههام سهجاد

بها ذکههر ایهن واژ گهان هههممعنها ،ایهن مطلههب را در ذههن خواننههده

تداعی میکند که گردش این جهان با عظمت از مسیر رحمت و فضهل خداونهد اسهت؛ چهه ا گهر

یک لحظه ،نظر فضل و رحمت خود را از جهان برگیرد ،اوضا عالم دگرگون خواهد شد .گاهی
تکرار مفید خهود
همین واژههای هممعنا بارها در کل متن تکرار شدهاند و عالوه بر هممعنایی با ِ

نیز به انسجام متن کمک میکنند.

ایشان در بندی دیگر از این دعای جامع و شامل  -کهه بهه طلهب حاجهات ازخداونهد متعهال

اختصهاص دارد  -بهرای بیهان ایهن مفهاهیم از واژهههای ههممعنها بههره جسهتهانهد .از ایهن نمونهههها
َّ
َ
ّ
المات (شهکایات)»« ،ا ْعهداء (دشهمنان)َ ،و
میتوان به واژهای هم معنای «الد ْی َن (بدهی) َو الظ
ِ
ْ
َ
َ
َ
الباغی َن َعل َّی (ستمکاران)»َ « ،ه ّم (اندوه) و کرب (غم)»« ،ف َرج (گشهایش) و َمخ َهرج (رههایی)» و
ّ
ئات َع َمل (بدیهای کردار) والذنوب (گناهان)» اشاره نمود.
« َس ِّی ِ

ْ
ْ ْ
ْ
راتَحَ ر َلَاترراذ َ
رضََ ِن ر َالرراَ ْ َینَوَالظلمر ِ َ
فََن ر َی راَس ر َِیایَال ْسررونءََوََاقر ِ َ
اصر ِرآ َ
َوََْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
رارَاَرراائ َوََحسررادیَوالبرراغینََى ر ََوََانصررآن َ
ماعَوََابصر َِ
رذََن ر َ ِباس ر ِ َ
ِبا ر ءََ ِمنررهََوََشر َ
ُ ْم ُ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
رنَْ
ْ
رٍَم َ
جراَوََاج َ
رنَهمر َو َ ک ْر بریَفآجراَو َ خآ َ
ٍَلر َ ِم َ
َىَ ْ َی ِ ْ َمَوََا ِقآََََ َْین َوََف ِر ََقىب َوََاج َ
ْ
ْ
ْ
طاََوََ
طاََوََعررآََالسررى ِ َ
عَشى ِق رَََ ْتحررتََقررام ََوََا َک ِفن ر َعررآََالا ر َْی ِ َ
رنَجمی ر ِ َ
ارادن ر َ ِبسرروءََ ِمر ْ َ
56
بَ کَ ِىهاََ .
ئاتََمى َوََط ِه ْآن َ ِمنََالذنو ِ َ
سَ َِی ِ

دعا به معنای خواست و طلب از خداوند سبحان است .گاهی دعا حالت استغاثه به خود
ْ
َ َ
ون َر ّبک ْهم
میگیرد و قرآن کریم نیز آن را یکی از دالیل استجابت دعا معرفی میکنهدِ :إذ َت ْس َهتغیث
َ
َ
جاب َلک ْم أ ّ ِنی م ِم ّدک ْم بأ ْل ِم َن ْال َمال ِئ َک ِه م ْر ِد َ
َف ْاس َت َ
فین  57.امام سجاد در دعایشان ،آنجها
ِ
که خداوند را تنها یار و پناهگاه خود به هنگام غم و سختیها معرفی میکند ،ایهن حالهت را بهه
َ
ْ
خههوبی حفههظ نمههوده و آن را در قالههب واژههههای هههممعنههای « َمفه َهز (پنههاه) وغه ْهو (فر یههادرس)» و
ْ
َ
َ
افعهال «ف ِز ْعهت (زاری کهنم)ْ ،اس َهت َغ ْثت (اسههتغاثه کهنم) ،لهذت و الهوذ (پنههاه بهردم و پنهاه مهیبههرم)»
قالبریزی کرده است.
 .56همان ،ص.75
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 .57سوره انفال ،آیه .9

مهمترین نکته در کارکرد عناصر هممعنا و شهبهههممعنها ایهن اسهت کهه در واقهع دنبالهه نقهش

انسههجامی تکههرار هسههتند؛ بهها ایههن تفههاوت کههه در حههوزۀ هههممعنههایی بهها ذکههر واژههههای متفههاوت ،از

خسههتگی ناشههی از تکههرار یههک واژه بههرای معنههایی خههاص پرهیههز مههیشههود و عههالوه بههر ایههن توانههایی
گوینده در ذکر واژههای هممعنا و شبه هممعنا را نشهان مهیدههد .بهدین ترتیهب ،ایهن گونهه تکهرار

نقش و سطح انسجامی باالیی دارد.

در جدول زیر برخی دیگر از واژههای هممعنایی را که در متن دعا آمدهاند ،ذکر شده است.

ْ
ْ
َت َه َّیاتَ ،ت َع َّبات
مهیا شدهام ،مجهز
شدهام
خطیئه ،ذنب
خطا ،گناه
َصنائعِ ،فعال
نیکی و کار نیک

ج ْرمَ ،ج َ
ریره
جرم ،کناه

مستجیر ،عائذ
پناه خواه ،پناه برنده
َْ
َع َص ْیت ،خالفت
نافرمانی کردم،
مخالفت کردم

م َع َّول ،م ْع َت َمد
تکیه گاه ،مورد
اعتماد
َْ ْ ْ َ
الفقر ،الفاقه
فقر ،نداری
َ
ضاحکه،
م ْس ِف َرهِ ،
م ْس َت ْب ِش َره
گشاده ،خندان،
شادمان

َ
جود ،ک َرم
بخش ،کرم

ْإحسانَ ،م ْعروف
نیکی،کار نیک

غربت ،وحده
غربت ،تنهایی

الر ْا َفهَّ ،
َّ
الر ْح َمه
مهربانی ،رحمت

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

ْ
ْ
َیاَمفزَ َ َِ ْناََک ْربَ َوََیاَغ ْوث َ َِ ْنراََ ِعرات َاِ لَ ْیرَََف ِز َْرتََوََ ِبرَََ ْاسرَغ ْاتََوََلرذتََلَالوذََ ِب ِسوا کَََ58.

در واقع میتوان ّادعا کرد که واژههای هممعنا به نهوعی در تناسهب بها محهور کلهی دعها -کهه بهه

تمسک به رحمت الههی ،ذکهر درخواسهتهها ،اقهرار بهه گناههان و  ...اختصهاص دارد  -همگهام و
همسو است و امام زین العابدین

با برجستهسازی این کلمات در متن دعا ،ضمن پرهیهز از

ذکر واژههای تکراری ،از یک سو به متن دعا تنو و جهذابیت بخشهیده و از سهوی دیگهر ،موجهب
انسجام و هماهنگی در متن دعا شدهاند.
 .3-2-2تضاد معنایی

عالوه بر واژگان مترادف و هممعنا  -که موجب انسجام در متن میشوند  -رابطهه دیگهری بهه

نهام تضهاد معنهایی نیهز مهیتوانهد ایهن انسجههام را سهبب شهود کهه در طهی آن واحههدههای واژ گهانی،
معنههای متضههادی را بههه نمههایش مههیگذارنههد .بایههد گفههت کههه «مههتن ماننههد یههک پههازل اسههت کههه از

واحههدهههای گونههاگون و متضههادی تشههکیل شههده اسههت کههه چیههدمان درسههت آن اخههتالفههها،
انسجامبخش است .بنا بر ایهن ،تضهاد بهه طهور کلهی ،بهرهم زننهده انسهجام و یکپهارچگی اسهت؛
 .58اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.76
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مگر اینکه به طور دقی در جای خود به کار رود 59.تضاد در واقهع عبهارت اسهت از واژهههایی کهه

در برابههر واژهای دیگههر قههرار مههیگیرنههد .در ادامههه بههه برخههی از واژههههای متضههاد در مههتن دعهها اشههاره
میشود:

ََ
راحرمََوََاِ ْ َ
َاذاَراَ َْیتََم ْولیَذنوبیَف ِز َْتََوََاِ ذاَراَ َْیتََ کَآمرَََط ِم ْ رتََف ِرا ْ ََََف ْروتََفخَ ْیرآََ ِ
َذ ْبتََفغَ َْیآََظا ِلمََ60.

بیههان رحمههت و فضههل خداونههد یکههی از محههوریتههرین موضههوعات دعههای ابههوحمزه بههه شههمار

میرود که امام سجاد

بارها با واژههایی همچهون «سهعه رحمهه»« ،فضهل»« ،مغفهره»« ،عفهو» و

 ...از آنها یاد میکند .ذکر کلمات متضاد میتواند ذههن مخاطهب را از تصهویر یهک بعهدی دور
َّ
َ
کنهد و باعهث القهای بیشههتر مطلهب بهه ذهههن شهود .در ایهن عبههارت ،واژهههای « َعف ْهو َت و َعههذ ْب َت،
راحههم َو ظهها ِلم» بههه صههورت متضههاد بههه کههار رفتهههانههد .از آنجههایی کههه هههر چیههزی بهها ضههدش بیشههتر
ِ
شناخته میشود ،میتوان گفت که امام

با این تقابل واژگانی رحمت خداوند را بیشتر جلوه

میدهد و در عین حال به انسجام متن هم کمک میکند.

در بنهدی دیگهر از ایهن دعهای پرمحتهوا ،بهار دیگهر نعمهتههای خهدا را

امام زین العابهدین
ّ
متذکر شده و در مقابل به گناهان خویش اقرار میکند ،آنجا که میگویند:

ْ
َیاَغفارََ ِبنو َِرکََ ْاهَراَ َْیناَوََ ِبف ْض َِرىَََ ْاسرَغنَ َْیناَوََ ِب ِن ْ م َِرَََا ْصرب ْحناَو َا ْمسر َْیناَذنوبنراَبر َْینََْ
ْ
بَ
رالن ِ َمَوََن ِارضرَََ ِبالرذنو ِ َ
یَاَ َْیَََن ْسَغ ِفآَکََالىهمََ ِمم راَوََنَروبََاَِلَ ْیرَََتتحبربََاِ لَ َْینراَ ِب ِ
ْ
ْ
صاَاَََ61.
ناز ََوََعآَناَاِ لَ َْیَََ ِ
شَ َیآَکََاِ لَ َیناَ ِ

َ ْ َّ
َ ْ َ ْ ََْ َ ْ
هاعد»  -کههه بههرای بیههان
هازل و صه ِ
در ایهن عبههارات واژههههای «اصههبحنا وامسهینا»« ،خیهر و شهر ،نه ِ

احسان خهدا در حه بنهده بهه کهار رفتههانهد  -در تضهاد بها یکدیگرنهد .امهام سهجاد

غفران الهی اشاره نموده و میفرمایند:

بهار دیگهر بهه

ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
عَبَ َْیننرراَوََبَ ْیرررم ْ َمَ
رراب ْ َ
َِ
آءَ ِم ْررم ْ َمَوََال
نرراتَالحیررر ِ َ
ررآَ ِلىمر ْررؤ ِمنینََوََالم ْؤ ِم ِ َ
َالىهررمََاغ ِف َمررواتَوََتر ِ
ْ
ْ
ْ
عاه ِاناَوَغآ ِئ ِبناَذک ِآناَوَانااناَصرغی ِآناَوَ کبی ِآنراَح ِآنراَوَ
ِبالخَ َْی ِ َ
آاتَالىهمََاغ ِف َْآَ ِلحَ َِیناَوَمَ َِی َِناَوََ ِ
ُ
ُ
ْ
ُ
آاناَ62.
ااَوََش ِسرواَش ْس َ
للَب ی َ
اََوََضىواَض َ
م ْمىو ِکناَ کَذبََال ِادلوَََ ِب ِ َ

« .59بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبانشناسی نقشگرا» ،ص.122
 .60اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.68
 .61همان ،ص.70
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 .62همان.

معنای مورد نظر خود را بیان نموده است و از سویی دیگر ،دعا به صهورت متنهی بسهیار منسهجم

جلوه میکند .نکته قابل توجه این است ،واژهههایی کهه امهام آنهها را بهه صهورت متضهاد بهه کهار
بههردهانههد ،اغلههب واژههههایی اسههت کههه بههه نههوعی بههه رحمههت و فضههل خههدا برمههیگههردد .بنهها بههر ایههن
میتوان چنین برداشت نمهود کهه رابطهه تضهاد در کنهار انسهجامبخشهی بهه مهتن دعها بهرای تجلهی

بخشیدن به صفت «أرحم الراحمین» بهودن خداونهد اسهت کهه امهام سهجاد

او را «محسهن» و

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

دعای امام جامع و شامل است و دامنه دعایشان همه را فرا میگیهرد .ایشهان بهه زیبهایی
با استفهاده از واژههای متضاد این شمولیت را به نمایش میگذارند آنجا کهه بهرای « َحه ِ ّی َو َم ِّیهت
َ
ََ
شاهد َو غل ِئب»« ،ذکر َو ا ْنثا» « َصغیر َو کبیر»« ،ح ّ ِر َو َم ْملو » طلب آمههرزش میکند.
»ِ « ،
امهام سهجاد در ایهن دعها بها تقابهل واژ گهانی ،در کنههار تنهو بخشهی بهه مهتن دعها ،از یهک سههو

خود را «مسیئ» دانسته و خواستار آن است که خداون از ایشان و سایر بندگان درگذرد.

ْ
ْ
ٍَماَ َِ ْناَکََ63.
بجمی ِ َ
حَماَ َِ ْناناَ ِ َ
نَقبی ِ َ
بََ ْ َ
ا ْنتََالمْح ِسنََوََ ْنحنََالمَسیئوَََفَجاو َْزَیاَر ِ َ

 .3-2انسجام ربطی

ایههن انسههجام بههه واسههطه بهههرهگیههری از حههروف ر به حاصههل مههیشههود .اگرچههه ایههن حههروف بههه

خههودی خههود انسههجامبخههش نیسههتند؛ امهها از طر ی ه رابطهههای کههه بههین واژهههها و جمههالت برقههرار
میکنند ،نقش خود را به طور غیر مسهتقیم ،بهه عنهوان گهزارهای انسهجامبخهش ایفها مهیکننهد .در
ا
واقع« ،این ابزارها اصوال برای ارجا به متن قبل به کهار بهرده نمهیشهوند ،بلکهه معهانی خاصهی را

بیان میکنند که این معانی حضور عناصر دیگری را در گفتمان پیشانگاری میکنند».
یارمحمدی عوامل ربطی را به هفت دسته تقسیم کرده است:

64

65

 .1افزایشی)Additive) :؛ مانند :نیز ،همچنین ،گذشته از این ،واو ،یا و ...
ّ
 .2علی (سببی)(Causative) :؛ مانند :زیرا ،برای اینکه ،لذا ،پهس ،در نتیجهه ،چهون ،از آن

جایی که و ...

 .3زمانی(Temporal) :؛ مانند :وقتی که ،سپس ،قبل از ،تا ،پس از ،در حالی که و ...

 .4نقیضی)Adversative) :؛ مانند :ولی ،اما ،به جای آنکه ،با این حال ،با این وجود و ...

 .63همان ،ص.69
« .64ارزیابی نظریههای انسجام و پیوستگی متنی» ،ص.35

« .65مبانی زیباییشناختی و چگونگی کارکرد عوامل انسجام در شعر با بررسی «کتیبه» اخوان ثالث و «خوابی در هیاهو» از
سهراب سپهری ،ص.249
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 .5شرطی)Conditional) :؛ مانند :اگر ،مگر اینکه ،در صورتی که و ...

 .6تخصیصی(Specifying) :؛ مانند :یعنی ،به عبارت دیگر ،به وی ه ،بدین معنا که و ...

 .7امتیازی)Concessive) :؛ مانند :حتی ،اگرچه ،علی رغم ،هرچند و ...

هلیهههدی ادوات تفصهههیلی ،سنجشه ههی ،موصهههولی و تفضهههیلی را نیه ههز جز یهههی از ادوات ر ب ه ه

برمهیشهمرد .البتهه بایههد گفهت کهه برخهی از ادوات پیونههدی نیهز هسهت کهه تنههها مخهتص بهه ز بههان

عربی هسهتند؛ از جملهه اسهتیناف ،تأ کیهد و حروفهی کهه بهر امکهان وقهو فعهل داللهت مهیکننهد و
عبارتاند از «أن مصدری و أن تأ کیدی» .نکتۀ دیگر ،اینکه ادات تفضیلی که در زبان فارسهی

در قالب حروف «تر و ترین» مشخص میشوند ،در زبان عربی با افعل تفضیل بیان میشوند.

66

ُ
ُ
ُ
ُ
مراََصر َْینا کََوََ ْنحرنََن ْآجروََ
جرآءََظی َ
لَطویلَ َ کَثی َآاَاِ َََلناَفیَََر ُ َ
بَاِ َََلَناَفیَََام َ
َیاَر ِ َْ
ْ
ْ
قَرجآئناَم ْولناَفق َاََ ِى ْمنراَمراَ
ََت ْسَجیبََلناَفَح ِق َ
ََت ْسَآَََىَ َْیناَو َدََ ْونا کََوََنحنََن ْآجوََا ْ َ
ا َْ
ْ
ْ
ْ
ََ کَنرراَغَ ْیرآََ
رنَ َِىمرَََفینرراَوَ َِىمنرراَ ِبانرَََلَت ْص ِرآفناََ ْنرَََوََاِ ْ َ
لکر ْ َ
ن ْسرَ ْو ِجبََ ِباَما ِلنرراَوََ ِ
ْ
ْ
ْ
رٍَسر َََََِف ْ
نَ
رامن ْ َ
م ْسَ ْو ِجبینََ ِلآ ْحم َََََِفَا ْنتََاهرٍََا َْ َتجرودَََىَ َْینراَوَََىر َالمرذ ِنبینََ ِبف ْض ِ َ
َىَ َْیناَ ِبماَا ْنتََا ْهىهََوَج ْ َاََىَ َْیناَف َِاناَ ْمحَاجوَََاَِل َنَ َْی َِىَََیاَغفارََ ِبنو َِرکََ ْاهَراَ َْیناَو َ ِبف ْض َِرىَََ
ْ
ْاسَغنَ َْیناَو َ ِب ِن ْ م َََََِا ْصب ْحناَوَا ْمسَ َْیناََ67.

انسجام
پیوندی

ادات رب

افزایشی

امکان وقوع

استیناف

نقیضی

شرطی

سببی

واو

أن

فاء

لکن

إن

فاء

ْ
نَ
نَطررال ْبَن َ ِبررذنوبیَلَطا ِلبنرَََ ِب فر َِروکََوََلر ِرئ ْ َ
َاِ لهر َوَسر َِیایَوََ َِز ِترَََوَجل ِلرَََلر ِرئ ْ َْ
ْ
رارَ ِبحبر َلرَََ
نَا ْدشىَ َِن َالنرارََلَش ِبرر َََا ْهرٍََالن َِ
طال ْبَن َ ِبى ْؤم َلَطا ِلبنََََ َِبکَآ ِ َمَََوََل ِئ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ََ
نَیَفزعََالمرذ ِنبوَََوَاَِ ْ َ
ٍَطاََ َََََِفَ ِال َم ْ َ
ََ کَ ْنتََلَتغ ِفآََاِ لََ ِل ْو َِلیآ َِئَََو َا ْه ِ َ
اِ له َو َسَ َِیایَاِ ْ َ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ََادشىَ ِنر َالنرارََففر َ
نَیَ ْسرَغیثََالم ْسریَئوَََاِ لهر َاِ َ
فآءَ ِبرَََف ِربم ْ َ
ک ِآمََاِ لََاهٍََالو ِ َ
کَ ْنتََلَتَ َ
ْ
ْ
اََا َْىرمََاَََسررورََ
ََا ْدشىَ َِن َالجنَهََفف َذ َِلَََسرورََن َِب َِیَََوََاناَوََ ِ َ
ذ َِلَََسرورَََا َِوکََو َاِ ْ َ
ورََا َِوکََ68َ.
نَسر َِ
ن َِب َِیَََاحبََاِ لَ َْیَََ ِم ْ َ

انسجام پیوندی

ادات رب

افزایشی

واو

إن

فاء

ْ
ْ
ْ
بح ِبر َالن ِبر ََال ِمر ََ
نََا ََْ ِمراََاِ لَ ْیرَََو َ ِ َ
لمَاتوسٍََاِ لَ ْیرَََوََ ِبح ْآمر ِ َهَالق ْرآ ِ َ
َالىهمََ ِب ِذمَ ِ َهَال ْس َِْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ک ََالمان ََا ْرجوََالزلفَهََلاَ َْیَََفَلَترو ِح ِ ََ ْاسرَیناسََ
ام ََالمَ ِ َ
الت ِ َ
القآ ِ َ
ع ََالها ِ ِشَم ََال ر َِبیََ ِ

 .66لسانیات ّ
النص ،ص.26

 .67اإلقبال باْلعمال الحسنه ،ص.69-70
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شرطی

تأکید

المّ ،ن

استیناف

 .68همان ،ص.75

انسجام پیوندی

ادات رب

افزایشی

واو

تأکیدی

َ
ّإن

استیناف

فاء

تعلیل

الم و فاء

شرطی

لو

زمانی

إذ

شمارش ادات پیوندی بهه کهار رفتهه در مهتن دعهای ابهوحمزه ثمهالی ،حهاکی از ایهن اسهت کهه

ادات پیوندی افزایشی «واو ،فاء عط
کههه امههام سههجاد

و أو» از پربسامدترین ادات در مهتن دعها بهه شهمار مهیرود

بههرای مناجههات بهها معبههود ازلههی از آنههها بهههره جسههته اسههت .از دیگههر ادات

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

ْ
ُ
ْ
رهَ
رنََبرراََ ِسرروا کََف ر ِاَََق ْومر َراَنمنررواَ ِبال ِس رن ِت ِ ْ َمَ َِلیَ ْح ِقنررواَ ِبر ِ َ
رٍَثرروابیَثرروابََمر ْ َ
ایَمرران َوَلَ ْتج ر َ
ْ
ْ
ْ
رتَ
ِدمآئه ْ َمَفا ْدرَکواَماَامىواَوَاِ ناَنمناَ َِبَََ ِبال ِسن َِناَو َقىو ِبناَ َِلَ ْ فوَََنراَفا ْد َِر َکنراَمراَامىنراَوََث ِب ْ َ
ْ
ْ
رنَلراَ َْنَََر ْحمر ُ َهَاِ نرَََا ْنرتََ
ربَلنراَ ِم ْ َ
رجائََََف َصاو ِرناَو َلَت ِز َغَقىوبناَب ْ اََاِ َذَهاَ َْیَناَوَه ْ َ
ْ
ْ ْ
ْ
رنَتمى ِقرََََِلمراَال ِهرمََقىبر َ
بابَََو َلََ کَففرتَََ ْ َ
نَ َِ
الوهابََفَو َِز َِتَََل َِوَ ْانت ْآتن َماَب ِآ ْحتََ ِم ْ َ
ْ
ِمنََالم ْ ِآفَ ِ َهَ َِبکَآ ِ َمَََوَس َ ِ َهَر ْحم َََََِ69.

پیوندی به کهار رفتهه در مهتن دعها  -کهه موجهب پیونهد معنههایی در آن شهدهانهد  -مهیتهوان بهه ایهن

موارد اشاره کرد :ادات موصولی 109بار ،ادات تأ کیدی  52بار ،شهرطی  27بهار ،ادات سهببی 26

بههار ،اسههتیناف 26بههار ،ادات تفضههیلی  26بههار ،امکههان وقههو  15بههار ،ادات زمههانی  11بههار ،بههه کههار
رفتهاند؛ اما ادات نقیضهی تنهها در دو مهورد نقهض حکهم پیشهین در مهتن دعها یافهت شهد و ادات

سنجشی در متن دعا وجود ندارد.

 .2نمو ار فراوانی ا ات پیوندی پربسامد

 .69همان ،ص.72
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نتیجه پژوهش

این پژوهش دعای شری

ابوحمزه ثمهالی را از منظهر نظر یهه انسهجامی هلیهدی و رقیهه حسهن

بررسی کرده است .نتای پژوهش بیانگر این مطلب است که:
 -امهام سهجاد

از وجهوه زیباییشهناختی کهالم بههرای بیهان افکهار و اندیشهه دینهی خهود بهههره

جسته و مناجات خویش با معبود ازلی را در بهترین صورت در آن قالبریزی نموده است.

 -هر سه مؤلفه انسجام؛ دستوری ،واژگانی و پیوندی در متن بودگی دعها تهأثیر بسهزایی دارنهد

و آن را به صورت یک متن زیبا ،پرمحتوا با توان اثرگذاری بر مخاطب منعکس می کنند.

 -از میان عوامل انسجام دستوری« ،ارجا » بیشترین نقش را در ایجاد انسجام در مهتن دعها

ایفا میکند .ارجا درونمتنی ضمایر (أنت و کاف)  -که مرجع ههر دو خداونهد اسهت و در مهتن
دعها بهها واژهههایی همچههون «اللههم»« ،مههوالی»ّ « ،ربهی» و  ...ذکههر شهدهانههد – بیهانگههر نگهاه و توجههه
خاص امهام معصهوم

بهه مقهام خداونهد سهبحان بهوده و بها چهارچوب دعها متناسهب اسهت .از

میان ارجاعات برون متنی ،بیشترین فراونی به ضمایر «أنا» و «یهاء مهتکلم» اختصهاص دارد کهه

مرجع هر دو امام سجاد

است.

 تکههرار بههه عنههوان یکههی از مؤلفههههای انسههجام واژ گههانی ،نسههبت بههه سههایر مؤلفهههها بیشههترینّ
بسامد را دارد و در واژه «اهلل ،رب ،موال» و واژهایی که بر رحمت و غفران الهی اشهاره دارد ،تجلهی
پیدا کرده است.

 -عالوه یر تکرار ،واژههای هممعنا با بسامد فراوان ،زمینه ایجاد تنو در کهالم و گسهتردگی آن

را فههراهم نمههودهانههد و کههالم امههام سههجاد
مجذوب و شیفته خود می کند.

را بههه صههورت متنههی منسههجم درآورده کههه خواننههده را

 -در ارتبههاط بهها ادات پیونههدی مههیتههوان گفههت کههه ادات افزایشههی «واو ،فههاء ،أو» و موصههوالت و

ادات تأ کیدی بیشترین بسامد را در متن داشتهاند و با ایجاد ارتباط بین بنهدهای دعها موجهب
انسجام و گستردگی در متن دعا شدهاند.
کتابنامه

_ االتسهاق و االنسجام فی روایه سمرقند ْلمین معلوف ،لمیاء شنهوف ،إشهراف :سهعیده کحیهل،
قسنطینه :جامعه منتور ی – کلیه اْلداب و اللغات  -قسم الترجمه2008 ،م.
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_ أسالیب المعانی فی القرآن ،السید جعفر باقر حسینی ،قم :بوستان کتاب1427 ،ق.
_ اإلقبال باْلعمال الحسنهّ ،
سید رضی الدین ابن طاووس ،محق  :جواد قیومی اصفهانی ،قم:

_ بحار اْلنوار ،محمد باقر المجلسی ،بیروت :دار إحیاء الترا

العربی1403 ،ق.

_ بشنو از نی (مروری بر دعای ابوحمزه ثمالی) ،علی صفایی حائری ،قم :انتشارات لیله القدر،
1384ش.

_ تحلیل گفتمان انتقادی ،فردوس آقاگلزاده ،تهران :شرکت انتشهارت علمهی و فرهنگهی ،اول،
1385ش.

_ جواهر البالغه ،السید أحمد الهاشمی ،قم :نشر قدس رضوی1383 ،ش.

_ درآمههدی بههر اصههول ترجمههه ،کههاظم لطفههیپههور سههاعدی ،تهههران :مرکههز نشههر دانشههگاهی ،هشههتم،
1387ش.

تحلیل مؤلفههای ز یباییشناختی انسجام در کالم دعای ابوحمزه ثمالی ...

مؤسسه عمران مساجد ،بیتا.

_ دالئل اإلعجاز فی القرآن ،اإلمام عبدالقاهر الجرجانی ،بیروت :دارالکتب العربی1420 ،ق.
_ زبان و ذهن ،نوام چامسکی ،ترجمه کورش صفوی ،تهران :هرمس ،چا

جهارم1387 ،ش.

_ عش و رستگاری (شرح دعای ابو حمزه ثمالی) ،احمد زمردیان شهیرازی ،تههران :کتابفروشهی
اسالمیه1362 ،ش.
_ لسانیات ّ
النص ،محمد الخطابی ،دارالبیضاء :مرکز الثقافی العربی .دوم2006 ،م.

_ مائه مبحث ومبحث فی ضالل دعاء أبی حمزه الثمالی ،الشیخ جبار جاسم مکاوی ،تحقی :
عبدالحلیم عوض الحل ّی ،مؤسسه الطبع و النشر التابعه لآلستانه الرضو یه المقدسهه مجمهع
البحو

الْلسالمیه ،اول1435 ،ق.

_ مبانی زبانشناسی متن ،پرویز البرزی ،تهران :امیرکبیر ،اول1386 ،ش.

_ معناکاوی ،به سوی نشانهشناسی اجتماعی ،فرهاد ساسانی ،تهران :علم1389 ،ش.
_ موسیقی شعر ،محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آ گاه ،پنجم1376 ،ش.

_ نه البالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم :انتشارات زاهدی ،اول1385 ،ش.

_ «ارز یه ههابی نظر یه ههههای انسه ههجام و پیوسه ههتگی متنه ههی :به ههه سه ههوی چه ههارچوبی به ههرای ارز یه ههابی
خوانشپذیری در سطح گفتمان» ،رامین گلشائی ،مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،
1392ش ،شماره سی و یکم.

_ «بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیهدگاه نقهشگرایهی در ز بهان فارسهی و انگلیسهی» ،محمدرضها

احمههدخانی ،فاطمههه یوسههفیراد ،ا کههرم دهقههانزاده ،نشههریه ادبیههات تطبیقههی دانشههگاه بههاهنر
کرمان1395 ،ش .شمهاره .14

_ «بررسی عناصهر انسهجام مهتن در داسهتان حضهرت موسهی بها رویکهرد ز بهانشناسهی نقهشگهرا»،
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مهدی مسبوق ،شهرام دلشاد ،فصلنامه پژوهشهای ادبی _ قرآنی1395 ،ش ،شماره ّاول.

_ «زبانشناسی متن و الگوی انسجههام در آرای نحوی ،بالغهی و نقهدی عر بهی قهدیم» ،علهی رضها

نظههری ،خلیههل پروینههی ،کبههری روشههنفکر ،فههردوس آقا گههلزاده ،مجل هه ادب عر بههی1390 ،ش،

شماره سوم.

_ «عناصر برجسته انسجام در بائیهه ّ
متنبهی بهر اسهاس نظر یهه هلیهدی» ،سهید رضها میراحمهدی،
مریم آقاجانی ،مجله زبان و ادبیات عربی (ادبیات وعلوم انسهانی سهاب )1396 ،ش ،شهماره

هفدهم.

_ «مبانی زیباییشناختی و چگونگی کهارکرد عوامهل انسهجام در شهعر بها بررسهی «کتیبهه» اخهوان

ثالث و «خوابی در هیاهو» از سهراب سپهری» ،مریم در پهر ،مجلهه شهعرپژوهی (بوسهتان ادب)

دانشگاه شیراز1393 ،ش ،شماره دوم.
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