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 البالغًِْج 901 ۀبخص در خطببزرسی ػٌاصز اًسجام

 بز اساط دیذگاُ ّالیذی ٍ رقیِ حسي

 9ػلی ًجفی ایَکی
 2سّزا ٍکیلی

 چکیذُ
گش دس فذد به ایى گىيه ؛ هيشس ؽذ« صغى»و« هالیذی»تىعو ، ؽًاعی هتىايغزام به ًّىاو یک هفهىم صباو که ا

کهه آو  یسا اص لضاً ّىاهل ایى استباهؽایغته اعت تا ، استباه یک هتى سا هىسد بشسعی لشاسدهینۀ آو باؽین تا دسر
که هش یک به ؽىيذ  تمغین هیواژگايی و پیىيذی ، دعتىسی ًّافش بهيمایین.  تضلیل، يهًذ یسا ًّافش ايغزام يام ه

اص هها  آو را که ورىد هتى بذوو ايغزام ياهمکى اعت و وره تمایضاعت. اص آو دعته بًذیهای هشتبو لابل  هؽاخ
اص  ،يیغهت ایک هتى دیًی اص ایى لاّذه هغتخً يهذ البالغه يیض به ًّىاو، باؽذ یگیشی اص آو ه هیکذیگش هیضاو بهش 

 هيهش البالغه 905ۀ ايغزام خيب ۀتضلیلی دسر -یتا با سوػ تىفیفبش آو هغتًذ سو پژوهًذگاو دس ایى پژوهؼ ایى
صهايی و ، يمینی، آیی و ادات پیىيذ افضایؾیهن، تکشاس، صزف، رايؾیًی، اسراُ چىو هنايغزام ًّافش سا اص يَش 

گش چه دس يگاه يخغتآو ایى رغتاس دعتاوسد .بشسعی يمایًذؽشىی  عببی و ایى خيبه اص هىمهىّات ، اعت که ا
 دیگهش ۀاص هیضاو ايغزام و یکپهاسچگی ههتى يکاعهته اعهت. يکته، اها ایى تْذد، اعت هآوسد هتْذد عخى به هیاو

  .ايذ هیى يمؼ سا دس ايغزام هتى داؽتتش  کن یى وتش  بیؼ ،به تشتیب« رایگضیًی»و « صزف»دو ًّقش که  ایى
 .وصذت ؽکل و هًْا، ايغزام ۀيَشی، هالیذی و صغى، 905 ۀخيب، يهذ البالغه: کلیذی ٍاصگاى
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 هقذهِ

دس والهِ بهه  یهابی ؽهذه اعهت،رمله هْهادل هیاو ارضایپیىيذ و اتقال  که دس صباو فاسعی به پیىعتگی،  1ايغزام
تْبیهش بشخهی اص ًّافهش  ا،هه کاسکشد آوۀ هًاعبات هًْایی اؽاسه داسد که هیاو ًّافش یک هتى ورىد داسيذ و به واعي

ای  هههتى اص هزمىّه چهىو هنبخؾذ و آو سا  ییکپاسچگی و وصذت ه گشدد. ایى هًاعبات به کالم یپزیش ههتى اهکاو
گايه و ياهشبىه هتمایض ه هاص رمل  سوابو ايغزاهی هیاو ًّافش صبايی،ٔ 22: 9232 يبىی، و ههارشٕ عاصد. یهای رذا

یى ابضاس صبايی تش  ههن ايغزام، به باوس آياو،؛ ايذ هگشا به آو تىره ویژه کشدیکی اص هضىسهایی اعت که صبايؾًاعاو يمؼ
هایکهل هالیهذی و  پهشداصاو افهلی ايغهزام، هکًذ. ایهذ یاعت که يمؼ کلیذی دس تضمك هتًیت یا عاختاس هتى باصی ه

ايذ که به سوابو هًْایی هىرىد دس ههتى يَهش داسد و ؽًاعهایی ههتى اص  هايغزام سا یک هفهىم هًْایی دايغت سلیه صغى،
 ،سا هيشس کشديهذ کهه چهه چیهض پشعؼدو ایى  آو ٔ.Halliday & Hasan, 1976: 4ٕ عاصد یغیش هتى سا فشاهن ه

دس يگهاه ایهى دو ٔ 55: 3003هضمذ، ٕ ؟عاصد یسبو رمالت هتفاوت ه یبۀ یک هتى گفتاسی یا يىؽتاسی سا اص هزمّى
هًْها  ها، یک واصذ هًْایی اعت که دس آو به کمک ابضاسهای ویژه هىرىد دس هتى و استباه هیاو آو هتى، پشداص، هيَشی

دعتىسی و  ۀالی ۀهًْایی هتى به وعیل ۀالی ؽاهل ابضاسهای دعتىسی و واژگايی اعت. به دیگش بیاو، وگشدد  یدسیافت ه
یًْی دعهتگاه فهىتی و اهالیهی يمهىد  ،یابذ و دس يهایت ایى الیه يیض تىعو يَام گفتاسی و يىؽتاسی یواژگايی تضمك ه

 -3 ؛ايغزام دعهتىسی -9: گیشد یهضىسی ؽکل هو ًّقش دو ّاهل  ۀواعيايغزام هتى به  کًذ. بش ایى اعاط، یپیذا ه
 ٔ  Halliday & Hasan, 1976: 5-6ٕ ايغزام واژگايی.

گىو اّن اص دعتىسیای صباوه ايغزام ّباست اص ابضاس ،دس تْشیفی دیگش اعت واژگايی و هًْایی  ،ؽًاختی گىيا
 .ؽهىيذ یبهه ههن هتقهل هه ،تهش چهىو بًهذواصذهای بهضس ؽىيذ و دس لالب  یها با یکذیگش ه هکه باّج پیىيذ رمل

گل صادهٕ اهها  ؛باؽًذ تش یتش یا لىمْیف یهتىو همکى اعت داسای ايغزاه»يَشاو  فاصببه باوس ٔ 5: 9241 ،آلا
تهش تمهام هتهىو اص ویژگهی ايغهزام  هبه ّباست عاد ٔ.Gutwinski, 1976: 33ٕ «هتّى بذوو ايغزام ورىد يذاسد

 . اص ايغزام اعت هًذی بهشهدس هیضاو ها  آو و تفاوت ًذباؽ هی بشخىسداس

 ادبیات ًظزی پضٍّص .9

 پیطیٌۀ پضٍّص. 9-9

 گشفتهه و دس ایهى هیهاو عههن يههذ البالغهه اص دیگهش هتهىو ايزهامايغزام هتى ۀ ای بغیاسی دس صهیًه پژوهؼ
کًىوبه آو  بایذچه  آو اها؛ اعت تش بیؼ ای اص  هخيبه ،ا اص ایى هًَهشه ایى پژوهؼ تش کن اؽاسه يمىد ایى اعت که تا

گايه اسصیابی  سعهی بلکه یا با دیذی کلهی بهه بش  ،ايذ کشدهيهذ البالغه سا به ًّىاو یک هتى هغتمل و به فىست رذا
ايذ و  هها پشداخت هیا اغلب به بشسعی یک یا دو ّاهل ايغزاهی دس خيب ،هت گماؽتّىاهل ايغزام دس ایى کتاب هم

                                                           
1. Cohesion 



 البالغه بر اساس دیذگاه هالیذی و رقیه حسننهج 109بخش در خطبۀ بررسی عناصر انسجام

 
   

59 

 

ای اص  هدس ایى پژوهؼ بهه بشسعهی هزمىّهکه  آو صال؛ البالغه بىدهبه تشرمه هتى يهذ تش بیؼها  آو یا هضىس بضج
ايغهزام دس يههذ ۀ ای ايزام ؽهذه دس صهیًهه یى پژوهؼتش  ههن ًّافش ايغزاهی دس یک خيبه پشداخته ؽذه اعت.

 : البالغه اص لشاس صیش اعت
ههای يههذ  هآیی واژگايی و يمؼ آو دس ايغهزام خيبههن» ،«ّبذالْلی آل بىیه لًگشودی و ّلیشما يَشی» -9

 ،2 ۀؽهماس  ،9 ۀدوس ، 9259 ،پژوهؾهگاه ّلهىم و فشهًهس اعهالهی ،فقلًاهه هيالْات ادبی هتىو اعالهی ،«البالغه
ؽًاعاو هتى بهه ًّهىاو یکهی اص ًّافهش تىعو صباو آیییادؽذه ایى اعت که هن ۀهضىس بضج همال؛ 02 -31فـ 

ؽمىل هؾتشک و رهض آو  ،تمابل ،استباه با هىمىّی خاؿ چىو هناص ىشق هختلف  و گشدد هیواسگی هيشس هتى
البالغه هىسد های يهذ هؽىد. دس ایى پژوهؼ تالػ ؽذه يمؼ ایى ّاهل دس ايغزام بخؾی به خيب یدس هتى دیذه ه

 ها هؾخـ ؽىد. هاهمیت و بغاهذ کاسبشد آو دس خيب ،تضلیل لشاس گیشد و هیضاو کاسکشد
ياههه فقهلًاهه پهژوهؼ ،«های يهذ البالغهه هکاسکشد ادات سبيی دس ايغزام بخؾی به خيب» ،«ّلیشما يَشی» -3

لی عیًا همذاو، يهذ البالغه، صامش بها سوػ  ۀيىیغًذه دس همال؛ 10-22فـ ،2، ؽماسۀ 9، دوسۀ 9253 دايؾگاه بّى
 -البالغه بهه ًّهىاو یهک ههتى دیًهیًذ يهذبلۀ خيب 20تىفیفی و آهاسی به بشسعی بغاهذ و کاسکشد ادوات سبيی دس 

 ادبی پشداخته و به ایى يتیزه سعیذه که ادوات سبيی باّج پیىعتگی و اتقال واژگاو و رمالت هتى گؾته اعت. 
های يهذ البالغه  هبشسعی يمؼ ّاهل تکشاس دس ايغزام بخؾی به خيب» ،«خلیل پشویًی و ّلیشما يَشی» -2

ۀ ؽهماس  ،2، دوسۀ 9252 ،دايؾهگاه الضههشا  ،فقهلًاهه صبهاو پژوههی ،«و صغهى بش اعاط الگىی ايغهزام هالیهذی
پشداصيهذ.  یالبالغهه هههای يههذ هدس ایى هماله يگاسيذگاو به بشسعی ايغزام واژگايی دس خيب؛ 29-23فـ ،9252

واژه ّالوه آیی اعت. تکشاس یک تکشاس و هنۀ که ایى يىُ ايغزام ؽاهل دو همىل سعًذ هیيىیغًذگاو به ایى يتیزه 
کهه تهشادف يیهض بهه ًّهىاو چًهاو  هن ،ؽهىد یهای هتى يیهض هه هباّج پیىعتگی رمل ،بش هضىسی يمىدو آو دس هتى

 کاسکشد و اهمیتی خاؿ داسد. ،ای اص تکشاس دس ایزاد ايغزام واژگايی و تذاوم هتًی هگىي
کبش يىسعیذه و هغْىد علمايی صمیمی» -0  ۀعهاختاسی دس ههتى خيبهبشسعی ايغزام دعتىسی غیهش » ،«ّلی ا
، پژوهؾهگاه ّلهىم و فشهًهس اعهالهی ،فقلًاهه هيالْهات ادبهی هتهىو اعهالهی ،«آو ۀيهذ البالغه و تشرم 931

های ايغزام دعتىسی  يىیغًذگاو دس ایى هماله به اسصیابی صنىس هؤلفه؛ 902-49فـ ، 90، ؽماسۀ 0، دوسۀ 9254
هیهضاو  ،ايهذ. دس ایهى رغهتاس هؽههیذی و فمیههی پشداخته ،های رْفشی و تشرمه 931 ۀغیشعاختاسی دس هتى خيب
های  کهه دس هیهاو هؤلفهه ههای ايغزام بخؼ بشسعی و دس يهایت ایى يتیزه صافل ؽهذ پایبًذی هتشرماو به هؤلفه

تها صهذ   تىايغته ،صشکت يضدیک با هتى افلی و با گضیًؼ بشابش يهادهایی هًاعب ۀفمیهی دس عای ۀتشرم ،ؽذه  یاد
ی ايغزام هىرىد دس هتى افلی سا دس تشرمه باصتاب دهذ. دس ّیى صال هؾاهذه ؽهذ کهه هتشرمهاو دس بغیاس صیاد
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دعهتىسی صبهاو همقهذ دس یهافتى بشابهش  -خاؿ هتشرن و پتايغهیل صبهايی ۀبشخی هىاسد هتأحش اص ّىاهلی چىو ؽیى 
 .ايذ گؾتهيهادها دچاس لغضػ 

 ای پضٍّصّ پزسص .9-2

 يهذ البالغه چیغت؟ 905خيبۀ بخؾی و پیىيذ رمالت و ّباسات کاسکشد هش یک اص ّىاهل ايغزام دس وصذت .9
 یادؽذه چگىيه اعت؟ ۀيغبت هش یک اص ایى ّىاهل دس خيب بغاهذ و. 3

 ّای پضٍّصِ فزضی .9-3

تًیهذه و دسههنهتًهی  ،ههىسد هيالْهه ۀهىرب ؽذه تا خيب ،بخؼ غیش عاختاسی و واژگايیهای ايغزام هعاص . 9
 ًذ.هغت یک پیکشه با هن دس استباه چىو هنیکپاسچه گشدد که تماهی ارضای آو 

 یبخؼ واژگايی يمىدبخؼ دعتىسی غیش عاختاسی دس لیاط با ّىاهل ايغزامسود ًّافش ايغزام یگماو ه. 3
  داؽته باؽذ. تش بیؼ

 اّویت ٍ ضزٍرت پضٍّص .9-4

گىو و فشادیذ لشاس دادو صیبایبشسعی و اسصیابی يهذ البالغه اص چؾن دههی  ههىرهب تىره ههای آو، یايذاصهای گىيا
لزا هش کىؽؾی دس ایى ساعتا الهذاهی ؛ کًذ یؽىد و احشگزاسی آو هتى دیًی سا دوچًذاو ه یهزذد هخاىب به آو هتى ه

-فهىست و هًْهای ههتى يههذ« ايغزام» چىو هنؽىد که دس بضخی  یتش هپش اهمیترا  آو . هغألهگشدد هیهىره تلمی 

بشسعهی ًّهاویى و کهه  ویژه آو بهه؛ ؽهىد یؽىيذ و اص احشگزاسی یکی بش دیگشی عخى سايذه هه یالبالغه با هن اسصیابی ه
کًىو خيب یؽذه بش ایى اهش گىاهی ه اسایهای ه هضتىای پژوهؼ ههىسد  ۀاص صاویهپهژوهؼ ایهى  ههىسد بضهج ۀدهذ که تا

 عاصد. یتش هصامش سا افضوو همالۀشاس يگشفته اعت و همیى اهش اهمیت يَش هىسد بضج و بشسعی ل

 . رٍش پضٍّص9-5

کمیهت و يیهض کیفیهت اعهتفاده اص  ،تضلیلهی -کىؽذ با سویکشد کیفهی و سوػ تىفهیفی یسوی هپیؼپژوهؼ 
کهاوی و  905ۀ ايغزاهی دس خيبو ًّافش ّىاهل  سا اص هًَش ايغزام دعتىسی غیش عاختاسی و ايغزام واژگايی وا
 آو سا فشادیذ هخاىب لشاس دهذ. ۀو يتیزيمایذ تضلیل 

 901خطبۀ هؼزفی  .2

اخاللی و عیاعی يهذ  ،ای اّتمادیه  هاص رمله خيب ،هْشوف اعت« الضهشا »يهذ البالغه که به يام  905خيبۀ 
دس بخهؼ يخغهت بهه تىفهیف  .که اص لضاً هىمىّی به هؾت بخؼ لابل تمغین اعهتسود  یالبالغه به ؽماس ه

خيهش  ،هها های خذاويذ و عهى  اعهتفاده يْمت ،ای بْذ به تشتیب به تىفیف فشؽتگاوه لذست خذاويذ و دس بخؼ
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پاسعهایی  ،وفف سعتاخیض و صيذه ؽذو دوبهاسه ،تىفیف چگىيگی هش  و هشدو ،های دسوغیى یّؾك و وابغتگ
آیهذ هضهىس  یبشهه خيبههبًذی هىمىّی اص بخؼکه  چًاو هنپشداصد.  یه اهل بیتهای  یو ویژگ پیاهبش

کهه البتهه ؽهیىه یها  هفهاهین ّملهی و ايتضاّهی اعهت ۀدسبشگیشيهذ تهش بیؼ هىمهىّات اّتمهادی و ،آوافلی ههتى 
بشخهىسداس  بهاال یاهمیتهاص  ،ايتمال آو هفاهین به هخاىب با صفٌ ايغزام و پیىعتگی هتى ۀو يضى های ىشس  هؽیى 

 .يمایذ سا ىلب هیهًش عخًىسی و بالغت  صیاد یاعت و تا صذ

 901ۀ اًسجام در خطبػٌاصز . بزرسی 3

ی استبهاه اعهت کهه بهه بشسعها گش ؽًاعی يمؼّلن صباو ۀافيالصی کلیذی دس صىص  ،گفته ؽذ ايغزامکه  چًاو
پهشداصد.  یو واژگهايی ههٔ عاختاسی و غیش عهاختاسیٕ یک هتى دس دو عيش دعتىسی ۀهیاو ًّافش هختلف عاصيذ

تًیهذگی و دسههن ،که دس ايغهزام دعهتىسی غیهش عهاختاسی دس کًهاس یکهذیگش بهه یکپهاسچگی ههای چهاسگاي ههؤلف
 ،اسرهاُباؽهًذ:  ایهى لهشاس هیاص  ،ايزاههذ یههتى هه« واسگهیههتى»کًًذ و به افهيالس بهه  یپیىعتگی هتى کمک ه

 ۀعهه هىلفه ،یادؽهذه ۀاص هیهاو چههاس هىلفهٔ Halliday & Hasan, 1989: 48-82ٕ صزف و سبهو. ،رايؾیًی
ٔ، ای هرمله ،فْلی ،اعمی ،صشفیٕ ۀصزف با صیش هزمىّٔ، اعن هىفىل ،اعن اؽاسه ،ممیشٕ ۀاسراُ با صیش هزمىّ

  پزیش هغتًذ.تمغینٔ عببی و ؽشىی ،صهايی ،يمینی ،افضایؾیٕ ۀسبو با صیش هزمىّ
ای اعهت کهه  هآیذ و هبتًی بهش سابيه یهای هؾابه و هشتبو به ورىد ه هصنىس واژ  ۀدس يتیز ايغزام واژگايی يیض
ٔ Halliday & Hasan, 1985: 310ٕ ؽاو با یکهذیگش داسيهذ یبه لضاً هضتىای هًْای واصذهای واژگايی صباو

گفتًهی اعهت ٔ 24: 9232 ،ههارش و يبهىیٕ تىايذ تذاوم و ايغزام به خىد بگیشد. یایى سوابو هۀ که هتى به واعي
 ،به ایى هًْا که بشخهی؛ ايغزام واژگايی ایى ویژگی سا داسد که واصذهای واژگايی بالزات هتقف به ايغزام هغتًذ

ایهى يهىُ ٔ 901: 3003 ،هضمهذٕ يیغهت.هها  آو کًًذ و يیاصی به ادوات سبو فىسی بهیى یبشخی دیگش سا تفغیش ه
واژگهاو و فهشُ ،اعت. تکشاس همکى اعت بها هضىسیهت کلیهذواژگاوآیی لابل تمغین ايغزام به دو يىُ تکشاس و هن

ؽمىل هًْایی و تناد و تمابل هًْایی  ،آیی يیض همکى اعت با تشادف هًْاییواژگاو هتى فىست پزیشد. هناؽتماق
 گیشین. یبضج سا پی ه 905خيبۀ دس هتى ها  آو صافل ؽىد که دس اداهه با تيبیك

 یزساختاری هتيغ . ًوَدّای اًسجام دستَری3-9

 9. اًسجام غیز ساختاری اس رّگذر ارجاع3-9-9

گهشدد و ایهى باصگؾهت یکپهاسچگی و  یای اص هتى با سرهىُ بهه لبهل دسک و تفغهیش هه هپاس  که دس اسراُ، را اص آو
بهه  ایى ّاهل ايغزاهی،»سود.  یبه همیى خاىش یکی اص ّىاهل ههن ايغزام به ؽماس ه ؽىد، یپیىعتگی هتى سا عبب ه

                                                           
1. Reference 
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دس اسرهاُ بهشوو » ،Halliday & Hasan, 1976: 31-33ٕٔ :ؽهىد یيىُ دسوو هتًی و بشوو هتًهی تمغهین هه دو
تهىاو  یهه گىیهذ، یکه گىیًذه اص آو عهخى هه خاؿ یبلکه با سرىُ به هىلْیت ؽىد، یاص خىد هتى آؽکاس يم اهًْ هتًی،
و همکهاساو،  ؽْبايلىٕ «.خىد هتى ورىد داسدهشرِ ًّقش اسراُ دهًذه دس  اها دس اسراُ دسوو هتًی، ،پی بشد ابه هًْ

ایی دس هه بًهابشایى آو دعهته اص اسراُ ،دس عهخى آههذه ايغزام پیؼ ايگاسی چیضی اعت که لهبالا » چىؤ 30: 9243
تىايذ لبهل  یای دسوو هتًی هشرِ عخى هن هه کًذ که داسای هشرِ دسوو هتًی باؽذ. دس اسراُ یهتى ايغزام ایزاد ه

اسراُ به دو يىُ پیؾشو و  دهًذه و هن پظ اص آو لشاس بگیشد که البته بغته به يىُ لشاس گشفتى هشرِ،اص ًّقش اسراُ 
یفٔ 952: 9233بهزى، ٕ «ؽىد. یپغشو تمغین ه ایزاد سابيه هیاو ًّافش ههتى اعهت و ایهى هههن تًهها بها  اسراُ،ۀ ٍو

ایهى ًّافهش ۀ اصگؾت به هشرِ بضدایًذ. اص رملؽىد که بتىايًذ ابهام دس هًْای رمله سا با ب یًّافش اسراّی صافل ه
 ٔ 03: 3099 راهمی،ٕ اعن اؽاسه و اعن هىفىل اؽاسه کشد. تىاو به ممایش، یو ّىاهل ه

 . ارجاع با هحَریت ضویز3-9-9-9

یک ؽخـ  ،ولتی بغاهذ باالیی اص هشرِ ممیشها»کًًذ.  یيمؾی بشرغته دس ايغزام یک هتى ایفا ه ،ممایش
 ،تهش گهشدد. بهه ىهىس کلهی هتش و یکپاسچهؽىد که هتى اص لضاً فىسی و هًْایی هًغزن یعبب ه ،یا یک چیض باؽذ

دس ایهى خيبهه يیهض ٔ 4: 9250، اهیهشی و ّلهی يهژادٕ «باصیهابی و يهى ؽهىيذ. ،ؽىد اىالّات کهًه یاسراُ باّج ه
 وسعهذ  یمهمیش هه 292به ها  آو ى صیج که تْذاداید ايغزام و پیىعتگی آو داسيذ اص دس ایزا عضا يمؾی بهممایش 

کًذگی آو ،غایبهیاو  ،ایى تْذاد مهمیش : ؽشس اعهتبه ایى  هخاىب و هتکلن دس يىعاو اعت که البته هیضاو پشا
 %. 3هىسد با  4: ممیش هتکلن ،%93هىسد با  12: ممیش هخاىب ،% 49هىسد با  311: غایب

باؽهذ. دس تىمهیش اسرهاُ  یبشوو هتًهی ههاص يىُ ممیش  ،گفتًی اعت بغیاسی اص ممایش هىرىد دس ایى خيبه
ولتی ًّقشی دس هتى به هىسدی خاسد هتى اؽاسه کًهذ و دسک آو وابغهته »: تىاو گفت یبشوو هتًی یا هىلْیت ه

 «ًّقهش ههىسد يَهش اص يهىُ بهشوو هشرهِ اعهت. ،به هىلْیهت و هضیيهی باؽهذ کهه ههتى دس آو والهِ ؽهذه اعهت
ٕHalliday & Hasan, 1976: 31-37 ٔخذاويهذ اعهت دس رهای هها  آو ی کهه هشرهِغایبخاىب و ممایش ه

ؽىد  یخذاويذ اؽاسه کًذ دس هتى یافت يمۀ لفَی که به يام رالل ،اها پیؼ و پظ اص ممیش ،رای خيبه ورىد داسيذ
 : اص آو يمىيه اعت که

ِِ َلُه َو ُکلُّ َؽٓي  ُکلُّ َؽٓي  - َلٓیهّه ّسٓصُلهُه َو َههٓى .ٍ  َلاّئِن ّبهّ  ٍ  َخاّؽ َْ هاَػ َف َّ ُه َو َههٓى  ّلَن ّعشَّ َّ َِ ُيٓيَمُه َو َهٓى َعَکَت  َن َعّم ..َهٓى َتَکلَّ
َت َلٓبَل َآلَىاّفّفیَى ّهٓى َخٓلّمَه َلٓن  ًٓ َه َبٓل ُک ًٓ َّ ُیىُو َفُتٓخّبَش  ُْ َمَلُبُه َلٓن َتَشَن َآل ًٓ ٍٍ َو َتٓخُلّك َآلَخٓلَك ّلَىٓص َهاَت َفّئَلٓیّه ُه َمٓلَتُهٓن اَل َؾه ْٓ ّآعهَت

ٍٍ َو  َْ َف ًٓ َخٓزَت َو اَل َیٓغّبُمَه َهٓى َىَلٓبَت َو اَل ّلَم
َ
َقاَن َو اَل ُیٓفّلُتَه َهٓى أ َّ ـُ ُعٓلَياَيَه َهٓى  ُم ًٓ هَه اَل َی َّ َىا

َ
َیّضیُذ ّفي ُهٓلّکَه َههٓى أ

ٓهَشَن َهٓى َعّخَو َلَناَ َن َو اَل َو 
َ
ياَل َیُشدُّ أ ًّ ٌِ  َیٓغَتٓغ َذَن َؽهَهاَد ًٓ ّّ ٍِ َو ُکلُّ َغٓیٍب  اَلّيَی َّ َذَن  ًٓ ّّ ٓهّشَن ُکلُّ ّعشٍّ 

َ
ٓى أ َّ ی  َه َهٓى َتَىلَّ ًٓ َّ

َبُذ فَ 
َ
ٓيَت َآْل

َ
َتَهی فَ اَل أ ًٓ ٓيَت َآلُم

َ
َهَذ َلَه َو أ

َ
ُذ فَ اَل أ ّّ ٓيَت َآلَمٓى

َ
َه َو أ ًٓ َّ ـَ  َه اَل َهّضی ًٓ َزی ّه ًٓ  .ّإَلیکإالَّ  َه
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نَ  - ََ ّٓ َ
َيَه ُعٓبَضاَيَه َها أ

ٓ
َن َؽأ ََ ّٓ َ

ٍٍ ُعٓبَضاَيَه َها أ ٍٍ َو ّإَلٓیَه َهّقیُش ُکلِّ َيَغَم ٍُ ُکلِّ َدابَّ َها َيَشی ّهٓى َخٓلّمهَه  َیّذَن َياّفَی
 
َ
ٓهَىَل َها َيهَشی ّههٓى َهَلُکىّتهَه َو َهها أ

َ
ّب ُلٓذَسّتَه َو َها أ ًٓ ٍٍ ّفي َر یَم َّ َّ ٓفَغَش ُکلَّ 

َ
ها ّههٓى َو َها أ ًَّ َّ ٓصَمهَش َرّلهَه ّفیَمها َغهاَب 

ّن  َْ ٓفَغَشَها ّفي ّي
َ
ٓيَیا َو َها أ َمَه ّفي َالذُّ َْ ٓعَبَغ ّي

َ
 .ّخَشٌّ اَلْآُعٓلَياّيَه َو َها أ

ٓخهَىُفُهٓن  -
َ
َلُن َخٓلّمهَه ّبهَه َو أ ّٓ َ

ٓسّمَه ُهٓن أ
َ
ٓى أ َّ َتُهٓن  ْٓ َتُهٓن َعَماَواّتَه َو َسَف ًٓ ٓعَک

َ
ٍٍ أ هَه َلهٓن ّهٓى َهاَلّئَک ًٓ ٓلهَشُبُهٓن ّه

َ
َلهَه َو أ

ٓبُهٓن َسٓیه َّْ ٓسَصاَم َو َلٓن ُیٓخَلُمىا ّهٓى َهاٍ  َهّهیٍى َو َلهٓن َیَتَؾه
َ
ىا َآْل ًُ ٓفاَلَب َو َلٓن ُیَنمَّ

َ
ىا َآْل ًُ َلهی َهَکهاّيّهٓن َیٓغُک َّ ُههٓن  هىّو َو ّإيَّ ًُ ُب َآلَم

 
َ
ُّ أ َذَن َو ّآعّتٓزَما ًٓ ّّ ّضَلّتّهٓن  ًٓ َه َو َه ًٓ هَه َهها َخّفهَي ّه ًٓ ىا ُک ًُ هاَی َّ ٓهّشَن َلٓى 

َ
ٓى أ َّ ٍّ َغٓفَلّتّهٓن 

ّتّهٓن َلَه َو ّللَّ َّ ٌّ َىا ٓهَىاّئّهٓن ّفیَه َو َکٓخَش
 ّّ ُبُذوَن َصكَّ  ْٓ ُهٓن َلٓن َی يَّ

َ
َشُفىا أ َْ ٓيُفّغّهٓن َو َل

َ
َلی أ َّ َماَلُهٓن َو َلَضَسٓوا  ّٓ َ

ُشوا أ َه َلَضمَّ ًٓ َلٓیّهٓن ّه ّتهَلٓن ُیيّ  َباَدّتَه َو َّ َّ ىَن َصكَّ َىا ُْ   .ی
ٍا  - ُدَب

ٓ
ٓلَت ّفیَها َهأ َْ َذ َخٓلّمَه َخَلٓمَت َداساا َو َر ًٓ ّّ ُبىداا ّبُضٓغّى َباَلّئَه  ْٓ ى .ُعٓبَضاَيَه َخاّلماا َو َه ُّ یاا َیهٓذ ّّ ٓسَعٓلَت َدا

َ
.. ُحنَّ أ

َراُبىا َو اَل ّإَلٓیَها فَ 
َ
َي أ ّّ ا ٓبَت َسّغُبىا َو اَل َالذَّ ٓلَت ّإَلٓیّه ّآؽَتاُلىااَل ّفیَما َسغَّ   .ّإَلی َها َؽىَّ

گشچه ایى ممایش اص يىُ بشوو هتًی به ؽماس ه اهها اص آو  ،Ibidٕٔ «دس ايغهزام ههتى تهأحیشی يهذاسد»سود و  یا
 ،تهأحیش يیغهت یبههها  آو يه تًها ورىد ،هتًی دیًی اعت و هشرِ تمام ایى ممایش خذاويذ اعت ،صیج که ایى هتى

وفلی هیاو کلمات و ّباسات گؾته و وصذت و ايغزاهی ویژه ۀ بلکه خذاويذ دس آو صنىسی هًْىی یافته و صلم
ايغزام فىسی هتى سا هىرهب ؽهذه  ،تىالی ممایش و تًاعب ایى ممایش با یکذیگش چًیى هنبه آو بخؾیذه اعت. 

اعتْمال بغهیاس »سی چؾمگیش دس ایى خيبه داسيذ. اها ممایشی که هشرِ آو دس هتى ورىد داسد يیض صنى  ،اعت
گشدد که هيالب هتى به هن هشتبو و ههتى  یممیش و اعن اؽاسه يؾايگش تىفیفی بىدو هتى اعت. ایى اهش عبب ه

 : که اص آو يمىيه اعتٔ 4: 9250، اهیشی و ّلی يژادٕ «تش ؽىد هیکپاسچ
ٓهَشَك  -

َ
َؾی َبَقَشُه َو أ ّٓ َ

ّؾَك َؽٓیئاا أ َّ ٍٍ َلهٓذ َهٓى  َْ ُرٍو َغٓیهّش َعهّمی
ُ
ُِ ّبهأ ٍٍ َو َیٓغهَم هٓیٍى َغٓیهّش َفهّضیَض َْ هُش ّب َُ ًٓ َلٓلَبُه َفُهَى َی

ٓبِذ َلَها َّ َلٓیَها َيٓفُغُه َفُهَى  َّ ٓيَیا َلٓلَبُه َو َوّلَهٓت  َهاَتّت َالذُّ
َ
ٓمَلُه َو أ َّ َهَىاُت   .َخَشَلّت َالؾَّ

ٓههّشّه َو َیٓضَههُذ ّفیَمها َکهاَو َآلَمٓشُ  َلٓذ َغّلَمٓت ُسُهىُيُه ّبَها  -
َ
هَذ َآلَمهٓىّت ّههٓى أ ًٓ ّّ ٓفَضَش َلُه 

َ
َلی َها أ َّ ٍا  لُّ َیَذُه َيَذاَه َْ َفُهَى َی

َلٓیَها َلٓذ َصاَصَها دُ  َّ ّزي َکاَو َیٓغّبُيُه ّبَها َو َیٓضُغُذُه  وَّ َالَّ
َ
ی أ ًَّ ُمّشّه َو َیَتَم ُّ اَم  یَّ

َ
 .وَيهُ َیٓشَغُب ّفیّه أ

ی إّ  - ٓهّش َاللَّ َصتَّ
َ
ّلّه َو َراَ  ّهٓى أ وَّ

َ
ٓلّضَك آّخُش َآلَخٓلّك ّبأ

ُ
ٓهُش َهَماّدیَشُه َو أ

َ
َرَلُه َو َآْل

َ
ّه َها ُیّشیُذُه ّههٓى َتٓزّذیهّذ َرا َبَلَغ َآلّکَتاُب أ

َِ ّرَباَلَه  ٓسَرَفَها َو َلَل
َ
ٓسَك َو أ

َ
َسدَّ َآْل

َ
َماَ  َو َفَيَشَها َو أ َهاَد َالغَّ

َ
ٍّ َراَلَلّتهّه َو َخٓلّمّه أ ناا ّههٓى َهٓیَبه ْٓ ُنَها َب ْٓ ا َو َيَغَفَها َو َدنَّ َب

  .َهُخىّف َعٓيَىّتهّ 
ُه ّآخّتَیاساا  - ًٓ َّ َه َصَواَها  وَّ َاللَّ

َ
ّلَن أ َّ َيَها َو  ٓهَىَو ّبَها َو َهىَّ

َ
َشَها َو أ ٓيَیا َو َفغَّ َش َالذُّ   .َو َبَغَيَها ّلَغٓیّشّه ّآصّتَماساا َلٓذ َصمَّ

کخش اسراّات، یا دیذه هه که دس هخالهماو گىيه  ًّقش هىسد يَش بهه فهشاصت ؛ صیشا پیؼ هشرِ اعت ؽىد ا
که  آو بیسعايًذ  یسا ه اػ کًًذ و هْايی یآیًذ و اص آو تْبیش ه یآو ه به ديبالدس آغاص کالم رکش ؽذه عپظ ممایش 

ههای اسرهاُ پهظ  هيمىيه گشدد. با ورهىد ایهى، یلفٌ دوباسه تکشاس ؽىد و ایى خىد هىرب ايغزام و وصذت هتى ه
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َلهی : فشهایًذ یکه صنشت هرا  آو هشرِ يیض دس ایى خيبه ورىد داسد َّ ُرّيهّه 
ُ
ُِ ّبأ ُش ّبَبَقهّشّه َو َیٓغهَم َُ ًٓ ٓهّلّه َی

َ
ُه َلَبٓیَى أ ّإيَّ

ُمَشُه َو فّ  ُّ ی  ًَ ٓف
َ
ُش ّفیَن أ ّه ُیَفکِّ ٓمّلّه َو َبَماٍ  ّهٓى ُلبِّ َّ ٍٍ ّهٓى  ٓغَمَل ّفهي َهَياّلّبَهها ّفضَّ

َ
َها أ َْ ٓهَىاالا َرَم

َ
ُش أ ٓرَهَب َدٓهَشُه َو َیَتَزکَّ

َ
یَن أ

َلی ّفَشاّلَها َتٓبمَ  َّ ٓؽَشَف 
َ
َها َو أ ّْ اُت َرٓم َْ َصاّتَها َو ُهٓؾَتّبَهاّتَها َلٓذ َلّضَهٓتُه َتّب َخَزَها ّهٓى ُهَقشَّ

َ
ُمىَو ّفیَهها َو َو أ َْ ًٓ ی ّلَمٓى َوَساَ ُه َی
ٓب َیَتمَ  ّْ  ّلَغٓیّشّه َو َآل

ُ
أ ًَ ىَو ّبَها َفَیُکىُو َآلَمٓه ُْ ٓهّشّه َو َآلَمٓشُ  َلٓذ َغّلَمٓت ُسُهىُيُه ّبَها تَّ ٍَ َلی  َّ   ُ. 

کهالم خهىیؼ بهه هشرهِ ۀ آوسد و دس هیايه یدس ابتذای عخى خىیؼ ممایش سا هه صنشت ،فىق ۀدس يمىي
کًهذ تها هشرهِ سا  یکاس ؽىس و ؽىلی دسوو هخاىب ایزاد هه کًذ و با ایى یاعت اؽاسه ه« المش » ممیش که هماو 

 و هفهىم دس رهى هخاىب تخبیت ؽىد. اگشدد تا هًْ یبؾًاعذ و عبب ه
ٌُ َآلَمهٓىّت : فشهایًهذ یکهه ههرا  آو اؽاسه يمىدتىاو به فشاصی دیگش اص ایى خيبه  یيیض ه َلهٓیّهٓن َعهٓکَش َّ هٓت  َْ ّآرَتَم

ٌُ َآلَفٓىّت  ٓلَىاُيُهن.َوَصٓغَش
َ
َشٓت َلَها أ ٓىَشاُفُهٓن َوَتَغیَّ

َ
ممیش هغهتتش ۀ دس ایى يمىيه يیض تا  تأيیج که يؾاو دهًذ َفَفَتَشٓت َلَها أ

 ،«المهىتٌ عهکش »ایى يمؼ سا بش ّههذه داسد و بهه تشتیهب بهه  ،باؽذ ی"فتشت" و"تغیشت" ه ،"هی" دس "ارتمْت"
کًذ تا به ديبهال هشرهِ  یاؽتیالی دس هخاىب ایزاد ه ،دس آغاص کالمگشدد که با رکش آو  یباص ه« ألىاو»و « أىشاف»

گشههی  چهىو هنگهشدد و  یعبب وصذت و پیىعتگی ههتى هه ،اوایى ممایش باؽذ و ایى ههن ّالوه بش رلب تىره 
 .دهذ پیىيذ هیهای هتى سا به هن  هپاس 

  . ارجاع با هحَریت اسن اضار3-9-9-2ُ

کهه را  آو ،ا دو باس اص آو اعتفاده ؽذهذ البالغه اعت و دس ایى خيبه تًهتْذاد ایى ًّقش ايغزاهی دس کل يه
َلی َهُؤاَلّ  وّآيَتَمَن ّهٓى َهُؤاَل ّ : فشهایذ یه َّ َن  َْ ٓي

َ
 ایى يىُ اسراُ يیض اص يىُ اسراُ پظ هشرِ اعهت کهه صنهشت .أ

آو سا بؾًاعهذ و دس اداههه بهه  دس آغاص کالم خىیؼ اعن اؽاسه آوسده و ؽىس و ؽىق هخاىب سا بشايگیخته تا هشرِ
 صیبایی خاؿ به هتى خىیؼ بخؾیذه اعت. ،ایزاصی بالغی پذیذ آوسدهکه  آو آو اؽاسه يمىده و ّالوه بش

 با هحَریت اسن هَصَل . ارجاع3-9-9-3

اعن اؽاسه اص بغاهذ تکشاس بغیاس  سود. هايًذ به ؽماس هیاعن هىفىل يیض که یکی اص ًّافش ایزاد ايغزام هتى 
هّزي َکهاَو  :تًها یک بهاس اص آو بههشه رغهته اعهت اهامو  باؽذ هیکمی دس ایى خيبه بشخىسداس  وَّ َالَّ

َ
هی أ ًَّ َوَیَتَم

َلٓیَها َلٓذ َصاَصَها ُدوَيُه. الصم به تىمیش اعت  َّ  رهای گشفتهه،که دس ایى فشاص اص خيبهه « الزی» ۀواژ َیٓغّبُيُه ّبَها َوَیٓضُغُذُه 
تمام هْايی آو اعمی اعت کهه پهیؼ اص آو رکهش ؽهذه و ّهالوه بهش ّهذم تکهشاس و يیهض ۀ خىد به تًهایی دسبشداسيذ

 ؽىد. یباّج اعتمشاس عخى و ايغزام هتى يیض ه کًذ، یاختقاسی که دس رمله ایزاد ه
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 9. اًسجام غیز ساختاری اس رّگذر جاًطیٌی3-9-2

: به ًّىاو هخهال؛ رایگضیًی یکی اص ًّافش رمله با کلمات رايؾیى ؽىيذه اعت ،يىُ دیگش ايغزام دعتىسی
 ,Halliday & Hasanٕ ؽهذه اعهت.« تبهش»رايؾهیى  ،«آو»سا بخشم. دس ایى هخهال  آوبایذ تیضتش ؛ کًذ ؽذ تبشم

رهایگضیًی دس  ،دس رهایگضیًی دس ًّافهش اعهمی« صهزف»و« رهایگضیًی» ،به باوس هالیذی و صغىٔ 89 :1976
ای هیهاو دو  هایزهاد سابيهباّهج  ،ؽهیىهصزف فْل وغیشه هيشس اعت. اعهتفاده اص ایهى  ،صزف اعن ،فش فْلیًّا

رهایگضیًی بها ایزهاد تغییهش دس عهاختماو ٔ 30: 9559، خيابیٕ گشدد. یًّقش رایگضیى و اعتمشاس هًْا دس هتى ه
دس  ،دس پهی داسد. بهه ههش سوزام ههتى سا ايغه ؽهىد و یعبب تؾهخـ و تْهالی صبهاو ههٔ تغییشات يضىیٕ دعتىسی
 ،اعهن چهىو هنًّقهشی  ۀيؾیًذ تا اص کاسبغت دوباس  یبه رای ًّقش صبايی دیگش ه ،یک ًّقش صبايی ،رايؾیًی

 فْل و رمله پشهیض ؽىد.
هامهی  ،يجؤ هزکش به رای ه ۀفیغ ،ممیش به رای اعن ٍاهش ،اعتفاده اص ففت به رای هىفىف و بالْکظ

کاسبغهت  ،گیهشی بهشّکظ اص ههش یهک اص ههىاسد یادؽهذه بهشه رهای اعهن هفْهىلاعن فاّل بهه  ،به رای هناسُ
 ،ايذ هيشس بىدهپیىعته عًزی که همگی دس ّلن بالغت و عخىرض آو  گشدايی یا التفات و ههای هختلف ؽیى  هگىي

 ؽهىد ههتى بها ايغهزام یهىرهب هه ،سوػگیهشی اص ایهى  ه. بههش سويذ به ؽماس هیاص هقادیك رايؾیًی یا رایگضیًی 
دهی هىؽمًذايه وی سا دس پی داؽته باؽذ. دس صیهش بهه گشدد و دخالت اسایهو تًىُ صبايی باالتش به هخاىب  تش بیؼ

 :  پشداصین یهایی اص آو ه هرکش يمىي
ّب ُلٓذَسّتَه  - ًٓ ٍٍ ّفي َر یَم َّ َّ ٓفَغَش ُکلَّ 

َ
  ؤکاسبغت ففت به رای هىفىف: َٕو َها أ

َِ ُيٓيَمُه  - َن َعّم ُیهىُو َهٓى َتَکلَّ ُْ َمَلُبهُه َلهٓن َتهَشَن آل ًٓ َلٓیّه ّسٓصُلُه َو َهٓى َهاَت َفّئَلٓیّه ُه َْ اَػ َف َّ ُه َو َهٓى  ّلَن ّعشَّ َّ َو َهٓى َعَکَت 
َت َلٓبَل آلَىاّفّفیَى ّهٓى َخٓلّمَه  ًٓ َه َبٓل ُک ًٓ َّ  .ٔهخاىب ۀبه فیغ غایب ۀگشدايی اص فیغ هؽیى : َٕفُتٓخّبَش 

-  ٍٍ ٓلهَشُبُهٓن هّ ّهٓى َهاَلّئَک
َ
ٓخهَىُفُهٓن َلهَه َو أ

َ
َلُن َخٓلّمهَه ّبهَه َو أ ّٓ َ

ٓسّمَه ُهٓن أ
َ
ٓى أ َّ َتُهٓن  ْٓ َتُهٓن َعَماَواّتَه َو َسَف ًٓ ٓعَک

َ
هَه أ ًٓ 

 .ٔگشدايی اص فْل هامی به اعن تفنیل هؽیى ٕ
-  ًَّ ا ّإَلی آلَز َّ ّزساا َو َد ًٓ ّتّه ُه هَّ

ُ
ّزساا َو َيَقَش ّْل ْٓ ّه ُه بِّ ٓى َس َّ َغ  .َبلَّ ساا اّس ُهَضزِّ ًَّ َف ّهَى ال شاا َو َخىَّ ٌّ َو  ٍّ ُهَبؾِّ ُبهىَّ ًُّ ٌُ ال َيٓضُى َؽَزَش

... ٍّ ٍّ َو ُهٓخَتَلُف آلَماَلّئَک َعاَل  .ٔتکلنهبه  غایب ۀگشدايی اص فیغ هؽیى ٕ َهَضوُّ الشِّ
التفهات  ؽیىۀگیشی اص  هرایگضیًی ففت به رای هىفىف و يیض بهش  ،ؽىد یها دیذه ه هکه دس يمىيهماو گىيه 

پیهام سا پىیها و او و بگیهشد فنای عخى اص یکًىاختی فافله تا دس هتى کًذ  تش بیؼ یؽىد تا هخاىب دلت یعبب ه
 هغتمش گشدايذ و ايغزام هتى سا دو چًذاو يمایذ.

  

                                                           
1. Substitution 
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 9. اًسجام غیز ساختاری اس رّگذر حذف3-9-3

هالیهذی و »کًهذ.  یهتى و استباه هیاو ًّافش کهالم ایفها ههيمؾی عاصيذه دس ايغزام  صزف يیض هايًذ عایش هىاسد،
ا ًّقش هضزوف دس هتى لبهل یافهت ه هخال تش بیؼ ای دسوو هتى اعت که دس هسلیه صغى ّمیذه داسيذ که صزف سابي

گاه رکهش یهک واژه یها ٔ 39: 9559 خيابی،ٕ «ای با کالم پیؼ اص خىد داسد. هؽىد و ایى یًْی هْمىالا هش صزف سابي یه
گش  ،تىايذ کاسگؾا ؽىد یکه صزف ه دس ایى رایگاه اعت گشدد، یباّج ایزاد خلل دس هتى و کالم ه باست به تکشاس،ّ ا
داسای داللتی کاهل باؽذ و هًْای افلی سا ادا يمایذ. ایى يیض گفتًهی اعهت کهه ًّافهش  عاختاس رمله پظ اص صزف،»

کًًهذ چهه  یالم اعت که به ًّقش صزف ؽذه داللت هههای لفَی و هًْىی دس ک هورىد لشیً شهضزوف اص عخى بًا ب
 ٔ  315: 3002 ّبذالليیف، ٍصماعٕ «یابین. یهًْایی يهفته که دس رکشػ يم بغا که دس صزف آو،

هها  آو باؽهذ استبهاه ارهضای کهالم و ايغهزام بهیى تهش بیؼ هش چه اهکاو صزف دس کهالم ،به باوس پژوهؾگشاو
پیؾهیى سا دس  ۀداسد تا تالػ کًذ هيالب خىايذه ؽهذ یخىايًذه سا واه ،صزفبا ایى تىمیش که ؛ تش خىاهذ ؽذافضوو

اههشی کهه بهه ؛ دسگیش ؽىد تش بیؼ با هتى اوای دیگش هتى هشتبو عاصد و دس يتیزه ه رهى خىد يگه داسد و با بخؼ
کهالم خهتن و دس يهایهت بهه ايغهزام و پیىعهتگی  ايزاههذ هیهیهاو خىايًهذه بها ههتى  تش گغتشده يىبه خىد به تْاهل

 ٔ 91: 9250 ،يژاد یاهیشی خشاعايی و ّلٕ ؽىد. یه
ای کهه  هکًهذ بهه گىيه یهای يهذ البالغه يیض صزف ّاهلی ههن دس ایزهاد ايغهزام و وصهذت ّمهل هه هدس خيب

فْل یا صشف باؽذ. دس  ،تىايذ ایى صزف دس عيش اعن یآو دايغت صال ه ۀتىاو دیگش ًّافش سا يیض صیش هزمىّ یه
 : ؽىد یاؽاسه هها  آو بغاهذ صنىس و يیض يغبترذول صیش به 

 درصد فزاوانی نوع حذف
 94 90 صشف
 02 31 اعن
 2 2 فْل
 20 92 رمله

 : گشدد یصزف فىست گشفته دس صیش رکش هها  آو ایی که دسه با تىره به رذول باال به تفکیک ّباست

 . حذف با هحَریت حزف3-9-3-9

ٓهّلّه  -
َ
ُه َلَبٓیَى أ ٓمّلّه َو ّإيَّ َّ ٍٍ ّهٓى  َلی ّفضَّ َّ ُرّيّه 

ُ
ُِ ّبأ ُش ّبَبَقّشّه َو َیٓغَم َُ ًٓ هّ ٔ ّلیٕ َی  .َبَماٍ  ّهٓى ُلبِّ

ٓيَیا َلٓلَبُه َو  - َهاَتّت َالذُّ
َ
ٓمَلُه َو أ َّ َهَىاُت  َلٓیَها َيٓفُغهُ ٔ لذٕ َلٓذ َخَشَلّت َالؾَّ َّ  .َوّلَهٓت 

َضُهٓن ّلَما ُیّشیُذُه ّهٓى َهٓغ  - َماّل َو ُحنَّ َهیَّ ّٓ ٓى َخَفاَیا َآْلَ َّ َلّتّهٓن 
َ
اّل ٔ ّىٕ أ َْ ٓف

َ
 .َخَباَیا َآْل

                                                           
1. Ellipsis 
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ُه َو  - َزاٍب َلّذ ّآؽَتذَّ َصشُّ َّ ٓهّلهّ ٔ فیٕ ّفي 
َ
َلی أ َّ ٓىّبَك 

ُ
 .َباٍب َلٓذ أ

َتُهٓن َعَماَواّتَه َو  - ًٓ ٓعَک
َ
ٍٍ أ ٓسّمَه ٔ ٍهالئک هىٕ ّهٓى َهاَلّئَک

َ
ٓى أ َّ َتُهٓن  ْٓ  .َسَف

 با هحَریت اسن. حذف 3-9-3-2

َتُهٓن َعَماَواّتَه َو  - ًٓ ٓعَک
َ
ٍٍ أ ٓسّمَه ٔ هالئکٍهى ٕ ّهٓى َهاَلّئَک

َ
ٓى أ َّ َتُهٓن  ْٓ   .َسَف

ىَو َو ٔ کیفٕ َکٓیَف َيَضَل ّبّهٓن َها َکاُيىا َیٓزَهُلىَو َو  - ًُ َه
ٓ
ٓيَیا َها َکاُيىا َیأ ٌّ اَلْآَلّذُهىا ّهَى ٔ کیفٕ َراَ ُهٓن ّهٓى ّفَشاّق َالذُّ ّخَش

ُذوَو  َّ َلی َها َکاُيىا ُیى َّ. 
ٍٍ َو  - ٓیٍى َغٓیّش َفّضیَض َْ ُش ّب َُ ًٓ ٍٍ ٔ هىٕ ُهَى َی َْ ُرٍو َغٓیّش َعّمی

ُ
ُِ ّبأ  .َیٓغَم

ٌّ َو  - ُبىَّ ًُّ ٌُ َال ٍّ َو ٔ يضىٕ َيٓضُى َؽَزَش َعاَل ٍّ َو ٔ يضىٕ َهَضوُّ َالشِّ ٓلّن َو ٔ يضىٕ ُهٓخَتَلُف َآلَماَلّئَک ّْ اّدُو َآل َْ ُِ َآلُضٓکّن ٔ يضىٕ َه اّبی ًَ  .َی

 . حذف با هحَریت فؼل3-9-3-3

ُمَشُه َو  - ُّ ی  ًَ ٓف
َ
ُش ّفیَن أ ٓرَهَب َدٓهَشهُ ٔ یفْکشٕ ُیَفکِّ

َ
 .ّفیَن أ

 ّلَغٓیّشّه َو  -
ُ
أ ًَ ٓب ٔ یکىوٕ َفَیُکىُو آلَمٓه ّْ ٓهّشّه. آل ٍَ َلی  َّ   ُ 

ّزي َکاَو َیٓغّبُيُه ّبَها َو  - وَّ َالَّ
َ
ی أ ًَّ َلٓیَها َلٓذ َصاَصَها ُدوَيهُ ٔ کاوٕ َو َیَتَم َّ  .َیٓضُغُذُه 

 . حذف با هحَریت جول3-9-3-4ِ

َمهاَلُهٓن َو  - ّٓ َ
ُشوا أ َه َلَضمَّ ًٓ َلٓیّهٓن ّه َّ َه َها َخّفَي  ًٓ ىا ُک ًُ اَی َّ هَه ٕ َلٓى  ًٓ َلهٓیّهٓن ّه َّ هَه َهها َخّفهَي  ًٓ ىا ُک ًُ هاَی َّ َلهی ٔ َلهٓى  َّ َلهَضَسٓوا 

ٓيُفّغّهٓن َو 
َ
ىا کُ ٕ أ ًُ اَی َّ َه َلٓى  ًٓ َلٓیّهٓن ّه َّ َه َها َخّفَي  َباَدّتهَه َو ٔ ًٓ ّّ ُبُذوَن َصكَّ  ْٓ ُهٓن َلٓن َی يَّ

َ
َشُفىا أ َْ ُههنٓ ٕ َل يَّ

َ
َشُفهىا أ َْ هىَن ٔ َل ُْ َلهٓن ُیّيی

ّتَه  َّ  .َصكَّ َىا
ٓکّلَها َو  -

َ
ٍٍ َلّذ ّآفَتَنُضىا ّبأ َلی ّریَف َّ ٓلَبُلىا 

َ
ٍٍ َلذّ ٕ أ َلی ّریَف َّ ٓلَبُلىا 

َ
َهاّآفَيَلُضىا ٔ أ َلی ُصبِّ َّ. 

ٌُ آلَمٓىّت َو  - َلٓیّهٓن َعٓکَش َّ ٓت  َْ َلٓیّهنٓ ٕ آرَتَم َّ ٓت  َْ ٌُ آلَفٓىّت ٔ ّآرَتَم  .َصٓغَش
کهه ًّقهش پهیؼ ايگاؽهته دس  گشدد هیصزف یک پیىيذ دسوو هتًی اعت و صهايی ايغزام بخؼ  ،اص یک عى

و ٔ 939: 9243 ،ؽهْبايلى و همکهاساوٕ ،دس هتى رکش ؽذه باؽذ ،هتى ورىد داؽته و هشرِ صزف پیؼ اص خىد آو
اص مشوسیات کالم علیظ اعت. ولتی رکش ّنهى و ارضایهی اص رملهه بهه  ،تؾکیل رمالت يالـ ،اص عىی دیگش

بهه عالعهت و سوايهی کهالم خذؽهه واسد  ،هغلن اعت که کهاسبشد آو ّنهى ،دلیل ورىد لشیًه لضوهی يذاؽته باؽذ
یًذ ايغزام آاؽاسه يمىد که کالم علیظ و سواو بشایى يکته را به دس ایىبایذ  950ٔ-945: 9222، ؽفاییٕ عاصد. یه

ههای رکهش ؽهذه اص  هگشدد. يگاهی کىتاه و ارمالی به يمىي یایى ههن صافل يم ،و پیىعتگی هتى اعت و بذوو آو
ۀ آو صههاو کهه بًها بهش لشیًه ،يیض دس کالم بلیغ خهىیؼ يمایايگش ایى هيلب اعت که صنشت ّلی 905ۀ خيب
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يمایذ و ایى خىد عبب پیىعتگی و اتقال  یاص رکش آو خىدداسی ه ،بیًذ یلفَی خىد سا بی يیاص اص آوسدو ّباستی ه
 گشدد. یهًْایی کالم ایؾاو ه

 . اًسجام غیز ساختاری اس رّگذر ربظ3-9-4

گىو ای که داسيذ، هادات سبو به لضاً هًْاهای ویژ  بهه  کًًهذ، یهیاو ًّافش هتى بشلهشاس هه پیىيذهای هًْایی گىيا
آوسيهذ و دس ايغهزام ههتى ایفهای يمهؼ  یعخى بهه ورهىد ههۀ صيزیش  هختلفای عاصهًذ هیاو ًّافش  های که سابي هگىي
ههای پیؾهیى ههتى  های به پاس  هگغتشػ و یا افضوي تىمیش، چىو هنهای پغیى هتى سا  هپاس  . دس والِ ایى ادات،يمایًذ هی

یى ّىاههل و ًّافهش ايغهزام ههتى بهه تهش  ههن ؽایذ بتىاو ایى ًّافهش سأ 23: 9232 ههارش و يبىی،ٕ صيًذ. یپیىيذ ه
هتى خاسد اعت و ايغزاهی يهذاسد. ایهى ادوات تضمك و فذق ۀ هتًی بذوو ادوات پیىيذی اص دایش  صیشا هش؛ ؽماس آوسد
گىو تمغین یسبيی سا ه و صغهى که ایى پژوهؼ بشاعاط سویکهشد هالیهذی را  آو بًذی يمىد ولی اصتىاو به ايىاُ گىيا
صههايی و  يمینهی، افضایؾهی،: ؽهىد یبًذی هدعتهصیش های  به گىيهگیشد و  یهذ يَش لشاس هآياو تمغین  ،باؽذ اعتىاس هی

 پشداصین. یيهذ البالغه هخيبۀ بشگضیذۀ یابی دس  هبه يمىيها  آو عببی که دس صیش ممى تىمیش

 هحَر. ربظ افشایص3-9-4-9

هيلبی سا  ،لبلی دس هتىۀ با هضتىای رملپیىيذ ای دس  هؽىد که رمل یبشلشاس ههًگاهی افضایؾی یا امافی ۀ سابي
هغهتًذ. « أم»و « أو» ،«واو»يمادهای پیىيذ افضایؾی یا امهافی دس صبهاو ّشبهی ٔ 02: 9241 ،آرسيژادٕ امافه کًذ.

تشتیب يباؽذ وتمهذین و تهأخیش رمهالت خللهی دس  بشای غشك»ؽىد که  یصهايی ادات پیىيذ هیاو رمالت ه« واو»
 ٔ 22: 3099، راهمیٕ «هًْا ایزاد يکًذ.

چهاس سکهى ههتى  ،تکشاس و هىاصات ،دهذ که ّاهل ادات سبو افضایؾی دس کًاس ّىاهل اسراُ یها يؾاو ه یبشسع
دس پیىيهذ  لابهل تىرهه یيمؾه ،بش پیىيذ بهیى رمهالت افضووسويذ. ادات سبو افضایؾی  یعاص يهذ البالغه به ؽماس ه

چهه  آو .یابهذ عهاهاو هیتذاوم و اعهتمشاس ههتى  ،و بیشويی یای داسيذ و با صنىس هش دو يىُ پیىيذ دسوي هدسوو رمل
هايًذ صزف و هىاصات اعت و یکهی  ،همشاهی آو با بشخی ّىاهل ،دهذ یای سا افضایؼ ه هاهمیت پیىيذ دسوو رمل

-33: 1332، يَهشیٕ .سود به ؽماس هیشاب دس عيش واژگاو و تشکیب های ّمل آو هؾاسکت و ايتمال اّ هاص صىص 
ٓصَوارهاا َو »: کهتىاو به ایى ّباست اعتؾهاد رغت  یدس عيش واژگاو هٔ 33

َ
مهاا َو أ َْ ٍا َهٓؾهَشباا َو َهٓي ُدَب

ٓ
ٓلَت ّفیَها َهأ َْ َر

ٓيَهاساا َو ُصُسوّاا َو ّحَماساا 
َ
 ئا یٓ َؽ  َك ّؾ َّ  ٓى هَ »ّباست  دس عيش رمله يیض«. َخَذهاا َو ُلُقىساا َو أ

َ
  َو  هُ شُ َق ی بَ َؾ ّٓ ا أ

َ
« هُ َبهلٓ لَ  َك َش هٓ أ

 ،ؽىد صشف سبو افضایؾهی یکه هالصَه ههماو گىيه ها  هدس ایى يمىيکه  ایى صاویه لابل اعتًاد اعت. تىمیشاص ایى 
بهه ّاههل اولیهه ههشتبو  ،ایى ًّقش استباىیۀ تا اص تکشاس ّاهل اولیه خىدداسی ؽىد و واژگاو به واعي گؾتهعبب 

 .پذیذ آیذگشديذ و دس يهایت پیىيذی هیاو کالم ایزاد و تذاوم و اعتمشاس هتى 
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 هحَر. ربظ ًقیض3-9-4-2

کی يىّی استباه بیى رمالت اعت که دس آو ههتکلن عهْی هه بشخهی ۀ کًهذ بهه وعهیل یپیىيذ يمینی یا اعتذسا
-Halliday & Hasan,1976: 250ٕ ببشد.هیاو اص  ،بشداسدلبل دس ۀ تىلِ یا پًذاس و تقىسی سا که رمل ،ادوات

ؽهمشده  پهظ اص ایهى ادوات خهالف ايتَهاساتیۀ هغهتًذ و رمله« لکهْى »و « لکهى» ،«بهل»ادوات ایى پیىيهذ ٔ 256
گش چه ایهى ادوات يمهؼ يمهل کهالم پیؾهیى سا بهش ّههذه داسيهذۀ که رمل ؽىيذ هی اهها  ،لبل ایزاد يمىده اعت. ا
ایهى  ،بهه عهادگی ّبهىس کهشد. بهه دیگهش عهخى آوسيذ پذیذ هیکالم ۀ استباىی که هیاو ایى دو پاس تىاو اص کاسکشد  یيم

عهبب  ،ؽىيذ و با ياپزیشایی پًذاس لبهل یعبب اعتمشاس و تذاوم عخى ه ،ادوات با يمؾی هتفاوت دس ايغزام بخؾی
 ،کًًهذ یدس رهى او تخبیت هو هفهىم سا به خىبی  او هًْ يمایًذ هیگشديذ و تىره وی سا رلب  یؽگفتی هخاىب ه

َت َلٓبَل َآلَىاّفّفیَى ّهٓى َخٓلّمه.: يمایین یاؽاسه هبشای يمىيه به هخال صیش  ًٓ َه َبٓل ُک ًٓ َّ ُیىُو َفُتٓخّبَش  ُْ  َلٓن َتَشَن َآل
لهزا بهه سوؽهًی  ؛دهذ که پیىيذ يمینی کهن کهاسبشدتشیى پیىيهذ دس يههذ البالغهه اعهت یبشسعی آهاسی يؾاو ه

 تهش کن ،های يهذ البالغه استباه هًْایی رمالت اص ىشیك يفی و يمل تقهىس پیؾهیى هدسیافت که دس خيبتىاو  یه
پشداصد  یآهذه هدس کالم خىد بغیاس کن به يمل تقىس پیؼ دهذ اهیشالمؤهًیى یفىست گشفته اعت و يؾاو ه

ای رهاهِ هه هبتًهی بهش افکهاس و يگشػ گفتاسی که کالم فاصب عخى بیؼ اص پیؼ کالهیهًْا اعت به آو  وایى
که يهذ البالغه  اص آو سو ،به دیگش عخىٔ 90: 9253 ،يَشیٕ افکاسی که اص صمیمت بهشه داسد. باؽذ، هی اهام

سود بغهیاس ههتمى  یايتَهاس هه ،گهشدد یافىل و اسکاو دیى هبیى و اخاللیات ایشاد ه هتًی دیًی اعت و دس آو غالباا 
 هىسد تىلِ و پزیشػ يیغت. دس آو يملباؽذ و کخشت ادات يفی و 

 هحَر. ربظ سهاى3-9-4-3

 ؽهىد. یپیىيهذ صههايی بشلهشاس هه ،ولتی که بیى سویذادهای دو رمله یک يىُ تىالی صههايی ورهىد داؽهته باؽهذ
: 3003 ،هضمهذٕ ؽهىد. یايغزام صهايی اص ادواتی اعت که به پیىعتگی هًْایی هتى هًزهش ههٔ 9241: 00 ،آرسيژادٕ

کؾذ. اص رملهه ههىاسدی  یای اعت که تتابِ صىادث سا به تقىیش ه هپیىيذ صهايی ّملکشد ادوات آو به گىيدس ٔ 993
صیش اؽاسه کشد که دس آو ؽاهذ تىالی ۀ تىاو به يمىي یه ،اص ایى ّملکشد باؽذ گىیا یتىايذ ؽاهذ یکه دس ایى خيبه ه

ذ و هشاصل راو دادو او سا يپشداص  یش  ايغاو هبه ؽشس اصىال لبل اص ه که صنشت هًگاهی ،و تتابِ صهايی هغتین
ٌُ َآلَمٓىّت : فشهایًذ یذ و هًکؾ یبه دلت به تقىیش ه َلٓیّهٓن َعٓکَش َّ ٓت  َْ ٌُ َآلَفٓىّت  َو ّآرَتَم ٓىهَشاُفُهٓن فَ َصٓغَش

َ
 َو َفَتهَشٓت َلَهها أ

ٓلَىاُيُهٓن 
َ
َشٓت َلَها أ ُه فَ ّآصَداَد َآلَمهٓىُت ّآلّتَیاىهاا ّبهّه  ُحهنَّ ...ّآصَداَد َآلَمٓىُت ّفیّهٓن ُوُلىرهاا  ُحنَّ َتَغیَّ ُْ  َو ُمهّبَل َبَقهُشُه َکَمها ُلهّبَل َعهٓم

وُس ّهٓى َرَغّذّه  ٓهّلّه.فَ َخَشَرّت َالشُّ
َ
ٍا َبٓیَى أ  َقاَس ّریَف

گیهشی اص  هبا بههش  و پشداصيذ یاصىال آو سوص هبه سعتاخیض و لیاهت يَش داسيذ و به ؽشس  اهاميیض صهايی که 
هی ّإَرا : ذًهيمای یایى تىالی صهايی سا به فشاخىس هًْای ایى صشوف به هخاىب الما ه فا  و حن"، صتی،“ ادوات سبو َصتَّ
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َرَلُه 
َ
ٓهُش َهَماّدیَشُه  َو َبَلَغ َآلّکَتاُب أ

َ
ّلّه  َو َآْل وَّ

َ
ٓلّضَك آّخُش َآلَخٓلّك ّبأ

ُ
َههاَد َراَ   َو أ

َ
هّه َهها ُیّشیهُذُه ّههٓى َتٓزّذیهّذ َخٓلّمهّه أ ٓههّش َاللَّ

َ
ّههٓى أ

َماَ   ٓسَك  َو َفَيَشَها  َو َالغَّ
َ
َسدَّ َآْل

َ
ٓسَرَفَها  َو أ

َ
َِ ّرَباَلَها  َو أ ٍّ َراَلَلّتهّه َو َهُخهىّف  َو َيَغهَفَها  َو َلَل نهاا ّههٓى َهٓیَبه ْٓ ُنهَها َب ْٓ َدنَّ َب

ٓخَشَد َهٓى فّ  َو َعٓيَىّتّه 
َ
َذ ّإٓخاَلّلّهٓن فَ یَها أ ْٓ َدُهٓن َب ّلّهٓن  َو َزذَّ َذ َتَفشُّ ْٓ ُهٓن َب َْ هٓى َخَفاَیها  ُحنَّ َرَم َّ َلّتّهٓن 

َ
َضُهٓن ّلَما ُیّشیُذُه ّهٓى َهٓغأ َهیَّ

اّل  َْ ٓف
َ
َماّل َو َخَباَیا َآْل ّٓ َلُهٓن َفّشیَمٓیّى  َو َآْلَ َْ  .َر

های  هادوات صهايی به ًّقش افلی ايغزاهی تبذیل ؽىيذ. خيبهتى يهذ البالغه هتًی سوایی يیغت که دس آو 
ای صهايی بشخىسد  هبا صکایت و يمل صيزیش  تش کن هایی هتىفیفی هضل اعت و دس چًیى خيب تش بیؼ يهذ البالغه

با تىره  ،پشداصيذ یای ه هآو هًگام که به ؽشس سویذاد یا صادح، ّلی اهامبا ایى صال ٔ 01: 9253، يَشیٕ داسین.
والْه  ذ و تقىیشی دلیك و ؽفاف اص آويگیش  یهًشهًذايه بهشه هها  آو اص ،تشاخی و یا غایی صشوف ،به هًْای تىالی

 ذ. ًده یبه دعت ه

 هحَر. ربظ سببی ٍ ضزط3-9-4-4

بهیؼ اص ههش پیىيهذ  ،کًذ. پیىيهذ عهببی یای اعت که رمالت هتى ایزاد ه هپیىيذ عببی هبتًی بش عبب و يتیز
های هتى به ؽکلی افضایؾهی دس پهی ههن بیایًهذ وارهضا  هدادکه  ایى بش پیىعتگی هًْایی اعت. تقىسدیگشی هتکی 

، اص ایهى سعهذ یهؾکل به يَش هه ،گىيه پیاهذ ّلی و هْلىلی دس دسوو خىد ایزاد يکًًذوعاختاسهای خشد هتى هیچ
چهه دس بْهذ فهىسی چهه دس بْهذ اص اسکهاو ايغهزام هتًهی  ،گشدد یايغزاهی که تىعو ادات پیىيذ عببی ایزاد هسو 

 یبهشداسد اص هیهضاو و کهاسکشدهش هتًهی بهه فشاخهىس هىمهىُ و هضتهىایی کهه دس ٔ 90: هماو ،يَشیٕ هًْایی اعت.
گل صادهٕ اص پیىيذ عببی بشخىسداس اعت. هتفاوت هتى يههذ البالغهه يیهض همايًهذ ههش ههتى ٔ 390-305: 9241 ،آلا

اؽهاسه يمهىد کهه ایهى دو « الم»و « فها »تىاو بهه  یرمله ادات عببی ه دیگش اص ایى پیىيذ اعاعی بشخىسداس اعت. اص
ایهى پیىيهذ ۀ عاصيذ. عهاختاس ؽهشىی يیهض اص رمله یبو هتعبب با يتیزه به هن هش  ۀرمالت سا اص خالل سابي ،صشف

 : آیًذ به ؽماس هیاص آو يمىيه  دو فشاص اص خيبۀ اهامؽىد.  یهضغىب ه
َه َها  - ًٓ ىا ُک ًُ اَی َّ ُبهُذوَن َصهَلٓى  ْٓ ُههٓن َلهٓن َی يَّ

َ
َشُفهىا أ َْ ٓيُفّغهّهٓن َو َل

َ
َلهی أ َّ َماَلُهٓن َو َلهَضَسٓوا  ّٓ َ

ُشوا أ َه َلَضمَّ ًٓ َلٓیّهٓن ّه َّ كَّ َخّفَي 
ّتَه  َّ ىَن َصكَّ َىا ُْ َباَدّتَه َو َلٓن ُیّيی ّّ. 

اَػ فَ  - َّ ُه َو َهٓى  ّلَن ّعشَّ َّ َِ ُيٓيَمُه َو َهٓى َعَکَت  َن َعّم َمَلُبهُ َهٓى َتَکلَّ ًٓ َلٓیّه ّسٓصُلُه َو َهٓى َهاَت َفّئَلٓیّه ُه َْ. 
کًهذ و هىرهب ايغهزام هًْهایی ههتى  یؽشه سا بهه رهىاب ؽهشه ههشتبو ههۀ رمل ،اه ادوات ؽشه دس ایى هخال

دس  هخاىهب ايتَهاس ؽهًیذو رهىاب ؽهشه سا داسد. ،ذيمای هیبه ىىسی که ولتی گىیًذه فْل ؽشه سا رکش  ،گشدد یه
اص  ،ؽهىد کهه ّاههل سبهو افضایؾهی "واو"دس هیهاو تمهام ادات سبهو یاعتًباه هایى گىيه همایغه آهاسی ادوات سبو 

بغاهذ صنىس بغیاس باالیی دس کل يهذ البالغه و به ىىس خاؿ دس ایى خيبه بشخىسداس اعت. ّىاهل سبو صهايی و 
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ى ّاهل دس پیىيهذ هیهاو رمهالت و ّبهاسات ایهى عببی دس هشاتب بْذی لشاس داسيذ و ّىاهل يمینی کن کاسبشدتشی
  : ایى ادّا اعتذ که آهاس هًذسد دس رذول صیش گىیای دسعتی يسو  یخيبه به ؽماس ه

 درصد فزاوانی ادات
 43 923 واو
 92 30 فا 
 2 1 حن

 3 0 عایش
 هتي 9. ًوَدّای اًسجام ٍاصگاًی3-2

 2. اًسجام ٍاصگاًی اس رّگذر تکزار3-2-9

 ،آلها گهل صادهٕ ؽهىيذ. یهای بْهذی تکهشاس هه ههای لبلی هتى دس رمل هًّافشی اص رمل ،ّاهل ايغزامدس ایى 
سا دس ههتى هها  آو دهذ و هضىسیهت یسا دس عاخت هًْایی يؾاو هها  آو اهمیت ،ها هتکشاس بشخی واژ ٔ 904: 9241
باّهج  ،اعتمشاسبخؾهی چهىو هنههای خهاؿ  یایى ؽگشد ادبی با داؽتى ویژگهٔ 904: 3003 ،فشدٕ کًذ. یتأییذ ه

هىرب پی دس پهی آههذو عهخى و استبهاه واصهذهای بهضس   ،هْیىۀ ؽىد. تکشاس یک واژ  یايغزام و وصذت هتى ه
تکهشاس همهاو  ،اؽاسه يمىد ایى اعهت کهه تکهشاس یهک واژهبه آو  بایذچه  آو گشدد. یتش هکالم با واصذهای کىچک

یابذ وایى هماو چیهضی اعهت کهه  یلبل هۀ تش اص کلمتش و کاهلؽاهلداللتی  ،هکشسۀ بلکه واژ  ،هًْای عابك يیغت
 & Hallidayٕ ؽههىد یتکههشاس بههه ايههىاّی هختلههف تمغههین هههٔ 32: تهها بی ،صلههىهٕ کًههذ. یتکههشاس سا رههایض ههه

Hasan,1976: 278 ٔاص رملهه ،ههایی هتکشاس هماو کلمه اعت. ایى گىيه تکشاس ؽهاهل دعهتها  آو یىتش  ههن که 
 ؽىد. یهتى هگاو واژ واژگاو و اؽتماقفشُ ،اوتکشاس کلیذواژگ

 هتي ٍاصگاى. تکزار با هحَریت کلیذ3-2-9-9

فىست بهه به ایى  و هها باسها دس یک فشاص اص خيبه یا تمام آو تکشاس ؽذ ههای کلیذی بشخی واژ  هدس تکشاس واژ 
ًذ. هغهت با هىمىُ افلی خيبه ههشتبوها هْمىالا  هايذ. ایى واژ  هها و تذاوم هًْایی دس هتى کمک کشد هاستباه رمل

کًذه باؽًذ و واژ  هاتفاق افتاده اعت که واژ  تش کن ،های يهذ البالغه هدس خيب های هضىسی  ههایی دس عشاعش هتى پشا
کًذگی سا ؽایذ تًها دسباس  ها تکهشاس ؽهذه  هخيب تش بیؼ که دس بیابین« هاللْ »ۀ لفٌ راللۀ خيبه ؽمشده ؽىيذ. ایى پشا

 هها هخيبه تش بیؼ هضىس« هاللْ »ۀ دس کًاس واژ  ،سود یخذاويذ هتْال به کاس هۀ که دسباس « عبضايه»ۀ واژ  چًیى هناعت. 
 ٔ 3: 9252: پشویًی و يَشیٕ عت.ا

                                                           
1. Lexical cohesion 

2. Repetition 
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به کاس بهشده ؽهذه اعهت. « سْب »ۀ و یک باس کلم« عبضايک»ۀ باس واژ  2 ،«هاللْ »ۀ باس لفٌ رالل 2دس ایى خيبه 
گشچه بغاهذ تکشاس ایى واژ  کًهذگی آو دس ایهى خيبهه بغهیاس صیهاد  ،سعذ یايذک به يَش هها  ها اها بایذ گفت کهه پشا

بهه آو  ایهى هضىسیت خذاويذ دس هتى خيبه سا صفٌ يمىده اعهت و ،چشا که کخشت ممیشهای هشبىه به آو؛ اعت
 .او اعت هشتبو باخذاويذ و واژگاو  ،واژگاو آوۀ ّلت اعت که يهذ البالغه هتًی دیًی و بى های

ای يیغتًذ که هضىس خيبهه لهشاس  ههای تکشاس ؽذه دس ایى خيبه به گىي هيیض یادکشديی اعت که بشخی واژ يکته ایى 
سعهايذ و ايغهزام  یسا هه هًْای کلهی آو های دیگش دس یک بًذ یا فشاص، هدس کًاس بشخی واژ ها  آو اها لشاس گشفتى ،گیشيذ

 يمایهذ، یاصىال ايغاو پیؼ اص ههشگؼ سا رکهش هه لیکه صنشت ّرا  آو بشای هخال ،ؽىد یسا هىرب ه هًْایی آو
هَذ آلَمهٓىّت ّههٓى : ٕهىت پًذ هشتبه ۀواژ  ًٓ ّّ ٓفَضَش َلهُه 

َ
َلی َها أ َّ  / ٌُ آلَمٓىّت/ آصَداَد آلَمٓىُت ّفیّهٓن ُوُلىراا َلٓیّهٓن َعٓکَش َّ ٓت  َْ  آرَتَم

ٓهّشّه/ َفَلٓن َیَضّل آلَمٓىُت ُیَباّلُغ ّفي َرَغّذّه/ ُحنَّ 
َ
َفُمهّبَل : ٕلبل و رغهذ ههش یهک دو هشتبهه ۀواژ ٔ، آصَداَد آلَمٓىُت آلّتَیاىاا ّبهّ أ

هُ  ُْ وُس ّهٓى َرَغّذهّ ٔ، َٕبَقُشُه َکَما ُلّبَل َعٓم اص عهایش  تهش بیؼ با بغهاهذیٔ َفَلٓن َیَضّل آلَمٓىُت ُیَباّلُغ ّفي َرَغّذّه/ َوَخَشَرّت الشُّ
« ریفهه»و « أفًهی» ،«فىت» چىو هنهایی  هزمىُ ایى تکشاسها و لشاس گشفتى واژ ايذ. ه هواژگاو دس هتى دخالت داده ؽذ

 و ايغزام هًْایی خيبه سا هىرب ؽذه اعت.گشدیذه يمایايذو هًْای کلی بًذ  باّجها  آو دس کًاس

 هتي  ٍاصگاى. تکزار با هحَریت فزع3-2-9-2

کًًذ و دس والِ بهه ًّهىاو  یعاختی با هن یکغاو هسا به لضاً ها  آو های هختلف، هها با تکشاس دس رمل هبشخی واژ 
هها همکهى  هؽهىيذ. ایهى واژ  یتشتیب باّج تذاوم و اعتمشاس ههتى ههبه ایى  يمایًذ و یها ّمل ه هاتقال ایى رملۀ صلم

ا ه ..تها اعهن.ادوات ؽهشه یها ادوات اعهتفهام و اؽهاسه و ،«ال»هايًهذ صهشف يفهی  ،یک صهشفۀ اعت دس ىیفی اص هشتب
 :عتا يهذ البالغه يمىدی اص ایى يىُ تکشاسها 905ۀ فشاص آغاصیى خيبٔ 92ٕهماو،  هختلف لشاس گیشيذ.ای ه وفْل

ِِ َلُه َو  َؽٓي  ُکلُّ  ی  َؽٓي  ُکلُّ ٍ  َخاّؽ ًَ ضُّ  ُکلِّ ٍ  َلاّئِن ّبّه ّغ ّّ ٌُ  ُکلِّ َفّمیٍش َو  ُُ  ُکلِّ َرّلیٍل َو ُلىَّ یٍف َو َهٓفَض ّْ  َههٓى َهٓلُهىٍف  ُکلِّ َم
َِ ُيٓيَمُه َو َتَکلَّ  ُه َو  َهٓى َن َعّم ّلَن ّعشَّ َّ َلٓیّه ّسٓصُلُه َو  َهٓى َعَکَت  َْ اَػ َف هَه  َهٓى َّ ًٓ َّ ُیىُو َفُتٓخّبَش  ُْ َمَلُبُه َلٓن َتَشَن َآل ًٓ َهاَت َفّئَلٓیّه ُه

ٍٍ َو  َت َلٓبَل َآلَىاّفّفیَى ّهٓى َخٓلّمَه َلٓن َتٓخُلّك َآلَخٓلَك ّلَىٓصَؾ ًٓ ٍٍ َو اَل َبٓل ُک ه َْ َف ًٓ َمٓلَتُهٓن ّلَم ْٓ اَل َیٓغهّبُمَه َههٓى َىَلٓبهَت َو اَل ّآعهَت
َخٓزَت َو 

َ
َقاَن َو اَل ُیٓفّلُتَه َهٓى أ َّ ـُ ُعٓلَياَيَه َهٓى  ُم ًٓ هَه َو اَل َی َّ َىا

َ
ٓههَشَن َههٓى َعهّخَو اَل َیّضیُذ ّفي ُهٓلّکهَه َههٓى أ

َ
َیهُشدُّ أ

َه َهٓى اَل َلَناَ َن َو  ًٓ َّ ي  ًّ ٓهّشَن  َیٓغَتٓغ
َ
ٓى أ َّ ی  ٍِ َو  ُکلُّ َتَىلَّ اَلّيَی َّ َذَن  ًٓ ّّ . ُکلُّ ّعشٍّ  ٌِ َذَن َؽَهاَد ًٓ ّّ  َغٓیٍب 

هایی که به لضاً هًْایی با ههن استبهاه هغهتمین  هباسها دس رمل ،"کل" و اعن هىفىل "هى"ۀ واژ  ،باالۀ دس يمىي
بها ّهاهلی  تهش بیؼ ه اعت. ایهى تکهشاسها کمک کشد هتکشاس ؽذه و به اتقال و پیىعتگی فىسی ایى رمل ،يذاسيذ

 ؽهیىۀگیشی اص  هبا بهش  ،ّالوه بشآؤ 10: 9252، پشویًی و يَشیٕ ههن دس يهذ البالغه به يام هىاصات همشاه اعت.
ایهى يهىُ  ،ايغزاهی آوایی پذیذ آوسده اعت. به دیگش عخى ،آغاصی دس ّباسات و ایزاد رىی هىعیمیایی دس آوهن

 فىسی و آوایی سا با هن تلفیك يمىده اعت. ،ايغزام واژگايیهایی اص  هگىي ،تکشاس
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 هتيگاى ٍاصاضتقاق. تکزار با هحَریت 3-2-9-3

 ،اعن هفْىل ،اعن فاّل ، هايًذایی هتْذده ای هضیذ و لالبه با تىره به اؽتمالی بىدو صباو ّشبی و ورىد باب
بغاهذی باال داسد. ایى گىيهه تکهشاس دس عهيش  ،ّشبیای ه ّاهل ايغزاهی دس هتىایى گىيه  ،اعن هکاو و اعن آلت

اص آو رمله  ،ٔهماوٕ ی داسد.تش بیؼ يمؼ ايغزاهی ،دس عيش هتى یىبیْبه ىىس ؽىد و  یرمله و فشارمله دیذه ه
 :ای صیش اؽاسه کشده تىاو به هخال یه

َذ  َخاّلماا ُعٓبَضاَيَه  - ًٓ ّّ ُبىداا ّبُضٓغّى َباَلّئَه  ْٓ  .َداساا  َخَلٓمَت َخٓلّمَه َو َه
ٓسَعٓلَت  -

َ
ىُحنَّ أ ُّ یاا َیٓذ ّّ َي اَل ّإَلٓیَها فَ  َدا ّّ ا َراُبىا َو  َالذَّ

َ
ٓبَت َسّغُبىاّفیَما اَل أ ٓلَت ّإَلی َها اَل َو  َسغَّ  .ّآؽَتاُلىاّإَلٓیّه  َؽىَّ

َضّرُش اَل  - ًٓ ّه  َی ٌُ اَل َو  ّبَضاّرشٍ ّهَى َاللَّ
ّْ ُه  َیتَّ ًٓ ٌّه ّّ  .ّبَىا

تکشاس رضئی دس لالهب کلمهاتی پذیهذاس گؾهته کهه بهه همهشاه  ،گشدد یها هالصَه ه هکه دس ایى يمىيهماو گىيه 
عبب ایزاد ايغزام فىسی بخؾهی اص  ،هؾتمات خىد رکش ؽذه و با تکشاس صیشعاخت واژه دس عاختاسهای هتفاوت

تقهىیشی کلهی اص  ،ايذ و دس يهایهت هگؾتاتقال هًْایی سا هىرب  ،ها ههًْایی واژ يیض به دلیل هن و ههتى خيبه ؽذ
 دهًذ. یهًْای يهفته دس آو فشاص سا فشاسوی هخاىب لشاس ه

 9آییّنبا. اًسجام ٍاصگاًی اس رّگذر 3-2-2

ای هؾابه ه استباه ًّقشی با ًّقش دیگش اص سهگزس يمىد هؾتشک و هکشسی که دس بافت»آیی دس والِ به هن
به دیگش عخى به استباه همیؾگی و هذاوهی که یک کلمه دس یهک ٔ 905: 3003 ،هضمذٕ «ؽىد. یاىالق ه ،داسيذ

خاؿ دیگش يیض ايتَاس رکهش ؽهذو ۀ کلم ،ای که با رکش یک کلمه هبه گىي ،ؽىد یگفته ه ،داسد هْیى یصباو با کلمات
آل بىیهه و ٕ ادتمابل و تنه ،ؽمىل هًْایی ،تشادف: ايذ هآیی سا به ايىاُ صیش تمغین کشدهنٔ 999: 3003 ،فشدٕ داسد.

 گشديذ. هیکه دس صیش بشسعی ٔ 34: 9259، يَشی

 2آیی با هحَریت تزادف هؼٌاییّنبا. 3-2-2-9

ای کهه دس  هبهه گىيه باؽهًذ هی بغهیاس يضدیهکۀ دو یا چًذ فىست هغتًذ که داسای سابيه ،ای هن هًْاه فىست
گفتاس تغییشی به ورىد آیذ. البته بایذ بهه ۀ دس هًْای صيزیش که  وآ بیسا رايؾیى یکذیگش کشد ها  آو تىاو هیرمالت 

هایی کهه بهه عهبب تهشادف بهه  یآیيیغتًذ. دس باهن اای به ىىس هيلك هن هًْ هایى يکته تىره داؽت که هیچ دو واژ 
« و»تش عاختى اهمیت آو با اعتفاده اص صهشف سبهو هْمىالا بشای رلىگیشی اص تکشاس کلمه و سوؽى ،آیًذ یورىد ه
تهىاو دس عهه  یصهال تهشادف سا ههٔ 2: 9253 ،يژادپهلىاو ،ابشاهیمیٕ ؽىيذ. یهمًؾیى یکذیگش ه ،هتشادف ۀدو کلم

 ؽىد: هی یافت 905ۀ های صیش اص خيب هتشکیب و رمله بشسعی يمىد. تشادف دس عيش لغت دس يمىي ،عيش لغت
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َذَن  ّعشٍّ ُکلُّ  - ًٓ ّّ ٍِ اَلّيَی َذَن  َغٓیٍب َو ُکلُّ  َّ ًٓ ّّ ٌِ  .َؽَهاَد
ٓيَت  -

َ
َبُذ فَ  أ

َ
َهَذ اَل َآْل

َ
ٓيَت  أ

َ
َتَهیَلَه َو أ ًٓ َه اَل فَ  َآلُم ًٓ َّ ـَ   .َهّضی

َلی  - َّ ُهٓن  َه َو  َهَکاّيّهنٓ ّإيَّ ًٓ ّضَلّتّهنٓ ّه ًٓ َذَن  َه ًٓ ّّ. 
َسدَّ  -

َ
ٓسَك َو  أ

َ
ٓسَرَفَهاَآْل

َ
َِ َو  أ  .َيَغَفَهاّرَباَلَها َو  َلَل

اَو  اّفُشَيايَ  - ًَ ُش  ُهّضبُّ َّ َت ًٓ ٍَ َی ٓصَم َياَو  َالشَّ ُذوُّ اَو  َّ ًَ ُش  ُهٓبّغُن َّ َت ًٓ ٓيَىٌَ َی  .َالغَّ
به عبب داؽتى يمؼ  کًذ، یاص تکشاس هغتمین یک واژه رلىگیشی هکه  ایى بش افضووها  ههًْایی دس عيش واژ هن

دس ٔ 93: 9252 پشویًهی و يَهشی،ٕ ايزاههذ. یبه ايغزام و وابغتگی هًْایی دو رمله یا ّباست ه اّشابی یکغاو،
 :کًذ یهای صیش يمىد پیذا ه هعيش تشکیب يیض دس يمىي

ٓى  - َّ َلّتّهٓن 
َ
َضُهٓن ّلَما ُیّشیُذُه ّهٓى َهٓغأ َماّل ُحنَّ َهیَّ ّٓ اّل َو  َخَفاَیا َآْلَ َْ ٓف

َ
 َخَباَیا َآْل

ناا ّهٓى  - ْٓ ُنَها َب ْٓ ٍّ َوَدنَّ َب  َهُخىّف َعٓيَىّتهّ َو  َراَلَلّتهّ  َهٓیَب
 ،به دلیهل ههن وصيهی کلمهات بها یکهذیگش ،واژگاو هتشادف ّالوه بش پذیذ آوسدو استباه هًْایی به کاسگیشی ایى

يىّی هىعیمی و سیتن ایزاد کشده و ايغزام آوایی آو سا هىرب گؾته اعت. ایى هضیت دس عيش رمله يیض پذیهذاس 
کًذ و رهىی هىعهیمیایی  یایفا ه تش هبشرغت یيمؾ ،که اص بغاهذ صنىس باالتشی بشخىسداس اعترا  آو ؽىد و اص یه

 :آوسد هیبه ورىد 
ٓبَت َسّغُبىاّفیَما اَل  - ٓلَت ّإَلٓیّه ّآؽَتاُلىاّإَلی َها اَل َو  َسغَّ  .َؽىَّ
َلی  - َّ ُرّيّه 

ُ
ُِ ّبأ ُش ّبَبَقّشّه َو َیٓغَم َُ ًٓ ٓهّلّه َی

َ
ُه َلَبٓیَى أ ٓمّلهّ ّإيَّ َّ ٍٍ ّهٓى  هّ َو  ّفضَّ  .َبَماٍ  ّهٓى ُلبِّ

ُمىَو ّفیَها - َْ ًٓ ىَو ّبَهاَو  َی ُْ  .َیَتَمتَّ
ٓيَیا - َش َالذُّ شَهاَو  َلٓذ َصمَّ ٓهَىَو ّبَهاَو  َفغَّ

َ
َيَهاَو  أ  .َهىَّ

گهشدد و  یههای ههتى هه هعهبب اتقهال هًْهایی پهاس کهه  آو ّهالوه بهش به کاس بشدو کلمات هتشادف دس هتى خيبهه،
 ؽىد هخاىب به تىايایی صنشت یسهايذ و عبب ه یکًًذه ه هخغتکالم سا اص تکشاسی  ؽىد، یپیىعتگی آو سا هىرب ه

به یک هًْا  هتشادفی دلیماا ۀ که هیچ دو کلمرا  آو لغات وی پی ببشد. اص عىی دیگش اص ۀدس يگاسػ و يیض وعْت دایش 
 گشدد. یدهذ و عبب غًای هتى ه یهًْا و هفهىم سا گغتشػ ه به کاسگیشی ایى واژگاو هتشادف، يیغتًذ،

 9آیی با هحَریت ضوَل هؼٌاییّنبا. 3-2-2-2

هفهىهی بتىايذ یک یا چًذ هفهىم دیگش سا ؽاهل ؽىد.  ،ؽمىل هًْایی يىّی اص سوابو هفهىهی اعت که دس آو
آو لهشاس ۀ ههایی کهه دس ىبمه هو واژ « ؽهاهلۀ واژ »گیهشد  یههههای دیگهش سا دس بهش ههفههىم واژ  ،ای که هفهىم آو هواژ 

هًْهایی دس ایهى خيبهه تًهها دس یهک ۀ ایى سابئ 900: 9235، ففىیٕ آیًذ. یصغاب هبه « صیش ؽمىل» ،گیشو یه
                                                           

1. Co-hyponyms 
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مهاا »: ّباست يمىد پیذا کشده اعت َْ ٍا َهٓؾهَشباا َو َهٓي ُدَبه
ٓ
ٓلهَت ّفیَهها َهأ َْ َذ َخٓلّمَه َخَلٓمَت َداساا َو َر ًٓ ّّ کهه  «ّبُضٓغّى َباَلّئَه 

ايهذ. دس ایهى  هو ايغزام هًْایی وفىسی سا هىرب ؽذ  هآوسد آیی واژگايی سا پذیذباهن« هيْن»و « هؾشب»های  هواژ 
 هن ؽمىل هغتًذ. ،ايذ ويغبت به هن هصیش ؽمىل آو ؽذ« هيْن»و « هؾشب»ؽاهل و ۀ واژ « هأدبۀ»هخال 

 9آیی با هحَریت تضاد ٍ تقابل هؼٌاییّنبا. 3-2-2-3

تناد با یکهذیگش باؽهًذ. بشخهی اص ايهىاُ های هختلف دس تمابل و یا  هتمابل و تناد صهايی اعت که کلمات با ؽیى 
خشیهذ و  چهىو ، هنهايًذ هشده و صيذه... و یا تناد هتذسد هايًذ عشدی و گشهی و یا تناد ّکظ ،ؽذیذ هغتًذ تناد،

ی تناد رهتی هايًذ باال و پاییى و   -903: 9543 ّمهش،ٕ مايًهذ چهو و ساعهت.هتناد ّمىدی  چًیى هنفشوػ ويّى
ّهالوه بهش ایزهاد اتقهال  ّاههل تمابهل،»تىاو با بغاهذ باالیی دس ایى خيبهه یافهت.  یتناد سا ههای تمابل و  هيمىئ 900

ای سا  هؽهىد و استبهاه بیًارمله یهًْایی بیى رمالت دس هىالْی هتْذد با تکشاس هغتمین و یها رضئهی واژگهاو همهشاه هه
 :فشاص اص خيبه اؽاسه کشد تىاو به ایى یاص آو رمله هٔ 24: 9259 آل بىیه و يَشی،ٕ «دهذ. یافضایؼ ه
ی ًَ ضُّ َو  َفّمیشٍ ُکلِّ  ّغ ٌُ َو  َرّلیٍل ُکلِّ  ّّ یٍف ُکلِّ  ُلىَّ ّْ ُُ َو  َم نَ َهٓى  َهٓلُهىٍف ُکلِّ  َهٓفَض َِ  َتَکلَّ ّلهَن  َعهَکَت َو َههٓى  ُيٓيَمههُ َعهّم َّ

هُ  اَػ َو َهٓى  ّعشَّ َلٓیّه ّسٓصُلُه َو َهٓى  َّ َْ هَت َلٓبهَل َآلَىاّفهّفیَى ّههٓى  َهاَت َف ًٓ هَه َبهٓل ُک ًٓ َّ ُیهىُو َفُتٓخّبهَش  ُْ َمَلُبُه. َلٓن َتهَشَن َآل ًٓ َفّئَلٓیّه ُه
ٍٍ َو  ٍٍ َو اَل َخٓلّمَه َلٓن َتٓخُلّك َآلَخٓلَك ّلَىٓصَؾ َْ َف ًٓ َمٓلَتُهٓن ّلَم ْٓ َخٓزَت َو اَل َیٓغّبُمَه َهٓى َىَلٓبَت َو اَل ّآعَت

َ
ـُ اَل  ُیٓفّلُتَه َهٓى أ ُم ًٓ  َیه

َقاَن ُعٓلَياَيَه َهٓى  َه ّفي ُهٓلّکَه َهٓى  َیّضیُذ اَل َو  َّ َّ َىا
َ
ٓهَشَن َههٓى اَل َو  أ

َ
هَه َههٓى اَل َلَنهاَ َن َو  َعهّخَو َیُشدُّ أ ًٓ َّ ي  ًّ َیٓغهَتٓغ

ٓهّشَن ُکلُّ 
َ
ٓى أ َّ ی  َذَن  ّعشٍّ َتَىلَّ ًٓ ّّ ٍِ اَلّيَی َذَن  َغٓیٍب َو ُکلُّ  َّ ًٓ ّّ. ٌِ  َؽَهاَد

آیًذ و ايغهزام هًْهایی سا  یواس دس پی هن ه ههای هتناد که علغل هّالوه بش تىالی واژ  ،یى ّباست اص خيبهدس ا
همشاه گؾهته و پیىيهذ و ايغهزام هیهاو « ال»و صشف يفی « کل»و « هى»های  هبا تکشاس هغتمین واژ  ،ؽىيذ یعبب ه

  رمالت سا افضایؼ داده اعت.
تکهشاس هغهتمین  ،ايهذ ههای هتمابلی که پیاپی آهذ هؽاهذ هغتین که ّالوه بش واژ ای صیش يیض ایى اهش سا  هدس يمىي

 :هتى کمک کشده اعت تش بیؼ به ايغزام ،"ها"
نَ ُعٓبَضاَيَه  ََ ّٓ َ

ٓفَغَش َها َيَشی ّهٓى َخٓلّمَه َو  َهاأ
َ
ّب ُلٓذَسّتَه َو  َهاأ ًٓ ٍٍ ّفي َر یَم َّ َّ ٓهَىَل ُکلَّ 

َ
َها َيَشی ّهٓى َهَلُکىّتهَه َو  َهاأ

ٓصَمَش 
َ
ا ّهٓى ُعٓلَياّيَه َو  َهاأ ًَّ َّ ٓعَبَغ َرّلَه ّفیَما َغاَب 

َ
َمَه ّفي  َها أ َْ ٓيَیاّي ٓفَغشَ َو  َالذُّ

َ
ّن َهاأ َْ .اَلْآَها ّفي ّي ٌّ  ّخَش

يضهىی گشدد ّهالوه بهش تهىالی واژگهاو هتنهاد بها عهاخت  یهالصَه ه ،های رکش ؽذه هکه دس يمىيهماو گىيه 
تکشاس  چىو هنهمشاهی با دیگش ّىاهل و ًّافش اتقال هًْایی  ،گشدد ییکغاو که هىرب تذاوم و اعتمشاس هتى ه

عهبب ایزهاد  ،آوایهی بشخهی اص ایهى واژگهاو هتنهادهىاصات و ههن چًیى هنهتى گؾته اعت.  تش بیؼ عبب ايغزام
  کالهی آهًگیى گؾته و ايغزام آوایی سا دس پی داؽته اعت.

                                                           
1. Contrast or oposition 
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 گیزیِ ًتیج

ايغهزام دعهتىسی غیهش عهاختاسی و و ًّافهش ّىاههل با تکیه و اعتًاد بهش  هيهذ البالغ 905ۀ خيب بشسعی اص
 :دعت یافت یذاتىاو به ایى يت یواژگايی ه

آو بهشه گشفته اعت کهه ایهى  هشتبو بااص ممیش  ،گیشی اص اسراُ به رای تکشاس لفٌ هفاصب عخى دس بهش . 9
هىرىد دس لبل سرىُ گشدد که يؾايگش پیىعتگی و ايغزام هتى ههىسد يَهش اعهت. يیهض ۀ ّمل عبب ؽذه تا به واژ 

کخهش ش یاص بغاهذ تکشاس باالتشی به يغبت دیگش مما غایببایذ خاىش يؾاو يمىد که ممائش  بشخىسداس هغهتًذ و ا
 ؛ؽىد یگشدد و هىرب وصذت و یکپاسچگی هتى ه یبشه ،به یک هشرِ واصذ که هماو خذاويذ اعت ،ایى ممائش

فْلی وصشفهی ههتى يمهىد پیهذا  ،بخؼ هتى اعت که دس ًّقش اعمیرایگضیًی يیض یکی اص ًّافش ايغزام. 3
واژگهاو خيیهب بهه  ۀوعهْت دایهش  ،اهًْه و با بهه کهاسگیشی واژگهاو ههن به ىىسی که بذوو تکشاس لفٌ ،کشده اعت

ایهى ّاههل اص کهن  ،پی داسد. دس ایى خيبه سا دسگشدد و دس يهایت غًای هتى و اعتمشاس و تذاوم آو یهخاىب الما ه
  ؛سود یبغاهذتشیى ّىاهل ايغزاهی به ؽماس ه

گش ایى اعت کهه صهزف یکهی اص ّىاههل بغهیاس هههن دس ايغهزام بش اعاط دیذگاه بشسعی هتى . 2 ايغزام الما
ؽهىيذ.  یای اص آو هضغهىب هه هصیش هزمىّ چىو هنکه دیگش ًّافش  ای گىيهبىده اعت به  هزکىسۀ بخؾی به خيب
استبهاىی هًغهزن هیهاو  ،رملهه یها تشکیهب اعهت ،صزف با ّملکشد خىد که هماو ّذم تکشاس لفهٌ ،دس ایى خيبه

کن   ؛اعت تش بیؼ % اص عایش ّىاهل بغیاس 02ًّافش کالم ایزاد يمىد. گفتًی اعت که عهن صزف اعن با تشا
دس ایهى هیهاو ؛ صافهل گؾهته اعهت یى ًّقش ايغزاهی هتى هىسد هيالْه اص سهگزس سبهوتش  ههنبه تضمیك . 0

کن دس خيبه 43سبو افضایؾی با بیؼ اص  -ادوات پیؾهی گشفتهه اعهت و سبهو يمینهی اص همهه کهنۀ اص بمیه ،% تشا

بغیاس کن بهه يمهل يَهش  ،دس عخى خىیؼ صنشت ّلیکه  آو کاسبشدتش اعت و دلیل آو چیضی يیغت هگش
 ؛صمیمت هضل اعت فضیش وۀ هبتًی بش ايذیؾ پیؾیى خىد بشآهذه و کالم وی

گش ایى اعت که دس ایى خيبه. 1 ای ورىد يذاسد که بها آههاس  هواژ  ،بشسعی هتى اص صاویه ايغزام واژگايی يیض الما
واژگهاو و چهه چهه کلیهذواژگاو و چهه فهشُ ،هها هبلکه واژ  ،سا پشبغاهذتشیى واژه للمذاد يمىد بتىاو آو ،باالی تکشاس

بخؾی به ههتى اها با همیى آهاس هضذود يیض هىرب اعتمشاس هْايی و وصذت؛ تکشاسی هضذود داسيذ ،واژگاواؽتماق
 ؛ايذ هگؾت

تناد هًْایی  ،اعت که به تشادف هًْایی« آییهنبا» ،ّاهل دیگش ايغزام واژگايی هتىدهذ  هیبشسعی يؾاو . 2
؛ يغهزام داؽهتههًْایی دس عيش رمله يمؼ هىحشتشی دس خقىؿ اتشادف؛ و ؽمىل هًْایی لابل تمغین بىده اعت

هًْایی يیهض . ؽمىلباؽذ هی تش کن اص بمیه ،تشادف هًْایی دس عيش تشکیب دهیى دسصالی اعت که بغاهذ دخالتای
 ذک دس ايغزام هتى باصی کشده اعت.يمؾی اي ،با صنىس کن سيس خىد
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 هٌابغ ٍ هآخذ

کاسؽًاعی اسؽذ، دايؾهگاه  ۀياه پایاو، «هطالعه هفهىم ايسجام واژگايی در قرآو کرین»، 9241ٕٔ آرسيژاد، ؽکىه .9
 پیام يىس.

 ّلمی و فشهًگی.ايتؾاسات تهشاو:  ،چاپ اول ،تحلیل گفتماو ايتقادیٔ، 9241آلا گل صاده، فشدوط ٕ .3
های يهذ  آیی واژگايی و يمؼ آو دس ايغزام خيبههن»ٔ، 9259آل بىیه لًگشودی، ّبذالْلی و ّلیشما يَشی ٕ .2

 ، فهـ2، ؽهماسۀ 9، پژوهؾهگاه ّلهىم و فشهًهس اعهالهی، دوسۀ هتىو اسالهیفصلًاهه هطالعات ادبی ، «البالغه
31-02. 

، «ها واژگايی دس خمغه يَاهی آییؽًاختی باهنبشسعی صباو»ٔ، 9253يژاد ٕابشاهیمی، ؽیما و هضمذسما پهلىاو .0
 .19-22، فـ20، ؽماسۀ 92دايؾگاه ؽهیذ باهًش کشهاو، عال يشریه يثر پژوهی ادب فارسی، 

، هضمذ بهى الضغهیى، تقهضیش و تضمیهك یؽشیف الشمگشدآوسی  ،يهج البالغهٔ، 9230ی ىالب، ّلی ٕابى اب .1
 فبضی فالش، لن: هًؾىسات البضىث اإلعالهیٍ.
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