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 و زیارت امام رضا امین اللّهشناسی زیارت متنای مقابلهتحلیل 

 بر پایه نظریه کنش گفتار سرل

 1علی جعفریمحمد
 چکیده

گفتاار رار   نظریاۀ نا  چاارچو   در امین الّلهارت یل متن ز یتحلیلی به تحل-حاضر با رویکرد توصیفی ۀمقال
هاا  ش ارای و تحلیال ن  از م ظر ماتن و امام رضا امین الّلهپرداخته ارت. هدف پژوه ، بررری زیارت 

در بقاع متبرنه  امین الّلهعلت همگانی بودن زیارت گفتار  دو زیارت، به لحاظ نوع و تعداد و در نهایت بررری 
ناه در  الّلاهن یارت امایادر ز  یو اعالما یعاافف  هاان تعداد ن  یمع ادار ب ها، نشان از تفاوتباشد. بررریمی
 میاان تعاداد نا   چ اینهمارات، دارد.  ارت اماام رضاایاها  مذنور در ز ن رطح نسبت به ن  یتر نییپا

ارت یاارت. در ز  تربی  تقریبا   امین الّلهارت یدر ز   دو زیارت قرابت وجود داشته و تعداد ن   اظهار یبیترغ
، ارت اماام رضاایانشاد  ارات. نتاایح تحلیال ز  به صورت بارز مشااهد  یو اعالم  دو ن   تعهد امین الّله

نی از ارتفاد  فراوان از ن   ان گاردد و یازائار ب یات قلبیعاففی ارت تا از این فریق احسارات و م و   هاحا
 یبایو ترغ  اظهاار  هاان احسارات را باا ن  ایب یبه نوع امین الّلهارت یجاد گردد. اما در ز یا  رت ارتباط قو
 ییبررد و هم به هدف غا ،ارت نردن ارتیارت نه نفس ز یز  یق هم به هدف مقدماتین فر یدهد تا از ایشکل م

 . گردد نایلشود،  نه شامل تمام ائمه افهارارت تر عام  ابه گونه یات قلبینه اظهار م و 
  .ن، رر ی، آرت ، ن   گفتارارت امام رضای، ز امین الّلهارت یز : کلیدی واژگان
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 مقدمه

 انجاامباه فاور خاا   1هاا  نا   گفتاارتحلیل گفتمان به فور عام و نظریاه ی فراوان در زمی ۀهایپژوه 
 ، مذهبی ویها  مت وع از جمله متون اجتماعی، ریاری، اقتصاد ، فره گی، دارتاننه شامل حوز  ه ارتپذیرفت

ها  تحلیل گفتمان، پژوهشگر به نوعی به دنباا  دانیم از یک رو در پژوه گونه نه میهمانباشد. میها آن جز
ها یابی رفتار باشد؛ به عبارت دیگر هدف پژوهشگر ریشهها  مذنور مینشف چگونگی رفتارها  مردم در حوز 

گاا  ناردن ما ارت  مساایل باار ردم در نه البته در تحلیل گفتمان انتقاد  به فور اخا،، پژوهشاگر باه دنباا  آ
باشد؛ موجود در رطح اجتماع نه به شکل فبیعی و روزمر ، زندگی مردم را تحت ریطر  خود قرار داد  ارت، می

ها  مورد قبو  عامه در راطح اجتمااع لظلام و رفتارها یا به عبارتی رفع ظلم و تیرگی این گونهرفع در صدد یع ی 
 باشد.شود و حتی مورد قبو  خود آن فبقه نیز ارت( میمیهایی نه بر فبقۀ ضعیف عاد  پ داشته رتم

باشد، به دنبا  نشف چگونگی ارتباط میان نظریات ن   گفتار  می هایی نه بر پایۀاز رو  دیگر، پژوه 
یاابی ارتبااط عمیاق مسالمانان باا متاون ماذهبی از قبیال متن و بازخورد آن در رطح اجتماع به فور عاام و علت

نه به نظر پژوهشاگر مییه به فور خا ، میزیارات و ادع تاوان باا دنباا  ناردن ایان هادف در متاون باشد؛ چرا
لذا پژوهشگر بر آن شد  ؛مذهبی به نوعی در جهت تبیین عقاید و باورها  مذهبی مسلمانان نیز روش گر  نمود

امین لیل متن زیارت نوچک بردارد. در پژوه  حاضر، به تح هرچ د گامی به نوعی در رارتا  احقاق این هدف
مقایسه نمود  تا به هدف  امام رضا ش اری زیارت نامهپرداخته شد  ارت و نتایح آن را با نتایح تحلیل متن الّله

  درت یابد.  مطرح گردید  در چکید

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پژوهش ۀ. پیشین1-1

-گفتار  در حوز  تحلیل گفتمان در گوناهها   ۀ ن  یفراوان در زم ییهان مقاله، پژوه یار یتا لحظۀ تحر 

نمایاد ناه برررای پیشای ۀ پاژوه ، باه دو شایو  در ذنر این نکته ضرور  میها  مت وع صورت پذیرفته ارت. 
. 2ها  قرآنی و ادعیه و زیارات بر پایه نظریات ن   گفتارتبیین موجز پژوه  -1گردد: پژوه  حاضر بیان می

به  به فور فبیعیها  تحلیل گفتمان. ها  گفتار  و دیگر نظریهپایۀ نظریات ن  ها  غیرقرآنی بر پژوه  -1
دوم و فقط موارد  نه نه بر پایاۀ نظریاات  وار درتۀدلیل جلوگیر  از ازدیاد حجم مقاله نسبت به معرفی فهررت

 گردد.ن   گفتار هست د، مبادرت می

                                                           
1. Speech act 

ها  م طبق بر موضوع مقالاه را، تاا جاایی ناه ها  گفتار ، پژوه مت وع درزمی ه ن  ها  با بررری پژوه  پژوهشگررعی نمود  .2
 مقدور بود  ارت، بررری نماید.
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 فتار(قرآنی بر پایه نظریات کنش گهای مقاالت )پژوهش -الف

هاا  ج اا اماام برررای خطباه» حیادریان شاهر ،رضا احمدزاد  شوشتر ، فالب عباس فالبی، انیسه -1
مجلۀ زبان و ادبیات عربی لمجلۀ ادبیات و علاوم انساانی راابق( ، 1930 ،«گفتارۀ ن   یبر اراس نظر  علی

هاا  ج اا اماام رو  خطبه در این پژوه  بر. 161 -101ص،  ،بهار و تابستان ،10  شمار  ،پژوهشی(-لعلمی
ها  گفتار  پرداخته و نتیجاه گرفتاه بر پایه نظریۀ ن   گفتار  آرتین به بر شمار  تعداد انواع ن   علی
ها  دیگر و پس از آن به ها  عاففی نسبت به ن  با توجه به فراوانی باال  ن   حضرتشود نه در گفتار می

ترین میزان ارتفاد  از ن   ها  تعهد  و اعالمای نشاان ده اد  ایان ینها  اظهار ، ترغیبی و پایترتیب ن  
گر ایشاان در به دنبا  بیان تعهد خوی  نسبت به امر خاصی نبود  ارت؛ به عبارت دی موضوع ارت نه امام

 نیست د نه نیاز به تعهد داشته باشد.  صدد بیان شرایطی جدید
در واپسین لحظات  ها  گفتار  امام حسینبافت و ن  » پور،اشراق مریم میرقادر ، هالل  فضل رید -2
. در ایان پاژوه  باا 00-93صا،  ،1 ، شامار 1را   ،1931، بهار ارالمیمتون ادبی مطالعات فصل امۀ  ،«عمر

ها  گفتار  در واپسین لحظات عمر" نسبت به بررری ن   ها  گفتار  امام حسینع وان "بافت و ن  
و نداشاتن  ها  عاففی و ترغیبای شارایط روحای رامت اماامفراوانی به ترتیب ن   پرداخته و با ع ایت به

 نماید.یاور ، جز خداوند متعا  را تبیین می
  ب ادم بار ارااس فبقاهیباا ممالفاان در قارآن نار  میحضارت اباراه ینا   گفتماان»تقو ،  هدیه -9
 ،3  شامار  ،دانشاگا  الزهارا« ثیحادقات علاوم قارآن و یتحق» یعلم ۀفصل ام ،1931، «ر ر  گفتار  هان  

باا ممالفاان در قارآن ناریم بار  در این پژوه  در بررری گفتمان حضرت اباراهیم. 91-1، ص ،00 پیپیا
ها  اظهاار  و تعاداد گیرد نه ایشان با به نار بردن تعداد باال  ن  اراس نظریۀ ن   گفتار  رر  نتیجه می

راز  گفتمان توحید و به حاشیه راندن گفتمان غالب در ارتباط با تعدد ها  اعالمی رعی در برجستهپایین ن  
 خدایان در آن دور  بود  ارت. 

 ،1933، تابستان «ناربست نظریۀ ن   گفتار  در خوان  آیات جهاد»عر ،  م صور  ،رنحدرت فافمۀ -0
آیات جهاد بر پایاه نظریاۀ بررری به  ر پژوه  مذنور. د11-19ص،  ،0  دور  ،فصل امۀ مطالعات تاریمی ج ا

الهای م طباق بار  یاباد ناه اراد ه ایان نتیحاه درات ماین   گفتار رر  پرداخته و با هدف تحلیل آیات جهاد ب
 باشد.گفتمان ارشاد و ارتقا  فهم ممافب ارت و به نوعی به دنبا  تبیین علت قتا  پی  از پرداختن به آن می

  ن   گفتار ۀیه بر نظر یچهارم رور  محمد با تک ۀیخشونت در آح یترو  ۀشبه یبررر» ،رنحدرت فافمۀ -1
در پژوهشای  .7  شامار  ،دو فصل امۀ علمی پژوهش امه تفسایر و زباان قارآن، 1933ز و زمستان ییپا ،«جان رر 

پاردازد و دیگر به بررری شبهۀ ترویح خشونت در آیۀ چهارم رور  محمد با تکیه بر نظریۀ ن   گفتار رار  مای
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جهات ت اویر هاا جاز آن ها  اظهار  در قالب تعلیال، تقییاد، تقابال واز قبیل تبیین بسامد تکرار ن   ،نتایجی
و آیاات تکمیلای گرفتاه  فضا  فکر  ممافب در جهت نفی انکار خشونت در آیۀ چهاارم راور  محماد

 شود.می
 جاان گفتاار  نا  یاۀ بر مب اا  نظر  شمس ر تحلیل راختار رو » ذوالفقار ،محسن  رنح،درت فافمۀ -0
-33صا،  ،1  شامار  ،0 راا  ،انشاگا  ارا د ،قرآنیعلمی پژوهشها  ادبی ا  ۀفصل ام ،1933تابستان ، «رر 
هاا  ممتلاف راختار رور  شمس بر پایۀ نظریۀ ن   گفتار رر  به بررری گونهنویس دگان . در این تحلیل، 110

شمس در قالب نظاام   نتیجه به زعم ایشان، پیام اصلی رور پردازند و در میها آن ها  گفتار  و روابط میانن  
گردد و در نهایت نق  پررنا نا   تعهاد  در آیاات راور  ماذنور و نقا  نا   ارزشی جدید  تعریف می

نیداظهار  در   ده د.بر تحقق عقا  در آیۀ آخر را مورد بررری قرار می تأ
ن همهدی -3  ۀیانظر  ۀیاپا بار مکاه، تاا  اهیمد از نیحسا اماام رام ان لیاتحل» ،یبااران رضاامحمد روان،پا
  شامار  ،11 راا  ،ختاری یرانیا انجمن پژوهش امۀ ؛یفره گ خیتار  مطالعات، 1930 ،«رر  جان  گفتار  ن شها

از مکه تا مدی ه بر پایۀ نظریاۀ نا   گفتاار  در مقالۀ مذنور با بررری رم ان امام حسین .13-13ص،  ،01
نیدرر  و با  ها شامل ن   ترغیبی، عاففی و اعالمی باه اظهار  نسبت به دیگر ن   بر بسامد باال  ن   تأ

نه ت ها هیچ ترغیبی نه مبین همرا  نردن دیگران با خود باشد مشاهد   رر د نه در رم ان اماماین نتیجه می
 خوی  نیست.گردد، بلکه حتی به دنبا  دعوت پ هانی و یا برانگیمتن مردم در جهت حمایت نمی

ش اری راور  زمار بار مب اا  تحلیل متن»رضو ،  غالمرضا گورزانگی،الدی یشمس مرضیه گلی، مهرناز -0
اراالمی پژوهشاگا  علاوم و فره اا اراالمی متاون فصال امۀ مطالعاات ادبای ، 1933 ،نظریۀ ن   گفتار رار 
این تحلیل بسامد ن   اظهار  در راور  زمار  پایۀ . بر31-03ص،  ،9  شمار  ،1 را  ،پژوهشکد  ارالم تمدنی

ها  تفسیر  مهام شاامل بیاان باشد نه پژوهشگران این مقاله، این امر را نشانگر پیامدها میباالتر از رایر ن  
 دان د.اخبار و معارف الهی و ارالمی می

 های غیر قرآنی بر پایه نظریات کنش گفتار(مقاالت )پژوهش -ب

وار عدم نیااز باه تبیاین و جلاوگیر  از ازدیااد حجام مقالاه نسابت باه معرفای فهررات در این بم  به دلیل
هاا  گفتاار  آراتین و رار ، هاا  نا  ها  تحلیل گفتماان بار پایاه نظریاهها  غیر قرآنی در زمی هپژوه 

 گردد:مبادرت می
فاررای زناان و هاا  هاا  گفتاار  در پیاماکمقایسه ن  »رید محمدحسین معصوم و فافمۀ خاور ،  -1

 .1939 ،«ب د  رر مردان جوان بر اراس فبقه
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تحلیل ژانر شاطر بار ارااس نظریاۀ نا   گفتاار لزرقاانی و اخالقای(، برررای نا   خانی و همکاران،  -2
 .1931، گفتار  تشکر در نرد  ایالمی

ناوند ها  گفتار  و وجو  وانمایی پایان ب د  در غزلیات شمس: ن  مهر، مقدم و وفاییزند -9 حضور لنا
ها  گفتار  موافقات ناردن و ممالفات ها  تولید ن  ا  راهبرد(، بررری مقابله1933و یعقوبی ج به ررایی، 

 .1930، انگلیسی زباناننردن در فیس بو  لمقایسه فارری زبانان با 
گلفردوس  -0   هاابرناماه  گفتاار  هاازبانی و ن    هادر گونه  جستارصلحی مقدم، عباس زاد  و آقا

 .1930، لرادیو جوان(« رالم ایران»لرادیو جوان( و « جوان ایرانی رالم»رادیویی 
  هااماورد مطالعاه: رماانلزناان   گفتاار  هاایی اجتماعی ن  بازنمررورتانی و دیگران، ملکیفرناز  -1

 .1937(، نرمانی  هوش ا مراد

 های پژوهش. پرسش1-2

 ها  گفتار  وجود دارد؟ش اری و نوع ن  از م ظر متن و امام رضا الّله امینآیا تفاوتی میان زیارت  -1
امین توان علت همگانی بودن زیارت ها  گفتار  هر دو زیارت، آیا میدر صورت وجود تفاوت در ن   -1

 را از فریق آن، تبیین نمود؟ الّله

 پژوهش های. فرضیه1-3

رود ناه تعاداد و انتظار مای امین الّلهباشد نه با توجه به ماهیت زیارت او  بر این اصل ارتوار می فرضیۀ -1
 متفاوت باشد. ها  مورد ارتفاد  در این زیارت با زیارت امام رضانوع ن  

 و اماام رضاا اماین الّلاهباین زیاارت ها  در نوع ن   دوم مبت ی بر این ادعا ارت نه تفاوت فرضیۀ -2
  باشد. امین الّلهانی بودن زیارت تواند تبیین ن  د  همگمی

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 1-4

ن ون  لذا با ع ایت به ویژگی  ،ها و زیارات مذهبی صورت پذیرفته ارتدر زمی ۀ رور  هایی فراوانپژوه تا
مبت ی بر توصیه به قرائت این زیارت مشهور در تمامی بقاع متبرنه و یافتن دلیل  امین الّلهم حصر به فرد زیارت 

یاابی علات همگاانی باودن ایان زیاارت در جهت ریشاه تحلیل این پژوه ، امین الّلهشهرت و جامعیت زیارت 
ه دلیال با . الزم به ذنر ارت نه از ج بۀ دیگر نیز ضرورت تحلیل تقابلی با زیارت اماام رضاایابداهمیت می

  شد.، احساس میامد قرائت باال  این زیارت مبار توجه بسیار و بس
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 . روش پژوهش1-5

گرفتاه در زمی اه  انجاامهاا  تحلیلی، ابتدا به معرفی اجمالی پاژوه -در پژوه  حاضر با رویکرد توصیفی
رپس با توجه به انتما  باشد، پرداخته شد  ها  متون قرآنی و غیرقرآنی میگفتار  نه شامل بررری ها ن  

رویکرد تحلیلی، رعی در تبیین نظریۀ ن   گفتار از فریق معرفای مفااهیم نلیاد  در ایان زمی اه باا اراتفاد  از 
شد  و در گام بعد  باه برررای و تحلیال زیاارت  امین الّلهها  زیارت ، تبیین ویژگیچ ینهم نظریات اهل فن و

نتایح تحلیل متن ش اری مذنور در تقابال باا ررانجام رداخته شد  ارت. پ ”رر  گفتارنظریۀ ن  “مذنور بر پایه 
ی، تناناژاد و اصاطهبالمساتمر  از پاژوه  صاورت گرفتاه توراط پهلاوان نامه امام رضاانتایح تحلیل زیارت

از فریق  امین الّله( قرار گرفته تا از این فریق به هدف غایی پژوه  مب ی بر علت همگانی بودن زیارت 1903
هاا لدر صاورت و تبیین تفاوت مع اادار تعاداد نا   ها در تقابل با زیارت امام رضابررری تعداد انواع ن  

ارت نه نتاایح باه درات آماد  در انتهاا  پاژوه  از فریاق شایان یادآور  وجود( در هر دو تحلیل درت یابد. 
  ردد.گها  گرافیکی به صورت شفاف و نامل مشم، میجداو  و نمودار

 امین اللّههای زیارت . ویژگی2

باشااد. از امااام پاا جم شاایعیان، امااام هااا  مشااهور، م قااو  و معااروف مییکاای از زیااارت امااین الّلااهزیااارت 
هرنااه لنااس( از شاایعیان مااا ایاان زیااارت و دعااا را ناازد قباار : »فرمای اادنااه مینقاال اراات  محماادباقر

ا  از ناور بااال بمواند، البته حق تعالی این زیارت و دعا را در ناماه یا نزد قبر یکی از ائمه امیرالموم ین
. پاس را بر آن زند و چ ین محفوظ باشد تا تسلیم نمای د بر قاائم آ  محماد برد و مهر حضرت محمد

 (.031 :1901لقمی، “  .ءالّلهارتقبا  نماید صاحب  را به بشارت و تحیت و نرامت ان شا
شاود و هام از زیاارات ممصوصاه ن زیارت شریفه هم ارز زیارات مطلقه محسو  میالزم به ذنر ارت نه ای

 شود. لهمان(خواند  می روز غدیر و هم از زیارات جامعه نه در جمیع روضات مقدس ائمه
حاضر به دالیل مذنور و به دلیال اهمیات بسایار واال  ایان زیاارت، باه تحلیال ۀ ب ابراین پژوهشگر در مقال

آور ، پاژوه  ناوع نه به لحاظ ج باۀنکتۀ قابل توجه آنش اری آن بر پایۀ نظریۀ ن   گفتار پرداخته ارت. متن
زیاارت اماام  حاضر، عالو  بر جایگا  مهم زیارت مذنور در بقاع متبرنه، از حیث تحلیل تقاابلی باا نتاایح تحلیال

 ، متمایز ارت.رضا
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 گفتار نظریۀ کنش. 3

نسافورد در دانشاگا  یاز ف 1نیآرتجان النگشا   ن بار از رویاول  ۀ ن   گفتار براینظر  لساوفان مکتاب آ
ن شیگرد یمعرف 1311را  هاروارد در  و  یش اران زبااناان مع یبود نه در م یدر برابر ره اصل ید نه در اصل وا

 ین مب ا بود ناه مادعین بر ایل ممالفت آرتیگرفت. دلیقرار م انگرش نسبت به مع   مب ا یم طقش اران امع 
ن نمود. ییاز جمالت زبان را تع  اریتوان ارزش صدق بسیرود و نمیافالع دادن به نار نم  بود نه زبان ت ها برا

 (.131-130 :1933،  لصفو
در  2شود ناه دارا  عملکارد اجرایایگفتار  محسو  میپار  ،هرن   گفتار  در زبانش اری و فلسفۀ زبان

ت یاا نیاهادف و قصاد   ها در نظر گرفت نه دارااز ن    اتوان مجموعهیباشد. ارتباط را ممی 9زبان و ارتباط
باشاد و در یم 4 ست، بلکه هدف م د و نااربردیرخ دهد ن  زینه در آن چ  دادیک رو یصرفا  باشد. ارتباط یم

. گاارددیم ی ااد  و شاا وند  فراحاایر قاباال مشاااهد  در افااراف گو یااو غ یجزئاا یر حتااییااو تغ  گااذاراثرجهاات 
(kaburise, 2011: 6). 

 Searle andل هسات د. یانیار بیااز ناوع نا   غ  گفتاار  هاا، ن  ینوچاک ارتبااط زباان  هاواحاد

Vanderveken, 1985: 109.) 
و  در رابطاه باا اناواع  ۀهاا  آراتین و نظریاپاار  گفتارلن   گفتاار ( باه بساط  ناربرد امروز  اصطالح

 گردد.میبر  گفتار  هان  
ن امکان وجاود دارد ناه راه ناوع نا   را ید، اینماید میرا تول  ا د  جملهینه گو  ی(: ه گام1301ن لیآرت

"چگوناه باا واژگاان در نتا   و  7. ن   فرابیانی.9لم ظور (  6. ن   غیربیانی1، 5بیانی . ن  1انجام دهد. 
ن     بر رو  و ۀد  ارت، عالقیمطرح گرد  و  ز نه از رویمم  هاان ن  ید در میگو یم 1م"ینار انجام ده

شوند. هر چ د ناه باا آن یم آن به نار گرفته میگر در جهت تحکیدو ن   د  د  ویباشد نه به عقیم یانیربیغ
 (Austin. 1962b: 103)باشد. یدو ن   در تضاد م

 دهد:یم ارایهر یبه شرح ز  یانیربیغ  هاز از ن  ین  گرید  ن فبقه ب دیالبته آرت

                                                           
1. John Langshaw Austin 

2. Performative  

3. Communication 

4. Functional 

5. Locutionary 

6. Illocutionary 

7. Perlocutionary 

8. How to Do Things with Words  
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  .)Oishi, 2006: 4( 5ی یی. تب1 4 . رفتار0 9 . تعهد9 2ی. عمل1 1ی. قضاوت1
ک عمال یا، باه ع اوان انجاام یطیباا توجاه باه بافات و شاراهاا آن دیهست د نه تول ی، جمالتیجمالت ن ش

 (.9: 1903 ،یتوان نژاد و اصطهباناشوند. لپهلیمحسو  م یاجتماع  قرارداد
ها  دیگر  را نیز از قبیل تسلیت، درخوارات ها  ذنر شد ، ن  البته شایان ذنر ارت نه عالو  بر ن  

 توان ذنر نمود.میها جز آن و
 فیلساوف آمریکاایی و اراتاد فلسافۀ 6و  جان راجرز رر  تأثیرر پایۀ نظریۀ ن   گفتار  آرتین و تحت ب

دراته ب اد  و  ناه ایننمود. به دلیل  ارایهها  گفتار  آرتین ب د  متفاوتی را از ن  دانشگا  نالیفرنیا، درته
ن یارد، پژوهشاگر از ایاگیتار را در بار معیورا ا باشد و حوز   در تحلیل متن میتربی دارا  نظم ونارآمد  

 ارتفاد  نمود  ارت. امین الّلهن زیارت دگا  در جهت تحلیل متید

 دگاه سرلیکنش گفتاری از د ی. طبقه بند3-1

دهد نه به آن نا   یانجام م  اگزار   ان محتوایاز ب ی، ن   مکملیانیربیک ن   غی   د  در اجرایگو 
تواناد باه ی اد  نمیناه گو  یدر حاالت یانیر بیارت از نل ن   غ یانتزاع  اشود. ن   گزار یگفته م 7 اگزار 
از نال نا    یبه ع اوان بمشا  ان   گزار   رد. اجراینگانجام  تربی   نار د ویان نمایرا ب  اگزار  یرادگ

مشااهد   یعایفب  هاادر زبان  توان باه لحااظ نحاویت را مین واقعیباشد. ایآن م  هموار  تابع اجرا یانیربیغ
 Searle andل بااه نااار رونااد.  صااورت مسااتقل و انفاارادتوان ااد بااه ینم 1یربطاا  هااانمااود نااه عبارت

Vanderveken, 1985: 116.) 
 د:ییر توجه نمایز   هابه نمونه 
 م.یل ن مایدهم نه تر  تحصی. من قو  م1
  م.یل ن ماینه تر  تحص .1

 یرا عباارت ربطایاد  ارات؛ ز یال نگردین   تکم  مع ا 1 گردد در جملۀ شمار یگونه نه مالحظه مهمان
 یبمشا  ان ارت نه نا   گازار یتوان گرفت اینه م  اجهین نتیب ابرا به نار رود،  تواند به صورت انفرادینم

                                                           
1. Verdicitives 

2. Excercitives  

3. Commissives  

4. Behabitives  

5. Expositives  

6. John Rogers Searle 

7. Propositional act  

8. ‘That’ clauses  
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ان یب  ارا به گونه یانیربیتوان به فور مثا  ن   غیناربرد ندارد. البته م ییباشد نه به ت هایم یانیربیاز ن   غ
 د:یینما ر توجهیبه مثا  ز  ،باشد ین ش نمود نه نه فاقد واژ 

 م.ینمایل نمیمن تر  تحص
آن را باه   مع اا حییتلاو باه فاور  ینار نرفته ارت ولالقو  دادن( به یواژ  ن شنه باوجود ایندر مثا  باال، 

 د.ینمایذهن متبادر م
دگا  یاۀ دیابار پا یانیاربیاز ناوع نا   غ  گفتاار  هان    ب دبه فبقه ،دینه در باال ذنر گرد  ابا مقدمه

 شود.یباشد، پرداخته مین میآرت  گفتار نظریۀ ن  رر  نه متاثر از 
 اد  یگو  یارت نه بر حسب وضع روان یانیربیغ  رند  نکته ایدر برگ  رر ، هر ن   گفتار ۀینظر  ۀیبر پا

 (.133 :1933،  شود. لصفوید میق با جهان خار  تولی، در تطب آن ن   گفتار  و با توجه به محتوا

 1ی. کنش اظهار3-1-1

ق یادهد و از فر یدارد نشان مینه اظهار م ییهات به صدق گزار ب د  تعهد خود را نسین نوع ن  ، گو یدر ا
 1303دهاد. لرار ، ی  را نشان میپردازد و باور خو یبا جهان خار  م  اگزار   محتوا سۀین   مذنور به مقا

 نژاد و رجب زاد (. به نقل از پهلوان
 (.113 :1931 گران،یو د  ورف آبادیاند. لعر  د یز نامین یحیرا ن   تصر   ن   اظهار

نیاد  انه بر نکته ییگفتارهاتوان در پار یها را من نوع ن  یبارز ا ۀنمون از   ریگجاهیا باه نتیا اد ینمایم تأ
 (. 133: 1933صفو ، پردازند مشاهد  نمود. لیم  انکته

نیدن نکته ی* شاهد بر ا  نمود نه مجرم مرتکب جرم شد  ارت. تأ
نیدن مطلب یبر صدق ا یشاهد با اذعان مطلب فوق بر تعهد خود مب  ،در نمونۀ باال   د.ینمایم تأ

 :باش داین قرار می از  ل ش اخت ن   اظهاریتسه  هاابزار
ن م ناه مان یما تأییاد ن م ناه، مانیما یم نه، من نفایگو ین م نه، من مین م نه، من اثبات میمن اظهار م

 (.16: 1903اصطهبانانی، ن م نه. لپهلوان نژاد و می حیتصح

 2یبی. کنش ترغ3-1-2

اراتفاد    انجاام ناار  متن ممافاب بارایشاود ناه در جهات بارانگیرا شاامل م یای، پاار  گفتارهاایبین   ترغ
 (.  133: 1933صفو ، ها مشاهد  نمود. لخوارتدرا یها توان در پرر یها را من گونه ن  یگردند. نمونۀ بارز ایم

                                                           
1. Assertive or representative  

2. Directive 
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  ؟ اد یخر  یم دفتر نقاشیا براید آیاز پدرش پرر ی* عل
   د.یتوجه نما یخواهم به رم رانی* از حضار م

د آورد  یاپد یطیب باا پررا  و در خوارات، شارایاگردد در دو نموناۀ بااال باه ترتیگونه نه مشاهد  مهمان
مجباور باه توجاه  یودر دوم ییممافب ملزم به پارمگو  یدارد. در اولیوا م  انجام نارشود نه ممافب را به یم

 (.100و  133: 1933صفو ، نمودن ارت. ل
 :توان برشمردرا این گونه می یبیافعا  ن   ترغ

ش هاد نردن، خوارتن، درتور دادن، دعوت ناردن، هشادار دادن، یاخطار دادن شرط گذاشتن، تقاضا نردن، پ
 (.11: 1903اصطهبانانی، نردن، اجاز  دادن و.. لپهلوان نژاد و ه یتوص

  1ی. کنش تعهد3-1-3

 اد  یگاردد ناه در آین، متعهاد میار ایانظ ی د  با قو  دادن، روگ د خوردن و اعماالیدر گونۀ روم ن  ، گو 
 (.100: 1933صفو ، انجام دهد. ل  نار

 باشم.جا آن 1دهم نه ررراعت ی* قو  م
 م. ینگو   زیقت چیخورم جز حقی* روگ د م
 بایرا   توان ن   تعهدید، مین بم  بدون ذنر نام ن   مذنور اشار  گردیا  گونه نه در ابتداالبته همان

 ز محقق نمود.ین ین ش واژ  به نار بردن
 به این ترتیب ارت:  افعا  ن   تعهد

موافقت نردن، ضمانت نردن لپهلوان ان یم نردن، قسم خوردن، قو  دادن، متعهد شدن،داوفلب شدن، بیتقد
 (.11: 1903اصطهبانانی، نژاد و 

  2ی. کنش عاطف3-1-4

گونین نوع ن  ، گو یدر ا ک، نارازا و جاز آن یا، تبر یهمان د قادردان ، د  احسارات خود را به اشکا  گونا
 (.100: 1933صفو ، دارد. لیان میب

 * از شما بابت زحماتتان نما  تشکر را دارم.
 خواهم.یر آمدنم معذرت میشما به خافر د* از 

 :باشداین قرار می از یافعا  ن   عافف

                                                           
1. Commissive 

2. Expressive  
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لپهلوان نژاد و  ... د نردن وینردن، تعجب نردن، تمج یشدن، مسمر  نردن، نارپار یک گفتن، عصبانیتبر 
 (.11: 1903اصطهبانانی، 

 1ی. کنش اعالم3-1-5

گار پاار  یگاردد؛ باه عباارت دیممافب م  د برایجد یطیشرا د ، عامل به وجود آوردن ین گونه ن  ، گو یدر آخر 
 .شودمیممافب   رون برایط بیط محیدر شرا  رات بالفصل و ضروریید، مسبب تغینماید می د  تولینه گو   گفتار

 م.ینمایمحکوم م  ریرا  حبس تعز  0* شمارا به 
 م. ینمای* شما را زن و شوهر اعالم م

باشا د. یم یارارا یژگایدو و   ن درات، دارایااز ا  هاگفتاردا ارت، پار یباال پ  هاگونه نه در نمونههمان
گفتار ط تحقق پار یباشد و دوم شرابرخوردار ها آن ت ابرازیصالحاز د یبا ییهاگفتارن پار ی د  چ یگو نه این یکی

 گردد.یمحقق نم ین   اعالم این صورتر یدر غ ،د وجود داشته باشدیمذنور با
 (.19 همان،ل ... : اعالم نردن، انتصا  نردن، آغاز نردن وبه ترتیب ذیل هست د یافعا  ن   اعالم

 گفتار سرل  نظریۀ کنشه یبر پا امین اللّهارت یز یشناسل متنی. تحل4

 د،یاباشاد. لعمیدار نردن از شم، بزرگ و رفتن به مشاهد متبرنه مید نردن، دیارت به مفهوم بازدیواژ  ز 
1903 :000.) 

 یگااهیاز جا عهیارت اماماان شایام، ز یدانیگونه نه ماباشد. همانینظر م موردروم   ن مجا  مع ایدر ا
ناه  ییناه در نشاورها  اباشد؛ به گوناهیان به فور خا  برخوردار میعیار واال در مسلمانان به فور عام و شیبس

آدا   ت ویبا جدو شیعیان مسلمانان  ها،جز آن عراق و ،رانیقرار دارد همان د ا قبور متبرنه آن امامان همام
مقادس   هااناه ممات، آن مکان  اهیاروند و مشغو  عبادت و خواندن ادعیشان میارت ایرروم خا  به ز و 
  د  شود تا با روش گرین آدا  نوشیح انواع این و توضییتب  سته ارت نه در رارتایلذا شا ،پردازندمی باش د،یم

ب آنان یر مسلمانان و ترغیغ  برا ین اعمالیح علل ادا نردن چ یا توضیو  یاحتمال  هاریدر صدد رفع روء تعب
  رو در راراتانیاباه اراالم تاالش گاردد. از اهاا آن آوردن  جاه روی( و در نتعهیشان لامامان شایا  به رو

ن یپرداخته نه ا امین الّلهارت یل ز یل به تحلین دلیگرفته ارت، پژوهشگر به ا انجام ن حوز ینه در ا ییهاپژوه 
ها به خواندن آن حرم یتمام ارت نه درفاخر  ارات جامع و ید از ز یز ذنر گردیگونه نه در مقدمه نارت همانیز 

آن در  یارت باه بررراین ز یدربار  ا یل م طقیک تحلیدن به یرر  ن بم  براین در ایب ابرا ،رفارش شد  ارت
 شود.یگفتار رر  پرداخته مۀ ن   یقالب نظر 

                                                           
1. Declarative  
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 یاادآور ان یشود شاایپرداخته مها آن یک به بررریگردد نه به تفکیم میبه ره بم  تقس امین الّلهارت یز 
 باشد.یم قمی ح الج انیمفاتمتن موجود در ۀ یپا بر  م ب دین تقسیارت نه اراس ا

  . بخش اول4-1

ن یاناه اماام ز  ی، ه گاامروایات شاد  اماام محماد بااقربم  او  نه بار ارااس ارا اد معتبار از جاابر از 
ن بما  را قرائات فرمودناد یست د و ایستادند و گر یا ،آمدند نیم ؤرالمینزد قبر مبار  حضرت ام نیالعابد

الُم َعلَ »گردد: یشروع م یبا دو ن   عافف نه َتُه َعلَ  ه  الل   میَن أا یَ َك یَالس  ه  َوُحج  باد    فی َاْرض  الُم َعلَ ی ع  َر یاا َامَیاَك یَالس 
 .«ر مؤم انین او و حجت  بر ب دگان او رالم بر تو ا  امیرالم بر تو ا  امانتدار خدا در زم» ،«َن یاْلُمْؤم  

 اد  یدر جهات نشاان دادن احسااس گو  یارت از نا   عااففیز   گردد، در ابتدایگونه نه مشاهد  مهمان
هماوار  زیارا گاردد؛ یعار  ارادت و احتارام نسابت باه رااحت مقدرا  اراتفاد  م چ ینهمو  برابر امام

 یعاافف  هااگر از ن  یکادیارتباط برقرار ناردن باا   ها به فور عام و مسلمانان به فور خا  در رارتاانسان
 . آشکار رازند ت خود رایمید تا بتوان د صم ینمایارتفاد  م

هااد    : »ارات  اظهاار  گفتار  هاجمالت روم تا هفتم از نوع ن   اه  َحاق  ج 
ای الل  اَك جاَهاْدَت ف  َاْشاَهُد َان 

َبْعَت ُرَ َن َنب   ه  َوات  تاب  ک  ْلَت ب  ُه َعلَ یَوَعم  ی الل  َلایه  َصل  اُه ا 
ََ الل  ه  َحّتی َدعاا لَ ه  َوآل  اوار    َفَقَبَضاَك ا  اْخت  یای ج  ار    َوَاْلاَزَم یاه  ب 

َة  َغة  َعلی َجمَاْعداَئَك اْلُحج  َن اْلُحَجح  اْلبال  ه  یَمَع ماَلَك م  جهااد د یبا چهچ انگواهی دهم نه تو در را  خدا »، «ع  َخْلق 
ناه این تاارو  نارد  یپه و آله یامبرش صلی الّله علیها  پو از ر ترفتار نرد  نرد  و به نتا  خدا لقرآن( 

 اخودش جانت را قبض نمود و ملازم نارد دشام انت را با اری  دعوت فرمود و به اختیخداوند تو را به جوار خو 
ار خودش جانت را قابض نماود و ملازم یها  دعوت فرمود و به اختبا حجت ها  نامل و گویاو برهان هاحجت

 .«گر  نه با تو بود بر تمامی خلق خودینرد دشم انت را به حجت و برهان با حجتها  ررا  د
  هاااز ن   یبیرا ترنها آن توانیز در آن مستتر ارت و میاعالم ن ینوعن جمالت به یدر اباید گفت البته 

تر ن جمالت پر رنایدگا  پژوهشگر در ایاز د  نق  ن   اظهارنه اینل یبه دل یول ،دانست یو اعالم  اظهار
و ؛ آورد  شاد  یطاه نا   اعالمایهاا در حن ناوع ن  یااز مقااالت ا یدر برخانه نبا وجود آن یب ابرا ،باشدیم

 نمود  ارت.   ب دفبقه  اظهار  هان   ها را در زمر نویس د  جستار حاضر آن
ََ : »رردمی انیو به پایابد میادامه  یبیترغ  هابم  او  با ن   َقاَدر   ب 

اة  ا َالّلُهم  َفاْجَعْل َنْفسی ُمْطَمئ    ة  یراض 
َقَض  ََ َوُدعَ اب 

ْنر  ذ   ب 
َك ُموَلَعة  َك ائ  َصْفَوة  َاْول  ئ   ل 

ة  ب  َك َوَرمَ ایَ ُمح  َك َمْحُبوَبة  فی َاْرض  َرة  َعلی ُنُزو   َباَل ائ  َك صاب  َرة  ئ  ن  َك شا ئ 
ل  َنْعمَ  َفواض  قَ ال  لی َفْرَحة  ل  َك ُمْشتاَقة  ا  غ  آال ئ  َسواب  َرة  ل  ن  َك ذا ْقو  ل  ائ  َدة  الت  َك ُمَتَزوِّ ُس اْوم  َجزَ یئ   ب 

ة  َك ُمْسَت   اَك ایَ َ ن  َاْول  ئ  ئ 
َقة    ُمفار 

َ
نْ ل  َك َمْشُغوَلة  َعن  الدُّ ََ َوَث َ یْخالق  َاْعدائ  َحْمد  َك اا ب  رت و خوشا ود یا قرار د  نفس مرا آرام باه تقادیخدا» ،«ئ 
با در ین و آرمانت و شکیدگان دورتانت و محبو  در زمیت و دورتدار برگز ی، به ذنر و دعایت و حر یبه قضا
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ا  فراوانات مشاتاق باه شااد گشاتن یاهاا  فزونات و متاذنر عطات و رپارگزار در برابر نعماتیبال مورد نزو 
اخاالق     ادیدور  گز  ،هاا  دوراتانترو  ن  اد  روشیاپ ،زناار  بارا  روز پاداشاتیر پرهیتوشه گ ،دارتید

 .«تی  و ث ایا به رتایررگرم از دن ،دشم انت
اداماه   اظهار  هابا ن   گردد ویشروع م یعافف  هان   گردد، بم  او  بایگونه نه مشاهد  مهمان

ارات ناه نشاان ده اد   یباین تعداد مربوط به نا   ترغیتر بی گردد و یختم م یبیترغ  هاابد و به ن  ییم
باشاد. یبا اماام خاود م  و یات قلبیق م و یاز فر   ارتباط مع و   د  در جهت برقراریاظهار ارادت و احترام گو 

و   نا   اظهاار 5، ینا   عاافف2ب باه یان تعاداد باه ترتیاجمله ارت نه از ا 21  در مجموع دارا ن بم یا
 د.یت نگردیؤ ن بم  ریدر ا  افته ارت. ن   تعهدی، یتمص یبین   ترغ14

 . بخش دوم4-2

مبار  خود را بار قبار گذاشات و گفات" باا   رو  پس پهلو: »ن شرح آمد  ارتیح به ایبم  دوم نه در مفات
تا: »شاودیشاروع م  اظهار  هان   ن  ُقُلاوَ  اْلُمْمب  لَ یَالّلُهام  ا  بیاَن ا  َهاة  َوُراُبَل الاّراغ  لَ یَك وال  َعة  َوَاْعاالَم یاَن ا  َك شاار 

د لَ یاْلقاص  فیَن ا  َدَة اْلعار  َحة  َوَاْفئ  َعة  َوَاْصواَت یَك واض  ْ َك فاز  لَ یالّداعَن م  َدة  َوَاْبواَ  اْل  یَن ا  َحة  َوَدْعاَوَة َك صاع  جاَبة  َلُهْم ُمَفت 
لَ  ََ ُمْسَتجاَبة  َوَتْوَبَة َمْن َاناَ  ا  اَك َمْرُحوَماة  َوایَمْن ناجا اْن َخْوف  اَك ْل  َك َمْقُبوَلة  َوَعْبَرَة َماْن َبکای م  َمان  اْراَتغاَب ب  غاَثاَة ل 

ل عاَنةَ اْل  َمْوُجوَدة  وَ  ََ ُمْ َجَزة  َوَزَلَل َمان  اْراَتقاَلَك ُمقاَلاة  َوَاْعمااَ  اْلعاام  باد  ع  َك ل  دات  َك َمْبُذوَلة  َوع  َمن  اْرَتعاَن ب  َك یَن َلاَد یل 
َلة  َوَعوَ  ْن َلُدْنَك ناز  َلی اْلَمالئ ق  م  َد اْلَمز اَمْحُفوَظة  َوَاْرزاَقَك ا  لَ یئ  َلة  َوُذُنوَ  اْلمُ ید  ا  ْم واص  ر ه  اَك اَن َمْغُفوَرة  َوَحوَ یْسَتْغف  َح َخْلق  ئ 

ََ َمْقض   ْ َد لاة  َوَجوَ یع  َز الّسآئ  َرة  َو َعوَ یئ  ََ ُماَوف  ْ اَد اَد اْلَمز اَن ع  َرة  َوَموَ یائ  ماد  ُمَتاوات  اَد اْلُمْساَتْطع  َمایئ  اَل الظِّ ة  َوَم اه  ء  اَن ُمَعاد 
ها  مشتاقان به جانب تو بااز ارات و ران ارت و را یدرگاهت بسو  تو حها  فروت ان رارتی د ها بیخدا» ،«ُمْتَرَعة  
فارف هها  عارفان از تو ترران ارت و صداها  خوان دگان بان ارت و قلبیت آشکار و نمایها  قاصدان نو نشانه

نه باه  نسآن ۀد مستجا  ارت و توبینس نه با تو راز گو  شان باز ارت و دعا  آنیتو صاعد و درها  اجابت برو 
ادررای تاو یارات و فر  مورد رحام و مهار ،دینس نه از خوف تو گر د  آنید کرفته ارت و اشیپذ ،درگا  تو بازگردد

گاان ارات و یرا ،خواهاد نمکنس نه از تو ت برا  آنینار  نمکآماد  ارت و  ،برا  نسی نه به تو ارتغاثه ن د
بمشاود  ارات و نارهاا   ،نسی نه از تو پوزش فلبد  حتمی ارت و لغزش یوفا ،ی نه به ب دگانت داد یهاوعد 
-زان ارات و بهار یدگانت دهی از نزدت ر یی نه به آفر یها در نزد تو محفوظ ارت و روز ،نه برا  تو نار ن  دآنان

دگانت نزد تاو یها  آفر د  ارت و حاجتیشان می ررد و گ ا  آمرزش خواهان لاز تو( آمرز ی  هم بسو تربی ها  
هاا  احساان اپی ارت و خاوانیها  فزون پان و وافر ارت و بهر ی  تو شایها  رائالن در پز یو جا روا شد  ارت

 .«ها  آ  برا  تش گانتو برا  فعام خواهان آماد  ارت و حو 
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فراز   در ابتدا یفراوان  اظهار  هاگردد و در عو  ن  مشاهد  نمی یدر بم  دوم اثر  از ن   عافف
  مع او  هاباشد نه به درخوارتیبر قسمت دوم بم  مذنور م  آمد  دریگردد نه پیم ارت ارتفاد ین ز یا

ناه  یارت زماانا دیگونه نه پارت. همان یبیترغ ر مجموعۀ ن  یز و ابد یی د  اختصا  میگو  یات قلبیو م و 
گفته روشن ارات ناه د نینمایم ی یچرمعقو  دارد، مقدمهیا غی، خوا  معقو   ال به ابراز خوارتهیتما  فرد ه نا
ارت ین بم  ز ی. ان د د ارتفاد یها، باان آن خوارتهیب  در رارتا  اظهار  هااز ن  حتما   ی یچن مقدمهیدر ا

معقاول    هاامطرح نمودن خوارته  ، خود را برا اظهار  هاباشد و زائر با ن  ینم ین قاعد  مستث یز از این
آورد و خاود را باا آن یرا باه وجاود ما  ویااز هر گوناه تعلقاات دن  عار  مع و  فضا ید و به نوعینمایآماد  م

 د.ینمایمرتبط م  مع و  فضا
: گارددیارتفاد  م یبیترغ  هان  9بم  دوم، از   اظهار  هاد، در ادامه ن  یگونه نه مطرح گردهمان

ْب ُدعَ » َماَة َواْلَحَسان  َواْلُحَساَیاَاْول   َن یْ  ی َوبَ یْ ائی َواْجَمْع بَ ائی َواْقَبْل َث َ َالّلُهم  َفاْرَتج  اَی َوفاف  ادو َوَعل  َحاقِّ ُمَحم   ،«ن  یائی ب 
ان من و دورتانم باه حاق محماد و علای و یم را و گردآور میر مدح و ث ایم را مستجا  نن و بپذیا پس دعایخدا»

 .«نیفافمة و حسن و حس
نیادو  تأییاد در جهات  ز دوباار  از چ اد نا   اظهااریبم  دوم ن  در انتها بهار  خاود   هااخواراته تأ

یُّ َنْعَما: »جویدمی َك َول  ن  ی صااحب یتاو  راراتیبهناه » ،«ُة َرجاائی فای ُمْ َقَلبای َوَمْثاواَ  یائی َوُمْ َتهای ُم ااَ  َوغااا 
 .«دم و بازگشتگا  و اقامتگاهمیی امیم و ررحد نهایم و م تها  آرزو یهانعمت

  گردد.یمشاهد  م یبین   ترغ9و  ن   اظهار26ن تعداد یباشد نه از ایجمله م 23  بم  دوم دارا

 . بخش سوم4-3

باا چ اد نا     و تبار یاصاو  تاول ،ارة مسطور اراتیح الج ان، در نامل الز یدر بم  روم نه به نقل از مفات
ک یاد از یانه در بم  دوم ذنر گرد یلیز به همان دلین بم  نیارت نه در ا قابل توجهد  ارت. یان گردیب یبیترغ

د  یِّ های َوَرالَ إ  َاْناَت : »گارددیتواند شامل شود، ارتفاد  میز می د  را نیگو  یاحساس درون ینه به نوع  ن   اظهار
و  یدر جهات اعماا  اصاو  تاول یبایترغ  هاو رپس در ادامه از ن   .«ی معبود و آقا و موال  منیتو » ،«َوَمْوالَ  

ْر ارتفاد شد  ارت. "  تبر ْغف   ا 
َ
َمَة اْلَحقِّ َواْجَعْلَها اْلُعلْ اا َاْعَد ئ  ا َوُنف  َع   ایَ ْول  ل  ْر َنل  اْض یَئ ا َواْشَغْلُهْم َعْن َاذانا َوَاْظه  ا َوَاْدح 

ْفلی ل  َواْجَعْلَها السُّ َمَة اْلباف  ررگرمشان نن از آزار ما و آشکار امرز دورتان ما را و بازدار از ما دشم انمان را و یب» ،«َنل 
ک نا   یان بما  باا یاو ا .«ان ببر گفتار بافل را و آنرا پست گاردانیرا برتر قرار د  و از م نن گفتار حق را و آن

َك َعلی ُنلِّ َشْی » ررد.یان میبه پا  اظهار ن   .«ییز توانایبر هر ج تو رارتیبه نه» ،«ر  یَقد ءو ا 
و  یبیب به ن   ترغیجمله به ترت1و  6و  جمله به ن   اظهار2رقته در بم  روم جمله به نار  3از تعداد 

 گردد. یختم م  ا ن   اظهاریشروع و   ن بم  روم با ن   اظهاریابد. ب ابراییاختصا  م  اظهار
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 ها. تحلیل یافته5

باشاد و در یرفارش شاد  مارات جامع و نامل و ینه از ز  امین الّلهارت یبر اراس پژوه  انجام گرفته در ز 
ن یتار بی ارت یان ز ین   به نار رفته در ا 13باشد از مجموع یجان راجرز رر  م  ۀ ن   گفتارینظر   رارتا

ن   و ن    1ارت با تعداد  ین ن   مربوط به ن   عاففیتر نمن   و  90با   تعداد متعلق به ن   اظهار
ان ی. شااگیاردمی ن   قارار 19با تعداد   فاصله با ن   اظهار با قرابت ن دو ن  یفاصل اانه حدیدر م یبیترغ

  هاااز ن   یصاورت مساتتر در برخا باه یل ذنر شد ن   اعالمیگونه نه در بم  او  تحلذنر ارت، همان
ن نا  ، در قالاب یا، بازخورد ا اظهار  هال برجسته بودن نق  ن  یکن به دلیگردد؛ ولیمشاهد  م  اظهار
ن نا  ، از آن اغماا  یال نمرناا باودن نقا  ایاتوان به دلین مید  ارت. ب ابرایان گردیب  اظهار  هان  

و  یبایترغ  هاان   تاربی د؛ هر چ د ناه در یت نگردیارت مذنور رؤ یز در ز ین  چ گونه ن   تعهدینمود. ه
 باشد.یز مستتر میتعهد افراد ن یبه نوع یعافف

 ارایه ارت امام رضایو ز  امین الّلهارت یل مذنور؛ ز یدو تحل سهیجهت مقا ییل نمودارهاین تحلیان ایدر پا
نامل  یچ پژوهشیان ذنر ارت نه هید. البته شاینما ارایهن پژوه  یا  در رارتا  تربی ن ییگردد تا بتواند تبیم

 پژوهشاگر  ارت برا ید ارجم د چراغ راهینظرات خوان دگان محترم و اراتبه فور قطع ست و یو بدون نق، ن
 ارزند  اهل فن ارتفاد  نامل را ببرد.  هاییفرف نمود  و از راه مال فوق را بریتا بتواند نقائ، مربوط به تحل

 امین الّلهارت یدر ز  یگفتار یهاتعداد کنش : انواع و1جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جمع
امین ارت جامع یممتلف ز   هابم 

 نوع الّله
  ن   گفتار

 بم  او  بم  دوم بم  روم
  ن   اظهار 5 26 9 94
 یبین   ترغ 14 9 6 29
  ن   تعهد 0 0 0 0
 ین   اعالم 0 0 0 0
 ین   عافف 2 0 0 2
 جمع نل 94 23 3 53
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 امین الّلهارت یدر ز  یگفتار یهاانواع کنش یکیسه گرافی: مقا1شکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (.19: 9831زاده،نژاد و رجب)پهاوان ارت نامه امام رضایدر ز  یگفتار یها: انواع و تعدادکنش2جدول

 
  

 جمع
 نامه امام رضا ارتیممتلف ز   هابم 

ن    نوع
بم    گفتار

 هفتم
بم  
 ششم

بم  
 پ چم

بم  
 چهارم

بم  
 روم

بم  
 دوم

بم  
 او 

  ن   اظهار 12 6 0 4 0 1 0 29
 یبین   ترغ 4 19 0 4 1 1 1 24
  ن   تعهد 0 0 0 0 0 0 0 0
 ین   اعالم 4 3 5 0 4 0 0 22
 ین   عافف 4 9 29 6 0 2 0 91
 جمع نل 24 91 21 14 5 4 1 107

ن   اظهار 
ن   ترغیبی
ن   تعهد 
ن   اعالمی
ن   عاففی
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 ارت نامه امام رضایدر ز  یگفتار یهاانواع کنش یکیسه گرافی: مقا2شکل

 
 ا.. و زیارت نامه امام رضاهای گفتاری در زیارت امین: مقایسه تنوع وتعدد کنش3شکل

 
ارت یااز ز  تاربی  اماین الّلاهارت یادر ز   اظهار  هاگردد تعداد ن  یمشاهد  م 9گونه نه در شکلهمان
 مشاهد   ک ن   تعهدیچ یدر ه چ ینهمارت و  یکی تقریبا   یبیترغ  هاباشد و تعداد ن  یم امام رضا

هار   گفتاار  هاادر ن   ین   مذنور به ناوع ،ن ذنر شدی  از ایگونه نه پد  ارت؛ هر چ د نه همانینگرد
 ارت ناماه اماام رضاایز در ز یبرانگتامل  ابا فاصله یو عافف ین   اعالمچه چ انارت مستتر ارت. یدو ز 
  باشد.یم تربی 

ن   اظهار 
ن   ترغیبی
ن   تهعد 
ن   اعالمی
ن   عاففی

0
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ن   اظهار  ین   ترغیب ن   تعهد  ن   اعالمی ن   عاففی

زیارت امین الّله
(ع)زیارت امام رضا 
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 یریگجهینت

ناماۀ ارتیز   مشاابه ناه بار رو یلایل فوق با تحلیتحل سۀیهدف پژوه  حاضر، پژوهشگر با مقا  در رارتا
د  یرر این نتایحرفته ارت به یپذانجام  (1913لزاد ، رجبنژاد و تورط پهلوان الرضا یبن مور یحضرت عل
  باشد.یت میاهمحایز ار یارت نه بس

اختصاا   یعاافف  هاان ن  ، باه ن  یتر بی   از مجموع ن   گفتار نامۀ امام رضاارتیدر ز  -1
 ارت؛ ین ن  ، ن   عاففیتر نمباشد نه یم امین الّلهارت یعکس ز  قا  یافته ارت نه دقی

ناه در ارتبااط باا  یحیارت نه با توجه به توضا ین   اعالممرتبط با ن ن   یتر نم امین الّلهارت یدر ز  -2
 د  ارت؛یبه صورت بارز مشاهد  نگرد لین ن   در تحلین ن   داد  شد؛ ایا

لاذا  ؛باشدیم ین ن   متعلق به ن   عاففیتر نمو   ن ن  ، ن   اظهاریتر بی  امین الّلهارت یدر ز  -9
ع یامشااهد متبرناه، جم یدر تماامالّلاه ن یارت امایاتواند مع ادار باشد؛ چرا نه خوانادن ز ین اختالف فاح  میا

د  ارت. یباشد، رفارش گردینم یز از آن مستث ین نه حرم امام رضا ن امامانیفین شر یحرم روضات و
از  آن اماام هماام باا تاربی ارتبااط ناه اینل یاباه دل ارت امام رضاید بتوان گفت نه ز ین اراس شایبر ا

اراتوارتر  یو ارتباافشاود ان یازائر ب یات قلبیتا احسارات و م و گردید  ارت ارتفاد   یفراوان یعافف  هان  
ن یاتوان به ایبلکه م ،گرددیان نمین احسارات بیا امین الّلهارت یباشد نه در ز یمع ا نمبه آن ن ی. البته اپدید آید

در  ، اماا خواناد آنارات نیم ؤرالمایارت امینه در ظاهر ممت، ز  امین الّلهارت یچون در ز  د نهیجه ررینت
شاکل  یبایو ترغ  اظهاار  هااان احساراات را باا ن  یاب یباه ناوع ،د  ارتیتمام بقعات متبرنه رفارش گرد

نه اظهار  ییهدف غاهم به  ارت نردن بررد وینفس ز  ، یع یاراتیز  یق هم به هدف مقدماتین فر یدهد تا از ایم
 گردد.  نایلشود،  تر نه شامل همه ائمهعام  اارت به گونه یات قلبیم و 
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