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 سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه
 1حسن عبداللّهی
 2نفیسه حاجی رجبی

 چکیده
 عمیا   هاای عرااانی و  شود، دارای معنای سرشار وداللتنقل می دعایی که از زبان معصوم

معنا  بین کالم و ی نیرومندبنابراین ارتباط ؛دست یااتبه آن  تواناست که از پس ظواهر کلمات می
عناصر آن را برای رسیدن به مقصود که باید تحلیل یک اثر ادبی،  تجزیه و و وجود دارد. در بررسی

سی ترکیبای و  شنادر سبکمسایلی که  در نظر داشت. اصوالً ،همان آشنایی با محتوا و پیام آن است
تحلیل است نه ارزیابی. در این تحلیل، پیام ادبی بر مبناای   ،شودپرداخته میبه آن ساختاری یک اثر 

در این مقالاه   چه آن مورد نظر است. ،گیردصورت را در بر می و اساخت و ارم که هر دو جنبۀ معن
در دعاای عرااه اماام     های سبک شناسی در سطح ترکیبیپردازیم برخی از پدیدهبه بررسی آن می

 شود.اشاره می ،های معنایی که این ترکیبات دارندبه داللتدر همین راستا است و  حسین
 . ، ساخت و ارمسبک شناسی، سطح ترکیبی، امام حسیندعای عراه، : واژگان کلیدی

                                                           

 hsnabdollahi@yahoo.com فردوسیزبان و ادبیّات عربی دانشگاه  دانشیار -1

 hnafice@yahoo.com مسئول ۀ، نویسندفردوسیدانشگاه عربی زبان و ادبیّات دکتری  -2
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 همقدّم

 یخود است، امر اتقص و احتیاجواراع ن یناقص به کامل مطل  برا توجّه ا که همانعحقیقت د

 .باشاد  یو قطع طمع از مردم و انقطاع از غیراهلل م آن یأس از غیرح ّ ۀکه الزم، است یّو جبل یاطر

 ین وتار  مهامّ  یكاى از و  هاى مختلف روحى او ممكن نخواهد بود شناخت انسان بدون شناخت جنبه

 راز و نیازهاى او با خدایدعا و ، عراانى او و از آن جمله وجود حاالت ترین حاالت روحى، پیچیده

وجاود آدماى باا متاایزیاک رمااورا        اتّصال ۀتوان آن را نقط مى همین حالت است که. است خود

برقرارى ارتباط انساان باا خاال      ۀترین نحو ترین و قوىّ پاك ،ترین ىجدّ زیرا دعا ؛الطبیعه( دانست

ارزشمند است که مشحون از بصیرت و های معراتی  دعای عراه گنجی از گنج .است حكیم و مهربان

 باشد.ت میاحدیّ به درگاه الیزال تضرّع هدایت و خشوع و

انگر ناوعی  نشا گوینده و نویسندۀ آن است و هر اثاری   تفكّرسبک و شیوۀ هر متن بیانگر نوع 

لااا هماین    ؛آشنا شد گویندههای اندیشۀ و اا  تفكّرسبک است که با بررسی آن، می توان با طرز 

   ما بر آن داشت تا به بررسی سبک و شیوۀ این دعا بپردازیم. امر

های تجزیه و تحلیل و بررسی ماتن، در چهاار ساطح آوایای، معناایی، ترکیبای و       یكی از راه

هاا و  ییشناسی دعای عراه از منظر سطح ترکیبای باه زیباا   تصویرپردازی است. این مقاله به سبک

 ساازد. در را آشكار مای  شهاییای از لطایف و زیباگوشهپردازد و از این طری  های آن میارزش

جماع   ،این سطح به بررسی چینش و ساختار ترکیبات دعا و به عناصری چون تكرار کلمات، حاف

تنكیار  و  و ااراد، مفاجات، تماثل ترکیبی، اسلوب استفهام، اسلوب نفای، تقادیم، التفاات، تعریاف    

 شود.اشاره میها  آن داللت معناییبه واکاوی در ضمن این  شود وپرداخته می

 ادبیّات پژوهش -1

 پژوهش ۀپیشین: 1-1

هاای قرآنای را از ساطو     عربی و اارسای ساوره   های های بسیاری در زباننامهها و پایانمقاله

دراسة أسسةبیة  أ ة أ"توان به  میاند که از جمله شناسی کرده سبک ... گوناگون نحوی، بالغی، آوایی
 محمّاد از ماروان   "دراس أسسبیة  أ ة أسةیرةأاهف ة  "ه حسنعلیان، نصراهلل شاملی و سمیّاز  "سیرةأص

اشااره   عبدالمالک إبراهیم عثماان   مةاز أسا "ظیاهرأسسبیة  أوأ ن  أ  أسیرةأاهنحل"سعید عبدالرحمن، 
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منظر سابک  از پرداختن  ،کندمی و مستقلّ های دیگر متمایزاین مقاله را از پژوهش چه آن امّا نمود،

 .استدعای عراه به ترکیبی  ۀشناسی الی

 پژوهشو اهمیّت : روش 1-2

تحلیلی باا تكیاه بار     -این پژوهش در چهارچوب سبک شناسی انجام شده و روش آن توصیفی

ای و اسنادی است که در آن ارازهایی از دعای عرااه باا رویكارد سابک شناسای       مطالعۀ کتابخانه

و  نحاوی  یبررسای نقاش سااختارها   در رد و اهمیّت این پژوهش گی ترکیبی مورد تحلیل قرار می

عناصر تشكیل دهندۀ آن از معراه و نكره، استفهام، ضمیر و ... و داللت بالغی ارازهای یادشاده در  

 باشد. می به منظور القا و انتقال معانی مورد نظر امام حسین ماکوردعای 

 های پژوهش : پرسش1-3

 کالم با معنا چگونه است؟ارتباط ساختار و چینش  -1

 های دعای عراه از منظر سطح ترکیبی چگونه رخ داده است؟ لطایف و زیبایی -2

 های مختلف ترکیب و ساختار در این دعا چیست؟ دالیل معنایی روش -3

 های پژوهش : فرضیّه1-4

 ارتباط نیرومندی بین ساختار کالم و معنا وجود دارد. -1

دعا دارای اهداف و لطایفی است که عاالوه بار موسایقی داخلای     ساختار و ترکیب در این  -2

موجب ارزشمند شدن اثر، قوّت معنا، صدق بیان، ااادۀ تخصیص، زیبایی عباارت، ساهولت قرا ات    

 گردد. می

های  بخشیدن به دریاات عینیّتهای مختلف ترکیب و ساختار جهت  از روش امام حسین -3

 اند. ن بهره گراتهدرونی خود و بیان معانی مورد نظرشا

  دعای عرفه -2

، اهصةح ة أاهحیة ن  از جمله بحاراألنوار، اقبال االعمال،  ؛این دعای شریف در منابع مختلف شیعی

بحا  اعماال مخصاور عرااه،      در نقل شده است. الحسین کلمات االمام ع موسو البلد األمین،

اناد کاه   پسران غالب اسدى روایت کردهبشیر و  بشر آورده است: "بحاراألنوار"در مرحوم مجلسی 

باودیم، پاس باا گروهاى از      اماام حساین  بعدازظهر روز عراه در صاحراى عرااات خادمت    
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خاود بیارون آمدناد و در     ۀخشوع از خیمو  و ارزندان و شیعیان، با نهایت خاکسارى بیت اهل

را برابر صورت ها کعبه نمودند و دست به سوى و روى مبارك خویش را ایستادندجانب چپ کوه 

أ: »د، این دعا را خواندندنمای مانند مسكینى که طعام طلبو برداشتند 
 
ْمُدأه أس أد أب أْهح  ه  ضآئ  ق  أه  ْ س  ذىأه  أهأاه  ع  أا  

 (225-98/213: 1983مجلسی، ر «...

 شناسیسبک -3

خاود را از لحاا     خاارّ  به یک اثر ادبای وجهاۀ  و  نوشتار استو  شیوۀ بیان در گفتار ،سبک

گوینده یا نویسانده درباارۀ    تفكّرکند و آن نیز به نوبۀ خویش وابسته به طرز معنا القا میو  صورت

سبک ذهن و زبان آدمی  زیرا در ؛اثر ارهنگی، بیانگر نوع سبک استو  باشد. هر پدیدهحقیقت می

ر و یابد. سبک در واقع کنش و واکنش معنی و شكل و گفتار و نوشاتا در گفتار و نوشتار پیوند می

کوشد باا  آدمی است. به سخن دیگر سبک شناسی می تفكّرسبک زندگی یااتۀ  واقعیّت، است سخن

از سخن شاكل داده اناد، راه    خارّ ای های که به شیوت اندیشهبررسی و تحلیل عناصر سخن به اردیّ

گویاد:  شناسی میمانی سلیمان داود در تعریف سبکاکه  همان طور( 15-9: 1372 رعبادیان،. نماید

ی را برای بیان مقصود خود باه  معیّن طری و  ی است که آارینندۀ اثر در آن اداتکیفیّتشناسی سبک

 :2002 ،رداود. پس گویا سبک روشی در نوشتن و یا به کار باردن ادوات بیاانی اسات    ،بردکار می

26 ) 

ادراك و بیان ااكار به وسیلۀ ترکیب کلمات و  خارّ عبارت از روش ادبیّاتسبک در اصطال  

خود را از لحا  صورت و معنی  خارّ . سبک به یک اثر ادبی وجهۀاست انتخاب الفا  و طرز تعبیر

 ( 207 :1388. رشمیسا، کندالقا می

خاورد. ایان   وحدتی است که در آثار کسی به چشم مای  توان گفت که سبکمیکلّی  به طور

پنهاان   غالبااً امّاا   ؛شود؛ عواملی که نسبتاً آشكارات تكرار شونده ناشی میمختصّو  وحدت از عوامل

 هاای کشف روابط زبانی در متن، و کشف پدیاده  ،شناسیهای روش سبکین ویژگیتر مهمّ هستند.

 هاا شناخت روابط این ویژگی آورد و سعی درهای بارز متن را به وجود میی است که ویژگیخاصّ

 باه وجاود آورده اسات    او باه احساساات   توجّه زبانی خود را با که موادّدارد نویسنده  شخصیّتو 

آید که می به دست این نتیجه ،هایی که در مورد سبک شده استاز مجموعه تعریف( 18-6، رهمان

 گیرد.سبک ادبی، از ذهن و اندیشۀ نویسنده مایه می
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  در سبک مؤثّر عوامل -4

 تأثیر مستقیم دارد: ،در سبک و روش اثر این عوامل

 ادیب شخصیّت :4-1

اشخار از لحا  اخالق و خلقت و ملكات عاطفی و خیالی و عقلی با هم متفاوت هستند، طبیعی 

گااارد،  ادیب اثار مای   شخصیّتدر  چه آن نیز با هم مختلف باشد.ها  آن های نوشتاریاست اسلوب

، نژاد ادیب و بستگی داردبه آن  دین که قوام حیات روحیکند. محیطی است که در آن زندگی می

 .رود به شمار میادیب  شخصیّت، نیز داخل در از آن آگاه است ا مجموعه معارای کها ارهنگ او 

 : موضوع2-4

این مسأله که یک نویسانده از چاه موضاوعی     و گردد دگرگون می، موضوعات تنوّع اسلوب با

گاارد. یک شعر که موضوع آن ماد   ها و عبارات اثر میو واژهگوید، در انتخاب کلمات سخن می

 (56-54: 1995بوملحم، . رتفاوت دارد ،شوداست با متنی که در هجو یا رثا گفته می

 سبک شناسی و بالغت  -5

د. ی مشاترك وجاود دار  سبک شناسای و بالغات عربای نقااط    ها و رویكردهایی از  میان جنبه

ان نیز بالغت دکتر حسّ و گرددبه علوم بالغت باز میشناسی سبککند که اصول دکترعیاد بیان می

سابک   مساایل  گاهی باه و سازد  میگاهی به نقد علمی نزدیک  ،را که بر تحلیل سبک مبتنی است

ای می داند که علوم بالغت عربای را  شناسی را به وجود رابطهشناسی. وی پیوند بین بالغت و سبک

دهد. دکتر احمد مطلوب نیز دریاات که بالغت ها قرار میر حوزۀ بررسی سبکبخشد و دوحدت می

 (104 :1386 از،کوّ. رگشاید میهای نقدی پژوهشسوی شناسی است و راهش را به همان سبک

نگری و بهروری از دستاوردهای جدیاد سابک   ژرف هبرا انون بالغت عربی ۀ گاشتپیروان  او

خاستگاه ارزیابی متن و داوری آن باشد. لطیفی هم معتقاد   ،اصول آن خواند تا این کهشناسی ارا می

واژگان جمله به بررسای جاوهر آن کاه در     میانشكل و روابط ترکیبی  تحلیلاست که آمیختگی 

بالغت همان دانشی است که به بررسی زیباشناسای  از این رو  ؛کندنفوذ می ،یااته تجلّی اسرار بالغی

. بنابراین بالغات باه ایان    پردازدمی ها و چه در سطح ترکیبدر سطح واژههای بیان زبانی چه شیوه

 (107-105 ،همان. رشودمعنا بسیار به سبک شناسی نزدیک می
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 سطح ترکیبی سبک -6

واژگان که اجزای ااردی در روناد آاارینش    سوی از  ، یكییابدهر متنی از دو جهت شكل می

این گونه شكل ( ترکیب عبارت 273، متن. رهمانی آن ترکیب اجزاناحیۀ از دیگری ادبی است؛ و 

براسااس   هاا را  آن کناد و خام هماهنگی و تنسی  ایجاد مای  بین موادّ متكلّمکاتب یا گیرد که  می

که هدف ا آن انّی  شكلجا که  آن تادر کنار هم چیند قوانین نحو و یا انتخاب ادوات تعبیر و بیان، 

ساازد تاا   قاادر مای   شناسی در سطح ترکیبیسبک ا ارجام یابد.  تاز آن ایجاد تواا  بین معانی اس

در این سطح به عناصری چون نكره و معراه،  ،ای دیگر باز شناسیمسبک یک نویسنده را از نویسنده

. شودپرداخته میها  آن و نیز داللت بالغی ... های جمع و مفردتكرار کلمات، استفهام، ضمیر، صیغه

 (149 :2008 ،جمع ر

 نکره: 6-1

باشاد؛   باودن آن مای   نكره و ارع، معراه ،اسمدر اصل بر این باور هستند که بسیاری از نحویان 

 معنویّمعراه نیاز به عالمات لفظی و که  این و دیگر مقدّم، خارّ ی برعامّ است و هر عامّ نكرهزیرا 

]بار ایان اسااس     کنناد.  دارد. تعریف و تنكیر از ظواهر سبک شناسی هستند که بر معنا داللت می

 مشخّصن و نانامعیّاسمی که بیانگر چیزی  معراه و نمایدداللت  معیّن چیزی معلوم و که بررا اسمی 

 ( 1/165: 1978استرآبادی، . رنكره گویند باشد،

 ییعاادّساز تعریف آگاه نباشد، کلمه به طور حقیقی یا  های سبب در صورتی که گوینده از زمینه

تار و  مابهم و در حالت اعمّ بودن از غیر خود،  استو مراتبی آید. اسم نكره دارای درجات نكره می

و  از آن جمله داللت بر عموم ؛نكره معانی گوناگون برای اسما. در علم بالغت خواهد بودتر پوشیده

باه  ذیال  ( که در 1379:115رهاشمی، . نوعیّت ذکر گردیده است، شمردنخوار ، تحقیر و اراگیری

 شود:  اشاره میاز آن در دعای عراه هایی نمونه

 و فراگیریبر عموم  تدالل :6-1-1

أ» اراز در أل  ل  أو  ُُ ْ ُر  َ أ هه  م أأا  أاهی  ُهی  أو   َ ْْ  َ أ ه  ب  ْْ م 
 َ أ ْ س  ه  ُهُهأو  ْعد   َ أ  َ ْْ

 َ أأ ص   جز او نیسات معبودى »، « ُرأ ُعأاْهب 

نكاره   شَاىء   کلماۀ   «.است و چیزى همانندش نیست و او شنوا و بینا کندو چیزى با او برابرى نمى

 . و نیاز در ااراز  گیرد ارا می مجرّد چه مادّی چه ،چه بزرگ ،کوچک را چهاشیا  و همۀاست آمده 

ْدن أ» ْمأُتْش  
ْبق أه 

مْأْأْأخ  أه  ْجأأو  ْلأت  ه أأع  أإ   َ أ ْنأئ أ ْأِّْ ْمةأاأم 
 
يس چیزى از و  مرا در آارینش وجودم گواه نگراتى،»، «ر 
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چاه   ،چیازی واگااار نكاردن و قارار نادادن     داللت بر  کلمۀ شیئاً «را به من واگاار ننمودى مکار

 نماید. میچه آسان و چه سخت  ،چه بزرگ و کوچک

ْلأ» در عبارت اْجع  اأ   ن  ُ م أأه  هب  ُ أه أأْأ  أأا  ش   أأذ  أأ  أاْهع  ص 
ْنأأا ب أن  أَُأأم  ُمهُأأر أخ  ْأألِّ ْقی  أة  ْأأأت  ب أأن  ک،ع  ُنیر أأاد  ْ د أأو  ةه أأأىت  ة  أأة  ْحم  ر  أو 

ْنُشُره أ َ أأا،ت  ر  ة  ةأ  أو  ُه   که میان بندگانت تقسیم قرار ده خدایا در این شب برای ما از هر خیرى نصیبى »، «اُتْنز 

 ،«ارساتى  میو برکتى که ارو  کنى و نورى که با آن هدایت می نمایى و رحمتى که می گسترانى، می

ة ، رحم خیر، نور، "کلمات  نمایاد   مای کند و از خداوند متعال در خواست می معنای عامّداللت بر  "ةَر

 .آنان گرداندباشد نصیب او هر نوع خیر و نور و رحمت و برکتی که از جانب از که 

 خوار شمردنو  تحقیر :6-1-2

أ» در اراز ْعت  د  اْةت  بْأ   ْنأخ  ن أأق  أم  أم  مْأأ   ةَُْ .« پدیاد آوردى ( ردر رحام  ریخته شده ۀاز نطف و مرا»، «ن 

أإ أ» را نكره آورده است که داللت بر تقلیل و تحقیر شأن نطفه دارد. و در عباارت  "منیّ "کلمۀ 
ةه   أ  

ق أ أت  أد  ض  أر  أس 
 
أس ک  ب أأْنأا ُهأع 

أه  ُفین  ةَ  نِّ أم  ه 
ب  ُهأع 

ُفیُنأه   َ أ    ْ ف  أ    اسات از منازّه  پاك و خدایا خشنودى تو »، «ْ  

( ؟تواند یااات من  ۀاز ناحینقص و عیبی  ، پس چگونه براى آننقص و عیبی یابدتو سوی از که  این

کاه   ایان  ه اسات از یعنای رضاایت تاو منازّ     ؛نكره است و داللت بار کاوچكی دارد   " عب أ"کلمۀ 

 راه یابد و ااعال و گناهان بندگان موجب تغییر آن نخواهد شد.به آن  ترین نقص کوچک

 نوعیّت :6-1-3

ْلأ»در عبارت  اْجع  اأ   ن  ُ م أأه  هب  ْأا  ُ أأأ   ذ  ش     أأه  اأاْهع  ص  ب 
ْنأأن  أأم  لِّ ْ ر أأَُ

ُمهُأأخ  ْقی  أأأت  ْ ن  ک،أة  اد  ب  ُنیر أأع  ىأو  ْ د  ةه أأأت  ة  أأة  ْحم  ر  أو 
ا، ْنُشُره  َ   أأت  ر  ة  ةاأو  ُه   نصیبى قارار ده کاه میاان بنادگانت      ،خدایا در این شب برای ما از هر خیرى»، «ُتْنز 

و برکتاى کاه اارو     کنى و نورى که با آن هدایت می نمایى و رحمتى که مای گساترانى،   تقسیم می

از خداوناد متعاال در    کند و امامداللت بر نوعیّت می "ةَر ، رحم خیر، نور، "کلمات  ،«ارستى می

 که از جانب تو باشد، نصیب من گردان.نماید تا از هر نوع خیر و نور و رحمت و برکتی  خواست می

 : معرفه6-2

. اسات  اختصاار و  شامول و  احاطه از جمله ،هاییدارای داللت "ال"کارگیری اسم معراه با به

 شود:هایی اشاره می( که در زیر به نمونه54-52 :1425تفتازانی، ر
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 شمول و  احاطه :6-2-1

ْمُدأ» ْهح 
 
ه أأس

ب  ذىأه  أأأاه  ْ س  ه أأه  ضآئ  أأه ق  ةع  ا   أ« »نیست اىخداى را سپاس که براى حكمش برگرداننده»، «د  أأو   َ ة ه 
أاهْأ أإ أُدأمْأح 

أ  أه  ةأ أو  داللات بار تماام حمادها و      "الحماد "کلمۀ  «و سرور منتو را سپاس اى معبود »، «يد أ ِّأس 

أ» کماالت دارد. ْنأأو  أأم  أَ  أج أاهْأأرِّ أأنِّ أأو  ةبِّأنْأاْل  ی  أ   داللات بار    «مرا ایمان دار.  یو انسان جنّ هر و از شر»، « ن أمْأس 

أبْأُسأ» شود.را شامل میها  آن و انس دارد و جنس شمول جنّ أح   َ أأان  أع أ ْأاه أع أت أأو  َ أم أت  أقُأاأ أعُأمُأاه أیُلأاهظ  ، «ا ةر أب أَ أأای أُبةین 
 "الظاالمون "کلمۀ  «.تو می گویند ۀاز آن هستی که ستمكاران دربار برترتر و بسیار  تو پاك !پروردگارا»

 کند.نمی گیرد و کسی از آنان را استثنا بر میرا در ها  آن شود و جنسظالمان می شامل همۀ

 اختصاص  :6-2-2

أاهر أق أاأمُأَ أ» أه  ُأَْأ ض  أ   أاهْأیُسأب  أاهْأ   د  ب  ْةأب  أق  أو  هُأر أُمْخأر  أأج  ن  أاهْأأم  کاروان مصار بارای    ۀای نگهدارند»، «ُجبِّ

ْنأَ أ» .«او از چاه ۀآب و علف و بیرون آورند در بیابان بی یوسفنجات  أأاأم 
 
ینُأْخأس َُ أ ج  ةْنأر  أم  ْطةأس  أة  ن 

أاهْأ ْنأ» ،«ای خداوندی که یونس را از شكم ماهی بیرون آوردی»، «ُحیت  اأم  أاهْأأَ   َ ة ب  ْحة   ْسةب  ة أإ  ن  ب  أه  أائ أر أر   ل 
نْأ
 
أ ةاُهمْأ   رهاایی  آنان را از ستم ارعاون  و  یای توانای مطل  که دریا را برای بنی اسرا یل شكاات»، «ج 

 کاار  باه  به صراحت و آشكارا پیشاز که  این با "الرکب، الجب، الحوت، البحر"کلمات  «بخشیدی.

 ست.  ا ها آن بارۀاختصار داستان در علّت ولی به صورت معراه آمده و این به ند،نراته بود

  اسم موصول: 6-3

را برطارف   آن ابهاام  نیااز دارد کاه   ای جمله که تبیین معنای آن، به است مبهم یاسم ،موصول

 رغالیینای، گاردد   تقسیم می خارّ دو قسم مشترك وبه اسم موصول  .شود ه نامیده میصلو  کند می

تشوی ، تعظیم شأن، تحقیر، تاوبی،،  چون  هماسم دارای اغراض بالغی کاربرد این  (.2/134: ق1434

 معارف، در این دعاا کااربرد بسایار    عنوان یكی از( و به 111-110 :1379رهاشمی، . است ... ابهام

 .را به خوبی به تصویر بكشد  و تصویر و حسن تبیین تعمّو  تفصیلتواند مییااته است. این معراه، 

ْنأ» در اراز اأم  عْأأَ   َ أ َ  ْأل  ُمأ أب  أإل  أُهی  ْنأأأُهی أ   اأم  عْأأَ   َ أ اأُهی أل  أأبُمأم  أإل  ْنأأأُهی  اأم  أأَ  عْأل   َ أب أأ أُمُهأإل  اى آن که »، «أُهی 

او را خاودش  داند او چیست، اى آن که جاز  داند او چگونه است، اى آن که جز او نمیجز او نمی

جاز موصاول   کند و اگر به روشنی عظمت را بیان میو جملۀ صله کاربرد اسم موصول  «.شناسدنمی

 شد.شناخته نمی "هو"عظمت رات،  در این باات به کار می
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جملۀ موصول  13 دوبارهراته و بعد از دو سطر  کار به جملۀ موصول 27ارازهای دعا در یكی از 

أ»دیگر  ْنت 
 
يأأس ذ 

أأأاه  ْنت  ن  أأم  ْنت  ْحی 
 
يأس ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْمت  ْنع 

 
يأس ذ 

أاه  ْنت 
 
أ...أأس

 
يأس ذ 

اأاه  ن 
 
أس

ْ
أ يأس  ةذ 

ةاأاه  ن 
 
ُتأس

ْ
أ ْخط 

 
يأس ذ 

اأاه  ن 
 
ُتأس

ْمُتأ م  خطاا  که  آن مهست من ... منّت نهادی و نعمت دادی و احسان کردیکه  آن خداییتو »، «...أه 

دوام و ین شیوۀ بیان باع  زیبایی و نیز اشاره به ا .«کردم و نادانی نمودم و غاال شدم و اشتباه کردم

 "أنا الاای "هایی که با و در عبارتاست راته  کار به جمل صلۀ اعل درکه  این دارد، به دلیل استمرار

 .رود به شمار می است در واقع توبیخی برای نفس خویششروع شده 

 نفی : 6-4

برد  بهره میآن از  متكلّماست که  هاسبکها و سطو  ترکیبی  الیهنفی یكی از جملۀ دربردارندۀ 

هماراه   «ال ،ماا  ،لام، لان  » هاز جملا  ؛رساانند با اداتی که نفی را میتر  و بیش و عكس اثبات است

-بالغیاون باه آن مای    چاه  آن امّا ؛اندل در آن کنكاش کردهبه طور مفصّ. اگر چه نحویان گردد می

 (225 همان:هاشمی، . رپردازند جوانبی است که با معنا و مفهوم مرتبط است

أ»است:  "لم"راته در این دعا، حرف  کار به حروف نفیترین  بیش ل  ائ 
أق  ةمْأأأل  ْ أأأه  ةر 

ْجت 
 
ةْلأأأس ْعم 

 
ةْمأس أه  و 

َ أ ْنأ» ،«.گوینده اى هستم که گناه و کار بد نكرده باشمو نه »، « ُسی اأم  مْأأأَ  ةْلأأأه  ْعج  ةْنأأأَ  أم  ُُ ةا ص  ةْنأع  ةْأم  ب  ع 
ه ْبق 

ةْنأ» ،.«اى که بر عااب ناارمانان از بندگانش شتاب نورزد»، « خ  أع  ةار    َْ
 
أاْغ ْهةت  ل 

 
يأس ةذ 

أاه  ْنةت 
 
أأأس أأُقُبةی  

أ ائ ك  ب  ح 
 
أأأس اك  ی  یاأس  بُّ ح  َُ ْمأ

ْأه  ت  كح  ْ ر 
 َ ْأ ه  ُئیاأإ  ْبج   َ ْمأ

أه  ى کاه بیگانگاان را از قلاوب عاشاقانت     هست تو»، «أو 

ْلأ» ،«ندا ه، و به غیر تو پناه نبردهتو را دوست نداشتجز راندی تا  أُتْحب 
َل     أ  

ه  ب أأأإ  أع  أأأْ  ك  ب  ض  ُفةْنأأأَ  ْمأت  ْنأه  إ 
  

اه   ة 
ُ
أس َل  أ   ب    أع  ْبت  ض 

 َ
، «ی نادارم توجّه که اگر بر من غضب نكردی منخدایا بر من غضب مكن »، « 

یا رماضی نقلی( شود  متّصل که به زمان حال داردبرای نفی زمان گاشته است و احتمال  "لم"کلمۀ 

استبعاد دارد که دوستداران این این نفی داللت بر  "لم یحبوا سواك "از آن منقطع گردد. در عبارت 

 برگزینند.او را به عنوان محبوب جز خداوند 

  التفات: 6-5

شناسی به بررسی و تحلیال  ن در ساختار جمله است که سبکهای بیانی و نوعی از تفنّالتفات از پدیده

انساان از راسات باه چاپ و      توجّاه  ازدر اصل ( این واژه، 37: 2010 طبل،. رپردازد می آن در زبان ادب

 باه شارط  البتّاه  م، خطاب یا غیبت به حالتی دیگر است عكس آن گراته شده و منتقل شدن کالم از تكلّ
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کاه التفاات   مواا  هستند اکی در این مسئله با سكّ تبالغاهل بر خالف مقتضای ظاهر باشد. همۀ که  این

گساترده باه    ی( ایان اسالوب مجاال   110: ق1425 نوعی از انواع مخالف با مقتضای حال است. رتفتازانی،

منتقل نمایاد و باعا  بارانگیختن    را به طرق مختلف های خود  را و اندیشهدهد تا آ گوینده و نویسنده می

ماللت برطرف ساختن ( و موجب 142 :2006نماید. رعبد الرحمن،  تر بیش یتوجّه شود تا به کالمشنونده 

 (196 :2008 ،. رجمعهگردد میها بر یک روش واحد صیغهپیاپی آمدن و کسالت در اثر 

ن أ" ْإ  ب  أع  أَُأأَ  أألِّ ْْ د أَ 
أق  أاهْأَ  أو  مْأَر  أه أأُدأح 

ْحةب  أو  ُُأه  ی و حمد تنها مخصور تو بر هر چیزی توانا هست»، «د 

نْأ» ،«ستا تو
 
أاه أس ر أذ أت  ع  أ    ْأيأت   ْ

ه  أإ 
أَُأأت  أألِّ أَ  أْْ

 
س ر  أ   اَْأَ  ر  اه 

أظ   َ أَُأأ   أُت أألِّ ْْ أَ 
 
أس أو  أنْأَ  أاهظ  أت  ُفلِّ ُرأه  أأاه  أَ  ةْنأَ أأ،َ أْْ أاأم 

أاْسأ ی  ْحأت  ر  ه أ  أان أم أىأة  أاهْأأت  ار  ص  ْرأ   َ  ْأع  ه أب أُشأ ات  و تویى که خود را در هرچیز به من شناسااندى، پاس   »، «اأ   أذ 

 رحمانیّات رحمت گساترده و   اچیز، اى که ب تو را در هرچیز نمایان دیدم، و تویى نمایان براى هر

 ات یذاتا روجود امكانی در سطو  اناوار( وجاوبی و   عرش که  تا آن گشتیچیره  خود بر همه عالم

تعراات،   أنات، "کنناد   مای ابتدا به لفظ مخاطب آغااز   امامکه شود  میمالحظه  «گشت.پنهان 

مساتتر در اعال(،    استوی رضامیر هاو  "و بعد از آن با ضمیر غایب، و در کلمات  "أنت ارأیتک،

 .نمودب انتقال پیدا یکالم از مخاطب به غا "برحمانیته، ذاته

ْنأَ أ» ْْأأاأم  أع  ال  ق 
 
ت  س بِّأأ...أر  أة  أُذُنیة  أو  ر 

ة   َ أ أغْأو  ت  أو  ب  ب 
يأن  أط  ُدو  

ْأع  ب  ن  أع  ر  ص  ْنأأ...أن  أإ  أأو   َ ة ن  ن  أم  أو   َ م  ع  أن  ُعدُّ
 
س

ر أ  َ أ أائ أو  أل   َ ح  ن  أم  أم 
ُ
اْحأس مارا باه   و  و گنااهم را آمرزیاد،   ... اى که لغزشم را نادیاده گراات  »، «ص    

کرانت را بشامارم باه   های بیها و بخششو اگر نعمت ... ام رساند و بردشمنم پیروز گرداندخواسته

باه ضامیر مخاطاب     "أقال، غفر، بلغ و نصر"های در اعل غایب انتقال از ضمیر «نیاید.در شمارش 

 گردد.  میبازکه هر دو به خداوند متعال  "نعمک، مننک، منحک"های دراسم "ك"

ْنأ»در اراز  اأم  نْأإْسأأَ  أت  أاهی  ذ  ة أق  ر  ْنأأح  عْأأم  أاهْأة  أُطیل  ْدأد  أق  أو  عْأأُجُحید  واأ   أن  د 
أَ 

ْ
أ  َ أ ه  ت 

لْأم  أر  ُبین 
عْأَُ  َ أ ُهأو  ْ ةق   َ أ ُُأُبةُدون  أر 

هب أأ...
 
اأس َ أَ  د أاأسهب أُهأ اأة   َ اأة أأُئأُهأ أد أَ  أن أأَُعأل  اأد  م  ائ  اأد   َ أ  َ

أن أأه  أل   َ ة أه  اد   اى آن که ساحران روزگار موساى »، «ة 

نعمت با به سر بردن در بودند، و ح ّ  هالکت رهانید، پس از سالیان طوالنى که در انكار ۀرا از ورط

کاه مثال و    سابقه، ای آن ای خدای یكتا، ای خدای یكتا، ای پدیدآورندۀ بی .خوردند او رزقش را می

است ی غایب از ضمیرانتقالی « مانندی نداری، ای ذاتت ابدی و جاودان که هرگز انا و نیستی نپایرد.

 ،"لاک "ۀ وجود دارد به ضمیر مخاطب در کلم "غیرهو  نعمته و رزقه"های که در اعل استنقا و اسم

 .باشد میخداوند متعال  همهکه مرجع ضمیر 
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 تکرار: 6-6

برجساته و شااخص    باشد. یكی از دالیال می رسانی به نظام داخلی نصّ یاریتكرار،  مهمّ ۀوظیف

پی برد. تكارار کلماه باا     توان به داللت نصّکلمات می برخیتأکید، ااهام و ابالغ است و با تكرار 

د و با ایجاد موسایقی،  گردمی ی چندمصدر تداعی و الهام مفاهیم آورد، پدید میپژواکی که در ذهن 

: 2009ود، ابوعاام . رزیرا یكی از مظاهر زیبایی و جمال کاالم اسات   ؛گاارددر نفس گیرنده اثر می

 :  شودهایی اشاره می( در زیر به نمونه286 -285

باعا    ،ربط سااختاری اسات   عامل که این ر نعمت عالوه برقبل از بیان تاکّ "حتّی إذا"تكرار 

ت أ» :آید به شمار میایقاع و موسیقی نیز  اأإْسأح  ذ  بْأْأإ  ق أأُتأت    اط  اهْأأان  تْأة 
 
أس م 

َل  مْأف  أع أم  أب أت  أأْ  أاْل 
 َ
اة  ةی  أنْأس  ةام 

 تاا »، «ع 

ت أ» ،«هاى کاملت را بر من تمام کردىنعمت که آغاز به سخن کردم گاه آن َْأح  اأإ ذ  بْأْأإ  م  ْطأأُتأت  أ   ة أو  ت  ر 
هْأإعْأ د  ر أت  أم  ة ت   ،«گردانیادی معتادل  را و تاب و توانم  ،کردیکامل را آارینشم آن هنگام که تا »، «ت 

ت أ» تْأح 
 
اأس ذ  مْأْأإ  أع أم  أب أت  أاهنِّأم أج أأْ  أ ع  م 

أأع  ر  ْأأو  نِّأص  أع  أَُأأْت  أق أاهنِّأأل  ها را بر من کامل  نعمت ۀکه هم وقتیتا »، «م 

در نهایت روانی آمده است و به اصااحت   هااین تكرار .«نمودى، و تمام بالها را از من بازگرداندى

 د. سازکالم خللی وارد نمی

 وپیوناد  باعا    ،کاالم کردن دار بر موسیقیاازون در ارازی از دعا  "وما+ اعل ماضی" تكرار

ة» کند: یادآوری می های الهی راجمالتی که نعمت اتّصال َْ ةاأإ ب أم  أع  ل  م  ةْدأْ ةت  ةاُمُیُرأص  أت  يه  ْتةأ...أر  ی  ةاأح  م  ُهأو 
أ
 
اس  ُ أس ر 

ع  ْضأَ 
اأإنْأأ...أَل  أم  ْأذ أو  ب  أع  ج  ی  أه أت 

 
أس أاُمأر أَ أَ  ت 

ب  ق 
 
اأس أم  اع  أو  أأض 

 
ةْرأاْغ نِّ  ام قفسه سینهچه را  آن»، « ُضأم 

 ام شیرخوارگى بردر ایّها(  و چیزهایی که رغشاها و پرده ... در برگراته غضروف های دنده هایمو 

 «است. برداشتهبر پشت خود زمین از من  ربار سنگینی که( چه آن و ،هبااته شدها  آن

در یكای  طلبی با لطاف کاه    یانشادو در دو اراز و در دو جایگاه تقریباً مماثل،  "لوال" تكرار

در هار دو حالات    واسات  او دیگری طالب نصارت و یااری   در ستر و پوشش خداوند و  خواستار

یْأ»لبی است. ساسلوب  تْأه  أس 
َ أل  أإ 

ُفنْأُرک  أه  أاهْأاي  ن  ْةأُتأم  أم  أو  یْأأُضیح  ن  ْصأه  أن  َ أل  أإ 
ُفنْأُرک  أه  أاهْأاى  ةن  غْأُتأم  أم  ، «ُبةیة  ن 

بای  و اگر پرده پوشی ات بر مان نباود،    ینه من از شكست خوردگان بودماگر یارى تو نبود هر آ»

تكرار شده، بلكه سیاق و اسلوب هار   "لوال "که نه تنها واژۀ  «شدم. شمرده میاز رسواشدگان  گمان

 دو جمله همانند است.

خداوناد باا اساتفاده از     معرّاای بار در یک قسمت از اراز، و بعد از آن  28 "أنت"تكرار کلمۀ 

اسلوب اسم موصول که دربردارندۀ صفاتی است که نسبت به مخلوقات دارد و با ذکر این صفات، از 
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أ» کند:می درخواستخداوند اموری را  ْبت  ق 
 
يأس ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْرت  ة   َ يأ ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْرت  ت  يأس  ذ 

أاه  ْنت 
 
يأ...أس ةذ 

أاه  ْنت 
 
س

يأ ذ 
أاه  ْنت 

 
أس ْنت  ع 

 
أس ْرت  ص  يأن  ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْدت   َ

 
تاو   ... ی که پوشانیدی و بخشیدی و گاشاتی هست تو آن»، «س

مرتبه در  14 "أنا"و باز تكرار کلمۀ  .«یاری کردی و تأیید نمودی و نصرت بخشیدیکه ی هست آن

بخشاش و عفاو   هاا   گوینده باا یاادآوری آن  با صفاتی که  "أنا"این  معرّایاز اراز و  بخشی دیگر

ي» :طلبدخداوند را می ذ 
اأاه  ن 

 
ُتأس

ْ
أ ْخط 

 
يأس ذ 

اأاه  ن 
 
ُتأس

ْ
أ س 
 
يأس ذ 

اأاه  ن 
 
م أأس يأُتأمْأه  ذ 

اأاه  ن 
 
ْبةس يأُتأج    ةذ 

ةاأاه  ن 
 
ْبةس ة 

، «ُتأَ 
 .«دمشال اغو جهالت ورزیدم و خطا نمودم و م که گناه گردم هست من آن»

 استفهام : 6-7

کاه از   با ادوات همراه اسات  معرات و شناخت چیزیاستفهام عبارت از طلب علم و درخواست 

 همزه گااهی بارای طلاب    -1 :با توجّه به شكل طلب بر سه گونه است. استفهام باشد نمیقبل معلوم 

دیگار   -3 کااربرد دارد؛  برای طلب تصادی   "هل" -2 ؛رود و گاهی برای تصدی می کار به تصوّر

( ابن وهب کاتاب اساتفهام را باه دو قسام     71 :1379رهاشمی،  تصوّردرخواست  ادوات اقط برای

که علم و آگاهی به آن نداری و آن استفهام حقیقی اسات، و  امری  از نخست پرسشتقسیم نموده، 

 اسات. رجمعاه،  رو مجاازی(  و آن استفهام غیر حقیقی هستی  از آن آگاه چههر از دیگری پرسش

 قاراین  از طری  سیاق وو فهام خارج که از غرض اصلی است ای ( علمای بالغت به معانی232 :2008

 (237 ،همان. ر، عنایت دارنددنشواهمیده می

چون متای،   ی مختلفدر سبک است که در این دعا با ادوات تنوّع اسلوب استفهام یكی از اشكال

بار اساتفهام حقیقای داللات     ها با عدول از معنای اصلی  دهد؛ امّا آن خود را نشان میکیف و همزه 

انفعاال و   که این اسالوب  جا آن و از ی دیگر ررویكردهای مجازی( هستنداغراضبیانگر بلكه  ،ندارد

که از طری   است و معانی بالغی خوارّشناسایی  آن ، هدف از بررسیآورد پدید میاثری روحی را 

بْأ»: شود اش به شنونده منتقل می ادوات ویژه  َ ْأ ت  أم  ْحأْأت أح أأت  ه أت  أإ  اج 
ه أت  أْأد  ُدلُّ  َ أ ب أأ ل  ُعْدأ ْأع  ْأة  ت  أم  أو  أَ  ْأت أح أأت 

أاآلث أ ُفین  أاه أت   ْ ُلأإ أت أاُرأه  أْ ةه أ أُتیص  باشى که بار تاو   گواهی پنهان بوده اى، تا نیازمند به چه هنگام »، «َ 

در ایان   «به تو باشاند. ها راه رسیدن و دستیابی  و نشانهاى تا آثار  دور بودهچه وقت و نماید داللت 

هادف   شود، ازمیپرسش وسیلۀ آن از زمان، چه ماضی و چه مضارع ه که ب "متی"اراز لفظ استفهام 

و انكار غیبات   امامنماید؛ زیرا  میو بر انكار داللت گردد  میخارج ا معنای حقیقی ا  طلب اهم  

را او به دلیل و راهنما باشد و نیز دوری و بعاد  نیاز که  این کند چه رسد بهخداوند را میعدم حضور 

 سازند. می متّصل او را به خداوندها  ها و پدیده نشانهآثار و که  اینچه شود  منكر می
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أإ أ»
َ  ْأ  أه  زُّأ أ ع 

 
أس أأ  

 
أس أاهْأنْأو  َ أت  أ ُرأو  اه  عْأ ْأق 

 
أس أل  أ  

 
أس ُمأو  ةُرأنْأز  أاآلم   خدایا چگونه تصمیم بگیرم و حاال »، «ت 

استفهام در  کاربرد« ای. دستوردهنده توکه  عزم خود را جزم نكنم با اینو چگونه  اى؛ تو چیرهکه  آن

که چگونه من خود را عزیز و پرسد  شگفتی می با دارد. امام تعجّب و شگفتی این اراز داللت بر

باا  دهم انجام  اراده نكنم که اوامر تو را هستی و چگونهو مسلّط قاهر تنها که تو  قاهر بدانم در حالی

أ » استفهام انكاری نیز داللت کند. در اراز تواند براراز میاین البتّه . هستیتو امرکننده که  آن ْ ة   أأَ 
ُلأ س  ی  ت 

 
أأأس ْ ك  ه  ةْرج أأأإ 

ت 
ُ
أس ْ ة    َ ْمأ

 
أس ْ ةك  ب  ةْأع  ْخة   َ أ أل  أُهةی  اه  أو  أح 

ْ ك  ه  ُفیأإ 
َْ أس     ْ  َ ْمأ

 
أس ْ ك  ه  أإ 

ل  ص   َ ْنأ
 
أس ال  ح  أم  اأُهی  م  ُمأة 
أ ْ ك  ه  أإ 

ل  ر  أة  ْنك  أم  أُهی  اه  أو 
ق  م  أأة  ةك  أة  اه  أو  ْحةی 

 
ةُنأس أُتْحی 

أل  ْ ة    َ ْمأ
 
أس ْ ةك  ه  ْتأإ 

ةد  ْدأو    أق  أه    اه  أو  ُبأآم  أُتخ  ِّ    ْ  َ ْمأ
 
س

ْتأ ام  چگونه به چیزی راقری( که رسیدنش ربه درگاه قدسی( تو ناشدنی است، توسّال جاویم و   »، «ق 

سات، یاا چگوناه ساخنم     چگونه از احوال خود بر تو شكایت کنم، در صورتی که بر تو پوشیده نی

گاردد   ترجمان ردرونم( برای تو خواهد بود در حالی که آن سخن آشكارا از تو به سوی تو باز مای 

 «احوال مرا نیكو نگردانی و برپا داشتن و قیام آن به تو اسات؟  راز آن سخن آگاه هستی( و چگونه

 تواند مفید استفهام انكاری باشد.  نیز میو  است، تعجّب استفهام بیان غرض از
ْأاهْأ» ی  اأع  أم  ْیأأُجُحیدُأو  أه  ْدأأو  ح  یْأج  اأم   َ أ نْأت   َ أ ى  َ  ْأل  ُعن  أ أة 

 
أس أو  ه أن أ  

أْأذ  ی أأَ  أج  بُّأو  َُ ح  أ أ  أار  د  اه 
 َ أاأ  ْ ب  أع  انكار »، «ة 

نخواهد داشت، اگر انكار کنم، ای موال و سرور من! آن انكار به حال من سودی کجا؟ و ناارمانی گناه 

ام باه یقاین و    خود سود یابم در صورتی که همۀ اعضا و جوارحم بر هر چه کارده  یچگونه از سرکش

و  این استفهام بر استبعاد داللت دارد، یعنی بعید و دور است کاه جحاد   «گمان شاهد و گواه هستند. بی

دهناد. و در ااراز   من شهادت می که جوار  من همگی بر ضدّانكار برای من سود بخش باشد در حالی

أ»
 
َُأ ْأه أس أ نْأ  أبُّأس  أع   َ ُم ع  أاأن  يأو  ُفبِّأأد  ة ْأة  ص  ةاأع  أ    َ  تماام وجود هایت نزد من نیست و من با آیا تمام نعمت»، «ُت

 استفهام تقریر است نه استفهام حقیقی. زغرض ا .«کردم از تو ناارمانیها  آن

  مفاجات: 6-8

ایان مسایر   در طایّ  گاراناد و  را می معیّن یداستان مسیربر پایۀ آن است که ای  شیوهمفاجات 

لحظااتی  کند ولی ناگهان میدنبال که مسیر، روند طبیعی خود را اند  چیده گشتهای ات به گونهمقدّم

گردد و راهای جدیاد را ااراروی     رو می یابد که گیرنده با امری خالف انتظارش روبه نادر تجلّی می

کاه در  گاارد اثر میبر اشخاصی  تعجّب اثر اینو  گرددبب دهشت و شگفتی میسیابد که  خود می

عبدالرحمن، . رمنتقل گشته استها  آن یا بهو اند  شدهرو با این حادثه روبهو  این واقعه شرکت داشته

2006: 124) 
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تاأثیر مثبات و   منتظره وجود دارد و دارای ناع و متوقّدر این دعا قصصی ذکر شده که درآن نتایج غیر

بار بنادگان خاارّ     های خداوند متعالر احسان و نیكیهدف از ذکر این قصص، تاکّ وبخش است ار 

ة» کند:دستگیری میها  از آنها ها و سختیشود و در اوج دشواریاست که هرگز قطع نمی خود أَ  ض  ة ِّ اأُمق 
أ ن  ُهأم  ج  ُمْخر 

أو  ْةر 
أاْهق  د 

ب  ْأاْهب  أ   أه ُ یُس   ب 
َْ ج أأاهر  أو  هُأاْهُجبِّ ب  ةأاع   َ أاْهُعُبید  ْعد  ةأ  أة  ف  ب  ةأام  ةاأر أَ  ب  أع  ُُ ةْتأاد  ض  أاْة   ن 

أا  ْعةد  أة  ْعُقةی    َ ْأ
ْ ن أ ظ أع 

 َ أ ُ ی  أ   أاْهُحْزن 
ن  أم  ُُ َ أا أ َ أ م  أاأ ْبی  اْهب  أو  رِّ أاهضُّ    َ ْىأا د   َ أ ك  ُمْمی  أو  َُّی  

ْنأا  أأ م أاه أر أةْأإ أأىأع   َ نةآ
أو    ه  ةنِّ أس  ر  ب   َ أ

ْعد  أة  ه  أاْةن  ْةح 
ْنأذ  ع 

َ أ أ  ُ أُعُمر  ج  أاْست  ن 
َ أاأم  ر 

 َ ز  أه  ْح  أا    َ ُهأ أه  ب  ه  ی  ْرد أاأ   ْعُهأ   د   َ ْمأ ه  ح أأاْأو  أو  َ أ د  ْنأاأ أاأم 
 
ةس  َ أ أاْهُحةیت  ْطةن 

ةْنأة  أم  َُیُنس  أ ج  أْخر   َ ة ب  ةْنأ   اأم 
ن أ ب  أه  ْحر  ْسرآئ أاْهب  أْأا  ْنج  ا  أ   ق أاُهْمأ ل  أاْهُمْغر  ن  أم  ُُ ُجُنید  أو  ْین  ْرع  أ  

ل  ع  ج  َ أو  أ ْنأ ن  أاأم 
 
َ أس أاهرِّ ل  ةر أْرس  شِّ أُمب  ةا    َ أ ةه  ت  ْحم  ْىأر  ةد   َ أ ةْ ن  أة  اأات 

ب أ ْلأع  ْعج   َ ْمأ ْنأه  أم  ص  ْنأع  َ أْأم  أ ه  ْبق 
ْنأخ  أم  ُُ ر أا ح  أاهی  ذ  ْنق  أاْست  ن 

ْواأ  أأة أاأم  د 
 َ ْدأ ق  أو  أاْهُجُحید  أُطیل  ْعد 

ْنأة  ةُهأْأم  ْلق  أر  ُبین 
َُ ةْا  َ أ ةه  ت  ْعم  ن 

أ أُدأبُأعْأَ أأو  ، و خاارج  خشکآب و  در سرزمین بی یوسفکاروان براى نجات  ۀای آماده کنند»، «ُُأر أْ ةَ أأون 

باه   یوساف  ۀاى برگردانناد  ،بندگی ۀاز چاه، و قراردهنده اش بر تخت پادشاهى پس از دور وا ۀکنند

 ۀنابینا شد، و دلش آکنده از غم بود، اى برطرف کنناد دو چشمش از اندوه که  آن ، پس ازنزد یعقوب

از بریدن سر ارزندش پاس از سانّ    ابراهیم هاى دستبازدارندۀ ، اى وببدحالى و گراتارى از ایّ

را باه او بخشاید و    را اجابت کرد و یحیى که دعاى زکرّیا آناى  .پیرى و به پایان آمدن عمرش

را از دل ماهی به در آورد، اى کاه دریاا را باراى بناى      او را یگانه و تنها وا نگااشت، اى که یونس

کاه   آناى  ،ریانش را از غرق شدگان قارار داد ك، و ارعون و لشرهایی بخشیداسراییل شكاات و آنان را 

بر عااب ناارماناان از بنادگانش شاتاب     بادها را مژده دهندگانى پیشاپیش باران رحمتش ارستاد، اى که

هالکت رهانید، پس از سالیان طاوالنى کاه در    ۀرا از ورط نورزد، اى آن که ساحران روزگار موسى

 «خوردند. م به نعمت او رزقش را میبودند، و در عین حال تنعّح ّ  انكار

ْفر أَ أ»در اراز 
َُ ُهأ أه  ل  ْنأق  ْمن أاأم  ْحر 

 َ ْمأ ب  ْتأىأ   ُظم  ع  ط أْأو  ت أخ  ةْحن أ ئ  ْةض   َ ةْمأ
ب  أْأ   ر  ةآْأو  ع أن  ةْأاْهم  ب  ةْأع  ةْمأاص  ب  ْأ  

ْرن أ ْش   خطاایم بازرگ شاد پاس      و ولى محرومم نسااخت  ،اى که شكرم براى او اندك است»، «َْ 

شایوۀ   «ام نسااخت.  آبرو و شهره بیمردم میان در امّا ها دید،  ناارمانیرغرق در( رسوایم نكرد و مرا 

حرمان نصیب گردد و اگار   ،یرا مسیر عادی این است که اگر شكر کم شودز ؛مفاجات وجود دارد

ولای مسایر    ،را ببیناد بای آبارو کناد    چه گناهان  چنانوجود آید و ه خطاها بزرگ شود رسوایی ب

 کشاند. شود و راه را به سمت دیگر میع جایگزین میو غیر متوقّبینی نشده  پیش
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 جمع و مفرد : 6-9

های مفرد و جمع در دعا، معانی لطیف و نكات بالغی زیبایی را برخی از صیغهدر و درنگ ل تأمّ

کناد کاه ایان    . در این دعا گاه از مفرد به جمع، و گاه از جمع به مفرد عدول میگرداند آشكار می

کلمۀ  .«راتت را برایم مبارك گردانمقدّ»، «لِی اِی قَدَرِكَ بَارِكء»عدول دارای نكات بالغی است: 

 آننراته است و این مفرد داللت بر جنس قدر دارد و بیاانگر شامول    کار به به صورت جمع "قدر"

أ»در اراز  "صنع" کلمۀ چنین همشود. می ی   َ ْنأْرأو  أه  أم 
أاهْأُصنْأأت   َ ا   ع 

 و از مصنوعات خاود باه  »، «ف 

داللت بر جانس صانع   مصنوعات است و کلّ  که منظور از صنع «حدّ کاای در دسترس من نهادی.

ْنأ» دارد. و در اراز أإ  أأو  ُعد 
 
ْحأأس

ُ
أس أل   َ ح  ن  أم  م  ائ  ر 

 َ أ أو   َ ن  ن  أم  أو   َ م  ع  ان  ة    عطاهاا و  و  هاا اگر نعمات »، «ص 

 سه اسم جمع نعم و منن و منح .«آرمدر شتوانم به شمارهاى باارزشت را برشمارم هرگز نمی بخشش

 . بیانگر جنس نعمت و احسان و عطا است

ةْنأ»ریا  برای رحمت. در ااراز  واژۀ شود و کلمۀ ریح در لغت غالباً برای عااب آورده می ةاأم  أَ 
رْأ
 
أس أاهرِّ ل  أس  شِّ أُمب  ا   أة  ْأَ  ات  ْىأر  د   َ أ ْحأأن  ةر  ت  که بادها را مژده دهندگانى پیشاپیش باران رحماتش   آناى »، «هم 

کلمۀ الریا  که داللت بر رحمت دارد با سیاق جمله که دال بر بشاارت و رحمات اسات     .«ارستاد

 .باشد میمتناسب 

هاای  بلكه نفی جنس از داللت ،کنداسم نكره در سیاق نفی و آن هم مفرد نه تنها ااادۀ عموم می

مْأ»دیگر آن است. در اراز  أه  ْجأأو  ْلأت  أأع   ْ ه  ة ْأأإ  ةْنأئ أَ  ْمةأاأم 
 
يس از اماورم را باه مان واگااار     و چیازی  »، «ر 

باه  نفی کثیر نشانگر نفی قلیل،  نفی جنس شی  است، بنابراین که "شیئًا"نفی کلمۀ مفرد .« ینكرد

 . رود شمار می

ْتأ»به شكل مفرد در اراز  خط ئ کاربرد کلمۀ  ُظم  ط  ئ أأع  مْأخ  ب  ْةأأت  أ   ْحأَ  خطایم بزرگ شاد،  »، «ن  ض 

استعمال جمع این کلمه به شكل خطایا، باع  امّا  ؛آن استظ جهت سهولت تلفّ .«پس رسوایم نكرد

 است.گردیده شد؛ بنابراین از صیغۀ جمع عدول می متكلّم "یا "بروز ناهماهنگی با 

 حذف: 6-10

الفا  بر معنا داللت باقیماندۀ الفاظی را حاف کند که ردر مسیر اصال  ساختار خود( زبان باات 

از  نشاود. و پیچیادگی  به غموض در معناا  منجرّ  کهشكل نیكو به خود گیرند  گاه آن داشته باشند و

 (182 :2008 ،هجمع. رگردد میکالم در اختصار و ایجاز باع   های بالغی حاف آن است کهتمزیّ
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أه  ْأ»حاف مفعول در عبارات  ع  ان  أم  ه  ائ 
ط  ع  أه 

ل  أو  ع  ا   أد  ه  ائ  ض 
ق  أه   برگردانناده  و ارماان او  براى حكام »، «س 

ْنأ» ،«نباشد.ای بازدارندهو عطایش بخشش  بربراو  نیست، اأم  ْأَ  ب  أع  م  ائ 
أق  أَُأأُهی  ْةأألِّ ْتأن  ب  ی   َ اأ م  أة  ةْنأس  اأم   َ أأ،أ ةل  أق 

فْأ َُ ُهأ مْأه  ب  يأ   ْحأأر  م باراى او  و سپاسا  ، اى که شاكر با همۀ دستاوردهایشاى مراقب بر هرکس »، «ن  ُرمْأَ 

ْسأ» ،.«ولى محرومم نساخت بوده،اندك 
 
أس  َ ْنأإن  ُعأم  َْأأر 

 
أس أو  ا   ج 

 
ْنأس ُمأم  وْأأر 

 
أس ْأو  ة  ْنأع  ُعأم  عْأأس 

 
ةْس خادایا  »، «ط 

 اااادۀ  ،«تارین بخشانده هساتی.    بخشااینده و  کنناده  گاشتبزرگوارترین و  دهنده پاس،ترین توسریع

 ،چاه را کساب کناد   است که نفاس هار   به این دلیل  "کسبت"کند. حاف مفعول اعل می عمومیّت

نیاز   "الم یحرمنای " و مجرور اعل چه عمل خوب باشد چه بد. عدم ذکر جارّآن است، خداوند نگهبان 

که این حاف از گردد.  گیرد و دربر دارندۀ همۀ کارهای نیک و صواب می ام میجهمین هدف انبرای 

هاای  ف مفعاول شود. حاا میبرداشت ست، ا هاشمارش یک یک نعمتبیانگر سیاق جمالت قبل که 

کناد  اجابت می ها را همۀ درخواستاست که خداوند  نكتهاین  یادآوریااعال أجاب، عفی، أعطی برای 

 .نماید میها را اعطا ها و رحمتنعمتکلیّۀ بخشد و و تقصیرها را میگناهان و تمام 

أ» ی در اراز:توالی ااعال متعدّ ْنت 
 
يأأس ذ 

أأأاه  ْنةت  ن  يأأأم  ةذ 
أاه  ْنةت 

 
أس ةْنت  ْحی 

 
يأس ةذ 

أاه  ْنةت 
 
أس ْمةت  ْنع 

 
يأس ةذ 

أاه  ْنةت 
 
س

أ ْقت  ل  يأر  ذ 
أاه  ْنت 

 
أس ْبت  م  َْ

 
يأس ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْبت  ْ ض 

 
يأس ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْبت  ْجم 

 
أس ْقت  يأو    ذ 

أاه  ْنت 
 
أس ْنةت 

 
أس ْ ةت  ْعط 

 
يأس ةذ 

أاه  ْنةت 
 
س

أ ْ ت  ن  َْ
 
يأس ذ 

تاو  نیكى کردى، تو هستى که نعمت دادى، تو هستى که ، بخشیدیتو هستى که » ،«...أاه 

تاو هساتى   رو( کامل کردى، تو هستى که اازون نمودى، تو هستى که رو( ، ساختیزیبا هستى که 

نیااز  بای تاو هساتى کاه    عطا ارماودى،  تو هستى که نمودى،  مواّ تو هستى که روزى دادى، که 

 ه است. و برای حفظ وزن ااصل عمومیّت بر دالّ «گرداندی.

اأاهْأ» شود. در ارازگاه اعتماد بر سیاق جملۀ قبل سبب حاف مفعول می اأذ  عْأَ  ةم  نْأُروفأاه   َ أ يأل  ةذ  ط 
ُعأق 

أ ةد  ة 
 
یا "حاف مفعول اعل ینقطع عبارت دلیل  ،.«هایش هرگز قطع نشودای نیكوکاری که خوبی»، «اس

 باشد. می "المعروف"یعنی  ؛که نشان دهندۀ مفعول آناست  "ذا المعروف

 تقدیم و تأخیر :6-11

ا است که هشناختی عربنهای پیشرات اندیشۀ زباتأخیر، ویژگی بارز کالم و از نشانهو  تقدیم

غایتمند است؛ همیشه زیبایی آن جلاوه  و  گسترده تصرّف دخل و و های اراواند، زیبایدارای اوای

 ،کاواز . رمعنا روشن باشدو  اشتباه نشودموجب که  این رهنمون است به شرط ای لطیف هگر و به نكت

1382: 282) 
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ناشی از ترتیب ذهنی  ،هوشیاری صورت گیردو  ی نیست که ترتیب لفظی کالم که با دركشكّ

و  مراعاات ایان ترتیاب   البتّه شود. برود سبب تعقید لفظی می میاناست و اگر این ترتیب ذهنی از 

ت معنا، موسیقی داخلی موجب ارزشمند شدن اثر، قوّمراعات و  تقدیم و تأخیر همراه با سالمت وزن

گردد. هدف از تقدیم و تأخیر در اثار  صدق بیان، ااادۀ تخصیص، زیبایی عبارت، سهولت قرا ت می

، تاأثیر در  هاا  آیاد و یكای از آن   پدید میاست که به خاطر آن عمل ادبی  اغراضیادبی وصول به 

 ( 49-43 :2005 مسیری،. ررود به شمار مینفوس گیرنده 

که شود  یی محسوب میهاداللت ،معانیدر موضوع تقدیم و تأخیر  رویكرد اصلی در علم بالغت

یابیم که دارای تأخیر را میو  هایی از تقدیماین پدیده در نظام جمله مفید آن است. در این دعا نمونه

 فی است: اهداف و لطای

أه  ْأ»تقدیم ظرف به عنوان خبر در اراز   َ أُدون    أس 
یْأظ  أ   أل  أو  د أ ر 

أق   َ أق  تو یاوری نیست و جز »، «َر 

به ظهیر و قادیر اختصاار یااتاه تاا      خداوندتنها مفید اختصار است.  .«قادری نیست اراتر از تو

أإ أ»در عباارت   "إلیک" گمان نشود دیگران هم ظهور و قدرتی دارند. و نیز تقدیم ظرف
أْ ةه  أأَ 

 
ةبْأب أقْأس اأن 

ةق أ أد أاص  قصاد و هادف را    و مفید اختصار اسات  .«روکردیمبا قصد و هدف به سوی تو تنها »، «َن 

 توانست بگوید: أقبلنا قاصدین إلیک.که میبه خداوند نموده در حالی مختصّ

بْأْجأا  أ"در عبارات  م أع  ص  ر أ ع أن  أس  أاْجأ» ،«خدایا مرا شنوا و بینا قرار ده»، «ااأة  ْلأو  مْأأع  أس  ث ن  ار  يأو  ر 
ص  أة  ع  أو 

نِّأ ْسة» ،«خدایا گوش و چشمم را وارثاان مان قارار ده   »، « م 
 
ةاأس ةَ  أاهی  ع  ةْأم 

 
أس أو  ع  ن  ةام  أاهن  ةر  ر أص  أاظ  ای »، «َن 

زیرا اغلب شانوایی بار    ؛گردیده مقدّم واژۀ سمع بر بصر «شنواترین شنوندگان و ای بیناترین بینندگان

أ» گونه که در آیات قرآنی آمده است:همان پیشی گراته، بینایی أاهی  أاهْأمْأإن  أو  أاهْأع  أو  ةر  ص  ةأاد أؤ أُةةب  أَُ ةوه أاُأألُّ أئ   َ

نْأَ أ أع  ْیأأهُأان  أم  ا» ( و یا آیۀ36/اسرا ر «ُئیل  ْیأأم   َ اُنیاأ أَ  أاهی  ط  ُعین  بْأمْأت  َُ اُنیاأ  َ أ أو  أع  ُرون   (20/هودر «ص 

ه أإه أ» در جملۀ ْنأ   أإ  ه أأْأم  ُبن  أإ  ف  ر أت 
قْأْأق  أ     مْأَب 

 
ُعن  أس ه أأط  ع أإ  ج   أْأة  ت  أ     ة  د  خدایا مرا به چه کسی »، «ُمن 

رویى ترشا تا با من به دشمنى برخیزد، یا به بیگانه تاا باا مان     وابستۀ نزدیک کنی آیا بهواگاار می

از  آنانبرد، هنگامی که به نزدیكان پناه می ،تقدیم قریب بر بعید از نظر معنا عمی  است یا به.« کند

 .جویند میاز او دوری  اولی چه برسد به بیگانگان که به طری  ،کنندبرند و قطع عالقه میوی می

ا اسات تاا   ها  آنو سبب بقاای  و اساس  مقدّم های دیگررأات و مهربانی خداوند بر همۀ نعمت

ْنأ"ارماید:می که امام جا آن أم  بْأأو  ُؤ ْأق  أر   َ ه 
أذ  م أل  أة  أج 

أُصنْأت  أ  أ ع   َ ة م  ع  أن   َ اة 
ی  أس  أو   َ عْأةْأاع  ةد  بْأت  أخ  ة أت  ق 

ْنأ أأم   ْ ن  مْأأم  ْسأَُ
 
أس ْأو  نْأن  أف  أث َلث  ات  ن  أ   أُظُبم  ، و نعمت هاى کاملت نیكوو پیش از آن هم با راتار »، «...أت 
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 و در تاریكی هاى سه گانهپدید آوردى بر من مهر ورزیدى، در نتیجه وجودم را از نطفه ریخته شده 

ْحأ» ،«... جای دادی. أإ  ان أو  أاهْأی  م أَ  د  أأق   ْ ه  أأإ  تْأْأت أح 
 
اأس ذ  مْأإ  م أم  أج   ْ ة

ب  أع  أاهةنِّأت  ةر أ ةع  أص  أو  م 
ة ْأع  نِّ أع  ةأْت  أَُ أق أاهةنِّأأل  ، «م 

ها را بر من کامل نمودى، و تمام بالها نعمت ۀجا که هم آنمن بود، تا شامل حال ات احسان دیرینه»

ازلی تو به مان باوده    و رحمت ها به خاطر احسان و رأاتتمام این نعمت .«گرداندىدور را از من 

 شده است.   مقدّم هاها و معلولب. بنابراین سبب بر مسبّرود به شمار می هابمسبّ ساز سبب که

ْنأ» عبارت تقدیم صغر بر کبر در اأم  ْنأأَ  اأم   َ أ يأو  ر 
غ  ن  أ   أص 

ظ  ة  يأح  ةر  ب   َ ن  أ   أ
ق  ل  ای کسی که »، «ر 

تقدیم زمان دوران کودکی  بر دالّ .«ام بخشیدیداشتی و در بزرگسالی روزیپاس مرا در خردسالی 

ة» عباارت  ترتیب ااعال جهل، غفلت و سهو درچنین  همبر دوران بزرگی است.  ةاأاه  ن 
 
ْبةس يأج    ةاأُتأذ  ن 

 
س

يأاه أ ة أذ  اأبْأَ  ن 
 
يأاه أُتأس یْأذ  ة    ،م که غفلت ورزیادم هست من آن ،که نادانی کردمباشم  کسی میمن »، «ُتأس 

غفلت، سرچشمۀ سهو، جهل و غفلت و خاستگاه است که  گر آناننش «.نمودمم که سهو هست من آن

 جهل و عدم آگاهی است. 

 ضمیر :6-12

وحده. باا   متكلّمخصور ضمایر خطاب و ه کاربرد ضمیر در دعای عراه حضوری وسیع دارد، ب

: ذات الهای و  قارار دارناد  در دو محاور   آن دوشود که اکثر بررسی ضمایر در این دعا، روشن می

دهاد و در آن تاالش   خداوند را مورد خطاب قرار میو پی در پی  به طور مستمرّحضرت . امام

زیرا ذات الهای در وجادان و دروناش     ؛حبّ و عش  خود را نسبت به آن یكتا بیان کندتا کند می

 ۀبا بخشیدن باه تجر  عینیّتاز این ساخت نحوی جهت ایجاد موسیقی و  حسین حاضر است. امام

 مورد نظر خود بهره گراته است. یخود و بیان معنا

أُتْحأ» در عبارت: متّصل با تكرارضمیر مخاطب ؤُأل  بْأص  أآل   َ أ أل  أو  اُئةک  ن  أث  َُ عْأُبة ةا   أن 
أُتف  أل  أو  أَ   َ اُئة م 

ْأ ب  أع  لِّ أمُأص  أأد أم أح  أآل 
أمُأو  تْأأد أم أح 

 
أس مْأو  ب  ْأأم  عْأع  اأن  أن 

 
أس أو   َ ائ  ْدأْسأم  اأع  أن   َ ت  اع  ط  ، و دینیا شمارشعطاهایت به »، «...أة 

درود  محمّاد و خانادان   محمّاد نعمت هایت تالاى نگردد، بر  ستایشت جز تو نتواند و 

میاان  نزدیكای   «ارماا  ی را نصایبمان ر ما تمام کن و به طاعتت خوشبختارست و نعمت هایت را ب

 کرد. توان مشاهدهمحو ااصلۀ میان آنان را میو  و معشوق عاش 

یْأ» در عبارت "أنت"و  "أنا" دوگانگی ضمایر ع  أد 
 
أ أ    َ بْأُت بْأج  ئ  أس  ن  أو  أت 

 
أ أ    َ بْأط  ْأعْأُت  َ أر  ن  أو  ه أت  أْ ةُتأإ   َ

مْأ ح  ر  قْأ   ث  أو  ن  أو  أت  ج  ن  أ    َ ْعة ْأُتأة  ز 
أ   ة أو  ن  ه أت  ة  ْأْ ةُتأإ  ف  أ   ة َ  ن  پاساخم دادى، از تاو   پاس   خوانادمت، »، «ت 

باه تاو    ،به مان رحام ارماودى   پس ، گرویدمعطایم نمودى، و به سویت  گاه آن درخواست کردم
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بر زیبایی اازون  .«کفایتم نمودىپس ، و به تو پناهنده شدم، در پی آن رهایم ساختیاطمینان کردم، 

 ساختاری، بار معنایی نیز دارد.

أ» م در ارازلّمرتبه ضمیر متك 22 ضمیر مخاطب و بار 22 تكرار و نیز ه أل  أأا  ل  أا  أأه 
 
أس أُسةْبح  أْنةت  ك  ةإ أان 

ْأن  
أ رَن  ْغة  أاْهُمْیت  ن  ْنُتأم  أَُ ه أل  أأا  ل  أا  أأه 

 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

أْأن   دَن  حِّ أاْهُمی  ن  ْنُتأم  أَُ ه أل  أأا  ل  أا  أأه 
 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

أْأن   ةن  ْنُتأم  َُ

أ ة ن  ئ 
أاْهخا  ه أل  أأا  ل  أا  أأه 

 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

أُتأم أنْأَُأْأن   ج أأن  أب أاْهی  أ ن  ه أل  أأا  ل  أا  أأه 
 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

اج أْأن   أاهةر  ن  ْنُتأم  أَُ أ ن  ةل  ه  أأا  ه 
أ ل  أأا 
 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

أاهةر أْأن   ن  ْنُتأم  ب أَُ  َ أا أ ن  ةل  ه  أأا  ل  أا  أأه 
 
أس أُسةْبح  أْنةت  ك  ةإ أان 

ةْأن   ب 
بِّ أاْهُم   ةن  ْنةُتأم  أَُ أ ن  ةل  ه  أأا  ل  أا  أأه 

 
أس ْنةت 

أ أُسْبح  ك  أإ أان 
أُتأم أنْأَُأْأن   أأن  ب أااهی  أئ  أ ن  ه أل  أأا  ل  أا  أأه 

 
أس أُسْبح  أْنت  ك  أإ أان 

ُحأْأن   بِّ أاْهُمی  ن  ْنُتأم  أَُ أ ن  ه أل  أأا  ل  أا  أأه 
 
أس أُسْبح  أْنت  ك  ةإ أان 

ْأن  
ر أ بِّ
أاْهُمف  ن  ْنُتأم  أَُ أَن  ه أل  أأا  ل  أا  أأه 

 
أس أُسْبح  أْنت  ك  ةِّأان  أر  أأْأو  أة أآر  ُّ

 
أاْغ  ْ ه أائ  أو  ، از هار  معبودى جز تاو نیسات  »، « ن 

، از هر عیب و بدی م، معبودى جز تو نیستهست من از آمرزش خواهان نقص و بدی پاك و منزّهی

 ، از هر عیب و بدی پااك و منزّهای  م، معبودى جز تو نیستهست من از یكتاپرستان پاك و منزّهی

 مان از بیمناکاان   پاك و منزّهی، از هر عیب و بدی معبودى جز تو نیست ،مهست من از هراسندگان

م، معبودى جز هست من از امیدواران ، تو از هر نقص و بدی پاك هستیم، معبودى جز تو نیستهست

، از هار  بودى جز تاو نیسات  م، معهست من از مشتاقان ، از هر عیب و بدی پاك و منزّهیتو نیست

، از هار  م، معبودى جز تو نیسترو می به شمار اللّه گویان امن از ال اله الّ عیب و بدی پاك و منزّهی

، تو از م، معبودى جز تو نیستآی به شمار می من از درخواست کنندگان نقص و بدی پاك و منزّهی

م، معبودى جز تو نیست منزّهى تو، مان  هست من از تسبیح کنندگان ،هر عیب و بدی پاك و منزّهی

منزّهاى تاو پروردگاار مان و      پااك و ، از هر عیب و بدی از تكبیرگویانم، معبودی جز تو نیست

 از نظر ساختار و معنا هماهنگی رخ داده است. «هستی. پروردگار پدران نخستین من

 تماثل ترکیبی  :6-13

تكارار شاكل دساتوری     از جمله عناصر نحوی، عنصر توازن نحوی یا تماثل ترکیبی است و از

رود  و توازنی به شمار مای به عبارت بهتر توازی گیرد،  یكسان شكل میواحد به همراه شكل آوایی 

سازی عناصار  جایی و جانشینکه از تكرار ساخت نحوی، همنشینی عناصر هم نقش، به صورت جابه

همسانی  و موجبپایرد  انجام میبه وسیلۀ حرف عطف  این جمالتپیوند  گاهی آید. پدید میجمله 

هاا در ترکیاب اسات و    یكی از زیباترین پدیده گردد، با این رویكرد میجمالت میان و هماهنگی 

مشااهده  عرااه   ی( با نگاهی در دعا114 :1377 ،اخالقی. رشودکالم نیز میگشتن موسیقیایی باع  

 برای مثال: ،دسته به دسته وجود دارندگونۀ به توازن نحوی انواع کنیم که در چند جای این دعا  می
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ي» ال  أَُأأج  أألِّ ع  ةان 
پاداش : ص 

 ،هر سازنده ۀدهند

ا» م  أة  ْطأأر  ِّ
 
ق  ْأمْأع أس س  ن  أو  ن  ت  پروردگارا : ت 

 ،مرا خوراندى و نوشاندىکه  این به

ْةأ» أت  ةةَل  ةةُذُنیة  أ   ة  ةةْحأو  بااه : ن  ض 

 ،رسوا مسازمرا گناهانم 

ةةُ أ  َ ا أر  ةةأو  أَُ أألِّ ع  ةةان 
بااى : ق 

 ،گر هر قناعت ۀنیازکنند

أ
 
اأس م  أة  قْأن  ْأَْأر    

 
س ن  أو  ة ن  ْأت  ن  که  این ازپروردگارا : ت 

 ،ام بخشیدىاندوختهو  بی نیازم ساختى
ْخأ أت  ةةَل  ت  أ   َر  ةةر 

ی  أة  ةة و  ن  و بااه : ز 

 ،سبكم منما نم باطنسرشت و 

مُأ اح  أر  أَُأأو  أألِّ ع  ةار 
رحام  : ض 

 .«کننده بر هر ناالن

ا م  أة  عْأأر  ِّ
 
ة ن  ْأس ن  عْأأت 

 
س لْأو  ة ز  ن   ازپروردگاارا  : ت 

 .«بخشیدىعزّتم و  ام نمودىیاریکه  این

ب   م  ع  أة  بْأأو  أت  َل  ن     ب  و به عملم : ت 

 .«دچارم مكن

بةةد أ» أه  ُهةةی  أو  ع  ةةام  أس  ات  ی  او : ع 

 ،دعاها ۀشنوند

ْنأ» ةةإ 
یْأأ   ع  بْأد  ج 

 
أس  َ ةة ُتةة ن  پااس اگاار  : ت 

 ،بخوانمت اجابتم نمایى

ْنأَ أ» یْأأاأم  ع  ان  د 
ة  ش  ای کاه  : ُتهأ  

 ،او را خواندم پس شفایم داد

بْأ أه  أو  ةةةةةةةات  أُفُرة  ةةةةةةةع  ا   : د 

 ،بالها ۀدورکنند

ْنأ أإ  بْأأو  ئ  عْأس 
 
أس  َ ة ط  ْأُت ن  و اگار از تاو   : ت 

 ،ببخشایی درخواست نمایم

أ ةةةةةةاُعْرأو  ان  ةةةةةةان  أَ  ی 
ف  در و :   

 ،پس پوشانیدم برهنگی

أ ةع  ا   أر  ات  ج  ر  بد  ه   ۀباالبرند: و 

 ،و مراتب درجات

ْنأ أإ  عْأأو  ط 
 
رْأس ةف   َ أ  َ ن  ُتة از تااو اگار   و: ت 

 ،قدردانى ارمایى پیروی نمایم

أ ةةةةةةاو  ع  ائ  ةةةةةةأج  َْ
 
أ ن     ع  در و : ب 

 ی،پس سیرم کردگرسنگی 

بْأ ه  أو  ع  ةةام 
أق  ة  ر  ةةاة  ب   ۀکوبنااد: ج 

 «است. کشانگردن

ْنأ أإ  رْأأو  ف  دْأَ  أل 
 َ ة ُت ن  سپاسگزار و اگر : ت 

 .«بر نعمتم بیفزایىتو باشم 

ا ةةةةةان  ْطش  ْرأأوأع 
 
ةةةةةأ ان     در و : و 

 ساختی،پس سیرابم تشنگی 

أوأ ه  َل 
ز أأذ  ع 

 
ةأ و خوار و در : ن    

 .«یپس عزیزم نمودذلّت 

أ» َْ
 
اأس ن 

 
أس اأإ أو   َ ُدأ أه أ   س 

 
أ ْةأ   أة  أص  َر  ب أار  أج    امپیشانى پهنۀهاى چینای خدای من به :  ن  ح   

ْرأ أخ  ْةأو  أن  ار    ی  أم   هاى نفسمهاى راهو روزنه: ی  ق 

أع أ ن  ار 
أم    َ ار 

ذ  أخ    امبینى ۀتیغ ۀهاى نرمو پرّه: ن  ن  رْأو 

مع   أس  اخ 
م  أس  ار    ی  أم    .«دهمشهادت می امشنوایى ۀهاى پردو حفره: و 

+ اا  ها از این قرار است: حال ت آخر ردیف سوم از ردیف دوم هستۀ مشترك میان آندر جمال

 جواب+ اعل ماضی و ااعل ضمیر مستتر رهو(+ مفعول
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 گیری نتیجه

شناسی در سطح ترکیبی کاه هادف از آن درك معاانی    اساس سبکدر بررسی دعای عراه بر 

و بیان  حسین امام ذهن و اندیشۀهای سخن، و نیز نشان دادن پیوند بین دقی  و آشنایی با اسلوب

 باشد، این نتایج به دست آمد:اومی

به طرق مختلف باه   ی خودرا برای بیان آرا ی واسعمجالگوینده و نویسنده اسلوب التفات به  -1

 ؛نمایند تر بیش یتوجّه شود تا به کالم ایشاندهد و باع  برانگیختن شنونده میدست می

ت مفهاومی و پتانسایل   کناد و اهمیّا  تكرار بعضی از واژگان، پژواکی را در ذهن ایجاد می -2

 ؛سازدرا در سطح دعا آشكار می واژهمعنایی آن 

و انفعاال و   شاوند  میاستفهام و پرسش در دعا دربسیاری مواقع از معنای حقیقی خود خارج  -3

شان است و دارای معانی و معانی بالغی خوارّها  آن کنند، هدف از بررسیاثری روحی را ایجاد می

 ؛باشدو تقریر می تعجّب از جمله استفهام انكاری،مجازی 

-و جمع در دعا، معانی لطیف و نكات بالغی زیبایی را میهای مفرد ل در برخی از صیغهتأمّ -4

کند که ایان عادول دارای   رساند. در این دعا گاه از مفرد به جمع، و گاه از جمع به مفرد عدول می

 جنس، بشارت و رحمت است؛ چون هایی همداللتبرخوردار از نكات بالغی و 

که این پدیاده در   باشد میای و معانی هاداللت ،در موضوع تقدیم و تأخیر مطر  است چه آن -5

یابیم که دارای اهاداف و  تأخیر را میو  هایی از تقدیمآن است. در این دعا نمونه بیانگرنظام جمله 

ت معنا، صادق بیاان، اااادۀ    فی است که عالوه بر موسیقی داخلی موجب ارزشمند شدن اثر، قوّلطای

 گردد؛سهولت قرا ت می و تخصیص، زیبایی عبارت

 ماتكلّم خطااب و  مخصاور ضامایر   ه کاربرد ضمیر در دعای عراه حضوری وسیع دارد، ب -6

بخشیدن به تجربه و بیاان   عینیّتاز این ساخت نحوی جهت ایجاد موسیقی و  حسینوحده. امام 

 ؛مورد نظر خود بهره گراته است یمعنا

همااهنگی  و یكساانی   موجب یادشدهتماثل ترکیبی توازن نحوی است. در این دعا اسلوب  -7

و رود  باه شامار مای   ها در ترکیاب  یكی از زیباترین پدیدهدر نوع خود که گردد  میبین جمالت 

 .شود میکالم گشتن موجب موسیقیایی 
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