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 دعای ابوحمزه ثمالی در دو لایة نحوی و بلاغی شناسیسبک

 ده یچک

ی، واژگــانی، پــنل لایــه  وایــ، مــتر را در یل ادبــیــکــرد ل لیبــا رو ایلایــه یناســشکسب

 ن اســت لــا بــا رو   پــی درایــر نوشــتار . کنــدیمــ یبررســ کبلــا ی و ایــدژولوژی ،ن ــوی

ه ن ــوی و بلــا ی مــورد بررســی دعــای ابــو مزه یمــالی را در دو لایــ ،ل لیلــی –لوصــیفی 

چگونـه در ایـر  عن ـو، بیـان و بـدیبه ایر پرسش پاسخ دهـد کـه مبا ـل علـم  و قرار دهد

ــدعــا نمــود  ــ )ع( ادو ســبک امــام ســجّدا کــرده پی ــ ردر ای هــای ژگــیدارای چــه ویه دو لای

طلـ   اقـرار بـه گنـاه و ،س خـداید و لقـدیـل م ر دعـا،اصـلی ایـ م ـورِ ؟ای استبرجسته

و بـر  اسـت هیـپار دعـا هـمیـا یاههجملـه ن ـوی، در لایـ ش خداونـد اسـت.و بخشایعفو 

در خــدمت م نــا  ،از  ن صــورت گرفتــه یو اگــر عــدول گرفتهشــکل یار عربــیــة ن ــو م یــپا

متناسـ  بـا فیـای مناجـات و  خـا  ییهـابـا ررافـت ییکثـرت جملـات انشـا ؛است بوده

 ســت.ا هپراکنــد وفوربــهر دعــا یــا جــایجایو اســلون نــدا در  شــودده مــیدیــدر  ن  دعــا

 ی لیـاد و مقابلـه بـدیای ههو  رایـ کنایـه قـو  بـه م سـوم، مجـاز، اسـت اره،هات م لشـبی

ه بلــا ی در لایــ ســازی کلــامجهــت برجســته ســازسبکر عناصــر و پربســامدلری لــریرمهماز 

م سـوم و عینـی بـرای خواننـده  صـورتبهعرفـانی را م مفـاهی کـه نکـه امـام بـرای  است

ــاع و  ــب ه اقن ــد و ص ــویر بکش ــه لي ــراریب ــ لأییرگ ــد از ای ــتر نمای ــویش را بیش ــام خ ر کل

صـور ن ـو و  طورکلیبـه ؛بـرده اسـتی بهـره سـخر بـه نیکـوی مقتیـایبه ای بلـا یههرای 

ــدی ینایــب ــه مــتر ی  و ب ــلفاعــل و پوب ــر و اندرگرِ یده و ليــویبخشــ ییای ــه  شــهیلفکّ عارفان

 .است امام )ع(

ــ، لایناســشکسب :هاکلیدددوا ه ــوی ــ، لایه ن  ــا ی ــایه بل ــال ی، دع ــو مزه یم ــام یاب ، ام

 .)ع( سجاد
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 مقدمه-1

ــة اســلون از ــstilus  کلم ــه م ن ــه« شــهیر» یب ــه رو  و گرفت ــدها ب ــده و ب  ــ ش وه یش

 هنراســت و مــره  و ،رو  یبــه م نـاسـلون  یزبـان عربــ . درشـده اســتنوشـتر اطلــا  

ــ لــریراز مهم در کنــد. یجــاد مــیا یگــانگی ــاد و ادن الّ ر زبــان ویاســت کــه بــ ییاههمقول

مهــمّ  یاههاز شاخيــ گــردد ویافــراد اطلــا  مــ یزبــان یرفتارهــا وةیقــت ســبک، بــه شــی ق

ــان یســبک، لکــرار و لــداوم هدفمنــد رفتارهــا ــر و مــتر و رو  یــخــا  در  یزب ا یــک ای

سـنده در گفتـار  بـه کـار بـرده و بـا یا نویـنـده یان افکـار اسـت کـه گویـاز ب یطرز خاصـ

 هــد ِ .ســتاهپرداختخــود  یاههشــیانتقــا  اندر خــا  بــه یالفــاو و ل ــاب ،انتخــان کلمــات

ا و ههر شاخيـــیـــی، کشـــ  و لبیمتـــون و  یـــار ادبـــ یبررســـ یناســـشکمطال ـــات سب

ــایویژگی ــر  ه ــاکم ب ــا ن  ــت ه ــرر ل ل اس ــه از رهگ ــک ــبکی ــر س ــاز ل عناص ــهس  ازجمل

ــان یســاختارها ــر، اند یو ل ــو یزب ــینــده و کــارکرد صــنایا و عواطــ  گوههشــیای و  یع ادب

سـه سـطآ  ن ر علـم بـه یـهـا در اعـرن ؛پـردازدیسـنده مـینو یر سبک فـردییبه ل  یبلا 

ــه و ــان شناســان عــرن بــ»ند؛ اهژه داشــتیــلوجّ ــانیــقــرن، ب 69ش از یزب را در ســطو   یان زب

ل یـل ل یر سـطو  بـرایـناسـان عـرن از اشکنـد و سباهمتنوّع،  وا، کلمه و جملـه قـرار داد

سـاختار  واهـا مطـابق بـا مخـارف  ـرو   یکننـد  سـطآ  وا  بـه بررسـیاستفاده م یمتر ادب

ــا   ــا نو ارلب ــ ه ــا م ــا م ن ــردازد. ســطآ صــرفیب ــارزلریپ ــایر مت ی  ب ــات  یره ــتر، کلم م

ــ ــند؛ یم ــرباش ــراشک، سبروازای ــان ب ــمار  یناس ــ ،ش ــار و بررس ــرف ی م ــاختار ص و  یس

لـر بـه شیر سـطآ بـیـ  ایمتر، به کلمات متر لوجّـه دارنـد. سـطآ ن ـو ییم نا یهایژگیو

ــل ل ــی ــه م ــانیل جمل ــا وصــ  زب ــه لنه ــردازد. جمل ــر؛ اســت یودر ســطآ ن ــ یپ ، روازای

بـا مـتر و بـا عناصـر  هـا ناز نظـر ارلبـا   ین ـو یاههو گونـ هالرکی سته است که به یشا

ــترید ــر م ــود ،گ ــه ش ــه )« لوج ــر،عبدالل ــبک (61و 61  6311جب ــا س ــام ــلا یشناس ــا  یاهی ب

ک یدژولوژیـو ا ی، بلـا ی، ن ـوی، واژگـانیـی وا ةیـل لا، مـتر را بـه پـنیل ادبـیکرد ل لیرو

ســبک  ییدایــمــّیّر در پ هــایویژگیبرجســته و  یاههشاخيــ یکنــد و بــه بررســمــیم یلقســ

 یاههاز جنبــ یبلــا ة یــو لا یة ن ــویــلا» پــردازد.یمــرکور مــ یاههیــک از لایــدر هر یفــرد

 ینیهمــان م ــور همنشــ یمــراد از ســطآ ن ــو ؛اســت یناســشکزبــان در علــم سب یبررســ



 671بلا ی                     و ن وی لایة دو در یمالی ابو مزه دعای شناسیسبک                  سا  نهم            

 

 هــا نر یرنــد و بــیگیخــا  قــرار مــنش یــهــم بــا چ یا در پــهــهکلــام اســت کــه در  ن واژ

بــه مــا در کشــ  اســرار  یســطآ ن ــو یوجــود دارد. بررســ ییو م نــا یونــد م کــم لفظــیپ

ر ی  کلمـات و جملـات و درر رابطـه بــیـقـه لرکیمـتر، طر یر نظـام سـاختاری، لفسـیزبـان

ان یـن ـوه ب دیگرعبارتبـهو  بنـدیجملها  عبـارات و طـرز یسـ یکنـد. گـاهیمـ یاری ها ن

وجهــه   ــدی لــار بــه نوشــته یو همــ کنــدمیجلــ  لوجــه  بنــدیجملهمطلــ  بــه ل ــاو 

   .(611   6971سا، یشم)« دهدیم یسبک

ــا  ــو مزه یر نوشــتار دعــای ــلا را در دو ییمــال اب ــا  یة ن ــوی ــ یبررســ یو بل ــد یم کن

 ییوایشـ در جهـت فيـا ت و یر ن ـو مـان یپـاگ رسـد قواعـد دسـت ویر مـبه نظـچراکه 

در ذهـر را  یم ـان م ویمفـاهان یـمختلـ  ب هـایرو ان یـعلـم ب باوجوداینکـه کلام است و

ممکـر اسـت نوشـته و  ،ک اسـت اره ناصـوانیـ آ ویه ناصـ یک لشـبیـ یدهـد ولـیم میل ل

م  یخـوانیکـه مـ مناجـالیر دعاهـا و یر دعـا و سـایـمـا در ا یرد ولـبـبر سّا  یسنده را زینو

 اژمّــه بــا اســتفاده و کــاربردِ م بلکــهیابیــیاز قواعــد ن ــو نمــ ی یچ عــدو  ناصــ یهــ لنهانــه

ر یبهتــر بــهرا  یعرفــان و ینــان اســلام یاههشــیاند ،انیــب خلّاقانــه مبا ــل علــمِ ماهرانــه و

م چگونــه ینکــه بــدانیا یدهنــد. بــرایشــنوندگان اراژــه مــ شـکل و صــورت بــه خواننــدگان و

د از علـم یـبام یببـر یپـ ینـیمتـون د   موجـود در دعاهـا ویـر نکـات و ررایبه ام یلوانیم

ایــر نوشــتار در پــی پاســخ بــه   .میریــو از  ن کمــک بگ مباشــی داشــته ی گــاه یشناســســبک

هـا و ژگـیسـبک امـام سـجاد در ایـر دعـا در لایـة ن ـوی دارای چـه وی ها است ر پرسشای

ــای اســتبرجســتگی ــام ه ــم ب ســجاد؟ ام ــاز مبا ــل عل ــدی انی ــه در عو ب ــ چگون ــا  رای دع

   ؟است هاییبرجستگیو لایة بلا ی دارای چه استفاده کرده 

 پژوهش پیشینه وضرورت  -1-1

 ســت کــها ی یفرهنــ  شــ گرانســن م و یعظــ ذخــاژر از یکــی)ع(،  بیــتاهل یدعاهــا

ــ ــاه ع ــه وام نگ ــدن ون ب ــرفاخ خوان ــت ، ص ــردن اس ــفهم و لکرارک ــو  درر  دن وی  ن م ف

 از یکــیعنــوان ه بــه یــمختلــ  ادع یاههجنبــ ربســو و لبیــی بــهز یــن خــوا  وســت اهماند

ر مطلــ  دربــارة ایــ  ــقّ روازایــر ؛نــداهنپرداخت یم ــار  الهــمنــابع ر یلــرقیــعم

   گــاه یشــر یر دعـایــکــه بـه ارز  ا یکســ ؛ســتاهای م ــار  الهـی ادا نشدههسرچشـم
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 یکــافلـی لـازم اســت و ر دعــایـا یعبــاد و یبسـنده کــردن بـه جنبــه عرفـان دانــدمی  اسـت

  یشـر یر دعـایـبـه ا یگـرید یهـاروزنـه و هـاچـهیدر مناسـ  اسـت کـه از پس ؛ستین

 یشناســگونــاگون ســبک یاههیــلا یبررســ لوانــدیمــ اههر جنبــیــا از یکــیکــه م ینگــاه کنــ

ر امـام بزرگـوار بـه زبـان دعـا، بـه یـمـات ایاز ل ل یعلـاوه بـر  گـاهباشد چرا که  ر دعایدرا

 م.یبریم یپ یبلا  و یر دعا از جنبه ن ویا یهاییبای  و زیررا

ــا ــورد دع ــال یدر م ــو مزه یم ــ یاب ــار  در  مد ییاههمقال ــه نگ ــاهب ــدالکر»   تس م یعب

ــار ن ــپ ــ« ای ــم را  یپژوهش ــه اس ــو مزه»ب ــار اب ــان روزگ ــال لقم ــه  دو در« ییم ــش اراژ بخ

ســت اهدو مقالــه نوشت یو مزه یمــالابــ یدر مــورد دعــا« منــدیم یمانیم ســلیمــر» ؛ســتاهکرد

 یدر دعــا یل قر نــیفیــا یبررســ»و « یابــو مزه یمــال یدر بــان دعــا یپژوهشــ»بــه اســم  

ــو ــا مــد زمرد» ؛«ی مزه یمــالاب ــان « یرازیان شــی  یشــر  دعــا ؛یرســتگار عشــق ودر کت
سـت و بـه اهر دعـا پرداختیـمختلـ  ا یاههر جنبـیآ و لفسـیلوضـ ،به شـر  یابو مزه یمال

 ست.اهامدیبه نگار  در نر دعا یا یناسشکسب یدر مورد بررس یاهرسد مقالینظر م

 یابوحمزه ثمال یدعا یفمعرّ -2

ــاســم ا ــای ــو مزه یمــال» ر دع ــل  «یاب ــتر کام ــالدر   نو م ــانیمف  موجــود اســت؛ آ الجن

ــابــو مزه  ــر دی ــاریا یابــت ب ــر ال ســ یعلــ ســت اهکرد م یــر چهــار امــام را درر ن  ر،یب

ــ ــربر م مــد، ،یم مــدبر عل ــدک و ج ف ــام موســهــم  یان ــر.  یام ــر ج ف ــام ب  )ع( رضــاام

 ؛شــده اســت ریــهــم ل ب بــه ســلمان عيــر او از وده یــلقمــان روزگــار خــود نام ابــو مزه را

 ام کردنـد ویـان قیـه امویـعل یبـر علـ دیـهمـراه ز هـا ن یابو مزه پنل پسرداشت که سه لا

م، نــوادر، زهــد، رســاله یرقر ن کــریلفســ از  عبارلنــد یر  یــار ویلــرد شــدند. شــاخ یشــه

ــر  قــو . ــو مزه در ای ــادت شــبانه، یاههن مــ ،عارفانــه یهــامناجــات اب عاشــقانه،  یهــاعب

 .صا   کرامت شد ،)ع( مکت  اژمه یشاگرد گانه ویاطاعت خالق 

سـت اهبـه کاربرد د رایـاصـو  عقا   لمـام نکـات برجسـتةیشـر یر دعـایـا در )ع( امام

مطالـ  دعـا  و سـتاهکامـل  مـوز  داد طوربـه را  م ـاد عـد  و ،دیـلو  ،میل لـ مقام در و

ر دعـا یـا» .سـتاهان نمودبیـهـم  را دیـقـر ن مج از یقی قـاو داده ارلبـا   یات الهـیبه   را

 ییهـد  نهـا دیـبـه عنـوان کل یم رفـت الهـ ،او  م ـور در اسـت  یشامل سه م ور اساسـ
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 ،یبنـده از م ـدودة  کومـت الهـ یریزناپـریوضـوع گربـه م ر م ـوریـدرا گـردد؛یمطر  م

ــناخت ذات و ــاره دارد و  ش ــد اش ــودن خداون ــا ب ــور درراهنم ــ ادت و م  ــه راه س  دوم ب

ک بــه ر مــت الهــیــطر انســان ازنجــات  ئات یســ از یدور عمــل بــه  ســنات و ،یق لمســّ

ــه مب ــل دعــا، م ــور و شــده اســت اشــاره شــان یا یاههخواســت لــریرمهم  دان و ســوم ب

ــ)زمرد. «اشــاره دارد ــا (1 و9   6911،یازریان شــی ــ ریدر مســ ،دعــار ی ــرّن اله ــد ،یلق ر یچن

رت، امـر،  مـد، قيـد، اقـرار، اعتـرار، طلـ ، یـ،  لوجـه» که عبارت اسـت از  داردمر له 

 یمـانیاو جـامع  یاههد، خواسـتیـمـان، لو یهـا، ایگـوازد یهـا و بررسـیو لوجه به خستگ

صـاد   ینـیقی و طان باشـد یکـه خـود  دکـان شـ یمـانینـه ا همراه قل  باشـد و که مباشر

ــه درجا ــام  (619   6933، یری ــا یی)صــفا .«گــاه خــود نشســته باشــد و درو  نباشــدیک لم

، طلــ  بــه گنــاه اقــرار ،یل ــال یســپام خــدا س ویلقــد ،دیــل م م رفــی، درمطالــ  دعــا 

 جــلّ شــأنه صــفات او از یب یــ ذکــر و ا و  خــرتطلــ  خیــر دنیــ هــا،تن مــ ذکــرعفــو، 

   .باشدمی

 یه نحویلا -3

سـنده یة نویـدهنـد و مهـارت و رو یم را انجـام مـیمفـاه کـار انتقـا ِ ،هـا در مـترجمله

ــه بررســ یة ن ــویــدر لا یناســشکار اســت و سبررگــیا لأیههت و  الــت جملــیــفیدر ک  یب

 ،بــه  ن پــردازد و بــا لوجّــهیا مــهه الــ  و مســلّو بــر مــتر و بســامد نــوع جملــ یاههجملــ

نشـاندار در مقابـل ر ن ـو یـشـود کـه اینـده مشـخ  مـیگوسـنده  ویک نوی« نشاندار ن و»

کـه اهـل زبـان ملـزم بـه  اسـت یزبـان هـرخـا   یقواعد ن ـو ،ارین و م  ؛ار استین و م 

ه یـد ن ـو پایـک مـتر، نخسـت بایـ یشـناخت سـبکِ ن ـو ی. براباشندیت  ن قواعد میرعا

زان یـــکـــرد،  ن گـــاه م ییشناســـا –ا اســـت ههو روان جملـــ ی ـــیدمان طبیـــکـــه چ –را 

ق یـــر طریــة ن ــو را مشـــخ  نمــود و از ایــپا یهـــامــتر از ســاخت یزیهنجــارگر

و بـر مسـلّ یدسـتور یهـار سـاختیـ  کـرد. ایو بـر مـتر را لوصـمسلّ ین و یهاساخت

قواعـد  ـاکم بـر  ی، ن ـو، بررسـیدر زبـان عربـ دهنـد.یة مّلّـ  را شـکل مـیـمتر، ن و پا

ن ـو، گـر یان دیـک زبـان اسـت و بـه بیـا در هها و شـکل گـرفتر جملـهـه  واژیـوة لرکیش
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ا ههجملــ ی ــاکم بــر نظــم و لــوالان عناصــر ســاختمان جملــه و قواعــد یــروابــو م یبررســ

جملــه »عبارلنــد از   دنــریگیمــ قــرار لوجــه ه مــوردیــر لایــا در کــه مســاژلیر یابنــابر ؛اســت

ــم ــف ل ه ویاس ــیو ه وی ــایژگ ــارز یه ــا ن ب ــر و ،ه ــوع خب ــد ن ــتفهام، م  ن،یلق ــر   اس  

 خــروف از ایــ و ر کاربردهــایــالبتــه لمــام ا برفاعــل و...م مف ــو  یلقــد ،صــله در رعاژدیضــم

 یخاصـ ییم نـا بـار یسـنده اسـت کـه دارایجـه انتخـان  گاهانـه نویدرنت یعربـ ن و  قواعد

ــر «اســت ــه جب ــکــه در ا یگــریمســاژل د .(63 و 61   6331، )عبدالل ــر لای ــورد لوجــه ی ه م

ا، طـو  ههسـاختمان جملـا در جملـه، هـهت نظـم واژیـفیک»رد عبـارت اسـت از  یـگیقرار مـ

ــا یا، پههجملــ ــاههجملــ یوســتار بل ــ ییا، ســاخت و نقــش م ن ــا، وجهههجمل  یت و صــدایّ

 .(111   6931، ی)فتو  «سندهیدگاه نویو رابطة  ن با د یدستور

  ره التأخیتقدیم ماحقّ -3-1

ــچ ــیدمان طبی ــه در ن ــو م  ی  ــجمل ــی ــة اســم ،یار عرب ــه دو گون ــر( و یب ــدا خ خب ه )مبت

ــف ل ــل( ل ره ی ــل خ فاع ــ)ف  ــو در ا شــده اســت  ی ــای ــوع ســاختیشــر یر دع ــا  ن  یه

 اجــزا ک از یـهر یسـت. ولـاهشـکل گرفت یار زبــان عربـیـة ن ـو م یـا لـ ، بـر پا ،ین ـو

ت یـد بـر اهمیـلأک ازجملـهسـخر  یز ا ـرا  مجـازیـمختلـ  و ن یهاتیبر موق  سخر بنا

ر یر سـایو جانشـ خـارف شـدهخـود در جملـه  یگـاه اصـلیاز جا لوانـدمی قيـر و ... ،یامر

زبــان  رکــت کنــد در واقــع  ی ــیکلــام بــر مــدار طب یوقتــ» طورکلیبــهارکــان کلــام گــردد. 

از عناصــر  یکــیر کــه یهمــ یاســت؛ ولــ ی ــیو طب ینــده دربــارة موضــوع خنثــیدگاه گویــد

نـده یدر نگـاه گو ،ت  ن عنيـریّـجـا شـود، در واقـع موق خـود جابـه ی یگاه طبیجمله از جا

گـاه  ن والـالر یرد، جایـقـرار گ ازجملـهکـه در    یک عنيـر زبـانیـست. م مولاخ اهر کردییل 

د، یـلأک یبـرا ی( در زبـان عربـ171   6931،ی)فتـو .« گیـردمید قـرار یـشود و مـورد لأکیم

« ریم مـا  قّـه التـأخیلقـد»د، یـ   يـر و لأکیاز اسـال یکـی وجـود دارد؛ یمختلفـ یاههویش

 در سـت،یجملـه ن یابتـدا ا واق ـیو  یت اصـلیـرا کـه موق  ازجملـه یقسـمت ی نـیاست 

ر مجـرور بـه  ـر  جـر ضـمای  در ا لـ  مـوارد یشـر یر دعـایـدر ا ؛میاوریاو  جمله ب

عرفتُـکَ و ننـتَ  بـکَارنّ یـ»ماننـد    شـده اسـتمربو  به خداوند اسـت مقـدّم  و اضافه که

ــارُ ی»، «مــاخیرجــا خ عظ کَیــفراخ إنّ لَنــا یــلــاخ کثینملــاخ طو کَیــفرنّ إنّ لَنــا »، «کَیــتَنــی عللدَلَ ا فّ
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ــوررَ ــدَ بِن ــلکَنا و یاهت ــتَ نَ بِفی ــکَنا و یاس ــ بِن مت ــب نا و نمس ــ»، «ناینص ــای ــرکررَ یا مول  بِ

ــی و  ــکعــا َ قلب ــی بِمناجال ــمَ الخــو  عنّ ــرّدتُ نل ــ بکرمــکَ»، «ب ــاژی و  یارنّ نســتفتآُ دع

ــد ــاقتی  کیل ــرُ ع بِ نــارَنرجــو ف ــعفــورَ قل ــتَ رــلّ  و لتــی ینجب ــامی و ی ر و جــودِ یإل

ــنَ مُیــند إلــی م روفــک نرفــعُ بيــری و ککرمِــ بــا  «اســتَ َثتُ بِــکَفَزعــتُ و  کیــإل»و « ریظَ

ــه ههر جملــیــدقّــت در ا مختلــ  جملــه  یهــام بخــشیر و لقــدیکــه لــأخ شــویممیا متوجّ

 ،اههر جملــیــچــرا کــه در ا لــ  ا باشــدمــیخــا  کلــام م يــوم  یهــااز ررافــت ی ــاک

 ،اسـت یل ـال یهـا و صـفات بـارا موهبـتیـکـه نـارر بـه خداونـد و « ر»ر مخاطـ  یضم

ش یشـه بـه م بـود خـویکـه مـتکلّم سرشـار از عشـق و اند ل  ن اسـتبـه دلیـمقدّم شده که 

ــا  ــه اعم ــاههشــیاند ،اســت و هم ــقان یا و نجواه ــون و اهعاش ــا م ب ــه لنه   اختيــا  ب

ــی و م بــود  ــدیازل ــا ی ورهــاامــام )ع( در همــه م ؛دارد ا اب وه بهــره از ایــر شــیر دعــا ی

، «نایاهتـدَ بِنـوررَا فّـارُ ی» د ویـگیت خداونـد سـخر م نگـاه کـه در مقـام عبودیـ چه ردبیم

  فرمایـدمیگـاه کـه در مقـام اسـت انت از یگانـه م بـود  ه  نچـ و ... و «برکرر عـا  قلبـی»

ار یّـإار ن بـد و یّـإ»ه لـا لفسـیری روشـر از  یـ «تـیللدیک نرجـو فـاقتی ب نـار نجبـر عی»

اد ور یــز یـرا ن یهـا، م ـار  الهــمیر لقــدیـبـا ا  تــی شـانیا ؛ش بگـراردبـه نمــای «رنسـت ی

لــوان گفــت کــه ینمونــه مــ یبــرا ؛دهــدیش را انجــام مــیخــو یمــیشــود و رســالت ل لیمــ

از خــود خداونــد  یر اســت کــه خداشناســیانگرایــب« بــکَ عرفتــکَ»م بــکَ در جملــه یلقــد»

 (11    6971سرو ،)« شود ی  ازم

 کاربرد ادات شرط –3-2

 ، گاهانـه و درسـت یامـام بـا انتخـاب کـه اسـت یاز موارد وجـه التزامـ یکی یوجه شرط 

ر یــکنـد و ایاسـتفاده مـ ،کـه در صـدد اراژـة  ن اسـت ییمتناسـ  بـا م تـوا ،شـر  اداتاز 

کلـام  یلجلّـشـة امـام )ع( یچـرا کـه گفتـار و اند ؛اسـت یشان همسـو بـا کلـام الهـیاستفادة ا

   .است یو 

ــاربرد هر ــورد ک ــدر م ــوانمی ادات شــر ک از ی ــه  ل ــو»»گفــت ک ــ ــر  شــر   « ل ر ی

  1111 قـون،ی« )کنـدمیاست که بـر امتنـاع جـوان بـه خـاطر امتنـاع شـر  دلالـت  یجازم

ــدهیگو»( و 111 ــار یشــرط« إن» یهنگــام ،ن ــه ک ــردمیه را ب ــع شــدن شــر  در  ب ــه واق ــه ب ک
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شـود کـه یاسـت ما  مـ ییزهـایکـه در چ« إذا»نداشـته باشـد بـر خلـا  ر یقـینده، قطـع و ی 

ــوع یگو ــه وق ــده، ب ــده یدر   هــا نن ــین ــان، «.ر داردیق ــام )ع( در   (137و  131  6911 )عرف ام

  ســت اهإن، لــو و إذا اســتفاده کرد ازجملــهدعــای ابــو مزه یمــالی  از ادات شــر  مختلــ  

انتهرلنــی مــا  فَوَعزّلــکَ لــو»، «کَفَفــتُ عــر لملّقــکَلــو نَهَرلَنــی مــا بَر ــتُ مِــر بابِــکَ و لــا »

إذا رنیـتَ مولـای ذنـوبی فَزعـتُ و إذا رنیـتُ » ،«بَر تُ مِـر بابِـکَ و لـا کَفَفـتُ عـر لملّقـکَ

ــکَ طَمِ ــتُ ــم » ،«کَرَمَ ــی و ل ــا نجل ــد دن ــییإن کــانَ ق ــی منــکَ عمل ــ»، «قَرّبن ــی إل  یإن وکَلتن

 .«إن عرّبتَ فَ یرُ رالمٍإن عَفوتَ فَخیرُ را ِمٍ و »«نفسی هَلَکتُ

در جملــه ســت؛ اهق صــورت گرفتیــر  ــرو  از جانــ  امــام، بــه صــورت دقیــکــاربرد ا

ــونهرلنی» ــب «ل ــدمیان ی ــ کن ــد ر  ــویخداون ــده خ ــردن بن ــرد ک ــو  از ط ــاع یم و رژ ش امتن

چـرا کـه مناجـات اشـد بیم« لـو»در راسـتای م نـای اراده شـده از « لـو»و ایر کاربرد  کندمی

و  زنـدنمیعملـی اسـت کـه از پروردگـار رسو  سـر  ،دارد کـه طـرد کـردنمـیکننده اعلـام 

م بــودن خداونــد از  ــر  یو کــر شیان  گناهکــار بــودن خــویــشــان در بیا ؛ودشــیواقــع نم

ش یت خــود را بــه گناهکــار بــودن خــویــ تم و تیــســت کــه قط اهاســتفاده کرد« إذا»شــر  

همــراه « إن»کــه بــا  ــر   یجملــال ؛ان کنــدیــم را بیپروردگــار کــرش یبخشــانشــان دهــد و 

ا مسـت ق یـده شـدن یچـرا کـه بـه بخشـ ؛دهنـدنشـان مـینـده را ید گویـهستند شـک و لرد

ــو  ــودن مخل ــانیاطم ،عــران ب ــیســت و خــو  و رجــا همین ین اســت و  یشــه همــراه  دم

ــ ــال« إن»ر یهمچن ــار رفت یدر جمل ــه ک ــتاهب ــه  ال ــرگردانی ســت ک ــه  را انســان س در ل ظ

گونـه و ایـر سـتاهاز شـک پوشاند یارا در هالـه ی ـا   دمـ انجامِمـردن نشـان دهـد و سـر

ــاربرد  ــومی « إن»ک ــاربرد عم ــتای ک ــم در راس ــی ی« إن»ه ــر  ن ــه نظ ــت و ب ــد اس ــان لردی بی

 .  ستاهم یار صورت نگرفت که در ایر بخش عدولی از ن و رسدمی

 اههطول جمل -3-3

ــدر  لا ــیة ن ــوی ــیا بســهه، جمل ــرار م ــه ق ــورد لوجّ ــریگیار م ــو»د و ن ــاختمان ن   یس

ــجملــه، در شــکل گ ــ یری ــر عهــده دارد. م یســبک، نقــش مهمّ ــب ــه، هــهر واژیانگی ا در جمل

ــاه ــد یکول ــ یو بلن ــههجمل ــو جمل ــاهها، رواب ــم، ســادگ ا ب ــچیو پ یه ــا، هــمیدگی و  یگیپ

ــا ن یوابســتگ ــبکه ــوع س ــرا پد ی، لن ــی ــتورید م ــة دس ــر اســام را بط ــد. و ب ــم ی ورن ان ی
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ــ ــوع ســبک ن ــو یاههجمل ــوانمیرا  یهــر مــتر، چهــار ن ز کــرد  ســبک گسســته، یمتمــا ل

ــم ــپاســبک ه ــوی ــته، ســبک متّيــل و لودرل ــو  «.ه، ســبک وابس ( 111 – 171  6931، ی)فت

فهـم  یزنـد و بـرای رام را رقـم مـ یسـبک ،ل شـودیبلنـد لشـک یاهجملـه از یک متر وقتـی

ا کولـاه و منقطـع در ههجملـ یفراوانـاز اسـت و بـرعکس، یـن یشـتری ن به درنـ  و لأمّـل ب

ــجــان انگیشــه و هیســخر، باعــل شــتان ســبک، ســرعت اند ــ یزی ــیم  یاههشــود و جمل

 ،ع و پرشــتانمقطّــ هایســبککنــد. یده،  رکــت ســبک را کنــد مــیــچیپ یدرلــو مرکــ ِ لــو

ــر و ســبکیعــاطف ــد. دعــایو منطقــ یمرکــ ، برهــان یهــال ــو مزه یمــال یلرن ، شــتربی یاب

سـه بـا جملـات بلنـد و یا در مقاهازجملـهر نـوع یـجملات کولـاه و منقطـع اسـت و ا یدارا

ه یــ یــرت ا لــ  هــم پا یاههجملــ ؛در مــتر برخــوردار اســت یاز بســامد بالــالر یطولــان

جملـات  روازایـردارنـد؛  یخـوانگر الّ ـاد و هـمیکـدیبـودن بـا  یا خبری ییبوده و در انشا

ه را بــه وجــود یــاز جملــات منقطــع و هــم پا یاهریــگر عطــ  شــده و زنجیکــدیم مولــاخ بــه 

ــنــد کــه ااه ورد و  یزیــجــان انگیدن بــه ســبک، هیو شــتان بخشــ  ییایــر امــر موجــ  پوی

ــا ــشــده اســتشــه یاند یســرعت بال ــان عرب ــر  ی. در زب ــه اگــر از نظــر خب ــو  یدو جمل ا ی

بـه هـم « و»له  ـر  یبـه وسـ ،کسـان باشـند و در م نـا بـا هـم مـرلبو باشـندیبودن  ییانشا

 ؛کنیممـیاد مشـاهده یـرا ز« و»  اسـتفاده از  ـر  یشـر یر دعـایـمـا در ا ؛شوندمیوصل 

اج ــلل مَــر نرادنــی  واج ــلل لــی مِــر همّــی وکربــی فرجــاخ و مَخرجــاخ »ا  ههر جملــیــماننــد ا

ــ لطانِ و شــرَّ طانِیالشــّ  اکفنــی شــرَّ و یعِ خلقــکَ ل ــتَ قــدمیــر جمبســو ٍ مِ ئات یوســ الســّ

 ُ  بر متـکَ یلُيـ»و « نجرنـی مِـر النّـار ب فـور و... وطهّرنـی مِـر الـرنونِ کلّهـا  وعملی 

ررِ قیـمَـر نقّ یمـدُ علـلهـدی بکرامتـکَ مَـر ل ـ ُّ فَلَـکَ ال  ومَر لشا    ولبـی تَ مِـر الشـّ

ــ ــکَ ال مــدُ عل ــه «بســوِ لســانی یل ــو مزه یمــال یدعــا یِدر ســاختار ن ــو طورکلیب ، یاب

از ارلبـا   یکولـاه  ـاک یاههدارد و  لبـه وصـل و جملـ تیـبسامد وصـل بـر فيـل ارج 

 دعا است. ی ن با ساختار کل یمتر و در پ ییر ساختار با سطآ  وایا
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ــا ــال یدر دع ــو مزه یم ــ یاب ــههجمل ــار جمل ــمیه در کن ــاییههای اس ــه و انش  ای ف لی

یبـوت و  افـاده هیجملـه اسـم ؛شـده اسـتاراژـه شـده اسـتفاده  یمتناس  با میمون و م توا
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ا  و مفهــوم یمتناســ  بــا ســ ،ر دعــایــه در ایاســم یاههجملــ یو بســامد بالــا کنــدمــی دوام

کـه  ـا  خـو   اشـدبینکتـه مر یـانگر ایـو ب اسـت ن  یم تـوامطابق با  کاملاخو ها عبارت

علـاوه  ؛و اسـتمرار دارد ر دعـا یبـوتیـش در طـو  ایمناجات و درخواسـت رنفـت و بخشـا

ــ ــر  ن در هم ــیب ــما ،اههر جمل ــتفاده از ض ــ یاس ــتکلم و مخاط ــوا ،ر م ــ بت و نج  یص

ر مخاطــ  و یلکــرار ضــما یو بســامد بالــا ســازدیه عبــد و م بــود را جلــوه گــر مــیدوســو

مـتکلّم و  انمیـد یشـد و اليـا  یـور از ،  در کلـامیـر  ایام بـا ضـمیـسپس متکلم در ق

ــمخاطــ   کا ــی ــدیت م ــیماســ ؛کن ــ یاههه  وردن جمل ــام م ــد عجــزیام ــن ،لوان ــاز و امی د ی

د بـه یـه مقیـف ل هه ماننـد جملـیچـرا کـه جملـه  اسـم ؛عبد بـه م بـود را متـرکر شـود یداژم

ــی   »ر عبــاراتیــ. مثــل اســتینــده نیا  یــزمــان گرشــته و  ــالَردّنی م رفــةخ منّ ننــا نرجــو نن ل

کَ نایکَ سـاژل  و لایـ فیبرنفتکَ و ر متـکَ إلهـی ننـتّ الّـری لا ژـل  ننـتَ کَمـا لَقـو ُ و نقُيـُ

تَـهُ و یربّ یالّـر رُیننـا اليـّ »و « نعـوذُ بـک مـر الکسـل و الفشـل و... یإنّـ»و  «فو َ مـا نقـو ُ

 «تَهُ و....یهَدَ یوننا الیا ّ الّر ننا الجاهل الّری علّمتَهُ

 تکرار منادا -3-5

ــی ــه نقــش چشــمگ یاز عناصــر ن ــو یک ــدا  یریک ــرار ن در ســاختار مناجــات دارد، لک

ــود و گفــت و گــو ــرار دادن م ب ــیمســتق یاســت. مخاطــ  ق ــا او در مناجــات، از طرف  یم ب

 یان گزارشـیـک بیـ ور مکـرر و ملـا  یاههویش را از شـیللا  مـتکلّم اسـت لـا کلـام خـو

از  ییرهــا بــهم ل و ر بــت مــتکلّیــاســت از م یک ســو پژواکــیــد و از یــصــر  خــارف نما

کـه او را دوسـت  یدن کسـیـعـار  شـده و بـه  یـور طلب یکـه بـر قلـ  و یرونفشار د

ــرار داد ــدا ق ــورد ن ــاهدارد و او را م ــادا را متوجّ ــا من ــت ل ــوس ــل خ ــد.  یه درد و رن ش کن

ر کـه نـدا در سراسـر یـعلـاوه بـر ا اد وجـود دارد ویـ  زیشـر یر دعـایـدر ا اسلون نـدا،

ــا نــدا  نــد،کیی مخودنمــایر دعــا یــا ــا لــّدّبنی » کنــدی  ــاز مــ ،امــام )ع( دعــا را ب إلهــی ل

نی مِـر ال ـیشِ بِمـا » رسـاندیان مـیـپا بـا نـدا بـهو  « یلتـک یب قوبتک ولالمکرل بی فـ رضـّ

 ر دعـا رار ختـام ایـ سـر مطلـع و  سـ ،نـدا ،و در واقـع «قَسَمتَ لی یـا نر ـم الـرّا میرَ

ــیلشــک ــا از خداســت؛  ؛دهــدیل م ــی  ــاز دع ــ یاگرکســ ی ن ــا او ســخر م ــگویب ــدا ی د، ابت

 یده کــه دلــیــمــردم را چنــان  فر ،ســت و خداونــداهداد یشــوق ر اذن ویخداونــد بــه او چنــ
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ــ ــد و در همنش ــرّت ببرن ــا او ل ــتر ب ــخر گف ــند و از س ــته باش ــه او داش ــتا  ب ــا او  ینیمش ب

اسـت؛  ییهردعـا ریک ناپـریـکننـد. در واقـع نـدا جـز  لفک یت روانـیا سام اشباع و رضا

 و افتــهیمرلبــه ش اســت و او را بلنــدیدر مقــام ســخر بــا خداونــدگار خــو ،نــدهیگو کــه چــرا

ــرا ــه  یب ــا لوجّ ــد مت  ــده  ق خداون ــه بن ــب ــدا  ی ــورد  ن ــات او را م ــه دف  ــت، ب ر فرودس

رَ مَـر دعـاهُ داعٍ و نفیـل یـا خیـ»ا عبارلنـد از  ههر جملـیـگـر از ایچند نمونة ددهد. یقرارم

راخ إنّ یـلـاخ کثیکَ نملـاخ طویـرنِّ إنَّ لنـا ف»، «نملـی و سـا  عَمَلـیدی یا سـیـمَر رجاهُ رافٍ عظُمَ 

إلهـی ار منـی إذا انقط ـت »، «نـاینار ون ـرُ نرجـو نن لسـتُرَ علیمـاخ عيـیک رجـا  عظیلنا ف

ة ذکـررَ ....»، « جّتی وکـلَّ عـر جوابـک لسـانی نی منـکَ بخاصـّ نعطنـی  اللّهـمّ اللّهـمّ خُيـّ

رَ اقبـلل منّـی یـ فـو عـر الکثی رَ ویفـکّ الأسـیا مَـر یـ»، «وطر...السّ ة فی الرّز  و الأمر فی الـ

ــیال ــی الکثیس ــ ُ عنّ ــرَ و اع ــام .«ری ــتفاده از ا ام ــدر اس ــی ــتاههر جمل ــا، رراف ــ   ییه وص

مــورد امــام  در ســه  لــوان گفــتیاز  ن مــ یقیادذکــر ميــ یبــرا ؛نــداهرا بــه کاربرد یناشــدن

ــدا ــا   » ســتاهاســتفاده کرد« ین» یســجاد )ع( از  ــر  ن ــا نن ــم مــا خطــری هبلنــی  ارنّ وی

ــ ــدّ ل عل ــلک و لي ــور  یبفی ــتررَ رنِّ ینب ف ــی بس ــا عَ»و « جلّلن ــا  م ــر فط ــوتَ ع ف

ــرنب ــیالمُ ــکَ  یرَ قبل ــأنّ کرمَ ری رنِّ ینل ــّ ــات المقي ــر مکاف ــلّ ع ــوّ »و « رَیج ــکَ ن  بفناژ

ــی و بکرمــکَ  دُ طلبت ــا «نســتفتِآُ دعــاژی رنّ ینر لــی و بجــودرَ نقيــِ ــی ا  ــو  ههر جمل

ــیا یاههم ــور دعــا و طلــ  خواســت کــرم و  ،شــانیخواســته ا لــریرمهمچرخــد و یشــان م

 ک اسـتیـنزد یاشـاره بـه منـادا یکـه بـرا« ین» یعفو پروردگار اسـت. کـاربرد  ـر  نـدا

ک یــرا نــارر و  اضــر و نزد یل ــال یخــدا ،ا امــام بزرگــواریــر اســت کــه گویــبــه خــاطر ا

برسـاند  یابـه مرلبـه انسـان را لوانـدیکـه دعـا مـ مـوزد یم به انسان مـیدانسته و درمقام ل ل

م بـه نجـوا و راز ینـد و بـا او مسـتقیش ببیخـو تواند خـود را درم یـر پروردگـارانسان بکه 

ــو ن ــردازد ی ــل ا»از بپ ــام )ع( در ایمث ــه ام ــور ینک ــود را در  ی ــل، خ ــه کام ــا لوجّ ــا ب نج

جـا هماننـد ریـرا از اان خـود یـرسـاند و بیرا بـه عـر  مـ یافته و مطلـ  مهمّـیپروردگار 

و در عـالم  یکـه بـا  الـت کاملـاخ مجـروب رسـاندیر مـیو چنـ کنـدمی  از  یمراکرة  یور

ــ ــرم یم بّت ــ ،گ ــرده و چن ــوت ک ــون خــود خل ــا م ب ــر راز و نیب ــی ــدیاز م ــ)زمرد«. کن ان ی

 (  611   6911، یرازیش



 شماره هفدهم                              مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                               611  

 

 ییانشا یاههجمل -3-6 

 سـندةیاز نگـر  نو یلـاب  ،یادبـک ایـر یـ بـه کـار رفتـه در سـاختمانِ ین ـو یرهایمت 

ــر در خيــو  موضــوع ب ــای ــا بررســ باشــدیمــ یان شــده لوســو وی ــا یو ب  یرهــایر مت ی

 ،نـدهی. گوروشـر کـرد یو ینـیدگاه و جهـان بیـد سـنده را بـایوند زبـان نویپ لوانمی ین و

 یرهــایخــا  بــه کمــک مت  یاهرا دربــاره مســأل خــود د، انکــار و....یــت، لردیــزان قط یــم

ــو ــ ین  ــراز م ــایللقّی» و داردیاب ــارة یگو ه ــده درب ــن ــوع در ی ــام»ک موض ــه کل  یو« وج

زان یـدربـارة م یدة ویـا عقیـ یزیـنـده از چیگو یت عمومـاخ بـه للقّـیـشود. وجهیمشخ  م

ک یـان یـنـده در بیگوت یـزان قاط یـعبـارت اسـت از م اشـاره دارد و مفهـوم جملـه یدرسـت

ان کننــدة یــشــود و بینشــان داده مــ یدســتورلة عناصــر یبــه وســ یضــمن طوربــهگــزاره کــه 

ــور  ــمنظ ــی ــ یا قيــد کل ــده یک گوی ــن ــة پای ــدیا درج ــه واق  یبن ــاو ب ــت ی ــزاره ی ــک گ ا ی

نــوع ان یـر میـدر ا (111  6931،ی)فتــو  ا  نســبت بـه  ن اسـت.ی، اجبـار و اشـتیریباورپـر

 یت بـه طـرز بـارزیّـو وجه سـتا هر کننـدیـیل  مهـم و ،ک مـتریـرفتـه در به کـار یهاف ل

ــه نمــود دارد ــصــورت ». وجــه ف ــل در ف ــل جمل ــی ــار،  یاها جنب ــر اخب ــه ب از  ن اســت ک

دورد، ی)فرشـ« کنـدیگـر دلالـت مـیامـور د ید و برخـیـد، امیـ، لأکیا تما ، امـر،  رزو، لمنـ

ــ»و  (916  6911 ــاربردلر یبرخ ــاریاز پرک ــه اخب ــد از  وج ــل عبارلن ــوه ف  ــه یر وج ، وج

ر یـان ایـ( در م111  6931،ی)فتـو  «.یو وجـه عـاطف ی، وجـه م رفتـیی، وجـه لمنـایالتزام

و وجـه  اسـت یشـرط و ی، نهـیکـه شـامل وجـه امـر یلوان گفت که وجـه التزامـیوجوه م

ــا ــاه ییلمنّ ــا و مف ــواهش و لمنّ ــدة خ ــه دربردارن ــون م یمیک ــهمچ ــل، امی ــا و  رزو ی د، دع

اســتفاده  یهــاا و ف لههجملـ ؛دارد یشــترینمــود و بـروز ب ،یابـو مزه یمــال یدر دعــا ،اسـت

ــا )ع( امــامشــده لوســو  ــه صــورت انشــا شــتریب اســلون دعــا، متناســ  ب ــاســت ز ییب  رای

و  کنـدیان مـیـب را انسـان بـه خـدا دیشـد ازیـن التمـام و ،ع الـات لیـرّ ،اههگونه جملریا

از کـرده و یـخـود راز و ن بـا پروردگـار رات مختلـ یـبـا ل ب ، یشـر یر دعـایا رامام )ع( د

ــا  ــارت ب ــبدر هرعب ــا ، یانی ــا خ ــو یلقاض ــش نمود و عف ــتاهبخش ــاه ؛س ــب یگ ل یبرس

 یهـم بـا  ـالت یوگـاه یق لواضـع و فرولنـیـطر از یبر وجـه لقاضـا و زمـان یالتمام وگاه

رکـه یلدب له ویوسـ خواهـد بـه هـریمـ د ویـنمایلت مـأمسـ خـود را یاههخواسـت ،شـجاعانه
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 يـا  بـه مطلـون ویا یبـرا یجلـ  کـرده و ارلبـاط ممکر اسـت لوجـه پروردگـار خـود را

 ت ودقّـ ،ییبـه کـاربردن جملـات انشـا در ی تـ )ع( امـام ؛دیـنما دن به مقيـود برقـراریرس

کـه  خـدا بـا خـود از مناجـاتِ یدر بخشـ مثلـاخ ؛ردیـگیمـ ش را به کـاریخو خا ِ یررافتها

بـه کـاربردن  از ش در کارهـا و... از خداونـد اسـت، گشـاین مـت ،  فـران،ر مـتدر طل  

از مخاطــ  بــا  ید  وردن کــاریــامــر، درخواســت پد» چــرا کــه کــرده یارف ــل امــر خــودد

ــریشــ ــه و وادار کنندیجو یوة برل ــ و (613  6911)عرفــان، ،«ســتاهان ت کمــا  در عــیر رعای

اســتفاده « رنیــ»خداونــد مت ــا ، از اســم اســتفهام ادن و در اوف لواضــع و فرولنــی در برابــر 

ــی ــد و م ــتکن ــی هایدرخواس ــتفهام عرضــه م ــه صــورت اس ــن»  داردخــود را ب تررَ ی ــِ ر س

ــالجم ــلُ نی ــورَ الجلی ــرَ عَف ــلُ نی ــکَ القری ــرَ فرجُ ــ ُ نی ریر  ی ــَ ــکَ الس ــعُ نیای ــکَ ی رَ ر متُ

ــالواســ ة ن ــرَ عطای ــةُ نیرَ مَواهبــکَ الهنیــارَ الفاضــلةُ نی ــئ نصــناژ ُرَ ی ــةُ نیکَ الســّ رَ فیــلکَ ی

 «میا کریرَ کَرمُکَ یمُ نیإ سانُکَ القدرَ یمُ نیرَ منّکَ الجسیمُ نیال ظ

 (یی)معنا یبلاغ ةیلا -4

دهــد و علــم یع ســو  مــیان و بــدیــب یفکــرِ مــا را بــه ســو ،وهلــه او علــم بلا ــت در 

ــدر ا یناســشکسب ــر لای ــه همــ ،هی ــیب ــوارد م ــردازدیر م ــبا یمنتهــ ؛پ د لوجــه داشــت کــه ی

ک از یــهر یهمــواره مســأله بســامد مطــر  اســت و بــر اســام بســامد بالــا یناســشکدرسب

ــع بیصــنا ــبک ،یانی ــاس ــ یه ــ  ادب ــب یمختل ــبک لش ــد س ــت اریهیمانن ــادگرای، اس  و...  ، نم

سـنده یهسـتند کـه نو یه و مجـاز ابـزاریـه، اسـت اره، کنایر راسـتا لشـبیـدر ا .گیـردمیشکل 

ع یصـنا»بخشـد. یخـا  مـ یژگـی ن وکنـد و بـه یکلـام خـود را برجسـته مـ ها نبه کمک 

ــ ــو  را یادب ــا  یاههی ــ ینقشــ یدارا یناســشکاز منظــر سب یبل ــایدلالتا  و ف ّ ــادار  ه م ن

ــان نــه ســاز ینــده بــوده و زمی ن، متناســ  بــا هــد  گو یدر ســاختار مــتر و چهــارچون زب

ــری ــأی نش ف ــ یرات ســبکیل ــ یمختلف ــون م ــرددیدر مت ــا( 611و 673   6331. )فیــل، «گ ر ی

 و یــی وا یهــایژگــیو کــه بــا اســت یناســشکگــر سبیدســطو   بــا یمــواز یســط ه، یــلا

 ان لفـ  ویـم رابطـة یبـه بررسـکنـد و یمـ دایـارلبـا  پ ینیهمنشـ و ینیشـجان یهـاساخت

ــا ــ کلمــه و ســاختار و م ن ــردازدیمفهــوم  ن م ــا پ ــپد یناســشکارز  سب ل ــنما ا راههدی ان ی
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لوجـه بـه م ـور  بـا نـو ینگـاه بـا یم نـوع یبـد ان ویـمبا ـل علـم ب ر سـطآ،یدرا. سازد

 اقســام مجــاز، یبررســ در یبرخلــا  بلا ــت ســنت شــود.یل مــیــل ل ینیجانشــ و ینیهمنشــ

 و ه داردیـلک ینینشـهـم و ینیجانشـ م ـور دو بـر یکـه نظـام روابـو زبـان م تقدنـد یگروه

 .کنـدیرابطـه کسـ  مـ ر دویـنظـام ا گـرفتر در قـرار از را دلالـت خـود کلمـه ارز  و هر

 رییــق ل یــطر از یم ــان گــرید یو لــداع نــد فریمــید را یــجد یم ــان، بــه مــرور یزبــان ادبــ

 یک مـتر وقتـیـ ر شـکل کـه دریگـردد؛ بـدیکلمـات  فـ  مـ ینیگزیجـا همزمان با یم ن

ر یـا ییم نـا کـه رابطـة را یاولـ یم نـ لفـ  دوم، شـودیمـ گـرید یر لفظـیگزیک لف  جـای

 ، مجـاز،هیلشـب  نـیی انیـمبا ـل علـم ب . وردمـیذهر بـه وجـود  در زده، وندیرا با هم پ دو

ــ اســت اره ابــو مزه  یدر دعــا رادبــی لیــاد  مقابلــه و مراعــات النظیــهــای هو  رایــ هوکنای

در ایــر دعــا  ،ســازر مــوارد ســبکایــ ،روربرخــوردار اســت و از ایــ ییبســامد بالــااز  ییمــال

 رد.گیمورد ل لیل قرار می

 هیتشب –4-1

امــر اســت کــه از چهــار رکــر مشــبه، مشــبه بــه، ادات  دو انمیــ یهماننــد یه ادعــایلشــب

مشـبه بـه ذکـر شـود بـه  ن  فقـو مشـبه و یو وقتـ شـده اسـتل یه و وجـه شـبه لشـکیلشب

سـت کـه ذهـر ا هنشـد ینـیش بیپـ یهایه در هماننـدیلشـب ییبـایم. راز زییگـویغ میه بلیلشب

 )ع( امـام اسـت. یمنشـأ لـرّت هنـرکنـد کـه ی، درنـ  و للـا  همـراه مـیرا با شگفت ی دم

ــا م بــود و  یس خــدا و نجــوایان  مــد و لقــدیــب یر دعــا بــرایــدر ا عارفانــه و عاشــقانه ب

ــان ــهه یاز لشــب یمســاژل عرف ــو در ا کمــک گرفت ــر می ــه  یاههیشــتر از لشــبیب ،انی ــو  ب م ق

ک در مجسـم نمـودن یـچ یان فنـون بلا ـت، هـیـدر م»چـرا کـه  ؛بـرده اسـتم سوم بهره 

نـد  اهرسـد؛ لـا  نجـا کـه دربـارة  ن گفتیه نمـیة لشـبیـم، بـه پایمفـاه یـیگراریو ليو یم ان

د و بـا یـلـوان  ن را بـا چشـم خـود دیمـ ییسـازد کـه گـویگونه  شکار مـم نا را  ن ،هیلشب

ــود ــد قاســم« )انگشــتان خــود  ن را لمــس نم ــو ا( 11  6917، یم م ــر گوی ــر ام ــا یای ر ی

ــر و اندی ق ــاه ناف ــه نگ ــت اســت ک ــقیق ــرا و بيــشــة عم ــانیگ ــطآ یا یرت عرف شــان از س

ــه  قیو پوســتة م ســوم اشــ یرــاهر ــه و ب ــر رفت ــاطر م ــار  و مســاژل یا  فرال قــت و ب

شــتر باشــد یب یبــه  ســ یســه  یکــه در  ن لشــب یکلــام»ســت چــرا کــه اهنظرداشت یعرفــان
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اد بـا یـر سـبک از بنیـا . ایبـه پوسـتة م سـوم اشـ یو نگـاه یاست  سـ یتیهنبر مده از ذ

بــرد متفــاوت یشــتر بهــره مــیب یبــه  ســ یه عقلــیکــه در نوشــتار  از لشــب یگــر  کســن

ا  و بازلـان جهـان م سـوم یـلجربـة خر نـوع یلـر، سـادهیبه  سـ یهات  سیاست. لشب

امـور  یرونـیة بیـمّلّـ  پوسـته و لا یبـه  سـ ی سـ هیلشـبدر ذهر شاعر است. در سـطآ 

لـر یلـر و شخيـی، درونـیالیـامکـان ليـر  خ یالیـه خینـد؛ امـا لشـبیبیرا با هم مرلبو م

ــتر در ســبک لشــب ــان م ــو  «.یه  ســیاســت از جه ــرا (917و  911  6931،ی)فت ــه  یب نمون

ــد ــه چن ــب ب ــه در  ن لش ــه ک ــاره یجمل ــود دارد اش ــودمیه وج ــدُ»   ش ــی نج ــمّ إنّ بُلَ  اللّه ــُ س

ر و مناهــلَ الرجــا ِ الیــک مترعــه  و نبــوانَ الــدعا  الیــک لليــارخی کَ مُشــرعة یــالمطالــ ِ إل

 قــرعُیر عبــدُ»و  «یامیــر قول ــت رــلّ عفــوِ» ،«مَــدَدتُ رهبتــی ب بــلِ طاعتِــکَ » ،«مفتو ــه 

بُلَ » یبـه  سـ یه عقلـیم کـه امـام از لشـبینـیبیمـ اههجملـر یادر  «.هِعاژِدُک بِ سانِإ بانَ سـُ

ــ ِ ــوانن ،مناهــل الرجــا  ،المطال ــدعا  ب ــ ،ال ــان إ ، رــلّ عفــورل طاعتــک ب  « ســانکو ب

ــتف ــام )ع( از طرســتاهاده کرداس ــ. ام ــاهق مشــابهت، ی ــیمف ــ ، یم ذهن ــبهم مطال ــا   و م رج

مخاطــ  روشــر و قابــل  یرا بــا م ســوم جلــوه دادن  ن بــرا و ا ســان عفــوطاعــة  دعــا 

 یهمســان الّ ــاد و غ،یـه بلیکلــام از رهگـرر لشــب ینیفهـم کــرده و بـا ليــرّ  در ب ـد جانشــ

ــ ــور همنش ــان داد ینیدر م  ــت. گواهرا نش ــایس ــده ب ــرانگ  ن ــات یب ــ  و ا ساس ختر عواط

ا خواننــده را در یــدهــد و گویقــرار مــ یعاشــقانه و م نــو ینجــوا یخواننــده، او را در فیــا

را از  ـوزه خـود  یو درونـ یشـان، امـور م نـویکنـد. در واقـع ایک مـیعواط  خـود شـر

ــیلشــب یســت و بــا  وردن صــن ت بلــا اهقــرار داد اتیره  ســّ یــخــارف کــرده و در دا ر یه ب

دخالــت و  ،کلــام یر ســان در م ــور افقــیســت و بــداهنمود یکســانیالّ ــاد و  یادّعــا هــا ن

مشـبه  ، کلـام ینیسـت. مـتکلّم بـا دخالـت در ب ـد جانشـاهجـاد نمودیر اییـکلـام ل  یدر م نا

و چـه  یا چـه مـادههخواسـت ده اسـت کـهیـر عقیـا ا بـریـدانسته و گو یو مشبه به را مساو

ــو ــ ،یم ن ــا پیراه رس ــردن ب ــرار ک ــا  برق ــتدن و ارلب ــار اس ــار  ؛روردگ ــت پروردگ اطاع

عفــو  ؛داردی فلــت و گنــاه نگــه مــ یرا از ســقو  در پرلگاههــا یاســت کــه  دمــ یســمانیر

بــا  امــام  ؛بــه  ن پنــاه بــرد لــوانیش اســت کــه مــی رامــش و  ســا ة گســتردةیپروردگــار ســا

در  ـوزه  هـا نرد و قـرار دادن یـگیات قـرار مـیـره م نویـکـه در دا یکلمـالدن یرون کشـیب
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ر بــه وجــود  ورده و بــه لبــع  ن دلالــت و م نــا را دچــار ییــ ، ل یــدر م ــور لرک ،اتی ســّ 

   ست.اهل وّ  نمود

 مجاز -4-2

ــاز مرســل ی ــی از عناصــر برجســته ههکــی از گونــمج ــاری م نــایی و یک ای فراهنج

ای اصـلی بـا در نظـر گـرفتر ر م نـر  یـدا کلـام اسـت ما  کلمـه و یـو  ن سازی است سبک

در برخـی فقـرات جهـت ليویرسـازی انی علاقه  یر مشـابهت اسـت. امـام از ایـر  رایـه بیـ

  برده استم بهره م سوم مفاهی

 مجاز مفرد مرسل -4-2-1

اسـت و م نـای  جم یـدنیـدی و نیـدی ه ادی جمـع کلمـنیـ «ک عنـدیننا لاننسی نیادیـ»

 .لت و سب  ن مت است  ،کهیدن ن مت است چرا   یزمجا

ا ی یـوگـردن اسـت امـا مـدلو  یـان ،ا اصـلی رقبـهمـدلو  او  یـ «ارالنّـ رَنـا مِـبَانعتق رق»

ایـر  ،ر کلمـهبهـره گیـری امـام از ایـ لژیـه اسـت و دلیـر بـا علاقـه جزانسان اسی ،مجازی  ن

و روانه شدن بـه سـوی  لـش را بـه زیبـالریر شـکل بـه ليـویر بکشـد  ر اسارتاست که ای

را بــه  ر افکننــد و اوزنجیــر بــر گــردن اســی ر اســت کــه بنــد و  ــل وچــون اوف اســارت ایــ

 .مسلخ ببرند

. دمــا  مجـاز از ننفسـهم اسـت  گروهــی «دمـاژهم نـوا بـهِ قِلیَهم لســنتِأنـوا بِمَ  ن قومـاخإفـ»

 شان را نجات دهند.هایبه زبان ایمان  وردند لا جان

مـرا از انتقـام و دشـمنی دشـمنان و بـدخواهانم در « عـداژیی بأسـماع و نبيـار نر عنّـخُ»

 امان بدار. ابيار و اسماع  لت دشمنی و بدخواهی است.

انی از بهتـریر ابزارهـای بیـ کـیعنـوان ی بـه مجـازامـام از د گونه که مشاهده نمودیـهمان

بـه شـکل متيـ  بـه  له مجـاز، م نـابـه وسـیرا زیـ .سـازدمـیم نا را روشر  رد لاگیبهره می

ــدمیصــفت  ســی در  ــ  ی ــه گون ــاهب ــر دی ــا را ب ــر صــفت، م ن ــک اســت ای ــه نزدی ده ی ک

 .شنوندگان عرضه کند
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 مجاز مرسل مرکب  -4-2-2

و یـا ابـراز  ا ارهـار ضـ  و یـ لأسـ ر و اری بـرای ارهـار ل سـّ یامام در فرازهـای بسـ

ای خبـری هازجملـهنشـا اسـت ا  إر ـکـه از ن خداونـدت و جـود مـا طل  ر ندامت و ی

مجـاز مرسـل مرکـ  اسـت و بـه چنـد نمونـه اشـاره  ازک گونـه یـ ر،ایـ کـه نمودهاستفاده 

 م نیکیم

ــمُاللّ ــإ ه ــی ننّ ــ وذُعُ ــ کَبِ ــلِالکَ رَمِ ــلِو الفَ س ــمِّ ش ــ و اله ــلِو البُ  برِو الجُ ــة و و ال  خ فل

 و الفاقة فقرلو ا المسکنة

 ما ...ار السّجبّ تُسیّدِهِ اجتری ننا الّری عَيَیری علی نا الّن

ــتَن ــی ن ن ــعُإله ــمُو ن فیــلاخ وس ــاخ عظ ــ   لم ــَ ر نن لقایِمِ ــی وَبفِ ینس ــال فوُخَطی  ل ــی ف  ئت

 ال فوُ ال فوُ

 ماخعظی  رجا کَفی نالَ نّإ راخإنّ لَنا فیکَ نمَلاخ طویلاخ کثی ارنِّی

رات و طلــ  ر مــت و لقيــی اشــاره بنــده بــه گناهــان وبــا لوجــه بــه فیــای دعــا کــه 

 مشهود است. کاملاخا ههبسامد ایر  رایه نسبت به دیگر  رای ،ش خداوند استیبخشا

 مجاز عقلی -4-2-3

 ز اسـتکـه در رـاهر  ـا  مـتکلّم بـرای  ن چیـ چـه ن از ریـزی  یـچ بـه را اسناد ف ـل

ــاوجود ــی گوی ب ــاز عقل ــه، مج ــه مان  ــه و قرین ــدعلاق ــان ن ــ .(611  6911، )عرف ــام از ای ر ام

 ست اهصن ت ادبی در جاهای مختل ، مناس  با  ر  خود استفاده کرد

و  جـاز عقلـیمروزگـار  و اماسـناد مکـر و نیرنـ  و خدعـه بـه ایّـ «نیامی لخـاللُنری نیّ»

 .ت استعلاقه  ن زمانی

ر دو در ایـ «هُجرمُـ هُوبقَـقـد ن ک بقلـ ٍرنِّ نناجیـ»ا و یـ «میدَزالـت قَـعَرَضت لی بلیّة ن»

رم اسـناد داده شـده کـه اسـناد ه و جُـم و به گـردان هلاکـت افکنـدن بـه بلیّـمثا  ل زاندن گا

 .ا هلاکت هستندسب  و عامل ل ز  و ی ،ر دوبلکه ای ؛قی است یر قی

ی  نـان مزبرسـتی و مهـارت در گـزینش علاقـه و پیونـد میـ» ،ر عبـاراتجلوة بلا ت ایـ 

ا گیـزة قـوی در انجـام کـاری و یــناصـلی و م نـی مجـازی اسـت کـه سـب  شـده سـب  و ا



 شماره هفدهم                              مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                               631  

 

کــه امــام متناســ  بــا م تــوا از  (699  6911،)عرفــان «نش شــودین و زمــان خــا  گــزامکــ

 .ستاهه با استادی لمام بهره گرفت رایر ای

ایجـاد نـازر بینـی و ررافـت در  امـام علـاوه بـر م کـهیـابیبا نگاهی به انواع مجـاز درمـی

یـا  م ـانی از ایـر  رایـه بـرای ای ،رددگـیبـدان مشـتا  م ،ر که رو  و جـان خواننـدهل ابی

 ند.کیاستفاده م ها نر سازی  سی يویلو 

 استعاره –4-2

  ن، علـاوه بـر هـد و ده مانـ یر  ن بـاقیاز طـرف یکـیاسـت کـه لنهـا  یهیلشب ،است اره

 یعربـ بلا ـتدر  .اسـترجسـته کـردن کلـام بشـبه بـه، م و مشـبه یکسانید و مبال ه در یلأک

مشـبه بـه را درسـت در  ،اسـت ارة ميـرّ ه ه وجـود دارد ویـنوع اسـت ارة ميـرّ ه و مکن دو

و  کنـدمی ن دو را مطـر   یر همـانیـالّ ـاد و ا یو در واقـع، ادّعـا کنـدمیمشبه نقـل  یجا

ت اسـت اره در کلـام یـ. اهمشـودمیک یـاد اسـت کـه بـه رمـز نزدیـ ن قـدر ز یگاه ،ابهام  ن

ژة یــت و نمــود ویــخلاق ی، اســت اره را رکــر اساســیدر مطال ــات ادبــ»اســت کــه  یبــه  ــدّ

 یهـاصـورت لـریرمهمز اسـت اره را از یـناسـان نشکشـمارند. سبیمّلـ  مـ یت هنـریفرد

  6931، ی)فتــو « کننــدیمــ یبنــدرده ،ک ســبکیــداننــد و گــاه  ن را بــه منزلــة یمــ یمجــاز

بــر  یانتزاعــدرر امــور  یوقتــ ؛کنــدیمــ داپیــ بــروز گونــاگون  یهــادر شــکلاســت اره ( 961

 یکلـام یکنـد و وقتـیدا مـیـميـدا  پ ،یرد اسـت اره مفهـومیـگیصـورت مـ ،ینیعة امور یپا

 رد و اسـت ارةیـگیشـکل مـ ی، اسـت اره باشـد اسـت اره قـراردادیروزمرة مردمِ عـاد در گفتار

 یوقتـ یکوششـ اسـت ارة ؛دیـ یبـه وجـود مـ یقـرارداد یاههنو از بسـو و گسـتر  اسـت ار

ــت ــه لول اس ــه  گاهان ــک ــود و لزی ــیید ش ــو زا ین ــانگ دةیی ــیزة بی ــد یرون ــت ارة  و باش اس

ــه اقتیــایجوششــ ــه ب ــاه اســت ک ــانگ ی، م يــو  ناخود گ ــی ــاتیو  ساســ یزة روان  یه

لـوان یمـ یابـو مزه یمـال یموجـود در دعـا یاههاسـت ار با نگـاه بـهشود. ید میلول یشناخت

کـه امـام )ع(  شـتر اسـت چـرای ن ب یو اسـت اره جوششـ یمفهـومگفت کـه بسـامدِ اسـت اره 

هسـتند مطـر   یانتزاعـ یو... را کـه مسـاژل ، عفـومـانیا ،طلـ  ،دیـلو  ،ر دعـا  مـدیدر ا

بـا ليویرسـازیهای  سـی کـه نشـان ابتکـار و گیرایـی جمـا  را داراسـت در عـیر  کند ویم

ــا را میاینکــه د  ــده را لســخیه ــد و ا ساســات خوانن ــیربای ــه شــکل ر م ــد مســاژل را ب کن
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ای موجـود در ههنـک برخـی از اسـت ارنـد؛ ایکیم سوم و قابل فهـم بـه خواننـده منتقـل م

 ی علـیّ طّـفرلى و نلبسـنی مِـر نَظـرِرَ یوبـاخ یُفـا » م هیدیل قـرار مـایر دعـا را مـورد ل لیـ

ــاتالتّ ــة «ب  ــلیه در کلم ــر ه اص ــت اره مي ــا  وردن اس ــام ب ــا ام ــه  ،یوب ــران را ب ــوم  ف مفه

ــی ســترُ رَّ»ا در هــد و یــدیصــورت م ســوم جلــوه م یالمُ رَن  «کَتُرخــی علــیَّ فقــد عَيــَ

 نـد کـه بـرکیه ملشـبیی را بـه لبـام و یـا پـرده و پوششـی گرشت و  فـران الهـعفو،  ،امام

ــده م ــیاو افکن ــتیش ــای اوود و زش ــوایپیرا م ه ــاند و از رس ــاه وش ــان نگ ــران در ام ی و ع

ر وجـه شـبه بـر خلـا  دو گیـری از همـیامام در فـرازی دیگـر از ایـر دعـا بـا بهره .ارددیم

امــام عافیـت را بـه لباســی  «هاه للبسـُ و عافیـ»  نــد فریاســت اره مکنیـه زیبـایی می ،ا  قبلـیثـم

کـر اسـت کـه در للبسـها بـه عنـوان لـازم بـه ذ ؛شـاندوپیرا م ند که لمام وجـود اوکیه ملشبی

لــی نی إســرعُی»ا در جملــه و یــ  ؛ه وجــود دارداســت اره ميــر ه لب یــقرینــه اســت اره مکنیــه، 

ــ ــ  ِالتویّ ــی م ارمِ ــ کَعل ــ ه ر متِ ــی بس ــاما« کَم رفت ــتان  ،م ــه ش ــان را ب ــام گناه در انج

بـا  سـی زی یرسـازيویک لنـد کـه یـکیه مجستر و پریـدن بـر روی کارهـای  ـرام لشـبی

 برای القای مفهوم مورد نظر است. 

ر  اسـت کـه مـرا بـه کنایـه از ایـ ،ن اسـاخ ت علـیّنلقیـ « تُإذا ننـا صـلَّی  اساخنُ علیَّ تَنلقی»

 ی ک شـاره مکنیـه اسـت کـه ن ـام بـه یـ ن ـام اسـت بـردی و کلمـة ر فـرووابی سـنگیخ

ر چسـبانده و لـوان زمـیفتـاده و انسـان را بـه اه شده کـه بـر روی انسـان یقیل و سنگیر لشبی

 ــالی إلــی  علــی مثــلِ قلــتُنــا نُان ن»ا در فــراز یــ و ســت. اهاز او گرفت بلنــد شــدن را از جــا

ــم ن ــقبــری ل ــم نرَلِ دهُمهّ ــدلی و ل ــا  «ج تییــَ لِ الآِاليــّ  بال مــلِ فرشــهُق ــریریب ــه  لأییرپ از  ی

و ضــج ه کــه بــه م نــای خــوان اســت  مــوت را بــه رقــده «نارقــدِر مَنــا مِــثَ َر بَمَــ»فه شــری

زنـدگی دنیـوی ماسـت چونـان سـت لـا یـاد وری کنـد کـه مرگـی کـه سـرانجام اهه کردلشبی

 کنیم. سوم هر شبانه روز  ن را لجربه میخوابی است که به صورت عینی و م 

ی اهمـر  را بـه پرنـد ،امـام« بکـیت فـو َ رنسـی نجن ـةُ المَـوتِ فمـا لـی نقد خَفَق» در

ــوازم  ن را کــه نکــی از لشــبیه کــرده و ی ــه  ،جن ــه باشــدل ــه و لخییلی  ورده و اســت اره مکنی

 یــور داژمــی مــر  را بــر بالــای  ،بــاســت. امــام بــا ایــر ليویرســازی زیاهدا  فریزیبــایی ر

مـر  را بـه  یکـی  و ا اطـةی کـه نزداهه گونـبـهـد دیبه صـورت م سـوم نشـان م اسر م
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کــه در بالهــای پرنــده  قــدرلی «نجن ــة المــوت» گــر دراز ســوی دی م.نیکیخــود ا ســام مــ

اســت و ایــر ليــویر را بــاز ســازی  ارلهان مســت ارمنه و مســت میــ وجــود دارد عامــل پیونــد

 شود.یند که مر  سب  پرواز از عالمی به سوی عالم دیگر مکیم

قــرَعُ بــانَ إ ســانِکَ یکَ یدیــر یدی عبــدُرَ ببابــکَ نقامتــهُ الخياصــةُ بــیســ» در عبــارت

ــهِ ــا  وردن کنایــه در ی « بدعاژ ــان ا ســانک و م ســوم جلــوه دادن مفهــوم دعــا و ب قــرع ب

کنـد کـه بهتـریر وسـیله ، بیـان مـیدر قالـ  اسـت اره ميـر ه ،درکـون خانـهلشـبیه  ن بـه 

ی اسـت کـه صـا   خانـه اهوسـیل ،ارلبا  بندگان با خدا، دعا کـردن اسـت و ایـر درکـوبی

ــع مــی ســاژلیرا از وجــود  ــه  .کنــددر پشــت در مطّل ــ»در جمل ــرّ رکررَبِ ــ دتُب  الخــو ِ مَنل

ــ اع مختلــ  اســت اره را در هــم رد و انــوگیــبــا بهــره مــیاســت اره زی دهمزمــان از چنــ «یعنّ

اند و ایـر اسـت اره شـنه شـده کـه  لـش د  را فـرو مـیذکـر بـه  ن خنکـی لشـبی ؛زد میمی

لـرم را بـه  لـش یـا  ،امـام  چـرا کـه ه وجـود داردلم الخو  است اره مکنیـدر ن ؛ه استمکنی

 ،دتودر بـر سـوزاند ولمـام وجـود را مـی ،کنـد کـه درد و سـوز   نه مـیای لشـبیبیماری

 .شده استه یبد لشره مير ه وجود دارد چرا که لسکیر به لبریااست 

ساســات و ليــویرگر ا  هــاایرکــه  یــابیممیا در ههبــا نگــاهی اجمــالی بــه ایــر اســت ار 

امـام در واقـع در  ؛نداهباشـند و موجـ  لمـایز کلـام ایشـان شـدعواط  درونی امـام )ع( مـی

می نـد و بـا عینـی و م سـوم کـردن مفـاهیاهکـار گرفتاسـت اره مفهـومی را بـه ،شتر مواردبی

کــه امــوری ذهنــی و انتزاعــی هســتند صــب ة لــأییر  ...همچــون مــر ، عافیــت  فــران و دعــا

 ند.اهلر کردگراری و اقناع کلام خویش را پررن 

ــمکن یاههاز اســت ار یدر برخــ  ــه اشــ یبخشــجــانمســألة در دعــا  موجــود ةی ــ ا  ویب ا ی

 قـد بقلـ ٍ کَنناجیـ رنّ»، «نجن ـة المـوت»، «یلیوجـه لـأم»مثـل  ؛مینـیبیرا مـ یامور انتزاع

نشـانگر  لبـة  کـه« لـیمَاقَنی إلیـک نسـ قـد»، «میدَزالـت قَـعَرضت لـی بلیـه  ن» ،«هُجرمُ هُوبقَن

در مــتر اســت کــه موجــ   یعواطــ  انســان یختگــیز گســتر  و برانگیــا  و نیــعنيــر خ

 ن  یزیـانگا یـز خیـو ن ییایـکلـام، پو ییسـتایل ـرّر و ا یبـ هایصـورتبـه  یع بخشـلنوّ

مخاطــ  و اقنــاع ه ختر لوجّــیرا جهــت بــرانگ یادبــ هایليــویرپردازینــة یو زم شــده اســت

ــ یو ــراهم م ــازد و ایف ــس ــای ــا کارکرده ــو ب ــت یر همس ــت اره اس ــه  ؛اس ــی»چراک از  یک



 639بلا ی                     و ن وی لایة دو در یمالی ابو مزه دعای شناسیسبک                  سا  نهم            

 

کـه لوجـه شـنونده را  یم نـر یـختر مخاطـ  اسـت، بـه ایاسـت اره بـرانگ یاصل یکارکردها

شـود، او را بـه یزه در شـخ  مـیـجـان و انگیکنـد، باعـل شـور و هیبه موضـوع جلـ  مـ

ــده و یــر  عقیپــر ــی ــ یا انجــام عمل ــارة چی ــه واکــنش درب ــا ب  ،یفتــو ). «دارد.یمــ وا یزی

ــدر ا (993  6931 ــههر اســت اری ــیبیا م ــه  رزوین ــأم م ک ــدار)المــوت( و مــر   (یلی)ل  یجان

ــر  شــد ــه دارا نداهف ــا  )وجــه( صــورت یک ــا  ب ــدی و در  هســتند )نجن ــة( و ب دو مث

را بـه  ل زانـد و اوهـای انسـان را مـیه شـده کـه گـاممخـو  لشـبی ه به جانـداریجرم و بلی

   .افکندگردان هلاکت می

 هیکنا -4-3

اسـت کـه برخلـا   یه لفظـیـکنا»کشـد و یر مـیم نـا را بـه ليـو ،آیرلر از ليغیه بلیکنا

نـه  ن صـارفه یکنـد و قریدلالـت مـ یمجـاز یو هـم بـر م نـا یقـی ق یاست اره، هم بر م نا

دخــل و ليــرّ  در  ،هیــدر کنا و (911   9 ف، 6361،یمنــیال ی)علــو« اســت نــه مان ــه

ر م نــا کــه در یبــد ؛ر در دلالــت را بــه دنبــا  داردییــ  و مجــاورت کلمــات، ل یــم ــور لرک

شـود، بلکـه کلمـات در مجـاورت هـم یگـر نمـیر لفـ  دیجانشـ ییبه لنها یچ لفظیه ،هیکنا

ه یـکنا  امـام )ع( ازیشـر یر دعـایـدر ا د.نشـویمـرند و موج  ل ـوّ  در م نـا یگیقرار م

 سـتانه درگـاه لطـ  لـو ر کـه بـر ایـه از یـکنا « لـیرَ  وُّن کَبفناژِ»مانند   بردار بهره میبسی

 لهـمَالّ» ی و روانـی سـخرشـیوایه از یـکنا« لسـانی سـوِبَ علـی ال مـدُ کَلَـ» نمگـزیاقامت می

کنایـه  «کَو فـی قبیـتِ کَالُـهـم عیالخلـق کلُّ» ؛زایـر کـه گناهـانم را بریـه از یکنا« زریوِ  وّ

خــوار خــوان درت لــام لــو قــرار دارنــد و ریــزها ل ــت اراده و قــههدکــه همــه  فریــاز ایــر

ــد.ن مــت بی ــا  کــران لوان امــام ســجّاد )ع( در ایــر کنایــات همچــون نقاشــی چیــره دســت ب

بـه درگـاه ر مـت الهـی پنـاه ا  لمـام ی را کـه بـا اشـتیاهه،  رزومنـدی بنـدگیری از کنایبهره

 بـه صـورت م سـوم سـتاه مد  نـنی گناهـان بـه لبرده و یا انسان پشیمانی کـه از سـنگی

ت لـی»ی امام با جملـه کنـای کشد.ر میبه ليوی ی را اهبنـد «کَنِـنسـقطتنی مِـر عی ه بلیـ عَرضـَ

 وَ»ا فـراز و یـ سـتاهگـاه خـود را در درگـاه ربـوبی از دسـت دادکشـد کـه جایبه ليویر می

کنایـه از طلـ  خـواری و زبـونی « دمیقَـ تِل َـ کَلقِـخَ میـعِر جَمِـ نی بسـو ٍرادَر ناج ل مَ
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م ـانی را بـه شـکل  ،امـام ،اههکنایـ ردرهمـه ایـ .برای دشمنان،  سودان و بـدخواهان اسـت

  نگرد.می ها نهند که گویی خواننده به دیزهای م سوم جلوه مچی

راه بــا دلیــل و مــقــت هگونــاگون،  قی ایهــر اســت کــه بــه شــکلیــا هراز بلا ــت کنایــ

)ع(  ادامـام سـجّ (111  6911، عرفـان) کنـد.خته با برهـان را بـه خواننـده اراژـه مـیقییه  می

ــاژل  و لایُ»در  ــکَ س ــل  نقيــکَلایُ فی ــی« ناژ ــریری و ب ــان ناپ ــه از پای ــه کنای ــودن ک ــه ب کران

ا نســبت، خســته وردن ایــر کنایــه از صــفت یــ ای جــود و ر مــت خداونــد اســت، بــا دریــ

ــدگا ــت بن ــد از درخواس ــدن خداون ــان ننش ــو نقي ــی را کنای ــود اله ــه ج ه از ناپریری خزان

ــرار داد ــد ق ــر خستهاهر مــت واســ ه خداون ــریری در ســت و ای ــر نقيــان ناپ نشــدن و ای

و ایــر فایــده یــا خاصــیت بــه صــورت  تســال بــر جــود و بخشــش خداونــد  قیقــت دلیــ

  ردد.گیه راهر م شکار در ایر کنای

 هـلِأر فـی اله ال ـیو قـرّ ز ِ ه فـی الـرّنـی السـّ عطِن هـمّاللّ»ا و یـ «نیاللّهمَّ نقرَّ عَی»در فراز 

ــا ِ ــو الوَ و الم ــرّن ،«دِلَ ــرّعی ق ــی و ق ــین ــر کناه ال  ــه از ی ــتگاری و ش ــرور و رس ادی و س

ــیدســت ــ ؛ســ ادت اســت هابی ب ــددیه از شــادی و ســرور مامــام خنکــی چشــم را کنای و  ان

« عرن م تقد است که گریه شـو  و شـادی، سـرد اسـت و گریـه  ـزن و انـدوه گـرم اسـت

 د  است.ل بر شادی   ذیل ماده قرر( پس خنکی چشم دلی9 ف، 6971)طری ی، 

 ( و مقابلهطباق)تضاد  -5

ان دو لفظـی اسـت کـه لقابـل در م نـا دارنـد؛ لقابـل دو م نـا و لیاد یا طبـا  جمـع میـ»

ــت ســخر  ،لخــال   ن دو ــایی و رراف ــر زیب ــه ب ــایی اســت ک ــدمیاز چیزه ــان «افزای ، )عرف

 (111 و117  6911

ــ ــاربردلریر  رای ــی از پرک ــدیههلیــاد یک ــجاد از ای ب ــام س ــه ام ــنفاده  ی اســت ک  ن اس

مزه  سـاز در دعـای ابـوکـی از عناصـر مهـم سـبکوان  ن را یلـیم ای کـهگونهست بهاهکرد

ــای شــری ــر دع ــام در ای ــرار مدانســت؛ ام ــم ق ــار ه ــانی را کن ــیر دی ، واژگ ــه در ع ــد ک ه

ــان  ،نی و همجــواریهمنشــی ــل می ــوعی ناســازگاری و لقاب ــا نن ــارکرد  ه ــرار اســت و ک برق

برجســته ســازی کلــام و  ،زگریــاندن کلمــات ناســازگار و هــم نــی کنــار هــم نشــایــر هنــر ی

 ی و ررافت سخر است.افزودن بر زیبای
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 ،هــاو مقتیــای ســخر، بــرای نشــان دادن بــدی اه فیــای دعــبــا لوجّــ ر دعــاامــام در ایــ

ی کــه هــای انســان گنهکــار در برابــر خــدایزشــتیو هــا رده دری، پــهــانهکــاریگ ،هــانقــ 

بـرد لـا ی بهـره مـین ت بـه زیبـایر صـ، از ایـجما  و ر مـت اسـت ،یایبزی ،سر خوبیراس

 ر بکشد بنده و خدا را به ليوی و اف ا  ر لقابل صفاتای

ــ ــرُالمُ تَنن ــرُ  س ــی و ن  ــ ئونَالمُس ــاوز ی ــی ا رنِّ/ فتَج ــر قب ــدرَ آِع ــ ماعن ــا  لِبجمی م

 بمـا لشـا ُ شـا ُر لَمَـ نُل ـرّ/ کَر ر متِـم مِـهُمـا وسـ َ رَعلـی المُـرنبی قُیَیی  َ/کی عندرَ

ی نّـاقبـل مِ رِثیـکر ال فـو عَـر یَا مَـ/ یـلشـا ُ  َکیـ بمـا لشـا ُ ر لشـا ُمَـ ر مُو لَ لشا ُ  َکی

اعمـا  شایسـته و نیـک انـدر و  ،رمقيـود از کثیـر فـراز در ایـ  .رَی الکثیـعنّـ و اع ُ رَالیَسی

 .ار استناهان بسیگ ،رمقيود از کثی

ــا الجاهــلُن ــ ن ــمری علّالّ ــ هُتَ ــ ا ُّالیــّ  اونن ــری هَدیالّ ــا الوضــیتَ ــ عُه و نن ــری رَالّ ــا و ن هُف تَ ن

ــ الخــاژ ُ ــری نالّ ــ ه و الجــاژعُمنتَ ــب تَری نالّ ــانُ هُش ــ و ال طش ــری نرویالّ ــ هُتَ ــاری الّ ری و ال 

ــ هُســولَکَ ــری ن نی رُو الفقی ــالّ قیمُ و ال هُتَ ــهُ و الســّ ــری نعززلَ ــرّلیلُ الّ ــهُ و ال ــری قوّیتَ یــّ ی ُ الّ

 .و .. هُتَالّری شفی

ــ ــراتدر ای ــ ،ر فق ــایی می ــه زیب ــام ب ــا   هایصــفتان ام ــه انســان و اف  ــو  ب مشــبه مرب

 ؛ستاهر مت خداوند لیاد برقرار کرد

در  ،جـاد وضـو  در القـای م ـانیکنیـد لیـاد علـاوه بـر ایهمان گونه کـه مشـاهده مـی 

-ی کـه بـر د   دمـی مـیاهونـگر اسـت بـهیّلـام بسـیار مـّکا پنهـان ایجاد موسیقی م نوی یـ

 .ندنشی

نـد کیهـای دوگانـه انسـان اسـتفاده مر صـن ت بـرای نشـان دادن  الـتگاهی امام از ایـ

 .خاژفاخ اخراجی را باخ راهباخ ا رنِّدعورَ یند  فرمایو می

نا و رِنـا و شـاهدِنا و  اژبِنـا و ذکرِنـا و ننثانـا و صـ یتفـر ل یِّنـا و میِّ ن هـمَّاللّ»امام در فراز 

اهـد کـه لـا از خـدا بخو دهـدهـم قـرار مـی کنـارکلمات متیـادی را  ،«نانا و مملوکِنا  رِّرِکبی

 .دبنمای هام انسانا فران و ر مت خود را شامل  ا  لم
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 دلیـا ،نکـه کلمـات متیـاد را کنـار هـم قـرار دهـدگاهی امام با ررافت خا  بـدون ای 

خداسـت  هـای بیونـد کـه لیـاد در رفتارهـای انسـان در قبـا  خـ فریی را مـیم نایی زیبای

 «تُفما نست یی علیّ سترتَ»ا و ی« تُنی فما نرعویمهلتَری ننا الّن»

ای هماهنـ  و متناسـ  ا چنـد م نـگیـرد و دو یـاز صـن ت مقابلـه بهـره مـیگاهی امـام 

  ورد را می ها نم انی مقابل   و سپس به لرلی

 «صاعد  کَإلی ناشرُّو  ناز  نا إلی رَرُخی»

 «رالمٍر ی َفَ بتَعرّو ان  مٍرا ِر فَخَی فوتَعَن فَإ»

 «لسترُ ما آَقبی من لنشرُ ما لَجمین رُنشکُ دری مامانَفَ»

-علاوه بـر القـای بهتـر م ـانی، بـر زیبـایی، نیکـویی و اسـت کام کلـام مـیها رکه همه ای

 د. افزای

 جهینت -6

ــا-6  ــال یدع ــو مزه یم ــدر ل م یاب ــدی ــ  س ید و لق ــاه و طل ــه گن ــرار ب ــد و اق خداون

ه هسـتند و بـه یـپاهـمر دعـا یـا یاههجملـاسـت و  یل ـال یذکر اوصـا  خـداش و یاشبخ

دن بـه مـتر یو شـتان بخشـ ییایـعـل پوکـه باند اهبه هـم وصـل شـد« و»لة  ر  ربو یوس

  .ستاهمّیّر بود یعاطف ییجاد فیایو در ا شده است

ــیــم  ة ن ــویــبرپا اههر جملــیــا-1 ر ن ــو یــاز ا یگــاهنــد و اگــر اهشــکل گرفت یار عرب

ــم  ــاهار فاصــله گرفتی ــه خــاطر لوجّ ــه واهمســت ب ــای ــه م ن ــوده  خــا ّ ییت دادن ب و در ب

   .است یو عرفان یمیل ل یخدمت هدف

اســت چــرا کــه در  ر دعــا متناســ  بــا اســلون دعــایــدر ا ییانشــا یاههکثــرت جملــ-9

   .مقام پوز  و التمام و خواهش است

ــه -1 ــدا ک ــز  لان ــایج ــر دع ــکّ ه ــیو  یینف ــ یک ــواع جمل ــا یاههاز ان ــت در  ییانش اس

بـا نـدا بـه انتهـا  کـه یشـود چـه وقتـیوع مـرچه از ابتدا که با ندا شـ وجود داردسراسر دعا 

ک ا سـام یـا دعاکننـده  نقـدر خـود را بـه خـدا نزدیـاز دعـا گو هایی بخشدر  رسد و یم

چراکـه  ؛سـتا هاسـتفاده کـرد ،  اسـتیـقر یمنـاد یکـه بـرا« ین» ی ر  نـداکند که ازیم

ش خـود را در م یـر یخـو یعابدانـه و عارفانـه بـا خـدا یاههدر اوف ل ظـ دعاکننـده ایگو
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 یارایـرا  یسـت کـه  دمـا هر نکتـیـاد ور ایـر مسـأله یـا سـت وا هپروردگار ا سـام کـرد

 ست. ه یگاه و شأن و منزلتیر جایبه چن دنیرس

 یطوربــهســت اهصــورت گرفت ی گاهانــه و باررافــت خاصــ ییکــاربرد جملــات انشــا-1

ــراز ــه در ف ــات  یک ــا جمل ــده و ب ــان ش ــه اجتن ــر در جمل ــا  ام ــت ما  اف  ــا از اس از دع

و  یکــاربرد جملــات اســتفهامو ســت اهش را مطــر  نمودی، خــواهش و طلــ  خــویاســتفهام

ــطلــ  و خــواهش از  ن اراده کــردن در ا ــ)ع( ب ر دعــا از جانــ  امــام ســجادی ــی م یانگر ل ل

   ت ادن در م یر م بود است.یرعا

لــام امــام )ع( م قــو  بــه م ســوم اســت و کــار رفتــه در بافــت کبــه یاههینــوع لشــب-1

ــام ــه یاســت اره و لشــباز )ع(،  ام ــیلب یراب ــان یآ مســاژل انتزاعــیر و لوضــی اســتفاده  یو عرف

  را داراســت در ی جمــاهــای  ســی کــه نشــان ابتکــار و گیرایــو بــا ليویرســازیکنــد  یمــ

کنـد، مسـاژل را بـه شـکل ر مـیخواننـده را لسـخیربایـد و ا ساسـات عیر اینکه دلهـا را می

 ند.کیم سوم و قابل فهم به خواننده منتقل م

هـا، ر دعا بـا لوجـه فیـای دعـا و مقتیـای سـخر، بـرای نشـان دادن بـدیامام در ای-7

هکــار در برابــر خــدایی کــه هــای انســان گنهــا و زشــتیهــا، پــرده دریهــا، گنهکــارینقــ 

بـرد لـا ی بهـره مـیر مت اسـت، از صـن ت لیـاد بـه زیبـای  و ی، جماسراسر خوبی، زیبای

ات و اف ا  بنده و خـدا را بـه ليـویر بکشـد کـه علـاوه بـر ایجـاد وضـو  در ر لقابل صفای

 یر است. القای م انی، در ایجاد موسیقی م نوی یا پنهان کلام بسیار مّ

لیــل و ویرســازی  ســی م ــانی و یــا بــرای اراژــه  قیقــت همــراه بــا دامــام بــرای لي -1

قییه  میختـه بـا برهـان  و یـا  کتمـان و پوشـیده گـویی بـه دلیـل یـک ضـرورت اخلـاقی و 

 برد.ی بهره میفرهنگی و یا فشار و اجبار سیاسی از کنایه به زیبای

ــ راو  ین ــو هــایفراهنجــاری کــاربرد -3 ــه دعــا جــراب یبلــا  یاههی ــیب  یریــنظ یت ب

ــت و اهدیبخش ــات، س ــبجمل ــت اراتهیلش ــو کنا ات، اس ــتا یاههی ــام در راس ــار و  یام افک

 یجــا یام  یــرت در جــابافــت کلــ شــان اســت ویخاليــانه ا عرفــانِو نــان  یاههشــیاند

خــود را در  هایدیــدگاه)ع(  امــامدارد و  یو بلــا  یادبــ یبــو رنــ  و ، یشــر یر دعــایــا
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شــان بــه یا یگــراشــه عمــقیانگر نگــاه نافــر و اندیــب ر،یــو ا داردمــیر قالــ  عرضــه یبهتــر
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 سبزوار، إیران، ،آدابها بجامعة الحکیم السبزوارياللغة العربیة و  قسم مساعد في)أستاذ  اهلل فسنقريالدکتور حّجت
 ول(ئالکاتب المس
 ران(،سبزوار، إیالحکیم السبزواري آدابها بجامعة)طالبة دکتوراه في قسم اللغة العربیة و راضیه کارآمد 

 

 في المستویین الترکیبي و الّداللي حمزة الثمالي يبأسلوبیة لدعاء أدراسة 

 الملّخص

کیبي، المستویات الخمس: الصوتي، واللغوي، والتر  يف سلوبیة في مجال التحلیل األدبي تدرس النص  األ
ن الترکیبي المستویی ياسة هذا الدعاء فدر لی إهذا البحث یرمي  ن  إیدیولوجي. و واإل ،)البالغي( الليوالد  

ت المباحث : کیف تجل  ألسئلةا هلی هذإبه اجاإل یقصدالتحلیلي و  -وفقا للمنهج الوصفي  الليد  لاو 
االعتراف تحمید اهلل وتقدیسه، و  یه.مام فسلوب اإلأمیزات  هم  أ يه ماو  ءة في هذا الدعاغی  البالة و النحوی  

لترکیبي أم ا في المستوی امن المحاور الرئیسة لهذا الدعاء. سترحام ، واالستغفاربالذنوب والمعاصي، واال
س الجمل علی أسا جاءت الجمل علی نسق واحد بحیث أن  کل  جملة عطفت علی أخری بالواو؛ جاءت

ة علی الل طائف ناائیة الماتملنری فیه کثرة الجمالت اإل معنی؛إذا تم  انزیاح فإن ه یخدم الالنحو المعیار و 
ة ألمور العقلی  وإن  تابیه ا الدعاء العرفاني. هذه تناسب جو  یضا کثرة استخدام أسلوب النداء و الد قائق وأو 
ظاهر ن أهم مضاد والمقابلة مة کالت  المحس نات البدیعی  ستعارة، والکنایة، و ة، والمجاز، واالاألمور الحسی  ب

اإلمام الس جاد یحسن استخدام الص ور البالغیة  أکثرها استعماال في هذا الدعاء. وإن  و  نزیاح الد اللياال
السامع  سا تکاد تعرضه علی عیانعلی أساس مقتضی الکالم ألن یصو ر المفاهیم العرفانیة واضحا ملمو 

ة قدمنحت الن ص عی  البدیة و ور البیانی  الص  تأثیرا في نفوس سامعیه. مجمل القول أن وأن یزید الکالم إقناعا و 
  تأم الت اإلمام العرفانیة بأحسن صور.ثیرا، وحسنا وقدصو رت أفکار و أحیوی ة، وقو ة، وت

دراسةةةة أسةةةةلوبیة، المسةةةتوی الترکیبي، المسةةةةتوی الداللي )البالغي(، دعاء أبي حمزة : الرئیسيييیةالکلمات 
 الثمالي، اإلمام السج اد.


