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سبکشناسی دعای ابوحمزه ثمالی در دو لایة نحوی و بلاغی
چکیده
سبکشناس ـی لایــهای بــا رویکــرد ل لی ـل ادب ـی ،مــتر را در پــنل لایــه وای ـی ،واژگــانی،
ن ــوی ،بلــا ی و ایــدژولوژیک بررسـی مـیکنــد .ایــر نوشــتار در پــی ن اســت لــا بــا رو

لوصــیفی – ل لیلــی ،دعــای ابــو مزه یمــالی را در دو لای ـه ن ــوی و بلــا ی مــورد بررســی
قرار دهد و به ایر پرسش پاسخ دهـد کـه مبا ـل علـم ن ـو ،بیـان و بـدیع چگونـه در ایـر
دعــا نمــود پی ـدا کــرده و ســبک امــام س ـجّاد (ع) در ای ـر دو لای ـه دارای چــه ویژگــیهــای
برجستهای است؟ م ـورِ اصـلی ایـر دعـا ،ل میـد و لقـدیس خـدا ،اقـرار بـه گنـاه و طلـ
عفو و بخشایش خداونـد اسـت .در لایـه ن ـوی ،جملـههای ایـر دعـا هـمپایـه اسـت و بـر
پایـة ن ــو م یـار عربـی شــکلگرفته و اگــر عــدولی از ن صــورت گرفتــه ،در خــدمت م نــا
بوده است؛ کثـرت جملـات انشـایی بـا ررافـتهـایی خـا

متناسـ

بـا فیـای مناجـات و

دعــا در ن دیـده مــیشــود و اســلون نــدا در جایجــای ایـر دعــا بــهوفور پراکنــده اســت.
لشـبیهات م قـو بـه م سـوم ،مجـاز ،اسـت اره ،کنایـه و رایـههای بـدی ی لیـاد و مقابلـه
از مهملــریر و پربســامدلریر عناصــر سبکســاز جهــت برجســتهســازی کلــام در لایـه بلــا ی
است کـه امـام بـرای نکـه مفـاهیم عرفـانی را بهصـورت م سـوم و عینـی بـرای خواننـده
بــه ليــویر بکشــد و صــب ه اقنــاع و لأییرگــراری کلــام خــویش را بیشــتر نمایــد از ایــر
رایههای بلـا ی بهمقتیـای سـخر بـه نیکـویی بهـره بـرده اسـت؛ بـهطورکلی ن ـو و صـور
بی ـانی و بــدی ی بــه مــتر لفاعــل و پوی ـایی بخش ـیده و ليــویرگرِ لفکّــر و اندیشــه عارفانــه
امام (ع) است.
کلیدددوا هها :سبکشناســی ،لایــه ن ــوی ،لایــه بلــا ی ،دعــای ابــو مزه یمــالی ،امــام
سجاد (ع).
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-1مقدمه

اســلون از کلمــة  stilusبــه م نــی «ریشــه» گرفتــه شــده و ب ــدها بــه رو
نوشـتر اطلــا شـده اســت .در زبـان عربـی اسـلون بــه م نـی رو  ،مــره

و شــیوه

و هنراســت و

از مهملــریر مقول ـههایی اســت کــه ب ـیر زبــان و ادن الّ ــاد و یگــانگی ایجــاد م ـیکنــد .در
قیقــت ســبک ،بــه شـیوة رفتارهــای زبــانی افــراد اطلــا مـیگــردد و از شاخيـههای مهـمّ
ســبک ،لکــرار و لــداوم هدفمنــد رفتارهــای زبــانی خــا

در ی ـک ایــر و مــتر و رو

طرز خاصـی از بیـان افکـار اسـت کـه گوینـده یـا نویسـنده در گفتـار
انتخــان کلمــات ،الفــاو و ل ــابیر خــا

ی ـا

بـه کـار بـرده و بـا

بــه انتقــا اندیشـههای خــود پرداختهاســت .هــد ِ

مطال ـــات سبکشناســـی بررســـی متـــون و یـــار ادبـــی ،کشـــ

و لبیـــیر شاخيـــهها و

ویژگیهــای ــاکم بــر نهــا اســت کــه از رهگــرر ل لیــل عناصــر ســبکســاز ازجملــه
ســاختارهای زبــانی و ل ــوی ایــر ،اندیش ـهها و عواط ـ

گوینــده و کــارکرد صــنایع ادب ـی و

بلا ی به ل ییر سبک فـردی نویسـنده مـیپـردازد؛ عـرنهـا در ایـر علـم بـه سـه سـطآ ن
لوجّــه وی ـژه داشــتهاند؛ «زبــان شناســان عــرن ب ـیش از  69قــرن ،بی ـان زبــانی را در ســطو
متنوّع ،وا ،کلمه و جملـه قـرار دادهانـد و سبکشناسـان عـرن از ایـر سـطو بـرای ل لیـل
متر ادبی استفاده میکننـد سـطآ وا بـه بررسـی سـاختار واهـا مطـابق بـا مخـارف ـرو
و ارلبــا

نهــا بــا م نــا مــیپــردازد .ســطآ صــرفی بــارزلریر مت یرهــای مــتر ،کلمــات

مــیباشــند؛ ازایــررو ،سبکشناســان بــرای شــمار  ،مــار و بررســی ســاختار صــرفی و
ویژگیهای م نایی متر ،به کلمات متر لوجّـه دارنـد .سـطآ ن ـوی ایـر سـطآ بـیشلـر بـه
ل لی ـل جملــه م ـیپــردازد .جملــه لنهــا وص ـ

زبــانی در ســطآ ن ـوی اســت؛ ازایــررو،

شایسته است که به لرکی ها و گونـههای ن ـوی از نظـر ارلبـا

نهـا بـا مـتر و بـا عناصـر

دیگــر مــتر ،لوجــه شــود» (عبداللــه جبــر61 6311،و  )61امــا ســبکشناســی لایــهای بــا
رویکرد ل لیل ادبـی ،مـتر را بـه پـنل لایـة وایـی ،واژگـانی ،ن ـوی ،بلـا ی و ایـدژولوژیک
لقسـیم مــیکنــد و بــه بررسـی شاخيـههای برجســته و ویژگیهــای مــّیّر در پیـدایی ســبک
فــردی در هری ـک از لای ـههای مــرکور م ـیپــردازد« .لای ـة ن ــوی و لای ـة بلــا ی از جنب ـههای
بررس ـی زبــان در علــم سبکشناس ـی اســت؛ مــراد از ســطآ ن ــوی همــان م ــور همنش ـینی

سا نهم

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی

کلــام اســت کــه در ن واژههـا در پـی هــم بــا چیـنش خــا
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قــرار مـیگیرنــد و بـیر نهــا

پیونــد م کــم لفظـی و م نــایی وجــود دارد .بررسـی ســطآ ن ــوی بــه مــا در کشـ
زبـانی ،لفسـیر نظـام سـاختاری مـتر ،طریقـه لرکیـ

اســرار

کلمـات و جملـات و درر رابطـه بـیر

نها یاری مـیکنـد .گـاهی سـیا عبـارات و طـرز جملهبنـدی و بـهعبارتدیگر ن ـوه بیـان
مطل ـ

بــه ل ــاو جملهبنــدی جل ـ

لوجــه میکنــد و هم ـیر بــه نوشــته لــا ــدی وجهــه

سبکی میدهد» (شمیسا.)611 6971 ،
ای ـر نوشــتار دعــای ابــو مزه یمــالی را در دو لای ـة ن ــوی و بلــا ی بررس ـی م ـیکنــد
چراکه به نظـر مـیرسـد قواعـد دسـت و پـاگیر ن ـو مـان ی در جهـت فيـا ت و شـیوایی
کلام است و باوجوداینکـه علـم بیـان رو هـای مختلـ

بیـان مفـاهیم و م ـانی در ذهـر را

ل لیم میدهـد ولـی یـک لشـبیه ناصـ یآ و یـک اسـت اره ناصـوان ،ممکـر اسـت نوشـته و
نویسنده را زیر سّا ببـرد ولـی مـا در ایـر دعـا و سـایر دعاهـا و مناجـالی کـه مـیخـوانیم
نــهلنها هـیچ عــدو ناصـ ی ی از قواعــد ن ــو نمـییـابیم بلکــه اژمّــه بــا اســتفاده و کــاربردِ
ماهرانــه و خلّاقانــه مبا ــل عل ـمِ بی ـان ،اندیش ـههای نــان اســلامی و عرفــانی را بــه بهتــریر
شـکل و صــورت بــه خواننــدگان و شــنوندگان اراژــه مـیدهنــد .بــرای اینکــه بــدانیم چگونــه
میلوانیم به ایر نکـات و ررایـ

موجـود در دعاهـا و متـون دینـی پـی ببـریم بایـد از علـم

ســبکشناسـی گــاهی داشــته باشــیم و از ن کمــک بگیـریم .ایــر نوشــتار در پــی پاســخ بــه
ایر پرسشها است سـبک امـام سـجاد در ایـر دعـا در لایـة ن ـوی دارای چـه ویژگـیهـا و
برجســتگیهــای اســت؟ امــام ســجاد از مبا ــل علــم بیــان و بــدیع چگونــه در ایــر دعــا
استفاده کرده و لایة بلا ی دارای چه برجستگیهایی است؟
 -1-1ضرورت و پیشینه پژوهش

دعاهــای اهلبیــت (ع) ،یک ـی از ذخــاژر عظ ـیم و گرانســن

فرهن ـ

ش ـی ی اســت کــه

نگــاه عــوام بــه ن ،صــرفاخ خوانــدن و لکرارکــردن اســت و فهمیــدن و درر ن م فــو
ماندهاســت و خــوا

نی ـز بــه بســو و لبیــیر جنب ـههای مختل ـ

عمیــقلــریر منــابع م ــار
سرچشـمههای م ــار

ادعی ـه بــه عنــوان یک ـی از

الهــی نپرداختهانــد؛ ازایــررو ــقّ مطلــ

الهـی ادا نشدهاســت؛ کسـی کــه بـه ارز

دربــارة ایــر

ایـر دعـای شــری

گــاه
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اسـت میدانــد بسـنده کــردن بـه جنبــه عرفـانی و عبــادی ایـر دعــا لـازم اســت ولـی کــافی
نیست؛ پس مناسـ

اسـت کـه از دریچـههـا و روزنـههـای دیگـری بـه ایـر دعـای شـری

نگــاه کن ـیم کــه یک ـی از ای ـر جنب ـهها م ـیلوانــد بررس ـی لای ـههای گونــاگون ســبکشناس ـی
درایر دعا باشد چرا که علـاوه بـر گـاهی از ل لیمـات ایـر امـام بزرگـوار بـه زبـان دعـا ،بـه
ررای

و زیباییهای ایر دعا از جنبه ن وی و بلا ی پی میبریم.
در مدهاســت «عبــدالکریم

در مــورد دعــای ابــو مزه یمــالی مقالــههایی بــه نگــار

پــار نیــا» پژوهشــی را بــه اســم «لقمــان روزگــار ابــو مزه یمــالی» در دو بخــش اراژــه
کردهاســت؛ «مــریم ســلیمانی میمنــد» در مــورد دعــای ابـو مزه یمــالی دو مقالــه نوشتهاســت
بــه اســم «پژوهش ـی در بــان دعــای ابــو مزه یمــالی» و «بررس ـی فیــایل قر ن ـی در دعــای

ابــو مزه یمــالی»؛ «ا مــد زمردی ـان ش ـیرازی» در کتــان عشــق و رســتگاری؛ شــر دعــای
ابو مزه یمالی به شـر  ،لوضـیآ و لفسـیر جنبـههای مختلـ

ایـر دعـا پرداختهاسـت و بـه

نظر میرسد مقالهای در مورد بررسی سبکشناسی ایر دعا به نگار

در نیامدهاست.

 -2معرّفی دعای ابوحمزه ثمالی

اســم ای ـر دعــا «ابــو مزه یمــالی» و مــتر کامــل ن در مفــالیآ الجنــان موجــود اســت؛
ابــو مزه ی ـا یابــت بــر دینــار م یــر چهــار امــام را درر کردهاســت عل ـی بــر ال س ـیر،
م مــدبر عل ـی ،ج فــربر م مــد ،و انــدکی هــم امــام موس ـی بــر ج فــر .امــام رضــا (ع)
ابــو مزه را لقمــان روزگــار خــود نامی ـده و از او بــه ســلمان عيــر هــم ل بی ـر شــده اســت؛
ابو مزه پنل پسرداشت که سه لای نهـا همـراه زیـد بـر علـی علیـه امویـان قیـام کردنـد و
شــهید شــدند .شــاخ

لــریر یــار وی عبارلنــد از لفس ـیرقر ن کــریم ،نــوادر ،زهــد ،رســاله

قــو  .ابــو مزه در ایــر مناجــاتهــای عارفانــه ،ن م ـههای شــبانه ،عبــادتهــای عاشــقانه،
اطاعت خالق یگانه و شاگردی مکت
امام (ع) در ایـر دعـای شـری

اژمه (ع) ،صا

کرامت شد.

لمـام نکـات برجسـتة اصـو عقایـد را بـه کاربردهاسـت

و در مقام ل لـیم ،لو یـد ،عـد و م ـاد را بـهطور کامـل مـوز

دادهاسـت و مطالـ

دعـا

را به یات الهـی ارلبـا داده و قـایقی از قـر ن مجیـد را هـم بیـان نمودهاسـت« .ایـر دعـا
شامل سه م ور اساسـی اسـت در م ـور او  ،م رفـت الهـی بـه عنـوان کلیـد هـد

نهـایی
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مطر میگـردد؛ درایـر م ـور بـه موضـوع گریزناپـریری بنـده از م ـدودة کومـت الهـی،
شــناخت ذات و راهنمــا بــودن خداونــد اشــاره دارد و در م ــور دوم بــه راه ســ ادت و
لمس ـک بــه ر مــت اله ـی ،عمــل بــه ســنات و دوری از س ـیئات
نجــات انســان از طری ـق ّ
اشــاره شــده اســت و م ــور ســوم بــه مب ــل دعــا ،دان و مهملــریر خواســتههای ایشــان
اشــاره دارد»( .زمردی ـان ش ـیرازی9 6911،و  )1ای ـر دعــا ،در مس ـیر لق ـرّن اله ـی ،چنــدیر
مر له دارد که عبارت اسـت از «لوجـه ،یـرت ،امـر ،مـد ،قيـد ،اقـرار ،اعتـرار ،طلـ ،
و لوجه به خستگیهـا و بررسـی وازدگـیهـا ،ایمـان ،لو یـد ،خواسـتههای جـامع و ایمـانی
که مباشر و همراه قل

باشـد نـه ایمـانی کـه خـود

دکـان شـیطان باشـد و یقینـی صـاد

کــه درجایگــاه خــود نشســته باشــد و درو نباشــد»( .صــفایی ــایری )619 6933 ،لمــام
مطال ـ

دعــا در م رفــی ،ل می ـد ،لقــدیس و ســپام خــدای ل ــالی ،اقــرار بــه گنــاه ،طل ـ

عفــو ،ذکــر ن م ـتهــا ،طل ـ

خیــر دنی ـا و خــرت و ذکــر ب ی ـی از صــفات او ج ـلّ شــأنه

میباشد.
 -3لایه نحوی

جملههـا در مـتر ،کـار انتقـا ِ مفـاهیم را انجـام مـیدهنـد و مهـارت و رو یـة نویسـنده
در کیفی ـت و الــت جمل ـهها لأییرگ ـرار اســت و سبکشناس ـی در لای ـة ن ــوی بــه بررس ـی
جملـههای الـ

و مسـلّو بــر مــتر و بســامد نــوع جملـهها مـیپــردازد و بــا لوجّــه بــه ن،

«ن و نشاندار» یک نویسـنده وگوینـده مشـخ

مـیشـود کـه ایـر ن ـو نشـاندار در مقابـل

ن و م یار است؛ ن و م یار ،قواعد ن ـوی خـا

هـر زبـانی اسـت کـه اهـل زبـان ملـزم بـه

رعایت ن قواعد میباشند .برای شـناخت سـبکِ ن ـوی یـک مـتر ،نخسـت بایـد ن ـو پایـه
را – کـــه چیـــدمان طبی ـــی و روان جملـــهها اســـت – شناســـایی کـــرد ،ن گـــاه میـــزان
هنجــارگریزی مــتر از ســاختهـــای پایــة ن ــو را مشـــخ
ساختهای ن وی مسلّو بـر مـتر را لوصـی
متر ،ن و پایـة مّلّـ
شیوة لرکیـ

نمــود و از ایــر طریـــق

کـرد .ایـر سـاختهـای دسـتوری مسـلّو بـر

را شـکل مـیدهنـد .در زبـان عربـی ،ن ـو ،بررسـی قواعـد ـاکم بـر

واژههـا و شـکل گـرفتر جملـهها در یـک زبـان اسـت و بـه بیـان دیگـر ن ـو،
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بررس ـی روابــو می ـان عناصــر ســاختمان جملــه و قواعــد ــاکم بــر نظــم و لــوالی جمل ـهها
اســت؛ بنــابرایر مســاژلی کــه در ایـر لایـه مــورد لوجــه قــرار مـیگیرنـد عبارلنــد از «جملــه
اســمیه و ف لیــه و ویژگــیهــای بــارز نهــا ،نــوع خبــر و لقــدیم ن ،اســتفهام ،ــر
ضــمیرعاژد در صــله ،لقــدیم مف ــو برفاعــل و ...البتــه لمــام ای ـر کاربردهــا و ی ـا خــروف از
قواعد ن و عربـی درنتیجـه انتخـان گاهانـه نویسـنده اسـت کـه دارای بـار م نـایی خاصـی
اســت» (عبداللــه جبــر 61 6331 ،و  .)63مســاژل دیگــری کــه در ای ـر لای ـه مــورد لوجــه
قرار مـیگیـرد عبـارت اسـت از «کیفیـت نظـم واژههـا در جملـه ،سـاختمان جملـهها ،طـو
جمل ـهها ،پیوســتار بلــا ی جمل ـهها ،ســاخت و نقــش م نــایی جمل ـهها ،وجهیّ ـت و صــدای
دستوری و رابطة ن با دیدگاه نویسنده» (فتو ی.)111 6931 ،
 -1-3تقدیم ماحقّه التأخیر

چی ـدمان طبی ــی جملــه در ن ــو م یــار عرب ـی ،بــه دو گونــة اســمیه (مبتــدا خ خبــر) و
ف لیــه (ف ــل خ فاعــل) ل ریــ

شــده اســت و در ایــر دعــای شــری

نــوع ســاختهــای

ن ـوی ،ا لـ  ،بـر پایـة ن ـو م یـار زبــان عربـی شـکل گرفتهاسـت .ولـی هریـک از اجــزا
سخر بنا بر موق یتهای مختلـ

و نیـز ا ـرا

مجـازی سـخر ازجملـه لأکیـد بـر اهمیـت

امری ،قيـر و  ...میلوانـد از جایگـاه اصـلی خـود در جملـه خـارف شـده و جانشـیر سـایر
ارکــان کلــام گــردد .بــهطورکلی «وقت ـی کلــام بــر مــدار طبی ـی زبــان رکــت کنــد در واقــع
دی ـدگاه گوینــده دربــارة موضــوع خنث ـی و طبی ـی اســت؛ ول ـی هم ـیر کــه یک ـی از عناصــر
جمله از جایگاه طبی ی خـود جابـهجـا شـود ،در واقـع موق یّـت ن عنيـر ،در نگـاه گوینـده
ل ییر کردهاست .م مولاخ یـک عنيـر زبـانی کـه در ازجملـه قـرار گیـرد ،جایگـاه ن والـالر
میشود و مـورد لأکیـد قـرار میگیـرد( ».فتـو ی )171 6931،در زبـان عربـی بـرای لأکیـد،
شیوههای مختلفـی وجـود دارد؛ یکـی از اسـالی

يـر و لأکیـد« ،لقـدیم مـا قّـه التـأخیر»

است ی نـی قسـمتی ازجملـه را کـه موق یـت اصـلی و واق ـیا
او جمله بیاوریم؛ در ایـر دعـای شـری

در ا لـ

ابتـدای جملـه نیسـت ،در

مـوارد ضـمایر مجـرور بـه ـر

جـر

و اضافه که مربو به خداوند اسـت مقـدّم شـده اسـت ماننـد «یـارنّ بـکَ عرفتُـکَ و ننـتَ
دَلَلتَنــی علی ـکَ»« ،رنّ إنّ لَنــا فی ـکَ نمل ـاخ طویل ـاخ کثی ـراخ إنّ لَنــا فی ـکَ رجــا خ عظیم ـاخ»« ،یا فّــارُ
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بِنــوررَ اهتــدَینا و بِفیــلکَ اســتَ نَینا و بِن متــکَ نصــب نا و نمســینا»« ،یــا مولــای بِــرکررَ
عــا َ قلبــی و بِمناجالــک ب ـرّدتُ نلــمَ الخــو

عنّــی»« ،بکرم ـکَ یــارنّ نســتفتآُ دعــاژی و

لــدیک نرجــو فــاقتی بِ نــارَ نجب ـرُ عیلتــی و ل ـتَ ر ـلّ عفــورَ قی ـامی و إل ـی جــودِر و
کرمِـک نرفـعُ بيــری و إلــی م روفــک ندیـمُ نَظَـری» و «إلی ـک فَزعـتُ و بِ ـکَ اسـتَ َثتُ» بــا
دقّــت در ای ـر جمل ـهها متوجّــه میشــویم کــه لــأخیر و لقــدیم بخــشهــای مختل ـ
ــاکی از ررافــتهــای خــا
ضمیر مخاطـ

کلــام م يــوم مــیباشــد چــرا کــه در ا ل ـ

جملــه

ای ـر جمل ـهها،

«ر» کـه نـارر بـه خداونـد و یـا موهبـتهـا و صـفات بـاری ل ـالی اسـت،

مقدّم شده که بـه دلیـل ن اسـت کـه مـتکلّم سرشـار از عشـق و اندیشـه بـه م بـود خـویش
اســت و همــه اعمــا  ،اندیشــهها و نجواهــای عاشــقانها
م بــود ازلــی و ابــدیا

اختيــا

بــه لنهــا م بــون و

دارد؛ امــام (ع) در همــه م ورهــای ای ـر دعــا از ایــر شــیوه بهــره

میبرد چه نگـاه کـه در مقـام عبودیـت خداونـد سـخر میگویـد «یا فّـارُ بِنـوررَ اهتـدَینا»،
«برکرر عـا

قلبـی» و  ...و چـه ن گـاه کـه در مقـام اسـت انت از یگانـه م بـود میفرمایـد

«لدیک نرجـو فـاقتی ب نـار نجبـر عیلتـی» لـا لفسـیری روشـر از یـه «إیّـار ن بـد و إیّـار
نسـت یر» بـه نمــایش بگـرارد؛ ایشـان تــی بـا ایـر لقــدیمهـا ،م ـار

الهـی را نیـز یـاد ور

مـیشــود و رســالت ل لیمـی خــویش را انجــام مـیدهــد؛ بــرای نمونــه مـیلــوان گفــت کــه
«لقــدیم ب ـکَ در جملــه «ب ـکَ عرفت ـکَ» بی ـانگرایر اســت کــه خداشناس ـی از خــود خداونــد
ازمی شود» (سرو )11 6971،
 –2-3کاربرد ادات شرط

وجه شرطی یکی از موارد وجـه التزامـی اسـت کـه امـام بـا انتخـابی گاهانـه و درسـت،
از ادات شـر  ،متناسـ

بـا م تـوایی کـه در صـدد اراژـة ن اسـت ،اسـتفاده مـیکنـد و ایـر

استفادة ایشان همسـو بـا کلـام الهـی اسـت؛ چـرا کـه گفتـار و اندیشـة امـام (ع) لجلّـی کلـام
و ی است.
در مــورد کــاربرد هری ـک از ادات شــر میلــوان گفــت کــه ««لــو» ــر

شــر

یــر

جازمی است که بـر امتنـاع جـوان بـه خـاطر امتنـاع شـر دلالـت میکنـد» (ی قـون1111،
 )111و «گوینــده ،هنگــامی «إن» شــرطیه را بــه کــار میبــرد کــه بــه واقــع شــدن شــر در
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«إذا» کـه در چیزهـایی اسـت ما مـیشـود کـه

گوینــده ،بــه وقــوع نهــا در ینــده یق ـیر دارد»( .عرفــان 131 6911 ،و  )137امــام (ع) در
دعــای ابــو مزه یمــالی از ادات شــر مختل ـ

ازجملــه إن ،لــو و إذا اســتفاده کردهاســت

«لــو نَهَرلَنــی مــا بَر ـتُ مِــر بابِـکَ و لــا کَفَفـتُ عــر لملّقـکَ»« ،فَوَعزّلـکَ لــو انتهرلنــی مــا
بَر تُ مِـر بابِـکَ و لـا کَفَفـتُ عـر لملّقـکَ»« ،إذا رنیـتَ مولـای ذنـوبی فَزعـتُ و إذا رنیـتُ
کَرَمَ ـکَ طَمِ ـتُ»« ،إن کــانَ قــد دنــا نجلــی و لــم یقَرّبنــی من ـکَ عملــی»« ،إن وکَلتنــی إل ـی
نفسی هَلَکتُ»«إن عَفوتَ فَخیرُ را ِمٍ و إن عرّبتَ فَ یرُ رالمٍ».
کــاربرد ایـر ــرو

از جانـ

امــام ،بــه صــورت دقیـق صــورت گرفتهاســت؛ در جملــه

«لــونهرلنی» بیــان میکنــد خداونــد ر ــیم و رژــو

از طــرد کــردن بنــده خــویش امتنــاع

میکند و ایر کاربرد «لـو» در راسـتای م نـای اراده شـده از «لـو» میباشـد چـرا کـه مناجـات
کننده اعلـام مـیدارد کـه طـرد کـردن ،عملـی اسـت کـه از پروردگـار رسو

سـر نمیزنـد و

واقــع نمیشـود؛ ایشــان در بیـان گناهکــار بــودن خــویش و کــریم بــودن خداونــد از ــر
شــر «إذا» اســتفاده کردهاســت کــه قط یـت و تمیـت خــود را بــه گناهکــار بــودن خــویش
نشــان دهــد و بخشــایش پروردگــار کــریم را بیـان کنــد؛ جملــالی کــه بــا ــر

«إن» همــراه

هستند شـک و لردیـد گوینـده را نشـان مـیدهنـد؛ چـرا کـه بـه بخشـیده شـدن یـا مسـت ق
عــران بــودن مخلــو  ،اطمینــانی نیســت و خــو

و رجــا همیشــه همــراه دمــی اســت و

همچنــیر «إن» در جملــالی بــه کــار رفتهاســت کــه الــت ســرگردانی انســان را در ل ظــه
مـردن نشـان دهـد و سـرانجامِ ـا دمـی را در هالـهای از شـک پوشاندهاسـت و ایـرگونـه
کــاربرد «إن» هــم در راســتای کــاربرد عمــومی «إن» ی نــی بیــان لردیــد اســت و بــه نظــر
میرسد که در ایر بخش عدولی از ن و م یار صورت نگرفتهاست.
 -3-3طول جملهها

در لایــة ن ــوی ،جملــهها بســیار مــورد لوجّــه قــرار مــیگیرنــد و «ســاختمان ن ــوی
جملــه ،در شــکل گی ـری ســبک ،نقــش مهمّ ـی بــر عهــده دارد .می ـانگیر واژهه ـا در جملــه،
کولــاهی و بلنــدی جمل ـهها ،روابــو جملــهها بــا هــم ،ســادگی و پیچی ـدگی ،هــمپــایگی و
وابســتگی نهــا ،لنــوع ســبکی را پدیــد مــی ورنــد .و بــر اســام را بطــة دســتوری میــان
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جمل ـههای هــر مــتر ،چهــار نــوع ســبک ن ــوی را میلــوان متمــایز کــرد ســبک گسســته،
ســبک هــمپایــه ،ســبک وابســته ،ســبک متّيــل و لودرلــو»( .فتــو ی)111 – 171 6931 ،
یک متر وقتـی از جملـههای بلنـد لشـکیل شـود ،سـبکی رام را رقـم مـیزنـد و بـرای فهـم
ن به درنـ

و لأمّـل بیشـتری نیـاز اسـت و بـرعکس ،فراوانـی جملـهها کولـاه و منقطـع در

ســخر ،باعــل شــتان ســبک ،ســرعت اندیشــه و هیجــان انگیــزی مــیشــود و جملــههای
مرکـ ِ لــو درلــوی پیچیـده ،رکــت ســبک را کنــد مـیکنــد .ســبکهای مقطّـع و پرشــتان،
عــاطفیلــر و ســبکهــای مرک ـ  ،برهــانی و منطق ـیلرنــد .دعــای ابــو مزه یمــالی بیشــتر،
دارای جملات کولـاه و منقطـع اسـت و ایـر نـوع ازجملـهها در مقایسـه بـا جملـات بلنـد و
طولــانی از بســامد بالــالری در مــتر برخــوردار اســت؛ جمل ـههای یــرت ا ل ـ

هــم پای ـه

بوده و در انشایی یا خبری بـودن بـا یکـدیگر الّ ـاد و هـمخـوانی دارنـد؛ ازایـررو جملـات
م مولـاخ بــه یکــدیگر عطـ

شــده و زنجیـرهای از جملــات منقطــع و هــم پایـه را بــه وجــود

وردهانــد کــه ای ـر امــر موج ـ

پوی ـایی و شــتان بخش ـیدن بــه ســبک ،هیجــان انگی ـزی و

ســرعت بالــای اندیشــه شــده اســت .در زبــان عرب ـی دو جملــه اگــر از نظــر خبــری و ی ـا
انشایی بودن یکسـان باشـند و در م نـا بـا هـم مـرلبو باشـند ،بـه وسـیله ـر
وصل میشوند؛ مـا در ایـر دعـای شـری

اسـتفاده از ـر

«و» بـه هـم

«و» را زیـاد مشـاهده مـیکنیم؛

ماننــد ایـر جملـهها «اج ـلل لــی مِــر همّــی وکربــی فرجـاخ و مَخرج ـاخ و اج ـلل مَــر نرادنــی
بســو ٍ مِ ـر جمی ـعِ خلق ـکَ ل ـتَ قــدمی و اکفنــی ش ـرَّ الشّ ـیطانِ و ش ـرَّ السّ ـلطانِ وس ـیئات
عملی و طهّرنـی مِـر الـرنونِ کلّهـا و نجرنـی مِـر النّـار ب فـور و »...و «لُيـی ُ بر متـکَ
الشـررِ قلبـی و
مَر لشا و لهـدی بکرامتـکَ مَـر ل ـ ُّ فَلَـکَ ال مـدُ علـی مَـر نقّیـتَ مِـر ّ
ل ـکَ ال م ـدُ عل ـی بس ـوِ لســانی» بــهطورکلی در ســاختار ن ــویِ دعــای ابــو مزه یمــالی،
بسامد وصـل بـر فيـل ارج یـت دارد و لبـه وصـل و جملـههای کولـاه ـاکی از ارلبـا
ایر ساختار با سطآ وایی متر و در پی ن با ساختار کلی دعا است.
 -4-3نوع جملهها (اسمیه و فعلیه)

در دعــای ابــو مزه یمــالی جملــههای اســمیه در کنــار جملــههای ف لیــه و انشــایی
متناس

با میمون و م توای اراژـه شـده اسـتفاده شـده اسـت؛ جملـه اسـمیه افـاده یبـوت و

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

611

دوام مــیکنــد و بســامد بالــای جمل ـههای اســمیه در ای ـر دعــا ،متناس ـ

شماره هفدهم

بــا س ـیا و مفهــوم

عبارتها و کاملاخ مطابق با م تـوای ن اسـت و بیـانگر ایـر نکتـه میباشـد کـه ـا خـو
مناجات و درخواسـت رنفـت و بخشـایش در طـو ایـر دعـا یبـوت و اسـتمرار دارد؛ علـاوه
بــر ن در همــیر جملــهها ،اســتفاده از ضــمایر مــتکلم و مخاطــ  ،صــ بت و نجــوای
دوســویه عبــد و م بــود را جلــوه گــر م ـیســازد و بســامد بالــای لکــرار ضــمایر مخاط ـ
سپس متکلم در قیـام بـا ضـمیر ایـ
مخاط ـ

و

در کلـام ،از یـور و اليـا شـدید میـان مـتکلّم و

کای ـت م ـیکنــد؛ اس ـمیه وردن جمل ـههای امــام م ـیلوانــد عجــز ،نی ـاز و امی ـد

داژمی عبد بـه م بـود را متـرکر شـود؛ چـرا کـه جملـه اسـمیه ماننـد جملـه ف لیـه مقیـد بـه
زمــان گرشــته و ی ـا ینــده نیســت .مثــل ای ـر عبــارات «ننــا نرجــو نن لــالَردّنی م رف ـةخ منّــی
ُيـکَ ناژـل ننـتَ کَمـا لَقـو ُ و
برنفتکَ و ر متـکَ إلهـی ننـتّ الّـری لای فیـکَ سـاژل و لاینق ُ
اليـ یرُ الّـری ربّیتَـهُ و
فو َ مـا نقـو ُ» و «إنّـی نعـوذُ بـک مـر الکسـل و الفشـل و »...و «ننـا ّ
ننا الجاهل الّری علّمتَهُ وننا الیا ّ الّری هَدَیتَهُ و»....
 -5-3تکرار منادا

یکــی از عناصــر ن ــوی کــه نقــش چشــمگیری در ســاختار مناجــات دارد ،لکــرار نــدا
اســت .مخاط ـ
للا
صــر

قــرار دادن م بــود و گفــت و گــوی مســتقیم بــا او در مناجــات ،از طرفــی

مـتکلّم اسـت لـا کلـام خـویش را از شـیوههای مکـرر و ملـا ور یـک بیـان گزارشـی
خــارف نمای ـد و از ی ـک ســو پژواک ـی اســت از می ـل و ر بــت مــتکلّم بــه رهــایی از

فشار درونی کـه بـر قلـ

وی عـار

شـده و بـه یـور طلبیـدن کسـی کـه او را دوسـت

دارد و او را مــورد نــدا قــرار دادهاســت لــا منــادا را متوجّــه درد و رنــل خــویش کنــد.
اسلون نـدا ،در ایـر دعـای شـری

زیـاد وجـود دارد و علـاوه بـر ایـر کـه نـدا در سراسـر

ای ـر دعــا خودنمــایی میکنــد ،امــام (ع) دعــا را بــا نــدا ،ــاز م ـیکنــد «إلهــی لــا لــّدّبنی
رضـنی مِـر ال ـیشِ بِمـا
ب قوبتک ولالمکرل بی فـی یلتـک» و بـا نـدا بـه پایـان مـیرسـاند « ّ
قَسَمتَ لی یـا نر ـم الـرّا میرَ» و در واقـع ،نـدا ،سـر مطلـع و سـر ختـام ایـر دعـا را
لشــکیل م ـیدهــد؛ ــاز دعــا از خداســت؛ ی ن ـی اگرکس ـی بــا او ســخر م ـیگوی ـد ،ابتــدا
خداونــد بــه او چن ـیر اذن و شــوقی دادهاســت و خداونــد ،مــردم را چنــان فری ـده کــه دل ـی
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مشــتا بــه او داشــته باشــند و از ســخر گفــتر بــا او لــرّت ببرنــد و در همنشــینی بــا او
ا سام اشباع و رضایت روانـی کننـد .در واقـع نـدا جـز لفکیـک ناپـریر هردعـایی اسـت؛
چــرا کــه گوینــده ،در مقــام ســخر بــا خداونــدگار خــویش اســت و او را بلنــدمرلبــه یافتــه و
بــرای لوجّــه خداونــد مت ــا بــه بنــده قیــر فرودســت ،بــه دف ــات او را مــورد نــدا
قرارمیدهد .چند نمونة دیگـر از ایـر جملـهها عبارلنـد از «یـا خیـرَ مَـر دعـاهُ داعٍ و نفیـل
مَر رجاهُ رافٍ عظُمَ یـا سـیدی نملـی و سـا عَمَلـی»« ،رنِّ إنَّ لنـا فیـکَ نملـاخ طویلـاخ کثیـراخ إنّ
لنا فیک رجـا عظیمـاخ عيـینار ون ـرُ نرجـو نن لسـتُرَ علینـا»« ،إلهـی ار منـی إذا انقط ـت
بخاصـة ذکـررَ  ....اللّهـمّ نعطنـی
ّ
ُيـنی منـکَ
جّتی وکـلَّ عـر جوابـک لسـانی»« ،اللّهـمّ خ ّ
السّ ة فی الرّز و الأمر فی الـوطر« ،»...یـا مَـر یفـکّ الأسـیرَ و ی فـو عـر الکثیـرَ اقبـلل منّـی
الیســیرَ و اعــ ُ عنّــی الکثیــر» .امــام در اســتفاده از ایــر جملــهها ،ررافــتهــایی وصــ
ناشــدنی را بــه کاربردهانــد؛ بــرای ذکــر ميـادیقی از ن مـیلــوان گفــت در ســه مــورد امــام
ســجاد (ع) از ــر

نــدای «نی» اســتفاده کردهاســت «مــا ننــا ی ـارنّ و مــا خطــری هبلنــی

بفیــلک و ليــدّ ل علــی ب فــور نی رنِّ جلّلنــی بســتررَ» و «فطــا مــا عَفــوتَ عــر
المقيــریرَ» و «بفناژــکَ ن ــوّ
ّ
المُــرنبیرَ قبلــی لــأنّ کرمَــکَ نی رنِّ یجــلّ عــر مکافــات
ر لــی و بجــودرَ نقيِ ـدُ طلبتــی و بکرم ـکَ نی رنّ نســتفتِآُ دعــاژی» ای ـر جمل ـهها ــو
م ــور دعــا و طل ـ

خواســتههای ایشــان م ـیچرخــد و مهملــریر خواســته ایشــان ،کــرم و

عفو پروردگار اسـت .کـاربرد ـر

نـدای «نی» کـه بـرای اشـاره بـه منـادای نزدیـک اسـت

بــه خــاطر ای ـر اســت کــه گوی ـا امــام بزرگــوار ،خــدای ل ــالی را نــارر و اضــر و نزدی ـک
دانسته و درمقام ل لیم به انسان مـی مـوزد کـه دعـا مـیلوانـد انسـان را بـه مرلبـهای برسـاند
که انسان بتواند خـود را درم یـر پروردگـار خـویش ببینـد و بـا او مسـتقیم بـه نجـوا و راز
و نیــاز بپــردازد «مثــل اینکــه امــام (ع) در اینجــا بــا لوجّــه کامــل ،خــود را در یــور
پروردگار یافته و مطلـ

مهمّـی را بـه عـر

مـیرسـاند و بیـان خـود را از ایـرجـا هماننـد

مراکرة یوری از میکنـد و چنـیر مـیرسـاند کـه بـا الـت کاملـاخ مجـروبی و در عـالم
م بّتــی گــرم ،بــا م بــون خــود خلــوت کــرده و چنــیر راز و نیــاز مــیکنــد»( .زمردیــان
شیرازی)611 6911 ،
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 -6-3جملههای انشایی

مت یرهای ن ـوی بـه کـار رفتـه در سـاختمانِ یـک ایـر ادبـی ،لـاب ی از نگـر
ایــر در خيــو

نویسـندة

موضــوع بی ـان شــده لوســو وی م ـیباشــد و بــا بررس ـی ای ـر مت یرهــای

ن وی میلوان پیوند زبـان نویسـنده را بـا دیـدگاه و جهـان بینـی وی روشـر کـرد .گوینـده،
می ـزان قط ی ـت ،لردی ـد ،انکــار و ....خــود را دربــاره مســألهای خــا

بــه کمــک مت یرهــای

ن ــوی ابــراز مــیدارد و «للقّیهــای گوینــده دربــارة یــک موضــوع در «وجــه کلــام» وی
مشخ

میشود .وجهیـت عمومـاخ بـه للقّـی گوینـده از چیـزی یـا عقیـدة وی دربـارة میـزان

درسـتی مفهـوم جملـه اشـاره دارد و عبـارت اسـت از میـزان قاط یـت گوینـده در بیـان یـک
گــزاره کــه بــهطور ضــمنی بــه وس ـیلة عناصــر دســتوری نشــان داده م ـیشــود و بی ـان کننــدة
منظــور یــا قيــد کلــی یــک گوینــده یــا درجــة پایبنــدی او بــه واق یــت یــک گــزاره یــا
باورپـریری ،اجبـار و اشـتیا نســبت بـه ن اسـت( .فتــو ی )111 6931،در ایـر میـان نــوع
ف لهای به کـاررفتـه در یـک مـتر ،مهـم و ل یـیر کننـده اسـت و وجهیّـت بـه طـرز بـارزی
در ف ــل جملــه نمــود دارد .وجــه ف ــل «صــورت ی ـا جنب ـهای از ن اســت کــه بــر اخبــار،
ا تما  ،امـر ،رزو ،لمنـی ،لأکیـد ،امیـد و برخـی امـور دیگـر دلالـت مـیکنـد» (فرشـیدورد،
 )916 6911و «برخــی از پرکــاربردلریر وجــوه ف ــل عبارلنــد از وجــه اخبــاری ،وجــه
التزامی ،وجـه لمنـایی ،وجـه م رفتـی و وجـه عـاطفی»( .فتـو ی )111 6931،در میـان ایـر
وجوه میلوان گفت که وجـه التزامـی کـه شـامل وجـه امـری ،نهـی و شـرطی اسـت و وجـه
لمنّــایی کــه دربردارنــدة خــواهش و لمنّــا و مفــاهیمی همچــون میــل ،امیــد ،دعــا و رزو
اسـت ،در دعــای ابـو مزه یمــالی ،نمــود و بـروز بیشــتری دارد؛ جملـهها و ف لهــای اســتفاده
شــده لوســو امــام (ع) متناس ـ

بــا اســلون دعــا ،بیشــتر بــه صــورت انشــایی اســت زی ـرا

ایرگونه جملهها ،الـات لیـرّع ،التمـام و نیـاز شـدید انسـان بـه خـدا را بیـان مـیکنـد و
امام (ع) در ایر دعـای شـری  ،بـا ل بیـرات مختلـ
در هرعبــارت بــا بیــانی خــا

بـا پروردگـار خـود راز و نیـاز کـرده و

 ،لقاضــای عفــو و بخشــش نمودهاســت؛ گــاهی برســبیل

التمام وگاهی بر وجـه لقاضـا و زمـانی از طریـق لواضـع و فرولنـی وگـاهی هـم بـا ـالتی
شـجاعانه ،خواسـتههای خـود را مسـألت مـینمایـد و مـیخواهـد بـه هـر وسـیله و لدبیرکـه

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی
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کـرده و ارلبـاطی بـرای ایيـا بـه مطلـون و

رسیدن به مقيـود برقـرار نمایـد؛ امـام (ع) تـی در بـه کـاربردن جملـات انشـایی ،دقّـت و
ررافتهای خا
در طل

ِ خویش را به کـار مـیگیـرد؛ مثلـاخ در بخشـی از مناجـاتِ خـود بـا خـدا کـه

ر مـت ،فـران ،ن مـت ،گشـایش در کارهـا و ...از خداونـد اسـت از بـه کـاربردن

ف ــل امــر خــودداری کــرده چــرا کــه «امــر ،درخواســت پدی ـد وردن کــاری از مخاط ـ

بــا

ش ـیوة برلــری جویانــه و وادار کنندهاســت»( ،عرفــان )613 6911،و در عــیر رعای ـت کمــا
ادن و در اوف لواضــع و فرولنــی در برابــر خداونــد مت ــا  ،از اســم اســتفهام «نیـر» اســتفاده
مــیکنــد و درخواســتهای خــود را بــه صــورت اســتفهام عرضــه مــیدارد «نیــر ِســتررَ
الســریعُ نیــرَ ر متُــکَ
الجمیــلُ نیــرَ عَفــورَ الجلیــلُ نیــرَ فرجُــکَ القریــ ُ نیــر یایــکَ َ
الس ـنیةُ نی ـرَ فیــلکَ
الواس ـ ة نی ـرَ عطای ـارَ الفاضــلةُ نی ـرَ مَواهب ـکَ الهنیئ ـةُ نی ـرَ صــناژ ُکَ ّ
ال ظیمُ نیرَ منّکَ الجسیمُ نیرَ إ سانُکَ القدیمُ نیرَ کَرمُکَ یا کریم»
 -4لایة بلاغی (معنایی)

علــم بلا ــت در وهلــه او  ،فک ـرِ مــا را بــه ســوی بیـان و بــدیع ســو مـیدهــد و علــم
سبکشناس ـی در ای ـر لای ـه ،بــه هم ـیر مــوارد م ـیپــردازد؛ منته ـی بای ـد لوجــه داشــت کــه
درسبکشناس ـی همــواره مســأله بســامد مطــر اســت و بــر اســام بســامد بالــای هری ـک از
صــنایع بیــانی ،ســبکهــای مختلــ

ادبــی ماننــد ســبک لشــبیهی ،اســت اری ،نمــادگرا و...

شکل میگیـرد .در ایـر راسـتا لشـبیه ،اسـت اره ،کنایـه و مجـاز ابـزاری هسـتند کـه نویسـنده
به کمک نها کلـام خـود را برجسـته مـیکنـد و بـه ن ویژگـی خـا

مـیبخشـد« .صـنایع

ادبــی و رایــههای بلــا ی از منظــر سبکشناســی دارای نقشــی ف ّــا و دلالتهــای م نــادار
در ســاختار مــتر و چهــارچون زبــانی ن ،متناس ـ

بــا هــد

گوینــده بــوده و زمینــه ســاز

فــرینش لــأییرات ســبکی مختلف ـی در متــون م ـیگــردد»( .فیــل673 6331 ،و  )611ایــر
لای ـه ،ســط ی مــوازی بــا ســطو دیگــر سبکشناس ـی اســت کــه بــا ویژگ ـیهــای وایــی و
ساختهـای جانشـینی و همنشـینی ارلبـا پیـدا مـیکنـد و بـه بررسـی رابطـة میـان لفـ و
م نــا و ســاختار کلمــه و مفهــوم ن م ـیپــردازد لــا ارز

سبکشناس ـی پدی ـدهها را نمای ـان
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مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

شماره هفدهم

سازد .درایر سـطآ ،مبا ـل علـم بیـان و بـدیع م نـوی بـا نگـاهی نـو بـا لوجـه بـه م ـور
همنش ـینی و جانش ـینی ل لی ـل م ـیشــود .برخلــا

بلا ــت ســنتی در بررس ـی اقســام مجــاز،

گروهی م تقدنـد کـه نظـام روابـو زبـانی بـر دو م ـور جانشـینی و هـمنشـینی لکیـه دارد و
هر کلمـه ارز

و دلالـت خـود را از قـرار گـرفتر در نظـام ایـر دو رابطـه کسـ

مـیکنـد.

زبــان ادب ـی بــه مــرور ،م ــانی جدی ـد را مــی فرینــد و لــداعی دیگــر م ــانی از طری ـق ل یی ـر
م نی همزمان با جـایگزینی کلمـات فـ مـیگـردد؛ بـدیر شـکل کـه در یـک مـتر وقتـی
یک لف جـایگزیر لفظـی دیگـر مـیشـود لفـ دوم ،م نـی اولـی را کـه رابطـة م نـایی ایـر
دو را با هم پیوند زده ،در ذهر بـه وجـود مـی ورد .مبا ـل علـم بیـان ی نـی لشـبیه ،مجـاز،
اســت اره وکنای ـه و رای ـههــای ادبــی لیــاد

مقابلــه و مراعــات النظی ـر در دعــای ابــو مزه

یمــالی از بســامد بالــایی برخــوردار اســت و از ایـررو ،ایـر مــوارد ســبکســاز ،در ایــر دعــا
مورد ل لیل قرار میگیرد.
 –1-4تشبیه

لشــبیه ادعــای هماننــدی می ـان دو امــر اســت کــه از چهــار رکــر مشــبه ،مشــبه بــه ،ادات
لشبیه و وجـه شـبه لشـکیل شـده اسـت و وقتـی فقـو مشـبه و مشـبه بـه ذکـر شـود بـه ن
لشبیه بلیغ میگـوییم .راز زیبـایی لشـبیه در هماننـدیهای پـیش بینـی نشـده اسـت کـه ذهـر
دمی را با شگفتی ،درنـ

و للـا

همـراه مـیکنـد کـه منشـأ لـرّت هنـری اسـت .امـام (ع)

در ای ـر دعــا بــرای بی ـان مــد و لقــدیس خــدا و نجــوای عارفانــه و عاشــقانه بــا م بــود و
مســاژل عرفــانی از لشــبیه کمــک گرفتــه و در ایــر میــان ،بیشــتر از لشــبیههای م قــو بــه
م سوم بهره بـرده اسـت؛ چـرا کـه «در میـان فنـون بلا ـت ،هـیچ یـک در مجسـم نمـودن
م انی و ليویرگرایـی مفـاهیم ،بـه پایـة لشـبیه نمـیرسـد؛ لـا نجـا کـه دربـارة ن گفتهانـد
لشبیه ،م نا را نگونه شکار مـیسـازد کـه گـویی مـیلـوان ن را بـا چشـم خـود دیـد و بـا
انگشــتان خــود ن را لمــس نمــود» (م مــد قاســمی )11 6917 ،و ایــر امــر گویــای ایــر
قیقــت اســت کــه نگــاه نافــر و اندیشــة عمــقگــرا و بيــیرت عرفــانی ایشــان از ســطآ
رــاهری و پوســتة م ســوم اش ـیا فرالــر رفتــه و بــه قیقــت و بــاطر م ــار

و مســاژل

عرفــانی نظرداشتهاســت چــرا کــه «کلــامی کــه در ن لشــبیه س ـی بــه س ـی بیشــتر باشــد

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی
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بر مده از ذهنیتی است سـی و نگـاهی بـه پوسـتة م سـوم اشـیا  .ایـر سـبک از بنیـاد بـا
نگــر

کس ـی کــه در نوشــتار

از لشــبیه عقل ـی بــه س ـی بیشــتر بهــره م ـیبــرد متفــاوت

است .لشبیهات سی به سـی ،سـادهلـریر نـوع لجربـة خیـا و بازلـان جهـان م سـوم
در ذهر شاعر است .در سـطآ لشـبیه سـی بـه سـی مّلّـ
را با هم مرلبو میبینـد؛ امـا لشـبیه خیـالی امکـان ليـر

پوسـته و لایـة بیرونـی امـور

خیـالی ،درونـیلـر و شخيـیلـر

اســت از جهــان مــتر در ســبک لشــبیه س ـی»( .فتــو ی 911 6931،و  )917بــرای نمونــه
بــه چنــد جملــه کــه در ن لشــبیه وجــود دارد اشــاره میشــود «اللّهــمّ إنّــی نجــدُ ُســبُلَ
المطال ـ ِ إلی ـکَ مُشــرعة و مناه ـلَ الرجــا ِ الیــک مترعــه و نبــوانَ الــدعا الیــک لليــارخیر
مفتو ــه»« ،ب بـلِ طاعتِـکَ مَـدَدتُ رهبتــی»« ،ول ــت رـلّ عفـوِر قیـامی» و «عبـدُر یقــرعُ
بانَ إ سانِک بِدُعاژِهِ» .در ایر جملـهها مـیبینـیم کـه امـام از لشـبیه عقلـی بـه سـی « ُسـبُلَ
المطال ـ ِ ،مناهــل الرجــا  ،نبــوان الــدعا  ،ب ـل طاعتــک ،ر ـلّ عفــور و بــان إ ســانک»
اســتفاده کردهاســت .امــام (ع) از طریــق مشــابهت ،مفــاهیم ذهنــی و مــبهم مطالــ  ،رجــا
دعــا طاعــة عفــو و ا ســان را بــا م ســوم جلــوه دادن ن بــرای مخاطـ
فهـم کــرده و بـا ليـرّ

روشــر و قابــل

در ب ـد جانشـینی کلــام از رهگـرر لشــبیه بلیـغ ،الّ ــاد و همســانی

در م ــور همنشــینی را نشــان دادهاســت .گوینــده بــا بــرانگیختر عواطــ

و ا ساســات

خواننــده ،او را در فیــای نجــوای عاشــقانه و م نــوی قــرار مـیدهــد و گویـا خواننــده را در
عواط

خـود شـریک مـیکنـد .در واقـع ایشـان ،امـور م نـوی و درونـی را از ـوزه خـود

س ـیات قــرار دادهاســت و بــا وردن صــن ت بلــا ی لشــبیه ب ـیر
خــارف کــرده و در دای ـره ّ
نهــا ادّعــای الّ ــاد و یکســانی نمودهاســت و بــدیر ســان در م ــور افقـی کلــام ،دخالــت و
در م نای کلـام ل ییـر ایجـاد نمودهاسـت .مـتکلّم بـا دخالـت در ب ـد جانشـینی کلـام ،مشـبه
و مشبه به را مساوی دانسته و گویـا بـر ایـر عقیـده اسـت کـه خواسـتهها چـه مـادی و چـه
م نــوی ،راه رســیدن و ارلبــا برقــرار کــردن بــا پروردگــار اســت؛ اطاعــت پروردگــار
ریســمانی اســت کــه دم ـی را از ســقو در پرلگاههــای فلــت و گنــاه نگــه م ـیدارد؛ عفــو
پروردگــار ســایة گســتردة رامــش و ســایش اســت کــه مـیلــوان بــه ن پنــاه بــرد؛ امــام بــا
بیرون کشـیدن کلمـالی کـه در دایـره م نویـات قـرار مـیگیـرد و قـرار دادن نهـا در ـوزه
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س ـیات ،در م ــور لرکی ـ  ،ل یی ـر بــه وجــود ورده و بــه لبــع ن دلالــت و م نــا را دچــار
ّ
ل وّ نمودهاست.
 -2-4مجاز

مجــاز مرســل یکــی از گونــههای فراهنجــاری م نــایی و یکــی از عناصــر برجســته
سبکسازی است و ن اسـت ما کلمـه و یـا کلـام در یـر م نـای اصـلی بـا در نظـر گـرفتر
علاقه یر مشـابهت اسـت .امـام از ایـر رایـه بیـانی در برخـی فقـرات جهـت ليویرسـازی
م سوم مفاهیم بهره برده است
 -1-2-4مجاز مفرد مرسل

«ننا لاننسی نیادیـک عنـدی» نیـادی جمـع کلمـه نیـدی و نیـدی جم یـد اسـت و م نـای
مجازی ن ن مت است چرا کهید ،لت و سب

ن مت است.

«نعتق رقابَنـا مِـرَ النّـار» مـدلو او یـا اصـلی رقبـه ،گـردن اسـت امـا مـدلو یـانوی یـا
مجازی ن ،انسان اسیر بـا علاقـه جزژیـه اسـت و دلیـل بهـره گیـری امـام از ایـر کلمـه ،ایـر
است که ایر اسارت و روانه شدن بـه سـوی لـش را بـه زیبـالریر شـکل بـه ليـویر بکشـد
چــون اوف اســارت ایـر اســت کــه بنــد و ــل و زنجیــر بــر گــردن اســیر افکننــد و او را بــه
مسلخ ببرند.
«فـإن قومـاخ مَنـوا بِألســنتِهم لیَ قِنـوا بـهِ دمـاژهم» .دمــا مجـاز از ننفسـهم اسـت گروهــی
به زبان ایمان وردند لا جانهایشان را نجات دهند.
«خُر عنّـی بأسـماع و نبيـار نعـداژی» مـرا از انتقـام و دشـمنی دشـمنان و بـدخواهانم در
امان بدار .ابيار و اسماع لت دشمنی و بدخواهی است.
همانگونه که مشاهده نمودیـد امـام از مجـاز بـه عنـوان یکـی از بهتـریر ابزارهـای بیـانی
بهره میگیرد لا م نا را روشر مـیسـازد .زیـرا بـه وسـیله مجـاز ،م نـا بـه شـکل متيـ

بـه

صــفت ســی در می یــد بــه گونــهای کــه نزدیــک اســت ایــر صــفت ،م نــا را بــر دیــده
شنوندگان عرضه کند.

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی
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 -2-2-4مجاز مرسل مرکب

سـر و لأسـ
امام در فرازهـای بسـیاری بـرای ارهـار ل ّ
ندامت و یا طل

ر مـت و جـود خداونـد کـه از ن ـرا

استفاده نموده کـه ایـر ،یـک گونـه از مجـاز مرسـل مرکـ

و یـا ارهـار ضـ

و یـا ابـراز

إنشـا اسـت ازجملـههای خبـری
اسـت و بـه چنـد نمونـه اشـاره

میکنیم
اللّهــمُ إنّــی نعُــوذُ بِــکَ مِــرَ الکَســلِ و الفَشــلِ و الهــمِّ و الجُــبرِ و البُخــلِ و ال فلــة و
المسکنة و الفقر و الفاقة
ننا الّری علی سیّدِهِ اجتری ننا الّری عَيَیتُ جبّار السّما ...
ســنی بفِ لــی وَ خَطیئتــی فــال فوُ
ننــتَ إلهــی نوســعُ فیــلاخ و نعظــمُ لمــاخ مِــر نن لقایِ َ
ال فوُ ال فوُ
یارنِّ إنّ لَنا فیکَ نمَلاخ طویلاخ کثیراخ إنّ لَنا فیکَ رجا عظیماخ
بــا لوجــه بــه فیــای دعــا کــه اشــاره بنــده بــه گناهــان و لقيــیرات و طل ـ

ر مــت و

بخشایش خداوند است ،بسامد ایر رایه نسبت به دیگر رایهها کاملاخ مشهود است.
 -3-2-4مجاز عقلی

اسناد ف ـل را بـه چیـزی یـر از نچـه کـه در رـاهر ـا مـتکلّم بـرای ن چیـز اسـت
بــاوجود علاقــه و قرینــه مان ــه ،مجــاز عقلــی گوینــد (عرفــان .)611 6911 ،امــام از ایــر
صن ت ادبی در جاهای مختل  ،مناس

با ر

«نری نیّامی لخـاللُنی» اسـناد مکـر و نیرنـ

خود استفاده کردهاست
و خدعـه بـه ایّـام و روزگـار مجـاز عقلـی و

علاقه ن زمانیت است.
«عَرَضت لی بلیّة نزالـت قَـدَمی» و یـا «رنِّ نناجیـک بقلـ ٍ قـد نوبقَـهُ جرمُـهُ» در ایـر دو
مثا ل زاندن گام و به گـردان هلاکـت افکنـدن بـه بلیّـه و جُـرم اسـناد داده شـده کـه اسـناد
یر قیقی است؛ بلکه ایر دو ،سب

و عامل ل ز

و یا هلاکت هستند.

جلوة بلا ت ایـر عبـارات« ،زبرسـتی و مهـارت در گـزینش علاقـه و پیونـد میـان م نـی
اصـلی و م نـی مجـازی اسـت کـه سـب

شـده سـب

و انگیـزة قـوی در انجـام کـاری و یـا
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بــا م تــوا از

ایر رایه با استادی لمام بهره گرفتهاست.
با نگاهی به انواع مجـاز درمـییـابیم کـه امـام علـاوه بـر ایجـاد نـازر بینـی و ررافـت در
ل ابیر که رو و جـان خواننـده ،بـدان مشـتا میگـردد ،از ایـر رایـه بـرای اییـا م ـانی
و ليویر سازی سی نها استفاده میکند.
 –2-4استعاره

است اره ،لشبیهی اسـت کـه لنهـا یکـی از طـرفیر ن بـاقی مانـده و هـد

ن ،علـاوه بـر

لأکید و مبال ه در یکسانی مشـبه و مشـبه بـه ،برجسـته کـردن کلـام اسـت .در بلا ـت عربـی
دو نوع اسـت ارة ميـرّ ه و مکنیـه وجـود دارد و اسـت ارة ميـرّ ه ،مشـبه بـه را درسـت در
جای مشبه نقـل میکنـد و در واقـع ،ادّعـای الّ ـاد و ایـر همـانی ن دو را مطـر میکنـد و
ابهام ن ،گاهی ن قـدر زیـاد اسـت کـه بـه رمـز نزدیـک میشـود .اهمیـت اسـت اره در کلـام
بــه ـدّی اســت کــه «در مطال ــات ادبـی ،اســت اره را رکــر اساسـی خلاقیـت و نمــود ویـژة
فردیت هنـری مّلـ

مـیشـمارند .سبکشناسـان نیـز اسـت اره را از مهملـریر صـورتهـای

مجــازی مـیداننــد و گــاه ن را بــه منزلــة یـک ســبک ،ردهبنــدی مـیکننــد» (فتــو ی6931 ،
 )961اســت اره در شــکلهــای گونــاگون بــروز پیـدا مـیکنــد؛ وقتـی درر امــور انتزاعـی بــر
پایة امور عینی ،صـورت مـیگیـرد اسـت اره مفهـومی ،ميـدا پیـدا مـیکنـد و وقتـی کلـامی
در گفتار روزمرة مردمِ عـادی ،اسـت اره باشـد اسـت اره قـراردادی شـکل مـیگیـرد و اسـت ارة
نو از بسـو و گسـتر

اسـت ارههای قـراردادی بـه وجـود مـی یـد؛ اسـت ارة کوششـی وقتـی

اســت کــه گاهانــه لولیــد شــود و لزیینــی و زاییــدة انگیــزة بیرونــی باشــد و اســت ارة
جوششــی ،م يــو ناخود گــاه اســت کــه بــه اقتیــای انگیــزة روانــی و ساســیتهــای
شناختی لولید میشود .با نگـاه بـه اسـت ارههای موجـود در دعـای ابـو مزه یمـالی مـیلـوان
گفت کـه بسـامدِ اسـت اره مفهـومی و اسـت اره جوششـی ن بیشـتر اسـت چـرا کـه امـام (ع)
در ایر دعـا مـد ،لو یـد ،طلـ  ،ایمـان ،عفـو و ...را کـه مسـاژلی انتزاعـی هسـتند مطـر
میکند و بـا ليویرسـازیهای سـی کـه نشـان ابتکـار و گیرایـی جمـا را داراسـت در عـیر
اینکــه د هــا را میربایــد و ا ساســات خواننــده را لســخیر مــیکنــد مســاژل را بــه شــکل
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م سوم و قابل فهـم بـه خواننـده منتقـل میکنـد؛ اینـک برخـی از اسـت ارههای موجـود در
ایر دعـا را مـورد ل لیـل قـرار مـیدهیم «فـا فرلى و نلبسـنی مِـر نَظـرِرَ یوبـاخ یُ طّـی علـیّ
التّب ــات» امــام بــا وردن اســت اره ميــر ه اصــلیه در کلمــة یوبــا ،مفهــوم فــران را بــه
َي ـیتُکَ»
صــورت م ســوم جلــوه میدهــد و ی ـا در « رَّنــی ســترُرَ المُرخــی عل ـیَّ فقــد ع َ
امام ،عفو ،گرشت و فـران الهـی را بـه لبـام و یـا پـرده و پوششـی لشـبیه میکنـد کـه بـر
او افکنــده میشــود و زشــتیهــای او را میپوشــاند و از رســوایی و عــران در امــان نگــاه
میدارد .امام در فـرازی دیگـر از ایـر دعـا بـا بهرهگیـری از همـیر وجـه شـبه بـر خلـا

دو

للبسـها» امــام عافیـت را بـه لباســی
مثـا قبلـی ،اســت اره مکنیـه زیبـایی می فرینــد «و عافیـه ُ
لشبیه میکند که لمام وجـود او را میپوشـاند؛ لـازم بـه ذکـر اسـت کـه در للبسـها بـه عنـوان
قرینــه اســت اره مکنیــه ،اســت اره ميــر ه لب یـه وجــود دارد؛ و یـا در جملــه «یســرعُنی إلــی
التویّــ ِ علــی م ارمِــکَ م رفتــی بســ ه ر متِــکَ» امــام ،شــتان در انجــام گناهــان را بــه
جستر و پریـدن بـر روی کارهـای ـرام لشـبیه میکنـد کـه یـک ليویرسـازی سـی زیبـا
برای القای مفهوم مورد نظر است.
«نلقیتَ علیَّ نُ اساخ إذا ننـا صـلَّیتُ» نلقیـت علـیّ ن اسـاخ ،کنایـه از ایـر اسـت کـه مـرا بـه
خوابی سـنگیر فـرو بـردی و کلمـة ن ـام اسـت اره مکنیـه اسـت کـه ن ـام بـه یـک شـی
یقیل و سنگیر لشبیه شده کـه بـر روی انسـان افتـاده و انسـان را بـه زمـیر چسـبانده و لـوان
از جــا بلنــد شــدن را از او گرفتهاســت .و یـا در فــراز «ان ننــا نُقل ـتُ علــی مثـلِ ــالی إلــی
قبــری لــم نمهّ ـدهُ لِرَقــدلی و لــم نفرش ـهُ بال م ـلِ اليّ ـالآِ لِیَ ـج تی» بــا لأییرپــریری از یــه
شــریفه «مَـر بَ َثَنــا مِـر مَرقـدِنا» مــوت را بــه رقــده و ضــج ه کــه بــه م نــای خــوان اســت
لشبیه کردهاسـت لـا یـاد وری کنـد کـه مرگـی کـه سـرانجام زنـدگی دنیـوی ماسـت چونـان
خوابی است که به صورت عینی و م سوم هر شبانه روز ن را لجربه میکنیم.
در «قد خَفَقت فـو َ رنسـی نجن ـةُ المَـوتِ فمـا لـی نبکـی» امـام ،مـر

را بـه پرنـدهای

لشــبیه کــرده و یکــی از لــوازم ن را کــه نجن ــه باشــد ،ورده و اســت اره مکنیــه و لخییلیــه
زیبــایی را فریدهاســت .امــام بــا ایــر ليویرســازی زیبــا ،یــور داژمــی مــر

را بــر بالــای

سر ما به صـورت م سـوم نشـان میدهـد بـه گونـهای کـه نزدیکـی و ا اطـة مـر

را بـه

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

631

شماره هفدهم

خــود ا ســام مـیکنیم .از ســوی دیگــر در «نجن ــة المــوت» قــدرلی کــه در بالهــای پرنــده
وجــود دارد عامــل پیونــد می ـان مســت ارمنه و مســت ارله اســت و ایــر ليــویر را بــاز ســازی
میکند که مر

سب

پرواز از عالمی به سوی عالم دیگر میشود.

در عبــارت «سـیدی عبـدُرَ ببابـکَ نقامتـهُ الخياصـةُ بـیر یـدیکَ یقـرَعُ بــانَ إ ســانِکَ
بدعاژ ـهِ» بــا وردن کنایــه در یقــرع بــان ا ســانک و م ســوم جلــوه دادن مفهــوم دعــا و
لشـبیه ن بـه درکـون خانـه ،در قالـ

اسـت اره ميـر ه ،بیـان مـیکنـد کـه بهتـریر وسـیله

ارلبا بندگان با خدا ،دعا کـردن اسـت و ایـر درکـوبی ،وسـیلهای اسـت کـه صـا

خانـه

را از وجــود ســاژلی در پشــت در مطّلــع مــیکنــد .در جملــه «بِ ـرکررَ ب ـرّدتُ نل ـمَ الخــو ِ
عنّ ـی» همزمــان از چن ـد اســت اره زیبــا بهــره مــیگی ـرد و انــواع مختل ـ

اســت اره را در هــم

می میزد؛ ذکـر بـه ن خنکـی لشـبیه شـده کـه لـش د را فـرو مـینشـاند و ایـر اسـت اره
مکنیه است؛ در نلم الخو

است اره مکنیـه وجـود دارد چـرا کـه امـام ،لـرم را بـه لـش یـا

بیماریای لشـبیه مـیکنـد کـه درد و سـوز

ن ،لمـام وجـود را مـیسـوزاند و در بـرودت،

است اره مير ه وجود دارد چرا که لسکیر به لبرید لشبیه شده است.
بــا نگــاهی اجمــالی بــه ایــر اســت ارهها در مییــابیم کــه ایرهــا ليــویرگر ا ساســات و
عواط

درونی امـام (ع) مـیباشـند و موجـ

لمـایز کلـام ایشـان شـدهاند؛ امـام در واقـع در

بیشتر موارد ،اسـت اره مفهـومی را بـهکـار گرفتهانـد و بـا عینـی و م سـوم کـردن مفـاهیمی
همچــون مــر  ،عافیــت فــران و دعــا ...کــه امــوری ذهنــی و انتزاعــی هســتند صــب ة لــأییر
گراری و اقناع کلام خویش را پررن لر کردهاند.
در برخ ـی از اســت ارههای مکنی ـة موجــود در دعــا مســألة جــانبخش ـی بــه اش ـیا و ی ـا
امور انتزاعی را مـیبینـیم؛ مثـل «وجـه لـأمیلی»« ،نجن ـة المـوت»« ،رنّ نناجیـکَ بقلـ ٍ قـد
نوبقَهُ جرمُهُ»« ،عَرضت لـی بلیـه نزالـت قَـدَمی»« ،قـد سـاقَنی إلیـک نمَلـی» کـه نشـانگر لبـة
عنيــر خی ـا و نی ـز گســتر

و برانگیختگ ـی عواط ـ

انســانی در مــتر اســت کــه موج ـ

لنوّع بخشـی بـه صـورتهای بـی ل ـرّر و ایسـتایی کلـام ،پویـایی و نیـز خیـا انگیـزی ن
شــده اســت و زمینــة ليــویرپردازیهای ادبـی را جهــت بــرانگیختر لوجّـه مخاطـ

و اقنــاع

وی فــراهم مــیســازد و ایــر همســو بــا کارکردهــای اســت اره اســت؛ چراکــه «یکــی از

سا نهم

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی

کارکردهای اصلی اسـت اره بـرانگیختر مخاطـ
به موضـوع جلـ
پــریر

اسـت ،بـه ایـر م نـی کـه لوجـه شـنونده را

مـیکنـد ،باعـل شـور و هیجـان و انگیـزه در شـخ

مـیشـود ،او را بـه

عقی ـده و ی ـا انجــام عمل ـی ی ـا بــه واکــنش دربــارة چی ـزی وا م ـیدارد( .».فتــو ی،

 )993 6931در ای ـر اســت ارهها م ـیبین ـیم کــه رزو (لــأمیلی) و مــر
فــر

639

(المــوت) جانــداری

شــدهاند کــه دارای صــورت (وجــه) و بــا (نجن ــة) هســتند و در دو مثــا ب ــدی

جرم و بلیه به جانـداری مخـو

لشـبیه شـده کـه گـامهـای انسـان را مـیل زانـد و او را بـه

گردان هلاکت میافکند.
 -3-4کنایه

کنایه بلیغلر از ليریآ ،م نـا را بـه ليـویر مـیکشـد و «کنایـه لفظـی اسـت کـه برخلـا
است اره ،هم بر م نای قیقـی و هـم بـر م نـای مجـازی دلالـت مـیکنـد و قرینـه ن صـارفه
اســت نــه مان ــه» (علــوی الیمنــی ،6361،ف  )911 9و در کنایــه ،دخــل و ليــرّ
م ــور لرکیـ

در

و مجــاورت کلمــات ،ل ییـر در دلالــت را بــه دنبــا دارد؛ بــدیر م نــا کــه در

کنایه ،هیچ لفظی به لنهایی جانشـیر لفـ دیگـر نمـیشـود ،بلکـه کلمـات در مجـاورت هـم
قرار میگیرند و موج

ل ـوّ در م نـا مـیشـوند .در ایـر دعـای شـری

امـام (ع) ازکنایـه

بسیار بهره میبرد مانند «بفناژِکَ ن وُّ رَ لـی» کنایـه از ایـر کـه بـر سـتانه درگـاه لطـ

لـو

اقامت میگـزینم «لَـکَ ال مـدُ علـی بَسـوِ لسـانی» کنایـه از شـیوایی و روانـی سـخر «الّلهـمَ
وّ وِزری» کنایه از ایـر کـه گناهـانم را بریـز؛ «الخلـق کلُّهـم عیالُـکَ و فـی قبیـتِکَ» کنایـه
از ایــرکــه همــه فری ـدهها ل ــت اراده و ق ـدرت لــام لــو قــرار دارنــد و ریــزهخــوار خــوان
ن مــت بیکــران لوانــد .امــام س ـجّاد (ع) در ایــر کنایــات همچــون نقاشــی چیــره دســت بــا
بهرهگیری از کنایه ،رزومنـدی بنـدهای را کـه بـا اشـتیا لمـام بـه درگـاه ر مـت الهـی پنـاه
برده و یا انسان پشیمانی کـه از سـنگینی گناهـان بـه لنـ

مدهاسـت بـه صـورت م سـوم

َرضـت لـی بلیـه نسـقطتنی مِـر عینِـکَ» بنـدهای را
به ليویر میکشد .امام با جملـه کنـایی «ع َ
به ليویر میکشـد کـه جایگـاه خـود را در درگـاه ربـوبی از دسـت دادهاسـت و یـا فـراز «وَ
اج ل مَر نرادَنی بسـو ٍ مِـر جَمیـعِ خَلقِـکَ ل َـتِ قَـدمی» کنایـه از طلـ

خـواری و زبـونی
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برای دشمنان ،سودان و بـدخواهان اسـت .درهمـه ایـر کنایـهها ،امـام ،م ـانی را بـه شـکل
چیزهای م سوم جلوه میدهند که گویی خواننده به نها مینگرد.
راز بلا ــت کنای ـه ای ـر اســت کــه بــه شــکله ـای گونــاگون ،قیقــت هم ـراه بــا دلیــل و
قییه میخته با برهـان را بـه خواننـده اراژـه مـیکنـد( .عرفـان )111 6911 ،امـام سـجّاد (ع)
در «لایُ فیــکَ ســاژل و لایُنقيــکَ ناژــل» کــه کنایــه از پایــان ناپــریری و بــیکرانــه بــودن
دریـای جــود و ر مــت خداونــد اســت ،بــا وردن ایــر کنایــه از صــفت یـا نســبت ،خســته
نشــدن خداونــد از درخواســت بنــدگان و نقيــانناپریری خزانــه جــود الهــی را کنایــه از
ر مــت واســ ه خداونــد قــرار دادهاســت و ایــر خستهنشــدن و ایــر نقيــان ناپــریری در
قیقــت دلی ـل بــر جــود و بخشــش خداونــد اس ـت و ایــر فایــده یــا خاصــیت بــه صــورت
شکار در ایر کنایه راهر میگردد.
السـ ه فـی الـرّز ِ و قـرّه ال ـیر فـی الأهـلِ
در فراز «اللّهمَّ نقرَّ عَینی» و یـا «اللّهـمّ نعطِنـی ّ
و المــا ِ و الوَلَــدِ» ،نقــرّ عینــی و قــرّه ال ــیر کنایــه از شــادی و ســرور و رســتگاری و
دســتیابی ب ـه س ـ ادت اســت؛ امــام خنکــی چشــم را کنای ـه از شــادی و ســرور میدانــد و
عرن م تقد است که گریه شـو و شـادی ،سـرد اسـت و گریـه ـزن و انـدوه گـرم اسـت»
(طری ی ،6971 ،ف  9ذیل ماده قرر) پس خنکی چشم دلیل بر شادی د است.
 -5تضاد (طباق) و مقابله

«لیاد یا طبـا جمـع میـان دو لفظـی اسـت کـه لقابـل در م نـا دارنـد؛ لقابـل دو م نـا و
لخــال

ن دو ،از چیزهــایی اســت کــه بــر زیبــایی و ررافــت ســخر میافزایــد» (عرفــان،

117 6911و )111
لیــاد یکــی از پرکــاربردلریر رایــههای بــدی ی اســت کــه امــام ســجاد از ن اســنفاده
کردهاست بهگونهای کـه میلـوان ن را یکـی از عناصـر مهـم سـبکسـاز در دعـای ابـو مزه
دانســت؛ امــام در ایــر دعــای شــری  ،واژگــانی را کنــار هــم قــرار میدهــد کــه در عــیر
همنشــینی و همجــواری ،نــوعی ناســازگاری و لقابــل میــان نهــا برقــرار اســت و کــارکرد
ایــر هنــر ی نــی کنــار هــم نشـاندن کلمــات ناســازگار و هــمگریـز ،برجســته ســازی کلــام و
افزودن بر زیبایی و ررافت سخر است.

سا نهم

سبکشناسی دعای ابو مزه یمالی در دو لایة ن وی و بلا ی
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امــام در ایـر دعــا بــا لوجّـه فیــای دعـا و مقتیــای ســخر ،بــرای نشــان دادن بــدیهــا،
هــا ،گنهکــاریهــا ،پ ـرده دریهــا و زشــتیهــای انســان گنهکــار در برابــر خــدایی کــه

نق ـ

سراسر خوبی ،زیبایی ،جما و ر مـت اسـت ،از ایـر صـن ت بـه زیبـایی بهـره مـیبـرد لـا
ایر لقابل صفات و اف ا بنده و خدا را به ليویر بکشد
ننــتَ المُ ســرُ و ن ــرُ المُســیئونَ  /فتَجــاوز یــا رنِّ عــر قبــیآِ ماعنــدرَ بجمیــلِ مــا
عندرَ /کی َ یَییقُ علـی المُـرنبیرَ مـا وسـ َهُم مِـر ر متِـکَ /ل ـرّنُ مَـر لَشـا ُ بمـا لشـا ُ
کی َ لشا ُ و لَر مُ مَـر لشـا ُ بمـا لشـا ُ کیـ َ لشـا ُ /یـا مَـر یَ فـو عَـر الکثیـرِ اقبـل مِنّـی
الیَسیرَ و اع ُ عنّـی الکثیـرَ .در ایـر فـراز مقيـود از کثیـر ،اعمـا شایسـته و نیـک انـدر و
مقيود از کثیر ،گناهان بسیار است.
الی ـا ُّ الّ ـری هَدیتَ ـه و ننــا الوضــیعُ الّ ـری رَف تَ ـهُ و ننــا
ننــا الجاه ـلُ الّ ـری علّمتَ ـهُ ونن ـا ّ
الخــاژ ُ الّــری نمنتَــه و الجــاژعُ الّــری نشــب تَهُ و ال طشــانُ الّــری نرویتَــهُ و ال ــاری الّــری
الس ـقیمُ
ی ـ ی ُ الّــری قوّیتَ ـهُ و ال ـرّلیلُ الّــری نعززلَ ـهُ و ّ
کَســولَهُ و الفقی ـرُ الّــری ن نیتَ ـهُ و ال ّ
الّری شفیتَهُ و ...
در ایــر فقــرات ،امــام بــه زیبــایی میــان صــفتهای مشــبه مربــو بــه انســان و اف ــا
ر مت خداوند لیاد برقرار کردهاست؛
همان گونه کـه مشـاهده مـیکنیـد لیـاد علـاوه بـر ایجـاد وضـو در القـای م ـانی ،در

ایجاد موسیقی م نوی یـا پنهـان کلـام بسـیار مـّیّر اسـت بـهگونـهای کـه بـر د دمـی مـی-
نشیند.
گاهی امام از ایـر صـن ت بـرای نشـان دادن الـتهـای دوگانـه انسـان اسـتفاده میکنـد
و میفرماید ندعورَ یا رنِّ راهباخ را باخ راجیاخ خاژفاخ.
امام در فراز «اللّهـمَّ ن فـر ل یِّنـا و میِّتنـا و شـاهدِنا و اژبِنـا و ذکرِنـا و ننثانـا و صـ یرِنا و
کبیرِنا رِّنا و مملوکِنا» ،کلمات متیـادی را کنـار هـم قـرار مـیدهـد لـا از خـدا بخواهـد کـه
فران و ر مت خود را شامل ا لمام انسانها بنماید.

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

631

گاهی امام با ررافت خا

شماره هفدهم

بـدون اینکـه کلمـات متیـاد را کنـار هـم قـرار دهـد ،لیـاد

م نایی زیبایی را مـی فرینـد کـه لیـاد در رفتارهـای انسـان در قبـا خـوبیهـای خداسـت
«ننا الّری نمهلتَنی فما نرعویتُ» و یا «سترتَ علیّ فما نست ییتُ»
گاهی امـام از صـن ت مقابلـه بهـره مـیگیـرد و دو یـا چنـد م نـای هماهنـ
و سپس به لرلی

و متناسـ

م انی مقابل نها را می ورد

«خیرُرَ إلینا ناز و شرُّنا إلیکَ صاعد»
«فَإن عَفوتَ فَخَیر را ِمٍ و ان عرّبتَ فَ َیر رالمٍ»
«فَمانَدری ما نشکُرُ نجمیلَ ما لنشرُ نم قبیآَ ما لسترُ»

که همه ایرها علاوه بـر القـای بهتـر م ـانی ،بـر زیبـایی ،نیکـویی و اسـت کام کلـام مـی-

افزاید.
 -6نتیجه

-6دعــای ابــو مزه یمــالی در ل میــد و لقــدیس خداونــد و اقــرار بــه گنــاه و طلــ
بخشایش و ذکر اوصـا
وسیلة ر

خـدای ل ـالی اسـت و جملـههای ایـر دعـا هـمپایـه هسـتند و بـه

ربو «و» به هـم وصـل شـدهاند کـه باعـل پویـایی و شـتان بخشـیدن بـه مـتر

شده است و در ایجاد فیایی عاطفی مّیّر بودهاست.
-1ای ـر جمل ـهها برپای ـة ن ــو م ی ـار عرب ـی شــکل گرفتهانــد و اگــر گــاهی از ای ـر ن ــو
م ی ـار فاصــله گرفتهاســت بــه خــاطر لوجّــه واهمیــت دادن بــه م نــایی خــا

ّ بــوده و در

خدمت هدفی ل لیمی و عرفانی است.
-9کثــرت جملـههای انشــایی در ایـر دعــا متناسـ
مقام پوز

بــا اســلون دعــا اســت چــرا کــه در

و التمام و خواهش است.

-1نــدا کــه جــز لاینفــکّ هــر دعــایی و یکــی از انــواع جملــههای انشــایی اســت در
سراسر دعا وجود دارد چه از ابتدا که با ندا شـروع مـیشـود چـه وقتـی کـه بـا نـدا بـه انتهـا
میرسد و در بخشهایی از دعـا گویـا دعاکننـده نقـدر خـود را بـه خـدا نزدیـک ا سـام
میکند که از ر

نـدای «نی» کـه بـرای منـادی قریـ

اسـت ،اسـتفاده کـرده اسـت؛ چراکـه

گویا دعاکننـده در اوف ل ظـههای عابدانـه و عارفانـه بـا خـدای خـویش خـود را در م یـر
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پروردگار ا سـام کـرده اسـت و ایـر مسـأله یـاد ور ایـر نکتـه اسـت کـه دمـی را یـارای
رسیدن به چنیر جایگاه و شأن و منزلتی هست.
-1کــاربرد جملــات انشــایی گاهانــه و باررافــت خاص ـی صــورت گرفتهاســت بــهطوری
کــه در فــرازی از دعــا از اســت ما اف ــا امــر در جملــه اجتنــان شــده و بــا جملــات
اســتفهامی ،خــواهش و طلـ
طل ـ

خــویش را مطــر نمودهاســت و کــاربرد جملــات اســتفهامی و

و خــواهش از ن اراده کــردن در ای ـر دعــا از جان ـ

امــام ســجاد (ع) بی ـانگر ل ل ـیم

رعایت ادن در م یر م بود است.
-1نــوع لشــبیههای بــهکــار رفتــه در بافــت کلــام امــام (ع) م قــو بــه م ســوم اســت و
امــام (ع) ،از اســت اره و لشــبیه ب ـرای لبیــیر و لوض ـیآ مســاژل انتزاع ـی و عرفــانی اســتفاده
مـیکنــد و بــا ليویرســازیهــای ســی کــه نشــان ابتکــار و گیرایـی جمــا را داراســت در
عیر اینکه دلهـا را میربایـد و ا ساسـات خواننـده را لسـخیر مـیکنـد ،مسـاژل را بـه شـکل
م سوم و قابل فهم به خواننده منتقل میکند.
-7امام در ایر دعا بـا لوجـه فیـای دعـا و مقتیـای سـخر ،بـرای نشـان دادن بـدیهـا،
نق ـ

هــا ،گنهکــاریهــا ،پــرده دریهــا و زشــتیهــای انســان گنهکــار در برابــر خــدایی کــه

سراسر خوبی ،زیبایی ،جما و ر مت اسـت ،از صـن ت لیـاد بـه زیبـایی بهـره مـیبـرد لـا
ایر لقابل صفات و اف ا بنده و خـدا را بـه ليـویر بکشـد کـه علـاوه بـر ایجـاد وضـو در
القای م انی ،در ایجاد موسیقی م نوی یا پنهان کلام بسیار مّیر است.
 -1امــام بــرای ليویرســازی ســی م ــانی و یــا بــرای اراژــه قیقــت همــراه بــا دلیــل و
قییه میختـه بـا برهـان و یـا کتمـان و پوشـیده گـویی بـه دلیـل یـک ضـرورت اخلـاقی و
فرهنگی و یا فشار و اجبار سیاسی از کنایه به زیبایی بهره میبرد.
 -3کــاربرد فراهنجــاریهــای ن ــوی و رای ـههای بلــا ی بــه دعــا جــرابیت ب ـی نظی ـری
بخشیدهاســت و جملــات ،لشــبیهات ،اســت ارات و کنایــههای امــام در راســتای افکــار و
اندیش ـههای نــان و عرفــانِ خاليــانه ایشــان اســت و بافــت کل ـام یــرت در جــای جــای
ای ـر دعــای شــری  ،رن ـ

و بــوی ادب ـی و بلــا ی دارد و امــام (ع) دیــدگاههای خــود را در

مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق)

631

بهتــریر قال ـ

شماره هفدهم

عرضــه مــیدارد و ای ـر ،بی ـانگر نگــاه نافــر و اندیشــه عمــقگــرای ایشــان بــه

قیقت و باطر م ار

و ا کام الهی است.
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دراسة أسلوبیة لدعاء أبي حمزة الثمالي في المستویین الترکیبي و ال ّداللي
المل ّخص
األسلوبیة في مجال التحلیل األدبي تدرس النص في المستویات الخمس :الصوتي ،واللغوي ،والترکیبي،
والداللي (البالغي) ،واإلیدیولوجي .وإن هذا البحث یرمي إلی دراسة هذا الدعاء في المستویین الترکیبي
والداللي وفقا للمنهج الوصفي  -التحلیلي ویقصد اإلجابه إلی هذه األسئلة :کیف تجلت المباحث
النحویة والبالغیة في هذا الدعاء وما هي أهم میزات أسلوب اإلمام فیه .تحمید اهلل وتقدیسه ،واالعتراف
بالذنوب والمعاصي ،واالستغفار ،واالسترحام من المحاور الرئیسة لهذا الدعاء .أما في المستوی الترکیبي
جاءت الجمل علی نسق واحد بحیث أن کل جملة عطفت علی أخری بالواو؛ جاءت الجمل علی أساس
النحو المعیار وإذا تم انزیاح فإنه یخدم المعنی؛ نری فیه کثرة الجمالت اإلناائیة الماتملة علی اللطائف
والدقائق وأیضا کثرة استخدام أسلوب النداء وهذه تناسب جو الدعاء العرفاني .وإن تابیه األمور العقلیة
باألمور الحسیة ،والمجاز ،واالستعارة ،والکنایة ،والمحسنات البدیعیة کالتضاد والمقابلة من أهم مظاهر
االنزیاح الداللي وأکثرها استعماال في هذا الدعاء .وإن اإلمام السجاد یحسن استخدام الصور البالغیة
علی أساس مقتضی الکالم ألن یصور المفاهیم العرفانیة واضحا ملموسا تکاد تعرضه علی عیان السامع
وأن یزید الکالم إقناعا وتأثیرا في نفوس سامعیه .مجمل القول أن الصور البیانیة والبدیعیة قدمنحت النص
حیویة ،وقوة ،وتأثیرا ،وحسنا وقدصورت أفکار وتأمالت اإلمام العرفانیة بأحسن صور.
الکلمات الرئیس ييیة :دراس ةةة أس ةةلوبیة ،المس ةةتوی الترکیبي ،المس ةةتوی الداللي (البالغي) ،دعاء أبي حمزة
الثمالي ،اإلمام السجاد.

