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چکیده

دعایی که از زبان معصوم

نقل میشود ،دارای معنای سرشار وداللتهاای عرااانی و عمیا

است که از پس ظواهر کلمات میتوان به آن دست یاات؛ بنابراین ارتباطی نیرومند بین کالم و معنا
وجود دارد .در بررسی و تجزیه و تحلیل یک اثر ادبی ،باید عناصر آن را برای رسیدن به مقصود که
همان آشنایی با محتوا و پیام آن است ،در نظر داشت .اصوالً مسایلی که در سبکشناسی ترکیبای و
ساختاری یک اثر به آن پرداخته میشود ،تحلیل است نه ارزیابی .در این تحلیل ،پیام ادبی بر مبناای
ساخت و ارم که هر دو جنبۀ معنا و صورت را در بر میگیرد ،مورد نظر است .آنچه در این مقالاه
به بررسی آن میپردازیم برخی از پدیدههای سبک شناسی در سطح ترکیبی در دعاای عرااه اماام
حسین

است و در همین راستا به داللتهای معنایی که این ترکیبات دارند ،اشاره میشود.

واژگان کلیدی :دعای عراه ،امام حسین

 ،سبک شناسی ،سطح ترکیبی ،ساخت و ارم.

 -1دانشیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی hsnabdollahi@yahoo.com
 -2دکتری زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی ،نویسندۀ مسئول hnafice@yahoo.com
تاریخ دریافت1398/05/05 :

تاریخ پذیرش1398/08/19 :
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مقدّمه

حقیقت دعا که همان توجّه ناقص به کامل مطل برای راع نواقص و احتیاجات خود است ،امری
اطری و جبلیّ است ،که الزمۀ آن یأس از غیرح ّ و قطع طمع از مردم و انقطاع از غیراهلل میباشاد.
شناخت انسان بدون شناخت جنبههاى مختلف روحى او ممكن نخواهد بود و یكاى از مهامّتارین و
پیچیدهترین حاالت روحى ،وجود حاالت عراانى او و از آن جمله ،دعا و راز و نیازهاى او با خدای
خود است .همین حالت است که مىتوان آن را نقطۀ اتّصال وجاود آدماى باا متاایزیاک رمااورا
الطبیعه) دانست؛ زیرا دعا جدّىترین ،پاكترین و قوىّترین نحوۀ برقرارى ارتباط انساان باا خاال
حكیم و مهربان است .دعای عراه گنجی از گنجهای معراتی ارزشمند است که مشحون از بصیرت و
هدایت و خشوع و تضرّع به درگاه الیزال احدیّت میباشد.
سبک و شیوۀ هر متن بیانگر نوع تفكّر گوینده و نویسندۀ آن است و هر اثاری نشاانگر ناوعی
سبک است که با بررسی آن ،می توان با طرز تفكّر و اا های اندیشۀ گوینده آشنا شد؛ لااا هماین
امر ما بر آن داشت تا به بررسی سبک و شیوۀ این دعا بپردازیم.
یكی از راه های تجزیه و تحلیل و بررسی ماتن ،در چهاار ساطح آوایای ،معناایی ،ترکیبای و
تصویرپردازی است .این مقاله به سبکشناسی دعای عراه از منظر سطح ترکیبای باه زیبااییهاا و
ارزشهای آن میپردازد و از این طری گوشهای از لطایف و زیبایهایش را آشكار مایساازد .در
این سطح به بررسی چینش و ساختار ترکیبات دعا و به عناصری چون تكرار کلمات ،حاف ،جماع
و ااراد ،مفاجات ،تماثل ترکیبی ،اسلوب استفهام ،اسلوب نفای ،تقادیم ،التفاات ،تعریاف و تنكیار
پرداخته میشود و در ضمن این واکاوی به داللت معنایی آنها اشاره میشود.
 -1ادبیّات پژوهش
 :1-1پیشینۀ پژوهش

مقالهها و پایاننامههای بسیاری در زبانهای عربی و اارسای ساورههاای قرآنای را از ساطو
گوناگون نحوی ،بالغی ،آوایی  ...سبک شناسی کردهاند که از جمله میتوان به "دراسة أسسةبیة أ ة أ
سیرةأص" از نصراهلل شاملی و سمیّه حسنعلیان " ،دراس أسسبیة أ ة أسةیرةأاهف ة " از ماروان محمّاد
سعید عبدالرحمن" ،ظیاهرأسسبیة أوأ ن أ أسیرةأاهنحل" از أسامة عبدالمالک إبراهیم عثماان اشااره
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نمود ،امّا آنچه این مقاله را از پژوهشهای دیگر متمایز و مستقلّ میکند ،پرداختن از منظر سابک
شناسی الیۀ ترکیبی به دعای عراه است.
 :2-1روش و اهمیّت پژوهش

این پژوهش در چهارچوب سبک شناسی انجام شده و روش آن توصیفی -تحلیلی باا تكیاه بار
مطالعۀ کتابخانهای و اسنادی است که در آن ارازهایی از دعای عرااه باا رویكارد سابک شناسای
ترکیبی مورد تحلیل قرار می گیرد و اهمیّت این پژوهش در بررسای نقاش سااختارهای نحاوی و
عناصر تشكیل دهندۀ آن از معراه و نكره ،استفهام ،ضمیر و  ...و داللت بالغی ارازهای یادشاده در
دعای ماکور به منظور القا و انتقال معانی مورد نظر امام حسین

میباشد.

 :3-1پرسشهای پژوهش

 -1ارتباط ساختار و چینش کالم با معنا چگونه است؟
 -2لطایف و زیباییهای دعای عراه از منظر سطح ترکیبی چگونه رخ داده است؟
 -3دالیل معنایی روشهای مختلف ترکیب و ساختار در این دعا چیست؟
 :4-1فرضیّههای پژوهش

 -1ارتباط نیرومندی بین ساختار کالم و معنا وجود دارد.
 -2ساختار و ترکیب در این دعا دارای اهداف و لطایفی است که عاالوه بار موسایقی داخلای
موجب ارزشمند شدن اثر ،قوّت معنا ،صدق بیان ،ااادۀ تخصیص ،زیبایی عباارت ،ساهولت قرا ات
میگردد.
 -3امام حسین

از روش های مختلف ترکیب و ساختار جهت عینیّت بخشیدن به دریااتهای

درونی خود و بیان معانی مورد نظرشان بهره گراتهاند.
 -2دعای عرفه

این دعای شریف در منابع مختلف شیعی؛ از جمله بحاراألنوار ،اقبال االعمال ،اهصةح ة أاهحیة ن ،
البلد األمین ،موسوع کلمات االمام الحسین

نقل شده است .در بحا

اعماال مخصاور عرااه،

مرحوم مجلسی در "بحاراألنوار" آورده است :بشر و بشیر پسران غالب اسدى روایت کردهاناد کاه
بعدازظهر روز عراه در صاحراى عرااات خادمت اماام حساین

باودیم ،پاس باا گروهاى از
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اهلبیت

و ارزندان و شیعیان ،با نهایت خاکسارى و خشوع از خیمۀ خاود بیارون آمدناد و در

جانب چپ کوه ایستادند و روى مبارك خویش را به سوى کعبه نمودند و دستها را برابر صورت
ْ ُ
برداشتند و مانند مسكینى که طعام طلب نماید ،این دعا را خواندند« :سأهح ْمدأهأأبهأاهذىأه ْ سأهقضآئهأدأا عأأ
 »...رمجلسی)225-213/98 :1983 ،
 -3سبکشناسی

سبک ،شیوۀ بیان در گفتار و نوشتار است و به یک اثر ادبای وجهاۀ خاارّ خاود را از لحاا
صورت و معنا القا میکند و آن نیز به نوبۀ خویش وابسته به طرز تفكّر گوینده یا نویسانده درباارۀ
حقیقت میباشد .هر پدیده و اثر ارهنگی ،بیانگر نوع سبک است؛ زیرا در سبک ذهن و زبان آدمی
در گفتار و نوشتار پیوند مییابد .سبک در واقع کنش و واکنش معنی و شكل و گفتار و نوشاتار و
سخن است ،واقعیّت سبک زندگی یااتۀ تفكّر آدمی است .به سخن دیگر سبک شناسی میکوشد باا
بررسی و تحلیل عناصر سخن به اردیّت اندیشهای که به شیوهای خارّ از سخن شاكل داده اناد ،راه
نماید .رعبادیان )15-9 :1372 ،همان طور که امانی سلیمان داود در تعریف سبکشناسی میگویاد:
سبکشناسی کیفیّتی است که آارینندۀ اثر در آن ادات و طری معیّنی را برای بیان مقصود خود باه
کار میبرد ،پس گویا سبک روشی در نوشتن و یا به کار باردن ادوات بیاانی اسات .رداود:2002 ،
)26
سبک در اصطال ادبیّات عبارت از روش خارّ ادراك و بیان ااكار به وسیلۀ ترکیب کلمات و
انتخاب الفا و طرز تعبیر است .سبک به یک اثر ادبی وجهۀ خارّ خود را از لحا صورت و معنی
القا میکند .رشمیسا)207 :1388 ،
به طور کلّی میتوان گفت که سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم مایخاورد .ایان
وحدت از عوامل و مختصّات تكرار شونده ناشی میشود؛ عواملی که نسبتاً آشكار؛ امّاا غالبااً پنهاان
هستند .مهمّترین ویژگیهای روش سبکشناسی ،کشف روابط زبانی در متن ،و کشف پدیادههاای
خاصّی است که ویژگیهای بارز متن را به وجود میآورد و سعی در شناخت روابط این ویژگیهاا
و شخصیّت نویسنده دارد که موادّ زبانی خود را با توجّه باه احساساات او باه وجاود آورده اسات
رهمان )18-6 ،از مجموعه تعریفهایی که در مورد سبک شده است ،این نتیجه به دست میآید که
سبک ادبی ،از ذهن و اندیشۀ نویسنده مایه میگیرد.
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 -4عوامل مؤثّر در سبک

این عوامل در سبک و روش اثر ،تأثیر مستقیم دارد:
 :1-4شخصیّت ادیب

اشخار از لحا اخالق و خلقت و ملكات عاطفی و خیالی و عقلی با هم متفاوت هستند ،طبیعی
است اسلوبهای نوشتاری آن ها نیز با هم مختلف باشد .آنچه در شخصیّت ادیب اثار مایگااارد،
محیطی است که در آن زندگی میکند .دین که قوام حیات روحی به آن بستگی دارد ،نژاد ادیب و
ارهنگ او ا مجموعه معارای که از آن آگاه است ا ،نیز داخل در شخصیّت ادیب به شمار میرود.
 :4-2موضوع

اسلوب با تنوّع موضوعات ،دگرگون میگردد و این مسأله که یک نویسانده از چاه موضاوعی
سخن میگوید ،در انتخاب کلمات و واژهها و عبارات اثر میگاارد .یک شعر که موضوع آن ماد
است با متنی که در هجو یا رثا گفته میشود ،تفاوت دارد .ربوملحم)56-54 :1995 ،
 -5سبک شناسی و بالغت

میان جنبهها و رویكردهایی از سبک شناسای و بالغات عربای نقااطی مشاترك وجاود دارد.
دکترعیاد بیان میکند که اصول سبکشناسی به علوم بالغت باز میگردد و دکتر حسّان نیز بالغت
را که بر تحلیل سبک مبتنی است ،گاهی به نقد علمی نزدیک میسازد و گاهی باه مساایل سابک
شناسی .وی پیوند بین بالغت و سبکشناسی را به وجود رابطهای می داند که علوم بالغت عربای را
وحدت میبخشد و در حوزۀ بررسی سبکها قرار میدهد .دکتر احمد مطلوب نیز دریاات که بالغت
همان سبکشناسی است و راهش را به سوی پژوهشهای نقدی میگشاید .رکوّاز)104 :1386 ،
او پیروان گاشتۀ انون بالغت عربی را به ژرفنگری و بهروری از دستاوردهای جدیاد سابک
شناسی ارا میخواند تا این که اصول آن ،خاستگاه ارزیابی متن و داوری آن باشد .لطیفی هم معتقاد
است که آمیختگی تحلیل شكل و روابط ترکیبی میان واژگان جمله به بررسای جاوهر آن کاه در
اسرار بالغی تجلّی یااته ،نفوذ میکند؛ از این رو بالغت همان دانشی است که به بررسی زیباشناسای
شیوههای بیان زبانی چه در سطح واژهها و چه در سطح ترکیب میپردازد .بنابراین بالغات باه ایان
معنا بسیار به سبک شناسی نزدیک میشود .رهمان)107-105 ،
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 -6سطح ترکیبی سبک

هر متنی از دو جهت شكل مییابد ،یكی از سوی واژگان که اجزای ااردی در روناد آاارینش
ادبی است؛ و دیگری از ناحیۀ ترکیب اجزای آن متن .رهمان )273 ،ترکیب عبارت این گونه شكل
میگیرد که کاتب یا متكلّم بین موادّ خام هماهنگی و تنسی ایجاد مایکناد و آنهاا را براسااس
قوانین نحو و یا انتخاب ادوات تعبیر و بیان ،در کنار هم چیند تا آنجا که شكل انّی آن ا که هدف
از آن ایجاد تواا بین معانی است ا ارجام یابد .سبکشناسی در سطح ترکیبی قاادر مایساازد تاا
سبک یک نویسنده را از نویسندهای دیگر باز شناسیم ،در این سطح به عناصری چون نكره و معراه،
تكرار کلمات ،استفهام ،ضمیر ،صیغههای جمع و مفرد  ...و نیز داللت بالغی آنها پرداخته میشود.
رجمع )149 :2008 ،
 :1-6نکره

بسیاری از نحویان بر این باور هستند که اصل در اسم ،نكره و ارع ،معراه باودن آن مایباشاد؛
زیرا نكره عامّ است و هر عامّی بر خارّ مقدّم ،و دیگر اینکه معراه نیاز به عالمات لفظی و معنویّ
دارد .تعریف و تنكیر از ظواهر سبک شناسی هستند که بر معنا داللت میکنناد[ .بار ایان اسااس
اسمی را که بر چیزی معلوم و معیّن داللت نماید معراه و اسمی که بیانگر چیزی نامعیّن و نامشخّص
باشد ،نكره گویند .راسترآبادی)165/1 :1978 ،
در صورتی که گوینده از زمینههای سببساز تعریف آگاه نباشد ،کلمه به طور حقیقی یا ادّعایی
نكره میآید .اسم نكره دارای درجات و مراتبی است و در حالت اعمّ بودن از غیر خود ،مابهمتار و
پوشیدهتر خواهد بود .در علم بالغت معانی گوناگون برای اسما نكره؛ از آن جمله داللت بر عموم و
اراگیری ،تحقیر و خوار شمردن ،نوعیّت ذکر گردیده است .رهاشمی )1379:115 ،که در ذیال باه
نمونههایی از آن در دعای عراه اشاره میشود:
 :1-1-6داللت بر عموم و فراگیری

ْ
ُ
ْ
ُ
در اراز «لأأاههأَ ْ ُر ُُأولأأَ َْْأَ ْعده ُهأوه ْ سأَمْبهأَ َْْأوهیأاهیمأ ُعأاهبصأ ُ أر»« ،معبودى جز او نیسات

و چیزى با او برابرى نمىکند و چیزى همانندش نیست و او شنوا و بینا است ».کلماۀ شَاىء نكاره
آمده است و همۀ اشیا را چه کوچک ،چه بزرگ ،چه مادّی چه مجرّد ارا میگیرد .و نیاز در ااراز
ْ ْ ْ
ْ
ُْ ْ
نأس ْمةري»« ،مرا در آارینش وجودم گواه نگراتى ،و چیزى از
لأإهأ ِّْأَأ ْأئأاأم ْ أ
جع أ
«ه ْمأتش دنأْأخبقأْأوأه أمأت أ
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کارم را به من واگاار ننمودى» کلمۀ شیئاً داللت بر واگااار نكاردن و قارار نادادن چیازی ،چاه
کوچک و چه بزرگ ،چه سخت و چه آسان مینماید.
ْ
ِّ
ْ
ُ
ْ
ُ
ىأةةهأأور ْحمة أأ
لأخ ْأرأأتقی ُم ُهأأة ْأنأأعبأادک،أونیرأأت ْ دأ أ
نأ أَ أ
ْأهأذُأأاهعش أ أأنصأ بأاأم ْ أ
لأهناأاهب ُ مأأأ أ
در عبارت « ْاجع أ
ُ ُ
ُ
ت ْنش ُرهأا،أوةرَأ أأت ْنزه ةا»« ،خدایا در این شب برای ما از هر خیرى نصیبى قرار ده که میان بندگانت تقسیم
میکنى و نورى که با آن هدایت می نمایى و رحمتى که می گسترانى ،و برکتى که ارو میارساتى»،

کلمات "خیر ،نور ،رحم  ،ةرَة " داللت بر معنای عامّ میکند و از خداوند متعال در خواست ماینمایاد

که از هر نوع خیر و نور و رحمت و برکتی که از جانب او باشد نصیب آنان گرداند.
 :2-1-6تحقیر و خوار شمردن

ْ
نأمنأ أأ َُ ْأمنةْ»« ،و مرا از نطفۀ ریخته شده ردر رحام) پدیاد آوردى».
در اراز « ْاةتد ْعتأخأبق أم ْ أ

کلمۀ "منیّ " را نكره آورده است که داللت بر تقلیل و تحقیر شأن نطفه دارد .و در عباارت «إأهأ ة أ
تقأدأسأرضأا کأسأ ْ أنأَ ُفینأه ُهأعبأ أ ف ْ أَ ُف ُ
ینأه ُهأعبهأم ِّنةْ»« ،خدایا خشنودى تو پاك و منازّه اسات از
اینکه از سوی تو نقص و عیبی یابد ،پس چگونه براى آن نقص و عیبی از ناحیۀ من تواند یااات؟)
کلمۀ "عبأ " نكره است و داللت بار کاوچكی دارد؛ یعنای رضاایت تاو منازّه اسات از ایانکاه
کوچکترین نقص به آن راه یابد و ااعال و گناهان بندگان موجب تغییر آن نخواهد شد.
 :3-1-6نوعیّت

ْ
ْ ُ ِّ
ْ
ْ
ُ
لأخ ْ رأأتقی ُم ُهأأة ْ نأأعبادک،أونیرأأت ْ دىأأةةهأأور ْحمة أأ
نأَ أ
ْأهذُأأاهعش أأنص باأم أ
لأهناأاهب ُ مأأ أ
در عبارت « ْاجع أ
ُ ُ
ُ
ت ْنش ُرها،أوةرَ أأت ْنزه ةا»« ،خدایا در این شب برای ما از هر خیرى ،نصیبى قارار ده کاه میاان بنادگانت
تقسیم میکنى و نورى که با آن هدایت می نمایى و رحمتى که مای گساترانى ،و برکتاى کاه اارو
میارستى» ،کلمات "خیر ،نور ،رحم  ،ةرَ " داللت بر نوعیّت میکند و امام

از خداوناد متعاال در

خواست مینماید تا از هر نوع خیر و نور و رحمت و برکتی که از جانب تو باشد ،نصیب من گردان.
 :2-6معرفه

اسم معراه با بهکارگیری "ال" دارای داللتهایی ،از جمله احاطه و شامول و اختصاار اسات.
رتفتازانی )54-52 :1425 ،که در زیر به نمونههایی اشاره میشود:
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 :1-2-6احاطه و شمول

ْ ُ
«سهح ْم أدأهبهأأاهذىأأه ْ سأأهقضآئهأأدا ةعأ»« ،خداى را سپاس که براى حكمش برگردانندهاى نیست» «وأأهةَأ
ْ ُ
أاهحأ ْأمدأإأهأ أ أوأأسة ِّأدأي»« ،تو را سپاس اى معبود و سرور من» کلمۀ "الحماد" داللات بار تماام حمادها و
ِّ
ْ ِّ ْ ِّ ْ ْ
الأنسأ ی أةب ْأمنأ »« ،و از شر هر جنّ و انسانی مرا ایمان دار ».داللات بار
نأوأأ أ
نأَأ أرأ أاهجأ أ
کماالت دارد« .وأأم أ
ُ ُُ
ُ ُ
ةرا»،
أعبة أیاأَأبأ أ
شمول جنّ و انس دارد و جنس آنها را شامل میشود ُ « .أس ْأبحأانَأأوأأتأعأاهأ ْأتأعأمأاأَأ أقیلأاهظأاهأ أمین أ
«پروردگارا! تو پاكتر و بسیار برتر از آن هستی که ستمكاران دربارۀ تو می گویند ».کلمۀ "الظاالمون"
شامل همۀ ظالمان میشود و جنس آنها را در بر میگیرد و کسی از آنان را استثنا نمیکند.
 :2-2-6اختصاص

ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ب»« ،ای نگهدارندۀ کاروان مصار بارای
خرأج ُأهأمنأأ أاه ُج ِّ أ
أاهق أةرأوأ ُم أ
أاهببد أ
یس أ أ
أاهرأَبأه ُأ ُ أ
اأمقأ ض أ
«َأ ُأ
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ةنأةطةنأ
ینسأم أ
نأسأ أخرج ُأَ أ
در بیابان بی آب و علف و بیرون آورندۀ او از چاهَ« ».أاأم أ
نجات یوسف
ْ
ْ
أاهب ْحةرأهبنة أإ ْسة أرائأ لأ
نأ بةَ أ
أاه ُحیتأ»« ،ای خداوندی که یونس را از شكم ماهی بیرون آوردی»َ« ،اأم ْ أ
ْ ُ
أأنجةاه ْأم»« ،ای توانای مطل که دریا را برای بنی اسرا یل شكااتی و آنان را از ستم ارعاون رهاایی
بخشیدی ».کلمات "الرکب ،الجب ،الحوت ،البحر" با اینکه از پیش به صراحت و آشكارا باهکاار
نراته بودند ،ولی به صورت معراه آمده و این به علّت اختصار داستان دربارۀ آنها است.
 :3-6اسم موصول

موصول ،اسمی مبهم است که تبیین معنای آن ،به جملهای نیااز دارد کاه ابهاام آن را برطارف
میکند و صله نامیده میشود .اسم موصول به دو قسم مشترك و خارّ تقسیم میگاردد رغالیینای،
1434ق .)134/2 :کاربرد این اسم دارای اغراض بالغی همچون تشوی  ،تعظیم شأن ،تحقیر ،تاوبی،،
ابهام  ...است .رهاشمی )111-110 :1379 ،و به عنوان یكی از معارف ،در این دعاا کااربرد بسایار
یااته است .این معراه ،میتواندتفصیل و تعمّ و تصویر و حسن تبیین را به خوبی به تصویر بكشد.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
نألأأَ ْأعبأ ُم ُهأإلأأهیأ»« ،اى آن که
نألأَ ْأع ُبمأماأهیأأإلأأهیأأَاأم ْ أ
نألأَ ْأعب ُمأَ ْأ أهیأإلأأهیأأَاأم ْ أ
در اراز «َاأم ْ أ
جز او نمیداند او چگونه است ،اى آن که جز او نمیداند او چیست ،اى آن که جاز خاودش او را
نمیشناسد ».کاربرد اسم موصول و جملۀ صله به روشنی عظمت را بیان میکند و اگر جاز موصاول
در این باات به کار میرات ،عظمت "هو" شناخته نمیشد.
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در یكی از ارازهای دعا  27جملۀ موصول بهکار راته و بعد از دو سطر دوباره  13جملۀ موصول
ْ ْ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
دیگر «سنتأأاهذيأأمن ْنتأأسنتأاهذيأسنع ْمتأسنتأاهذيأس ْحی ْنتأأ...أسناأاهذيأسأسأتأسناأاهذيأسخطأتأسنةاأاهةذيأ

ُ
تأ« ،»...تو آن خدایی که منّت نهادی و نعمت دادی و احسان کردی  ...من هستم آنکه خطاا
هم ْم أ
کردم و نادانی نمودم و غاال شدم و اشتباه کردم ».این شیوۀ بیان باع

زیبایی و نیز اشاره به دوام و

استمرار دارد ،به دلیل اینکه در جمل صلۀ اعل بهکار راته است و در عبارتهایی که با "أنا الاای"
شروع شده است در واقع توبیخی برای نفس خویش به شمار میرود.
 :4-6نفی

جملۀ دربردارندۀ نفی یكی از الیهها و سطو ترکیبی سبکها است که متكلّم از آن بهره میبرد
و عكس اثبات است و بیشتر با اداتی که نفی را میرساانند؛ از جملاه «لام ،لان ،ماا ،ال» هماراه
میگردد .اگر چه نحویان به طور مفصّل در آن کنكاش کردهاند؛ امّا آنچاه بالغیاون باه آن مای-
پردازند جوانبی است که با معنا و مفهوم مرتبط است .رهاشمی ،همان)225 :
ْ ْ ْ
بیشترین حروف نفی بهکار راته در این دعا ،حرف "لم" است« :لأقائلأأه ْةمأأس ْجتةر ْ أأوأهةمأسعمةلأ
ُسیَأ »« ،و نه گوینده اى هستم که گناه و کار بد نكرده باشمَ« ،».اأم ْنأأه ْمأأَ ْعج ْةلأأعبةْأم ْةنأعص ُ
ةاُأم ْةنأ
ْ
ُُ
ْ
ْ ْ
ْ
خبقه»« ،اى که بر عااب ناارمانان از بندگانش شتاب نورزد« ،».سنةتأاهةذيأسلهةتأاغَ ةارأع ْةنأأقبةی أأ
ْ
سحبائكأأحتْأه ْم ُأَح ُّبیاأسیاكأوأه ْمأَبج ُئیاأإهْأَ ْ ركأ»« ،تو هستى کاه بیگانگاان را از قلاوب عاشاقانت
ُ ْ
ُ
راندی تا جز تو را دوست نداشته ،و به غیر تو پناه نبردهاند»« ،إه أ َلأت ْحبلأأعبأْأأَضبكأأ إ ْنأه ْمأتف ْةنأ
ُ
َض ْبتأعب أ َلأسةاه »« ،خدایا بر من غضب مكن که اگر بر من غضب نكردی من توجّهی نادارم»،
کلمۀ "لم" برای نفی زمان گاشته است و احتمال دارد که به زمان حال متّصل شود رماضی نقلی) یا
از آن منقطع گردد .در عبارت "لم یحبوا سواك " این نفی داللت بر این استبعاد دارد که دوستداران
خداوند جز او را به عنوان محبوب برگزینند.
 :5-6التفات

التفات از پدیدههای بیانی و نوعی از تفنّن در ساختار جمله است که سبکشناسی به بررسی و تحلیال
آن در زبان ادب میپردازد .رطبل )37 :2010 ،این واژه ،در اصل از توجّاه انساان از راسات باه چاپ و
عكس آن گراته شده و منتقل شدن کالم از تكلّم ،خطاب یا غیبت به حالتی دیگر است البتّاه باه شارط
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اینکه بر خالف مقتضای ظاهر باشد .همۀ اهل بالغت با سكّاکی در این مسئله مواا هستند کاه التفاات
نوعی از انواع مخالف با مقتضای حال است .رتفتازانی1425 ،ق )110 :ایان اسالوب مجاالی گساترده باه
گوینده و نویسنده میدهد تا آرا و اندیشههای خود را به طرق مختلف منتقل نمایاد و باعا

بارانگیختن

شنونده شود تا به کالم توجّهی بیشتر نماید .رعبد الرحمن )142 :2006 ،و موجب برطرف ساختن ماللت
و کسالت در اثر پیاپی آمدن صیغهها بر یک روش واحد میگردد .رجمعه)196 :2008 ،
ُ ِّ
ْ ُ
أاهح ْأم أدأهأبأهأو ْحةد ُأُ»« ،تو بر هر چیزی توانا هستی و حمد تنها مخصور
َْأقدأَرأو أ
لأَ ْ أ
"إنأَأعبْأ أَ أ
ُ ِّ
ُ ِّ
ُ ِّ
ْ
ْ
ْ
ةنأ
َْأ،أَأاأم ْ أ
لأَأ ْ أ
َْأوأسأأنتأاهظأاه ُرأهف أ
لأَ ْ أ
َْأ رسأْأَ ُتَأظاهراأ أ أَ أ
لأَأ ْ أ
تو است»« ،سأنتأاهأذأيأتع أرأتأإهْأ أ أَ أ
ْ ُ
أاهع ْ أرشأَ ْأبأاأ أذاتهأ»« ،و تویى که خود را در هرچیز به من شناسااندى ،پاس
استیأىأةر ْ أحمأانأ أتهأأ صار أ
ْأ
تو را در هرچیز نمایان دیدم ،و تویى نمایان براى هر چیز ،اى که با رحمت گساترده و رحمانیّات
خود بر همه عالم چیره گشتی تا آنکه عرش روجود امكانی در سطو اناوار) وجاوبی و ذاتایات
پنهان گشت ».مالحظه میشود که امام

ابتدا به لفظ مخاطب آغااز مای کنناد "أنات ،تعراات،

ارأیتک ،أنت" و بعد از آن با ضمیر غایب ،و در کلمات "استوی رضامیر هاو مساتتر در اعال)،
برحمانیته ،ذاته" کالم از مخاطب به غایب انتقال پیدا نمود.
ْ
ِّ ْ
ْ ُ ُّ
ُ
ُُ
نأسقالأع أْرت أ...أوأَةرأذنیة أوأةأب أغن أطببت أوأأنصرن أعبْأعدويأ...أوأإ أنأسعدأنعمَأوأمننةَأ
«َأاأم ْ أ
ُ
وأَ أرائأمأمنحَألأأس ْ أحص ا»« ،اى که لغزشم را نادیاده گراات  ...و گنااهم را آمرزیاد ،و مارا باه
خواستهام رساند و بردشمنم پیروز گرداند  ...و اگر نعمتها و بخششهای بیکرانت را بشامارم باه
شمارش در نیاید ».انتقال از ضمیر غایب در اعلهای "أقال ،غفر ،بلغ و نصر" باه ضامیر مخاطاب
"ك" دراسمهای "نعمک ،مننک ،منحک" که هر دو به خداوند متعال بازمیگردد.
ْ
ْ ُُ
ُ
ُ
ْ
أاه ُج ُحیدأوأق أدأَدواأ أن ْأعمتهأَأأَبینأر ْألق ُهأوأَ ْأع ُبةدونأَ ْ ةر ُأُأ
نأة ْأعدأطیل أ
إست ْأنقذأاهیأحرةأأم ْ أ
نأ ْ أ
در اراز «َاأم ْ أ
ئأَاأةأدأ َُعألأأنأدأأهَأَاأدائماألأنأةادأهةَأ»« ،اى آن که ساحران روزگار موساى
...أَاأسهبأ ُهأَأاأسهبأ ُهأَاأةدأ ُ أ
را از ورطۀ هالکت رهانید ،پس از سالیان طوالنى که در انكار ح ّ بودند ،و با به سر بردن در نعمت
او رزقش را میخوردند .ای خدای یكتا ،ای خدای یكتا ،ای پدیدآورندۀ بیسابقه ،ای آنکاه مثال و
مانندی نداری ،ای ذاتت ابدی و جاودان که هرگز انا و نیستی نپایرد ».انتقالی از ضمیر غایبی است
که در اعل استنقا و اسمهای "نعمته و رزقه و غیره" وجود دارد به ضمیر مخاطب در کلمۀ "لاک"،
که مرجع ضمیر همه خداوند متعال میباشد.
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 :6-6تکرار

وظیفۀ مهمّ تكرار ،یاری رسانی به نظام داخلی نصّ میباشد .یكی از دالیال برجساته و شااخص
تأکید ،ااهام و ابالغ است و با تكرار برخی کلمات میتوان به داللت نصّ پی برد .تكارار کلماه باا
پژواکی که در ذهن پدید میآورد ،مصدر تداعی و الهام مفاهیمی چند میگردد و با ایجاد موسایقی،
در نفس گیرنده اثر میگاارد؛ زیرا یكی از مظاهر زیبایی و جمال کاالم اسات .رابوعاامود:2009 ،
 )286 -285در زیر به نمونههایی اشاره میشود:

تكرار "حتّی إذا" قبل از بیان تاکّر نعمت عالوه بر اینکه عامل ربط سااختاری اسات ،باعا
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ُ
أالأنعةامأ»« ،تاا
تأناطقأاأة أاهفَلمأسأتم ْأمتأعأبأْأأسةیاةَ أ
اأإست أب أ
ایقاع و موسیقی نیز به شمار میآید« :حتأْأإذ أ
ْ ْ ُ ْ
تأ أطرتة أوأ
اأإَتمأب أ
آنگاه که آغاز به سخن کردم نعمتهاى کاملت را بر من تمام کردى»« ،حتأْأإذ أ
ْ ْ
إعتدأهتأم أرتة »« ،تا آن هنگام که آارینشم را کامل کردی ،و تاب و توانم را معتادل گردانیادی»،
أ
ْ
ُ
ْ
اهنقأمأ»« ،تا وقتی که همۀ نعمتها را بر من کامل
أاهنعمأأوأأصرأتأع ِّأنْأ أَلأأ ِّأ
«حتأْأإذاأسأتم ْأمتأعأبأْأأجأمأ ع ِّأ
نمودى ،و تمام بالها را از من بازگرداندى ».این تكرارها در نهایت روانی آمده است و به اصااحت
کالم خللی وارد نمیسازد.

تكرار "وما +اعل ماضی" در ارازی از دعا اازون بر موسیقیدار کردن کاالم ،باعا پیوناد و
ْ
ْ
ْ
ةاأإَةتملأعبأ ْ ةهأت ُ
ةدريأ...أومةاأحیتة ُهأ
ةام ُی ُرأص أ
اتّصال جمالتی که نعمتهای الهی را یادآوری میکند« :م
ْ
ُ
ْ
ْ
اغ ْ أرضأم ِّنة »« ،آنچه را قفسه سینهام
ْأذهأَأسأَأ ُام أأرضاع أوأماأسقبتأأ أ
اأإنتیجأعب أ
ضَلع أ...أوأم أ
َراس ُ أسأ أ
و غضروف های دنده هایم در برگراته  ...و چیزهایی که رغشاها و پردهها) در ایّام شیرخوارگى بر
آنها بااته شده ،و آنچه ربار سنگینی که) زمین از من بر پشت خود برداشته است».

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

خواستار ستر و پوشش خداوند و در دیگری طالب نصارت و یااری او اسات و در هار دو حالات
ْ ُْ
ُ ُ
ُ ُ
ْ ْ ُ
أاهم أغبةیة نأ»،
ص ُرکأإَأاىأهف ْأنتأمةن أ
أاهم أةضیح نأوأأه ْأیلأن ْ أ
اسلوب سلبی است« .ه ْأیلأس ْأت ُرکأإَأايأهف ْأنتأمن أ
«اگر یارى تو نبود هر آینه من از شكست خوردگان بودم و اگر پرده پوشی ات بر مان نباود ،بای

گمان از رسواشدگان شمرده میشدم ».که نه تنها واژۀ "لوال " تكرار شده ،بلكه سیاق و اسلوب هار
دو جمله همانند است.

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

اسلوب اسم موصول که دربردارندۀ صفاتی است که نسبت به مخلوقات دارد و با ذکر این صفات ،از
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ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
خداوند اموری را درخواست میکند« :سنتأاهذيأست ْرتأسنتأاهذيأَة ْرتأسنتأاهذيأسقبتأ...أسنتأاهةذيأ
ْ ْ
ْ
سع ْنتأسنتأاهذيأسَدتأسنتأاهذيأنص ْرتأ»« ،تو آن هستی که پوشانیدی و بخشیدی و گاشاتی  ...تاو
آن هستی که یاری کردی و تأیید نمودی و نصرت بخشیدی ».و باز تكرار کلمۀ "أنا"  14مرتبه در

بخشی دیگر از اراز و معرّای این "أنا" با صفاتی که گوینده باا یاادآوری آنهاا بخشاش و عفاو
ْ ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ُ
ت»،
خداوند را میطلبد« :سناأاهذيأسسأتأسناأاهذيأسخطأتأسناأاهذيأهمأ ْأمتأسناأاهذيأج بةتأسنةاأاهةذيأَةبة أ
«من آن هستم که گناه گردم و خطا نمودم و جهالت ورزیدم و غاال شدم».
 :7-6استفهام

استفهام عبارت از طلب علم و درخواست معرات و شناخت چیزی با ادوات همراه اسات کاه از
قبل معلوم نمیباشد .استفهام با توجّه به شكل طلب بر سه گونه است -1 :همزه گااهی بارای طلاب

تصوّر بهکار میرود و گاهی برای تصدی ؛ " -2هل" برای طلب تصادی کااربرد دارد؛  -3دیگار
ادوات اقط برای درخواست تصوّر رهاشمی )71 :1379 ،ابن وهب کاتاب اساتفهام را باه دو قسام
تقسیم نموده ،نخست پرسش از امری که علم و آگاهی به آن نداری و آن استفهام حقیقی اسات ،و
دیگری پرسش از هرچه از آن آگاه هستی و آن استفهام غیر حقیقی رو مجاازی) اسات .رجمعاه،
 )232 :2008علمای بالغت به معانیای که از غرض اصلی استفهام خارج و از طری سیاق و قاراین
اهمیده میشوند ،عنایت دارند .رهمان)237 ،
اسلوب استفهام یكی از اشكال تنوّع در سبک است که در این دعا با ادواتی مختلف چون متای،
کیف و همزه خود را نشان میدهد؛ امّا آنها با عدول از معنای اصلی بار اساتفهام حقیقای داللات
ندارد ،بلكه بیانگر اغراضی دیگر ررویكردهای مجازی) هستند و از آنجا که این اسالوب انفعاال و
اثری روحی را پدید میآورد ،هدف از بررسی آن شناسایی خوارّ و معانی بالغی است که از طری
ُ ُّ
ْ
لأعبأ ْأَأوأمتْأة ُع أدتأأحأتأْأ
حتاجأإهأْأدهأ لأَد أ
ادوات ویژهاش به شنونده منتقل میشود« :متْأَ ْأبتأأحأتأْأت ْ أ
ُ ُ
ُ
تفینأاآلثأ ُارأهْأاهأتأ أتیصلأإأهأ ْ ةَأ»« ،چه هنگام پنهان بوده اى ،تا نیازمند به گواهی باشى که بار تاو
داللت نماید و چه وقت دور بودهاى تا آثار و نشانهها راه رسیدن و دستیابی به تو باشاند ».در ایان
اراز لفظ استفهام "متی" که به وسیلۀ آن از زمان ،چه ماضی و چه مضارع پرسش میشود ،از هادف

طلب اهم ا معنای حقیقی ا خارج میگردد و بر انكار داللت مینماید؛ زیرا امام

انكار غیبات و

عدم حضور خداوند را میکند چه رسد به اینکه نیاز به دلیل و راهنما باشد و نیز دوری و بعاد او را
منكر میشود چه اینکه آثار و نشانهها و پدیدهها او را به خداوند متّصل میسازند.
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ْ ْ
ْ
ةر»« ،خدایا چگونه تصمیم بگیرم و حاال
أَ ْأ ألأس ْأعز ُمأوأسأأنتأاآلم ُ أ
أاهقاه ُرأو أ
«إأهأ أ أَ ْأ أسع ُّأزأوأسأأنت أ
آنکه تو چیرهاى؛ و چگونه عزم خود را جزم نكنم با اینکه تو دستوردهندهای ».کاربرد استفهام در
این اراز داللت بر تعجّب و شگفتی دارد .امام

با شگفتی میپرسد که چگونه من خود را عزیز و

قاهر بدانم در حالی که تو تنها قاهر و مسلّط هستی و چگونه اراده نكنم که اوامر تو را انجام دهم باا
آن که تو امرکننده هستی .البتّه این اراز میتواند بر استفهام انكاری نیز داللت کند .در اراز « َ ْ ة أأ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ُ
ستیسلأأإه ْ كأأةماأهیأمحالأس ْنأَصلأإه ْ كأس ْمأَ ْ أسَفیأإه ْ كأحاه أوأهةیألأَخةةْأعب ْ ةكأس ْمأَ ْ ة أست ْةرجأ ُمأ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ةمقاه أوأهیأم ْنكأةرلأإه ْ كأأس ْمأَ ْ أتخ ِّ ُبأآماه أوأه أقدأو ةدتأإه ْ ةكأس ْمأَ ْ ة ألأت ْحی ُةنأس ْحةیاه أوأةةكأ
ْ
ت»« ،چگونه به چیزی راقری) که رسیدنش ربه درگاه قدسی) تو ناشدنی است ،توسّال جاویم و
قام أ
چگونه از احوال خود بر تو شكایت کنم ،در صورتی که بر تو پوشیده نیسات ،یاا چگوناه ساخنم
ترجمان ردرونم) برای تو خواهد بود در حالی که آن سخن آشكارا از تو به سوی تو باز مایگاردد
راز آن سخن آگاه هستی) و چگونه احوال مرا نیكو نگردانی و برپا داشتن و قیام آن به تو اسات؟»
غرض از استفهام بیان تعجّب است ،و نیز میتواند مفید استفهام انكاری باشد.
ْ
ُ ُّ
ْ
یدأوأه ْ أیأجح أدتأَاأم ْأیلىأَ ْأنة ُعن أَ ْأ أوأسأنأْأذهأَأأوأج أیارح أَأب أاأَاهدأةأعبْأ»« ،انكار
ْأاه ُج ُح ُأ
«وأماأعی أ
گناه و ناارمانی کجا؟ اگر انكار کنم ،ای موال و سرور من! آن انكار به حال من سودی نخواهد داشت،
چگونه از سرکشی خود سود یابم در صورتی که همۀ اعضا و جوارحم بر هر چه کاردهام باه یقاین و
بیگمان شاهد و گواه هستند ».این استفهام بر استبعاد داللت دارد ،یعنی بعید و دور است کاه جحاد و
انكار برای من سود بخش باشد در حالیکه جوار من همگی بر ضدّ من شهادت میدهناد .و در ااراز
ُ ِّ
ْ ُ ُّ
أَأب أاأنع ُمَأع ْأنديأوأأةفأب ةاأعصة ْأ ُتَأ»« ،آیا تمام نعمتهایت نزد من نیست و من با وجود تماام
«سأهأ أس أ
آنها از تو ناارمانی کردم ».غرض از استفهام تقریر است نه استفهام حقیقی.
 :8-6مفاجات

مفاجات شیوهای است که بر پایۀ آن داستان مسیری معیّن را میگاراناد و در طایّ ایان مسایر
مقدّمات به گونهای چیده گشتهاند که مسیر ،روند طبیعی خود را دنبال میکند ولی ناگهان لحظااتی
نادر تجلّی می یابد که گیرنده با امری خالف انتظارش روبهرو میگردد و راهای جدیاد را ااراروی
خود می یابد که سبب دهشت و شگفتی میگردد و اثر این تعجّب بر اشخاصی اثر میگااردکاه در
این واقعه شرکت داشته و با این حادثه روبهرو شدهاند و یا به آنها منتقل گشته است .رعبدالرحمن،
)124 :2006
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در این دعا قصصی ذکر شده که درآن نتایج غیرمتوقّع و نامنتظره وجود دارد و دارای تاأثیر مثبات و
ار بخش است و هدف از ذکر این قصص ،تاکّر احسان و نیكیهای خداوند متعال بار بنادگان خاارّ
خود است که هرگز قطع نمیشود و در اوج دشواریها و سختیها از آنها دستگیری میکندَ« :ة ُ
اأمقة ِّ ضأ
ْ
ْ
ُ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
اهر َْبأه ُ ُ
اأراد ُُأعبةْأَ ْعقةی أة ْعةدأان ْأاة ضةتأ
یس أ ْأاهببدأاهقةرأو ُمخرج ُهأمنأأاه ُج ِّبأوجأاعب ُأهأة ْعدأاه ُع ُبیدَة أأمبفةاأَة أ
ْ
ُّ ْ ْ
ىأإأْأة أراهأ مأأع ْنأذ ْةح ْأاةنهأة ْعدأَبرأس ِّةنهأو نةآَأ
ع ْ نأ ُاُأمنأاه ُح ْزنأ ُ یأَظأ مأَأاأَأاَ أاهض ِّرأواهببیأىأع ْنأا َُّی أو ُم ْمیكأَد ْ أ
ْ ْ
ْ
ُ
ُع ُمرُأَأاأمن ْ
أاستجأا أهزَرَأاأ یهبأه ُهأَ ْح أْأوه ْمأَد ْع ُهأ ْردأاأوحأ دأاأَأاأم ْنأسأخرج ُأَینسأم ْةنأةطةنأاه ُحةیتأَةاأم ْةنأ بةَأ
ِّ
ْاهب ْحرأهبنأْأا ْسرآئأ لأ ا ْنجأ ُاه ْمأوجعلأ ْرع ْینأو ُج ُنید ُُأمن ْأاه ُم ْغرقأ نأَأاأم ْنأسأ ْرسل ِّ
ةراتأةة ْ نأَةد ْىأر ْحمتةهأَةاأ
أاهرَأا ُأمبش أ
ْ
ْ ُُ
ُ
ْ
م ْنأه ْمأَ ْعج ْلأعبأْأم ْنأعصأ ُاُأم ْنأخ ْبقهأَأاأمن ْ
أاست ْنقذأاهیح أرةأأم ْنأة ْعدأطیلأاه ُج ُحیدأوقدأَد ْواأأْأن ْعمتةهأَةا َبینأر ْلق ُةهأ
ُ
وأأَأ ْأع ُأب أدونأأَأ ْ ة أرُأُ»« ،ای آماده کنندۀ کاروان براى نجات یوسف در سرزمین بیآب و خشک ،و خاارج
کنندۀ او از چاه ،و قراردهنده اش بر تخت پادشاهى پس از دورۀ بندگی ،اى برگرداننادۀ یوساف
نزد یعقوب

باه

 ،پس از آنکه دو چشمش از اندوه نابینا شد ،و دلش آکنده از غم بود ،اى برطرف کننادۀ

بدحالى و گراتارى از ایّوب

 ،اى بازدارندۀ دستهاى ابراهیم

پیرى و به پایان آمدن عمرش .اى آنکه دعاى زکرّیا
او را یگانه و تنها وا نگااشت ،اى که یونس

از بریدن سر ارزندش پاس از سانّ

را اجابت کرد و یحیى

را باه او بخشاید و

را از دل ماهی به در آورد ،اى کاه دریاا را باراى بناى

اسراییل شكاات و آنان را رهایی بخشید ،و ارعون و لشكریانش را از غرق شدگان قارار داد ،اى آنکاه
بادها را مژده دهندگانى پیشاپیش باران رحمتش ارستاد ،اى که بر عااب ناارماناان از بنادگانش شاتاب
نورزد ،اى آن که ساحران روزگار موسى

را از ورطۀ هالکت رهانید ،پس از سالیان طاوالنى کاه در

انكار ح ّ بودند ،و در عین حال تنعّم به نعمت او رزقش را میخوردند».
ْ
ُ ْ
ْ
ُ ْ
در اراز «َأاأم ْنأقلأه ُهأَفرأىأ ب ْمأَ ْحر ْمنأْأوعظمتأخطأ ئتأْأ ب ْةمأَةض ْةحنأْأورأآنةْأعبةْأاهمعأاصةْأ ب ْةمأ
ْ
َش ْرنأْ»« ،اى که شكرم براى او اندك است ،ولى محرومم نسااخت و خطاایم بازرگ شاد پاس
رسوایم نكرد و مرا رغرق در) ناارمانیها دید ،امّا در میان مردم بیآبرو و شهرهام نسااخت ».شایوۀ
مفاجات وجود دارد؛ زیرا مسیر عادی این است که اگر شكر کم شود ،حرمان نصیب گردد و اگار
خطاها بزرگ شود رسوایی به وجود آید و چنانچه گناهان را ببیناد بای آبارو کناد ،ولای مسایر
پیشبینی نشده و غیر متوقّع جایگزین میشود و راه را به سمت دیگر میکشاند.
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 :9-6جمع و مفرد

تأمّل و درنگ در برخی از صیغههای مفرد و جمع در دعا ،معانی لطیف و نكات بالغی زیبایی را
آشكار میگرداند .در این دعا گاه از مفرد به جمع ،و گاه از جمع به مفرد عدول میکناد کاه ایان
عدول دارای نكات بالغی است« :بَارِكء لِی اِی قَدَرِكَ»« ،مقدّراتت را برایم مبارك گردان ».کلمۀ

"قدر" به صورت جمع بهکار نراته است و این مفرد داللت بر جنس قدر دارد و بیاانگر شامول آن
ْ
أاهفا »« ،و از مصنوعات خاود باه
نأ ُص ْأنعَ أ
میشود .همچنین کلمۀ "صنع" در اراز «وَیأ ْ أرتأه أم ْ أ
حدّ کاای در دسترس من نهادی ».که منظور از صنع کلّ مصنوعات است و داللت بر جانس صانع
ُ
دارد .و در اراز «وأإ ْ أنأس ُعدأأنعمَأوأمننَأوأَرائمأمنحَألأس ْ أحصة ا»« ،اگر نعماتهاا و عطاهاا و
بخششهاى باارزشت را برشمارم هرگز نمیتوانم به شمارش درآرم ».سه اسم جمع نعم و منن و منح
بیانگر جنس نعمت و احسان و عطا است.

ةنأ
کلمۀ ریح در لغت غالباً برای عااب آورده میشود و واژۀ ریا برای رحمت .در ااراز «َةاأم ْ أ
ِّ
س ْأرسل ِّ
ىأر ْ أحمتةه»« ،اى آنکه بادها را مژده دهندگانى پیشاپیش باران رحماتش
شراتأة ْأنأَد ْ أ
أاهرأَا ُأمب أ
ارستاد ».کلمۀ الریا که داللت بر رحمت دارد با سیاق جمله که دال بر بشاارت و رحمات اسات
متناسب میباشد.
اسم نكره در سیاق نفی و آن هم مفرد نه تنها ااادۀ عموم میکند ،بلكه نفی جنس از داللتهاای
ْ ْ ْ
ةنأس ْمةري»« ،و چیازی از اماورم را باه مان واگااار
لأإهْأأَة ْأئأاأم ْ أ
جع أ
دیگر آن است .در اراز «وأه أمأت أ

نكردی ».نفی کلمۀ مفرد "شیئًا" نفی جنس شی است ،بنابراین که نفی قلیل ،نشانگر نفی کثیر باه
شمار میرود.
ْ ْ
ُ ْ
ْ
حن »« ،خطایم بزرگ شاد،
تأخط ئأت أ ب أمأَ أةض أ
کاربرد کلمۀ خط ئ به شكل مفرد در اراز «عظم أ
پس رسوایم نكرد ».جهت سهولت تلفّظ آن است؛ امّا استعمال جمع این کلمه به شكل خطایا ،باع

بروز ناهماهنگی با "یا " متكلّم میشد؛ بنابراین از صیغۀ جمع عدول گردیده است.
 :10-6حذف

باات زبان ردر مسیر اصال ساختار خود) الفاظی را حاف کند که باقیماندۀ الفا بر معنا داللت
داشته باشند و آنگاه شكل نیكو به خود گیرند که منجرّ به غموض در معناا و پیچیادگی نشاود .از
مزیّتهای بالغی حاف آن است که باع

اختصار و ایجاز در کالم میگردد .رجمعه)182 :2008 ،
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حاف مفعول در عبارات «ه ْأسأهقضائهأدا عأولأهعطائهأمانعأ»« ،براى حكام و ارماان او برگردانناده
ُ ِّ ْ
ْ
ْ ُ
ةنأقةلأأ
ت،أَاأم ْ أ
لأن أةسأةماأَیب أ
نأهیأقائمأعبْأ أَ أ
نیست ،و برابر بخشش و عطایش بازدارندهای نباشدَ« ،».اأم أ
ُ ْ
ح ُر ْأمن »« ،اى مراقب بر هرکس با همۀ دستاوردهایش ،اى که شاكر و سپاسام باراى او
فريأ ب ْأمأَ ْ أ
ه ُهأَ أ
ْ
نأس ْأعطةْ»« ،خادایا
نأعةْأوأس ْأوس ُعأم ْ أ
نأسجا أوأس أَر ُمأم ْ أ
اندك بوده ،ولى محرومم نساخت« ،».إنَأس ْ أسر ُعأم ْ أ
توسریعترین پاس،دهنده و بزرگوارترین گاشتکنناده و بخشاایندهتارین بخشانده هساتی ،».اااادۀ

عمومیّت میکند .حاف مفعول اعل "کسبت" به این دلیل است که نفاس هار چاه را کساب کناد،
خداوند نگهبان آن است ،چه عمل خوب باشد چه بد .عدم ذکر جارّ و مجرور اعل "الم یحرمنای" نیاز

برای همین هدف انجام میگیرد و دربر دارندۀ همۀ کارهای نیک و صواب میگردد .که این حاف از
سیاق جمالت قبل که بیانگر شمارش یک یک نعمتها است ،برداشت میشود .حااف مفعاولهاای
ااعال أجاب ،عفی ،أعطی برای یادآوری این نكته است که خداوند همۀ درخواستها را اجابت میکناد
و تمام گناهان و تقصیرها را میبخشد و کلیّۀ نعمتها و رحمتها را اعطا مینماید.
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
توالی ااعال متعدّی در اراز« :سنتأأاهذيأأمن ْنةتأأسنةتأاهةذيأسنع ْمةتأسنةتأاهةذيأسحیةنتأسنةتأاهةذيأ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
س ْجمبتأسنتأاهذيأس ضبتأسنتأاهذيأس َمبتأسنتأاهذيأرلقتأسنتأاهذيأو قتأسنةتأاهةذيأس ْعط ْ ةتأسنةتأ
ْ
اهذيأسَن ْ تأأ« ،»...تو هستى که بخشیدی ،تو هستى که نعمت دادى ،تو هستى که نیكى کردى ،تاو
هستى که زیبا ساختی ،رو) تو هستى که اازون نمودى ،تو هستى که کامل کردى ،رو) تاو هساتى
که روزى دادى ،تو هستى که مواّ نمودى ،تو هستى که عطا ارماودى ،تاو هساتى کاه باینیااز
گرداندی ».دالّ بر عمومیّت و برای حفظ وزن ااصله است.
ْ
اأاهم ْأع ُروفأاهةذيألأَ ْأنقطة ُعأ
گاه اعتماد بر سیاق جملۀ قبل سبب حاف مفعول میشود .در اراز «َاأذ أ

سةةدأا»« ،ای نیكوکاری که خوبیهایش هرگز قطع نشود ،».دلیل حاف مفعول اعل ینقطع عبارت "یا
ذا المعروف" است که نشان دهندۀ مفعول آن؛ یعنی "المعروف" میباشد.
 :11-6تقدیم و تأخیر

تقدیم و تأخیر ،ویژگی بارز کالم و از نشانههای پیشرات اندیشۀ زبانشناختی عربها است که
دارای اواید ،زیبایهای اراوان و دخل و تصرّف گسترده و غایتمند است؛ همیشه زیبایی آن جلاوه
گر و به نكتهای لطیف رهنمون است به شرط اینکه موجب اشتباه نشود و معنا روشن باشد .رکاواز،
)282 :1382
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شكّی نیست که ترتیب لفظی کالم که با درك و هوشیاری صورت گیرد ،ناشی از ترتیب ذهنی
است و اگر این ترتیب ذهنی از میان برود سبب تعقید لفظی میشود .البتّه مراعاات ایان ترتیاب و
تقدیم و تأخیر همراه با سالمت وزن و مراعات موسیقی داخلی موجب ارزشمند شدن اثر ،قوّت معنا،
صدق بیان ،ااادۀ تخصیص ،زیبایی عبارت ،سهولت قرا ت میگردد .هدف از تقدیم و تأخیر در اثار
ادبی وصول به اغراضی است که به خاطر آن عمل ادبی پدید میآیاد و یكای از آنهاا ،تاأثیر در
نفوس گیرنده به شمار میرود .رمسیری)49-43 :2005 ،
در علم بالغت رویكرد اصلی در موضوع تقدیم و تأخیر معانی ،داللتهایی محسوب میشود که
این پدیده در نظام جمله مفید آن است .در این دعا نمونههایی از تقدیم و تأخیر را مییابیم که دارای
اهداف و لطایفی است:

تقدیم ظرف به عنوان خبر در اراز «ه ْأس ُأدونَأظ أ رأوألأ ْأیقَأقدأَرأ»« ،جز تو یاوری نیست و

اراتر از تو قادری نیست ».مفید اختصار است .تنها خداوند به ظهیر و قادیر اختصاار یااتاه تاا
ْ ْ
گمان نشود دیگران هم ظهور و قدرتی دارند .و نیز تقدیم ظرف "إلیک" در عباارت «إأهأ ْ ةَأأسأ أقبأأبنةاأ
قأاصةدأَنأ»« ،تنها به سوی تو با قصد و هدف روکردیم ».مفید اختصار اسات و قصاد و هادف را
مختصّ به خداوند نموده در حالیکه میتوانست بگوید :أقبلنا قاصدین إلیک.
ْ ْ
ْ
ْ
لأس أمع أوأةصريأوارث نأ
أاجع أ
در عبارات "أا ْأجعأبن أسمأ عأاأةص أرا»« ،خدایا مرا شنوا و بینا قرار ده»« ،و أ
م ِّأن »« ،خدایا گوش و چشمم را وارثاان مان قارار ده»َ« ،ةاأس ْسةمعأاهیةامع نأوأسْأةصةرأاهنةاظرأَنأ»« ،ای
شنواترین شنوندگان و ای بیناترین بینندگان» واژۀ سمع بر بصر مقدّم گردیده؛ زیرا اغلب شانوایی بار
ْ
ُ ُّ ُ
ُْ
لأأاوهأئةَأ
أاهةة أؤادأأَة أ
أاهبصةرأو أ
بینایی پیشی گراته ،همانگونه که در آیات قرآنی آمده است« :إنأاهیأ ْأمعأو أ
ُ
ُ
یتط ُعینأاهیأ ْأمعأوأَانی ُاأَ ْأبص ُرونأ» رهود)20/
ی ُئیلأ» راسرا  )36/و یا آیۀ «ماأَانیاأَ ْ أ
َأانأع ْأن ُأهأم ْ أ
ْ ُ
ْ
نأتفبن أإهأْأقرأَبأ أقط ُعن أس ْأمأإهأْأةعأ دأ تج أ ُمنة »« ،خدایا مرا به چه کسی
در جملۀ «إهأ أإهأْأم أ
واگاار میکنی آیا به وابستۀ نزدیک تا با من به دشمنى برخیزد ،یا به بیگانه تاا باا مان ترشارویى
کند ».یا به تقدیم قریب بر بعید از نظر معنا عمی است ،هنگامی که به نزدیكان پناه میبرد ،آنان از
وی میبرند و قطع عالقه میکنند ،چه برسد به بیگانگان که به طری اولی از او دوری میجویند.
رأات و مهربانی خداوند بر همۀ نعمتهای دیگر مقدّم و اساس و سبب بقاای آنهاا اسات تاا
ْ
نأق ْأبلأذهَأر ُؤْأتأة أجمأ ع ُ
أص ْأنعَأوأسیاةَأنعمةَأ أاْأةتةد ْأعتأخأبقة أ
میارماید":وأم ْ أ
آنجا که امام
ُ ُ
ْ
نأمنْأأ َُ ْأمنْأوأس ْ أسف أنتن أ أظبماتأثَلثأأ« ،»...و پیش از آن هم با راتار نیكو ،و نعمت هاى کاملت
م ْأ
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بر من مهر ورزیدى ،در نتیجه وجودم را از نطفه ریخته شده پدید آوردى و در تاریكی هاى سه گانه
ْ
ْ
ُ
ْ
اهةنقأمأ»،
ةرأتأع ِّنةْأَةلأأ ِّأ
أاهةنعمأوأص أ
أاهقدمأأإهْأأحأتأْأإذاأسأتم ْأمتأعبةْأجمأ ةع ِّأ
 ...جای دادی« ،».وأإ ْ أحیانأَ أ
«احسان دیرینهات شامل حال من بود ،تا آنجا که همۀ نعمتها را بر من کامل نمودى ،و تمام بالها
را از من دور گرداندى ».تمام این نعمتها به خاطر احسان و رأات و رحمت ازلی تو به مان باوده
که سببساز مسبّبها به شمار میرود .بنابراین سبب بر مسبّبها و معلولها مقدّم شده است.
نأرلقن أ أَبةري»« ،ای کسی که
نأحةظن أ أصغريأوأَاأم ْ أ
تقدیم صغر بر کبر در عبارت «َاأم ْ أ
مرا در خردسالی پاس داشتی و در بزرگسالی روزیام بخشیدی ».دالّ بر تقدیم زمان دوران کودکی
ْ ُ
بر دوران بزرگی است .همچنین ترتیب ااعال جهل ،غفلت و سهو در عباارت «سنةاأاهةذيأج بةتأسنةاأ
ُ
ْ ُ
ت»« ،من کسی میباشم که نادانی کردم ،من آن هستم که غفلت ورزیادم،
اهأذيأَةأأبتأسناأاهأذيأسة ْأی أ
من آن هستم که سهو نمودم ».نشانگر آن است که خاستگاه سهو ،جهل و غفلت و سرچشمۀ غفلت،
جهل و عدم آگاهی است.
 :12-6ضمیر

کاربرد ضمیر در دعای عراه حضوری وسیع دارد ،به خصور ضمایر خطاب و متكلّم وحده .باا
بررسی ضمایر در این دعا ،روشن میشود که اکثر آن دو در دو محاور قارار دارناد :ذات الهای و
امام

 .حضرت به طور مستمرّ و پی در پی خداوند را مورد خطاب قرار میدهاد و در آن تاالش

میکند تا حبّ و عش خود را نسبت به آن یكتا بیان کند؛ زیرا ذات الهای در وجادان و دروناش
حاضر است .امام حسین

از این ساخت نحوی جهت ایجاد موسیقی و عینیّت بخشیدن باه تجرباۀ

خود و بیان معنای مورد نظر خود بهره گراته است.
ْ ُ
ُ
ُْ ُ ُ
ُ
ُ
حص أآل أؤکأوألأَ أببةَأثنائةَأوألأتفةا أن أعمائةَأ
با تكرارضمیر مخاطب متّصل در عبارت« :لأت ْ أ
ِّ
ْ
ْ
صلأعبْأ ُأمحأمأدأأوأآلأ ُأمحأمأدأأوأسأتم ْأمأعب ْأناأن ْأعمائَأوأسأ ْ أسع أدناأةطاعتَأأ« ،»...عطاهایت به شمارش نیاید ،و
ستایشت جز تو نتواند و نعمت هایت تالاى نگردد ،بر محمّاد

و خانادان محمّاد

درود

ارست و نعمت هایت را بر ما تمام کن و به طاعتت خوشبختی را نصایبمان ارماا» نزدیكای میاان
عاش و معشوق و محو ااصلۀ میان آنان را میتوان مشاهده کرد.
ْ
ُ
ُ
دوگانگی ضمایر "أنا" و "أنت" در عبارت «دع ْأیتَأ أج ْأبتن أوأسئأب ُتَأ أ ْأعط ْأتن أوأرَ ْأبتأإهأ ْ ةَأ
ُ
ْ ُ
رح ْأمتن أوأوث أقتأةَأ نجأ ْأتنة أوأ ز ْعةتأإهأ ْ ةَأ فة ْأتنة »« ،خوانادمت ،پاس پاساخم دادى ،از تاو
درخواست کردم آن گاه عطایم نمودى ،و به سویت گرویدم ،پس به مان رحام ارماودى ،باه تاو
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اطمینان کردم ،در پی آن رهایم ساختی ،و به تو پناهنده شدم ،پس کفایتم نمودى ».اازون بر زیبایی
ساختاری ،بار معنایی نیز دارد.
ْ
ُ
و نیز تكرار  22بار ضمیر مخاطب و  22مرتبه ضمیر متكلّم در اراز «لأأاهأهأالأأسأنةتأس ْةبحأانكأإأنةْأ
ْ
ْ ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
َ ْنتأمنأاه ُم ْیتغةرَنألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأَ ْنتأمنأاه ُمی ِّحدَنألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأَ ْنتأمةنأ
ْ
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ْ
اهخائة نألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأ أَ ْأنتأمأنأأاهیجأأب نألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأَ ْنتأمنأاهةراجأ نألأأاهةهأ
ْ ِّ
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ْ
أاهةراَبأ نألأأاهةهأالأأسأنةت ُأس ْةبحأانكأإأنةْأَ ْنةتأمةنأاه ُم ببة نألأأاهةهأالأأسأنةتأ
الأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأَ ْنتأمن أ
ْ
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ح نألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنةْأ
ُس ْبحأانكأإأنأْأ أَ ْأنتأمأنأأاهیأائبأ نألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأإأنأْأَ ْنتأمنأاه ُمی ِّب ُ أ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
أاغوهأ نأ»« ،معبودى جز تاو نیسات ،از هار
َ ْنتأمنأاه ُمف ِّبرأَنألأأاهأهأالأأسأنت ُأس ْبحأانكأرِّأةْأوأأر ُّ أآةأائْ أ
نقص و بدی پاك و منزّهی من از آمرزش خواهان هستم ،معبودى جز تو نیست ،از هر عیب و بدی
پاك و منزّهی من از یكتاپرستان هستم ،معبودى جز تو نیست ،از هر عیب و بدی پااك و منزّهای
من از هراسندگان هستم ،معبودى جز تو نیست ،از هر عیب و بدی پاك و منزّهی مان از بیمناکاان
هستم ،معبودى جز تو نیست ،تو از هر نقص و بدی پاك هستی من از امیدواران هستم ،معبودى جز
تو نیست ،از هر عیب و بدی پاك و منزّهی من از مشتاقان هستم ،معبودى جز تاو نیسات ،از هار
عیب و بدی پاك و منزّهی من از ال اله الّا اللّه گویان به شمار میروم ،معبودى جز تو نیست ،از هار
نقص و بدی پاك و منزّهی من از درخواست کنندگان به شمار میآیم ،معبودى جز تو نیست ،تو از
هر عیب و بدی پاك و منزّهی ،من از تسبیح کنندگان هستم ،معبودى جز تو نیست منزّهى تو ،مان
از تكبیرگویانم ،معبودی جز تو نیست ،از هر عیب و بدی پااك و منزّهاى تاو پروردگاار مان و
پروردگار پدران نخستین من هستی ».از نظر ساختار و معنا هماهنگی رخ داده است.
 :13-6تماثل ترکیبی

از جمله عناصر نحوی ،عنصر توازن نحوی یا تماثل ترکیبی است و از تكارار شاكل دساتوری
واحد به همراه شكل آوایی یكسان شكل میگیرد ،به عبارت بهتر توازی و توازنی به شمار مایرود
که از تكرار ساخت نحوی ،همنشینی عناصر هم نقش ،به صورت جابهجایی و جانشینسازی عناصار
جمله پدید می آید .گاهی پیوند این جمالت به وسیلۀ حرف عطف انجام میپایرد و موجب همسانی
و هماهنگی میان جمالت میگردد ،با این رویكرد یكی از زیباترین پدیدههاا در ترکیاب اسات و
باع

موسیقیایی گشتن کالم نیز میشود .راخالقی )114 :1377 ،با نگاهی در دعای عرااه مشااهده

میکنیم که در چند جای این دعا انواع توازن نحوی به گونۀ دسته به دسته وجود دارند ،برای مثال:
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ُ ِّ
ْ
ْ
ُُ
ةحن  :بااه
لأصةانعأ :پاداش «ر ِّ أةماأس أطعأ ْأمتن أوسق ْأتن  :پروردگارا «وةةةذنیة أ ةةَلأت أةضة ْ أ
«جاليأ أَ أ
گناهانم مرا رسوا مساز،
به اینکه مرا خوراندى و نوشاندى،
دهندۀ هر سازنده،
ْ
ُ ُ ِّ
ْ
ْ
ْ
ْ
خزنةة  :و بااه
لأقةةانعأ :بااى ر أةماأسأ أَنأتن أوسأقنأتنة  :پروردگارا از اینکه وأةیةةرَرت أ ةةَلأت أ
وأراَ ة أأَةة أ
نیازکنندۀ هر قناعتگر ،بی نیازم ساختى و اندوختهام بخشیدى،
سرشت و باطن من سبكم منما،
ُ ِّ
لأضةارعأ :رحام ر ِّ أةماأس ْأعنْأتنة أوس ْأعزْألتنة  :پروردگاارا از و أةعمب أ َل أت ْأبتبن  :و به عملم
و أراح ُأمأ أَ أ

اینکه یاریام نمودى و عزّتم بخشیدى ».دچارم مكن».
کننده بر هر ناالن».
ُ
ُ
ُ
نأدع ْأیتهأ شةان  :ای کاه
«وهةةیأهبةةدأعیاتأسةةامعأ :او « ةةإ ْ أنأدع ْأیتةةَأسج ْأبتنةة  :پااس اگاار «َأاأم ْ أ
او را خواندم پس شفایم داد،
بخوانمت اجابتم نمایى،
شنوندۀ دعاها،
ْ
ْ ُ
وأهأبف ُر ةةةةةةةةاتأدا ةةةةةةةعأ :و أإ ْ أن أسئأب ُتَ أس ْأعط ْأتنة  :و اگار از تاو وأ ُع ْرأَانةةةةةةاأ فیةةةةةةان  :و در
برهنگی پس پوشانیدم،
درخواست نمایم ببخشایی،
دورکنندۀ بالها،
ْ
وهبدرجات أرا ةعأ :باالبرندۀ وأإ ْ أنأسط ْأع ُتةَأَةف ْأرتن  :و اگار از تااو وأجائعةةةةةةاأ أَةةةةةةبعن  :و در
گرسنگی پس سیرم کردی،
پیروی نمایم قدردانى ارمایى،
درجات و مراتب،
ْ
ْ
ُ
ْ
وهأبجبةةاةرةأقةةامعأ :کوبناادۀ وأإ ْ أنأَف ْأرتَأل أدتنة  :و اگر سپاسگزار وأعطشةةةةةاناأ ةةةةةأ ْأروان  :و در
گردنکشان است».

تو باشم بر نعمتم بیفزایى».

تشنگی پس سیرابم ساختی،
وأذه َلأ أ ةأع أزن  :و در خوار و
ذلّت پس عزیزم نمودی».

ْ
ْ ُ
«وأسناأس أَ دأَاأإأأه أةأسأار َرأص أةح أجبأ ن  :ای خدای من به چینهاى پهنۀ پیشانىام
ْ
وأخ ْ أرقأمیار أنةأی  :و روزنههاى راههاى نفسم
وأخذار َ أمارنأعأ ْأرن ن  :و پرّههاى نرمۀ تیغۀ بینىام
وأمیار أسماخأسمع  :و حفرههاى پردۀ شنوایىام شهادت میدهم».

در جمالت آخر ردیف سوم از ردیف دوم هستۀ مشترك میان آنها از این قرار است :حال +اا
جواب +اعل ماضی و ااعل ضمیر مستتر رهو) +مفعول
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سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه

نتیجهگیری

در بررسی دعای عراه بر اساس سبکشناسی در سطح ترکیبی کاه هادف از آن درك معاانی
دقی و آشنایی با اسلوبهای سخن ،و نیز نشان دادن پیوند بین ذهن و اندیشۀ امام حسین

و بیان

اومیباشد ،این نتایج به دست آمد:
 -1اسلوب التفات به گوینده و نویسنده مجالی واسع را برای بیان آرای خود به طرق مختلف باه
دست میدهد و باع

برانگیختن شنونده میشود تا به کالم ایشان توجّهی بیشتر نمایند؛

 -2تكرار بعضی از واژگان ،پژواکی را در ذهن ایجاد میکناد و اهمیّات مفهاومی و پتانسایل
معنایی آن واژه را در سطح دعا آشكار میسازد؛
 -3استفهام و پرسش در دعا دربسیاری مواقع از معنای حقیقی خود خارج میشاوند و انفعاال و
اثری روحی را ایجاد میکنند ،هدف از بررسی آنها خوارّ و معانی بالغیشان است و دارای معانی
مجازی از جمله استفهام انكاری ،تعجّب و تقریر میباشد؛
 -4تأمّل در برخی از صیغههای مفرد و جمع در دعا ،معانی لطیف و نكات بالغی زیبایی را می-
رساند .در این دعا گاه از مفرد به جمع ،و گاه از جمع به مفرد عدول میکند که ایان عادول دارای
نكات بالغی و برخوردار از داللتهایی همچون جنس ،بشارت و رحمت است؛
 -5آنچه در موضوع تقدیم و تأخیر مطر است ،داللتها و معانیای میباشد که این پدیاده در
نظام جمله بیانگر آن است .در این دعا نمونههایی از تقدیم و تأخیر را مییابیم که دارای اهاداف و
لطایفی است که عالوه بر موسیقی داخلی موجب ارزشمند شدن اثر ،قوّت معنا ،صادق بیاان ،اااادۀ
تخصیص ،زیبایی عبارت و سهولت قرا ت میگردد؛
 -6کاربرد ضمیر در دعای عراه حضوری وسیع دارد ،به خصاور ضامایر مخطااب و ماتكلّم
وحده .امام حسین

از این ساخت نحوی جهت ایجاد موسیقی و عینیّت بخشیدن به تجربه و بیاان

معنای مورد نظر خود بهره گراته است؛
 -7تماثل ترکیبی توازن نحوی است .در این دعا اسلوب یادشده موجب یكساانی و همااهنگی
بین جمالت میگردد که در نوع خود یكی از زیباترین پدیدهها در ترکیاب باه شامار مایرود و
موجب موسیقیایی گشتن کالم میشود.
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