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)ع (ي امام حسین واکاوي معنا و اسلوب در نیایش عرفه  
  

  1نرگس معتمد بارزیلی
  2دکتر امیر مقدم متقی

  چکیده
از جمله نیایش ها و مناجات سرشار از مضامین بلند و واالي عرفانی است که حضـرت امـام حسـین     دعاي عرفه     

  . ر قالب نثري فنی و زیبا بیان داشته اندو بداهت و در نهایت فصاحت و بالغت د طبعي آن را بر پایه)ع(
دیـري   ،زیبایی شناسی مورد مطالعه قراردهـد  منظر ازدر میزان نقد کاربردي و را دعا  چنان چه پژوهشگري این     

قت درگزینش و د ، حسن مطلع،حسن تخلص،حسن ختام-1 :مذکور شود دعاينپاید که متوجه زیبایی هاي ذیل در 
 ادات وصل و ربط و اهتمـام شـدید   يههماهنگی عبارات و ارتباط آن ها به وسیل-2، عبارات و حروف انتخاب واژگان،

 همچـون،  فضایی لبریز از موسیقی و آهنگی دلنشین که در ظرافت هـایی -3 .به تناسب آنها با مقام و مقتضاي حال
بهره گیري از -4 ته می شودنواخ ..و، ترصیع تکرار  ردالعجز علی الصدر، مراعات النظیر، جناس، طباق،موازنه،  سجع،

اقتباس از قرآن واستشهاد به -5به منظور استحکام بخشیدن به کالم مجاز استعاره،کنایه و صور خیال همچون تشبیه،
  .جوانب معنا ٔاستیفاي معنا و پرداختن به همه-7 .گفتار ٔعظمت و شکوهمندي اندیشه و ایده-6 .آن

را بر مبناي نقد کاربردي از زوایاي مختلف مورد بررسی  موضوعاتآن است تا این بر گفتاري که پیش روست           
  .  تبیین نمایددر دعاي مذکور قرار داده و در نهایت گوشه اي از این جلوه هاي زیبایی معنا و اسلوب را 

  )ع(معنا، اسلوب، نقد کاربردي ، دعاي عرفه، امام حسین : واژگان کلیدي 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ھید مدنی آذربایجاندانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ش ١

  ھیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شھید مدنی آذربایجان ٢
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 مقدمه -1
دعاها و نیایش ها و مناجات راهی براي ابراز نیازمندي به خداوند است، هر کسی با زبان و در حد توان خود می      

تواند به درگاه معبود خویش توسل جسته و به نیایش بپردازد؛ اما در این میان مناجات و نیایش هاي ائمه ي اطهار 
حق سرچشمه گرفته است و به نوعی از کالم بشر عادي خارج  به گونه اي عالی و فاخر است و گویی از منبع عظیم

در روز عرفه می باشد که از جمله دعاهایی است که ) ع ( می شود، یکی از آن نیایش ها، نیایش امام  حسین 
خواندنش در روز عرفه سفارش شده است که از محتوایی بسیار با ارزش و بی نظیري برخوردار است؛ این دعاي پر 

ینه اي از معارف اسالمی است که راه خداشناسی و توبه و بازگشت به او را به هر خداجوي مسلمانی می فیض گنج
آموزد  و روح رابه باالترین اوج معرفت می رساند و می توان گفت یک دوره عرفان اسالمی در آن درج است 

است که حق معنا را به تمام و  چنین دعاي پر مضمون و شیوایی، داراي اسلوب خاصی) 857و858: 1389شیرازي، (
  .بنابراین جاي دارد که از نظر اسلوب و معنا مورد واکاوي و تحلیل قرار گیرد. کمال ادا می کند

بدون شک این دعا به دلیل برخورداري از مضامین بلند عرفانی، از همان دوران آغازین اسالم مورد توجه علما و      
لطبع زمینه هاي پژوهشی گسترده اي را فراروي پژوهشگران قرار داده است؛ امروز دانشمندان بسیاري قرار گرفته و با

خیل عظیمی از کتاب ها یا مقاالت یافت می شود که درباره ي این دعا تدوین شده است که از آن جمله به شرح 
 –فهانی شرح دعاي عرفه شیخ زاهدي جیالنی اص –مظهرالغرائب سید خلف الدین حیدر مشعشعی موسوي حویزي 

  :و همچنین به مقاالت زیر نیز می توان اشاره کرد. اشاره کرد...صافی گلپایگانی و ... شرح دعاي عرفه آیت ا
که توسط اکبر ترابی شهرضایی در » آموزه هاي عرفانی دعاي عرفه«پژوهشی با عنوان  .1

  .انجام گرفته است  1389سال 
که » ب حسینی مبتنی بر دعاي عرفهآیین بندگی در نظام تربیت نا«مقاله اي با موضوع  .2

  .صورت گرفته است 1391توسط محمد جواد مکرم سائل در سال 
اما در این میان تا آنجا که نگارنده سراغ دارد هیچ کتابی یا مقاله اي راجع به واکاوي اسلوب و معنـاي دعـاي عرفـه     

  .نیز از همین بعد مشخص می شودنگاشته نشده است و تفاوت و تمایز پژوهش حاضر با کارهاي انجام گرفته 



3 
 

به واکاوي معنا و اسلوب در ایـن دعـاي زیبـا پرداختـه و در      1این پژوهش بر آن است تا بر مبناي نقد کاربردي      
در ابتدا در مـورد نیـایش امـام    . گوشه اي از جلوه هاي زیبایی معنا و اسلوب را در دعاي مذکور تبیین نماید نهایت ،
ورده شده و بعد از آن به حسن ابتدا و موضوع اصلی و حسن انتها پرداخته شده است و سـپس  مطالبی آ) ع(حسین 

در قسمت معنا، استیفاي معنا و استشهاد از قرآن و در قسمت اسلوب، دقت گزینش واژگان و قوت و استحکام اسلوب 
  .و موسیقی اسلوب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

  )ع(نیایش امام حسین -2
آن حالت روحی که میان انسان و معبودش رابطه ي انس ایجاد نموده و او را در جاذبه ي ربوبی قـرار مـی دهـد         

بیابان عرفات همچون رصدگاهی است که رو به بی نهایـت نصـب شـده،    ) 7: 1376جعفري، (نیایش نامیده می شود 
در نقطه اي از ایـن صـحراي ملکـوتی،    .ر داده اندنیایش گران با دوربین هاي مختلفی آن بی نهایت را مورد نظاره قرا

شخصی در دامنه ي کوهی به حالت نیایش در آمده، دل در ملکوت، دست ها رو به آسمان، چشم به آفاق بی کـران  
تمام جهان را به یک سو نهاده، یـا بـه   . گاهی تبسمی از ابتهاج بر لبانش، گاهی دانه هایی از اشک شوق بر چشمانش

ام جهان هستی را به یکباره و به عنوان یک واحد پیش چشم و دل گسترده و بی نهایت پایینی را بـا  عبارت دیگر تم
  بی نهایت باال به واسطه ي دل پاك در تماس نهاده است؛ این شخص که نیایش می کند کیست؟

  :گوینده ي این جمله است که) ع(او فرزند علی بن ابی طالب 
  ».دا را با آن و پیش از آن و بعد از آن دیدممن چیزي را ندیدم، مگر اینکه خ« 

ایـن  . است) ع(این شخص سالک راه حق و حقیقت و عاشق راستین وجه اهللا و رضوان اهللا و لقاء اهللا حسین بن علی 
  .است آن کاروان ساالر شهیدان اصول انسانی و ارزش هاي واالي عالم وجود

ارتباط انسان با خویشتن، با خدا، با ( ملکوتی را در ارتباط چهارگانه  او در این نیایش راه هاي اتصال به اشعه ي      
او در این نیایش زیبا به اضافه ي شکوفایی وصال از عـالم  . براي بشریت بیان می کند)جهان هستی و با هم نوع خود

ادیات ارتباط برقرار اعالي ربوبی می گیرد و به موجودات که در عین خاك نشینی می توانند با عالم پاك از ماده و م
او در عین حال با این نیایش منطقی ترین و واقعی ترین رابطه ي انسان را با خداوند مهربان . کنند، تحویل می دهد

  ).25و  26: همان( توضیح می دهد 
  :این نیایش زیبا دربردارنده ي مضامین فراوانی است که به طور فهرست وار در زیر به آن ها اشاره می شود

  ح و ثناي خداوندمد-
  شهادت به ربوبیت حضرت حق و معاد و بازگشت به سوي او-
  شکر و حمد خداوند در ضمن بیان مسائل مهمی از علوم متعدد-
  ...درخواست امور مربوط به کمال نفس و تعالی روح و -
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  یادآوري تربیت هاي ربوبی و درخواست نیاز-
  اقرار به وحدانیت خدا و تعظیم و تکریم او-
  تراف به کوتاهی و تقصیر به درگاه خداونداع-
  ...ذکر ال اله اال اهللا و بیان حاالت مختلف استغفار و خوف و -
  اظهار بیچارگی و درماندگی و تضرع و زاري-
  صلوات بر خاتم پیامبران-
  در خواست نجات از آتش جهنم-
  بیان توحید خداوند-
  ...و -
  حسن ابتدا ، موضوع اصلی و حسن انتها -3
گوینده باید در سه جاي از سخن خود باریک بینی و ریزه کاري نمایـد تـا سـخنش داراي واژه هـایی گـواراتر،            

طبیبیـان،  (ابتدا، تخلص و موضوع اصـلی، انتهـا   : سبکی زیباتر و معانی اي درست تر باشد، آن سه جاي اینها هستند
می رسد که این دعا داراي متنی است کـه ایـن سـه     با توجه به زیبایی و دلنشینی دعاي عرفه به نظر) 509: 1388

  .مهم در آن به دقت رعایت شده باشد، اکنون به بررسی آن ها به طور جداگانه پرداخته می شود
  حسن ابتدا -3-1

ابتدا آغاز کردن است به سخن با شیوایی و زیبایی آن چنان که گوش و هوش شنونده به آن کشانیده شود، این       
زیباترین نمونه ي ابتدا و سـر آغـاز سـخن آن    ) همان( کردن را حسن ابتدا یا حسن مطلع نیز نامیده اند  چنین آغاز

برتـري،  : براعـت .است که با مقصود گوینده تناسب داشته باشد که در این صورت براعت اسـتهالل نامیـده مـی شـود    
بـر  ) 510: همان(آغاز هر چیزي است نخستین مرتبه ي آشکار شدن هالل است و روي هم رفته به معنی : استهالل

همان طور که از نام نیایش بـر مـی    -؛ نیایش خود را مطابق با موضوع اصلی )ع(همین اساس حضرت سید الشهداء 
با حمد و ثناي خداوند متعال و با بیانی زیبا آغاز نموده است، ایشان در بخش مطلع به حمد و ثنـاي خداونـد    –آید 

ز صفات اختصاصی خداوند متعال را بر می شمارد و آن گاه اقرار می کند به اینکـه خـدایی   پرداخته و شانزده صفت ا
این مطلع با عباراتی بیان شده . جز خداوند نیست و او بی مانند و شنوا و بینا و لطیف و آگاه و بر هر چیزي توانا است

یر قسمتی از مطلع این دعـاي دلنشـین   اینک در ز. که بیانگر اسلوبی فاخر و محکم و داراي موسیقی دلنشینی است
  :آورده میشود

ع ان م ه ائ طَ ع ا ل ع و لَ افد ه ائ ضَ یس لقَ لَّه الَّذي لَ ل دمالْح- ع اسالْو ادوج عٍ و هو الْ ان ص ع نْ ص ه ع نْ ص ا کَ عِ و  -و لَ ائدب اس الْ نَ ج فَطَرَ أَ
ائ نَ الص ه ت کْمنَ بِح تْقَ ع -عأَ ائدالْو هنْد ع یع ض ا تَ ع و لَ ائ ه الطَّلَ ی خْفَى علَ ا ی ورِ        -لَ امِ النـُّ لَ سـ ـرْعِ الْإِ عِ و بِشَ ام ـابِ الْجـ تَ الْک أَتَـى بِ
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عِ ائ ج انُ علَى الْفَ ع تَ س الْم وه و ع ان یفَۀِ ص ل عِ و هو للْخَ اط الس-  ش ائر عٍ و ان ازِي کُلِّ ص ارِعٍج لِّ ضَ عٍ و راحم کُ ان نْزِلُ  -کُلِّ قَ م و
عِ اط النُّورِ الس عِ بِ ام ابِ الْج تَ الْک عِ و اف نَ الْم- ع افر ات ج ر لدل و ع ام س اتوع لدل وه و-     ع ابِرَةِ قَـام بـ ج ع و للْ افـد ات لْکُرُبـل و-  و

ارِعٍ  برَةِ کُلِّ ضَ ع م احارِعٍر لِّ ضَ عۀِ کُ ع ضَرْ افد و- ی ا شَ یرُه و لَ ه غَ ا إِلَ لَ ه فَ لُ دع ی ء- ی ه شَ ل ثْ کَم سی یرُ  و لَ ص ب یع الْ مالس وه و ء
یرُ بِ یف الْخَ ط ی -اللَّ  2) 216 – 95ج : 1410مجلسی، ( ء قَدیرٌ و هو علىکُلِّ شَ

ود عبارات این قسمت با دقت خاص و به زیبایی تمام انتخاب شده اسـت شـروع بـا    همانطور که مالحظه می ش      
که در بخش هاي بعدي به این  –حمد و دقت در گزینش این واژه و عبارات موسیقایی و همچنین استشهاد به قرآن 

  .زیبایی خاصی به آغاز و ابتدا بخشیده است–موارد پرداخته خواهد شد 
  موضوع اصلی -3-2

وضوع اصلی دعاي عرفه همان طور که از نامش بر می آید دعا و نیایش به درگاه باري تعالی و در خواست نیاز م      
با توجه به بررسی دعا چنین به دست آمد که این نیایش به طورکلی از دو بخش تشکیل مـی شـود و هـر    . از اوست

قاله اي مستقل می طلبد از آنجـا کـه   بخش خود داراي بخش هاي متعددي است که بیان و توضیح بخش ها خود م
در هر ) ع(مجال بیان بخش ها در اینجا مقدور نیست لذا فقط به این اشاره می شود که حضرت ابا عبد اهللا الحسین 

بخش با زیبایی خاصی مقصود اصلی خود را بیان کرده اند، مثال در بخش دوم از بخش نخست پس از اقرار به ربوبیت 
ازگشت به سوي او به شکر و حمد خداوند پرداخته و به عنوان گریزي بـه موضـوع اصـلی کـه     حضرت حق و معاد و ب

سپاس نسبت به نعمت هاي الهی و ناتوانی انسان و نیازمندي او و بی نیازي پروردگار می باشـد،  . همان وجوب شکر 
شگفتی هاي عالم خلقت می و ... به بیان مسائل مهمی از علوم متعدد چون علم تشریح و پزشکی و زیست شناسی و 

  :در زیر به بخش مربوطه اشاره می شود. پردازد
کی رغَب إِلَ ی أَ نِّ م إِ ه یک مرَدي -اللَّ ی و أَنَّ إِلَ ب ر نَّک یۀِ لَک مقرّاً ِبأَ الرُّبوبِ هد بِ شْ یئاً  -و أَ بلَ أَنْ أَکُونَ شَ تک قَ مع ن ی بِ ن تَدأْتَ اب

نَ التُّرَابِ -اًمذْکُور ی م ن تَ اف الدهورِ -و خَلَقْ تلَ نُونِ و اخْ بِ الْمرَیناً ل آم اب صلَ ی اْلأَ ن تَ نْ سکَ م أَ نْ -ثُ ناً م اع لْ ظَ ز لَى فَلَم أَ صلْبٍ إِ
مٍ ح ۀِ -ری ال خَ یۀِ و الْقُرُونِ الْ اض امِ الْم ی ادمِ اْلأَ ی تَقَ ف- ی ل ن ج یلَم تُخْرِ ل کطْف ی و لُ تک بِ فَ امِ   -رَأْ یـ ی دولَۀِ أَ ف ی لَ انک إِ سح و إِ
لَک -الْکَفَرَةِ س وا رکَذَّب و كدهضُوا ع ی -الَّذینَ نَقَ نُّناً علَ تَح و نْک فَۀً م ی رأْ ن تَ ج خْرَ نَّک أَ ى      -لَکد هـ نَ الْ ی مـ قَ لـ ب ي سـلَّذل

تَ سرْ ي ییالَّذ ی -ن فْت بِ بلِ ذَلک رؤُ نْ قَ م ی و ن َشأْتَ یه أَنْ ف و- کت مع ابِغِ نوس و کع نْ یلِ ص مبِج-   ی نـ نْ م ی م خَلْق تع تَد اب فَ
نَى ممٍ -ید و لْد نَ لَحمٍ و جِ ی ب اث لَ ات ثَ ی ظُلُم ی ف ن تَ نْ سکَ ی و -ثُم أَ خَلْق ی بِ ن هرْ مرِي لَم تُشَ نْ أَ ئاً می ی شَ لَ علْ إِ ج م تَ ثُـم   -لَ

اً وِیاً س ام ا تَ ی نْ ی إِلَى الد ن تَ ج خْرَ اً -أَ ی بِ ا ص هد طفْلً ی الْم ی ف ن تَ طَفْـت علَـی قُلُـوب      -و حفظْ اً ع یـ ناً مرِ ب نَ الْغذَاء لَ ی م ن تَ قْ ز ر و
نِ اضوی اْلأُ -الْح ن تَ مو کَفَّلْ ائ ح ات الرَّ ه انِّ -م ارِقِ الْجنْ طَو ی م ن َلأْتَ انِ -و کَ ص ادةِ و النُّقْ نَ الزِّی ی م ن تَ لَّمس و-  یم ح ا ر ی تی الَ ع تَ فَ
انُ مح ا ر ی- ام ع ی سوابِغَ الْإِنْ امِ أَتْممت علَ الْکَلَ اطقاً بِ لَلْت نَ تَه تَّى إِذَا اس ح- ی ب ى إِذَا کَملَـت      فَرَ تـَّ امٍ ح ی کُـلِّ عـ داً فـائی ز ن تَ
ی طْرَت ف- تَک ج ح ی لَ ع تب ج ی أَو یرَت لَت سرِ تَد اع و- کت ائبِ فطْرَ جع ی بِ ن تَ ع ور و تَک فَ عرِ ی م ن تَ ملْه ا    -ِبأَنْ أَ مـی ل نـ تَ طَقْ و أَنْ
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نْ م کضر ائک و أَ می س ف أْتر عِ خَلْقک ذَ ائدب-   ک تـاد ب ع و ک تـ اع ی لذکْرِك و شُکْرِك و واجِبِ طَ ن تْ ه ب مجلسـی،  (  3و نَ
  ) 217و  216 – 95ج : 1410

به جرات می توان گفت که در هر بخش از این دعا امام چنان با اسلوبی زیبا و معانی اي جزیل به نیایش پرداخته که 
  .ی را مسحور می کندو راه و روش دعا و نیایش را به همگان می آموزددل هر عاشق کمال جوی

  حسن انتها -3-3
پایان بخشیدنی است زیبا و شیوا به سخن چنان که براي شنونده لذت بخش باشد این چنین پایان بخشیدن را       

هم در بخش اول هم در  )ع(حضرت سید الشهداء ) 514: 1388طبیبیان، (حسن انتها و حسن مقطع نیز نامیده اند 
بخش دوم سخن خود را چنان که در آغاز با حمد و ثناي خداوند شروع کرده در بخش پایانی نیز با حمد و صلوات بر 
خاتم النبیین پایان می دهد، در انتهاي بخش اول پس از اینکه سخن خود را به سـوي توحیـد خـدا و ربوبیـت مـی      

مبهوت کرده و بخش بعدي را شروع میکند و در پایـان بخـش    کشاند آن گاه همگان را با صداي یا رب یا رب یا رب
دوم نیز با حمد و ستایش خداوند دعا را پایان می بخشدو این نیز چنان با زیبایی آورده شده که جاي دارد به بررسی 

  :ددر اینجا نیز قسمت پایانی هر بخش آورده می شو. مقطع هر بخشی به طور جداگانه پرداخته شود
  
  

  بخش اول
ینَ...       بِ اس ح سرَع الْ ا أَ ی رِینَ واظ صرَ النَّ ب ا أَ ی و-  د مـحآلِ م و دمحلَى م لِّ عینَ ص مالرَّاح مح ر ا أَ ی و-    م اللَّهـ أَلُک سـ و أَ

ا لَم ه تَ ی طَ ع نْ أَ ی إِ ت ی الَّ ت اج ی ح ن تَ ع نَ ا م ی م ضُرَّن إِنْ -ی ی و ن تَ ی عطَ ا أَ ی م ن ع نْفَ ی ا لَم یه ن تَ ع نَ نَ     -م ی مـ تـ ب قَ ر فَکَـاك أَلُکس أَ
ارِ ا شَرِیک لَک -النَّ حدك لَ و نْت ا أَ ه إِلَّ ا إِلَ ی -لَک الْملْک و لَک الْحمد -لَ لَى کُلِّ شَ ع أَنْت و   با ر یـ با ر یـ با ر یرٌ یقَد 4ء 

  )225و  224 – 95ج : 1410ی، مجلس(
  بخش دوم

       ...ار ص اْلأَب ه رِکَ نْ أَنْ تُد ع ه ش ات عرْ قَ رَادی س ف بتَج نِ اح ا م نَ        -ی مـ تُـه ظَم ع قَّقَـتتَح ه فَ ائـ ه الِ ب ى بِکَمـ نْ تَجلـَّ ا م ی
اءوت اس رُ -الاه نْت الظَّ ف تَخْفَى و أَ ی ف -کَ ی اضرُ أَم کَ ح یب الْ ق نْت الرَّ یب و أَ تَغ-   لى کُـلِّ شَـیع إِنَّک     ه د للـَّ مـح ء قَـدیرٌ و الْ
حده 227 – 95ج : 1410مجلسی، (5و (  
تناسب در نگارش و سخنرانی، هماهنگی میان مقدمه و متن گفتار و پایان آن است از این رو در انشایی مختصر       

تناسب اقتضا می کند که حق . ایان را طوالنی نمی آوریم بلکه متناسب با متن انشاء ذکر می کنیمو کوتاه، مقدمه یا پ
هر جز از موضوع را ادا کنیم و هر نکته را نسبت به اهمیت ان مورد بحث قرار دهیم؛ نه در جزئی کم اهمیت اطاله ي 

وریم؛ بلکه در مقام ایجاز به اختصار و در مقام کالم نماییم و نه در آنچه نیازمند شرح و تفصیل است سخن را کوتاه آ
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در تمامی سه بخش ابتدا و موضوع اصلی و انتهـا، اسـلوب هـا و    ) 33: 1378غریب، (اطناب به تفصیل سخن بگوییم 
آنجا که سخن از حمد و ثناي ) 209: 1391مقدم متقی، ( شیوه هاي بیانی به کار رفته مطابق با مقتضاي حال است 

اسلوب نرم و روان، آنجا که حال اقتضا می کند عبارات را با تکرار فـراوان و گـوش نـواز مـی آورد و در     خداوند است 
بخش دوم دعا با توجه به عباراتی که آمده، فراز و فرود دعا به طور واضح مشخص است که گاهی امام چنان در جذبه 

ترابـی  (فقر و نیاز است که به خود می پیچد ي الهی فرود می رود که خدا رامشاهده می کند و گاهی چنان مستغرق
و همه ي این موارد مطابق با مقتضاي حال آورده شده است که در بخش هـاي بعـدي بـه    ) 186: 1389شهرضایی، 

  .بررسی آن ها پرداخته می شود
  واکاوي معنا و اسلوب -4

ه منزله ي جسم و معانی به منزله ي هر اثر فنی داراي صورت و ماده و روح و جسم است لفظ در یک اثر ادبی ب      
روح آن اثر ادبی محسوب می شود همان طور که می دانیم روح و جسم در این جهان قابل انفکاك از یکدیگر نیستند 

برهمین اساس می تـوان  . پس قابل انفصال نیست) 103: 1385صابري، (بنابراین معانی از الفاظ نمی تواند جدا شود
  .گرو لفظ و بالعکس است و واکاوي اسلوب و معناي اثر ادبی خالی از فایده نخواهد بود گفت که زیبایی معنی در

  واکاوي معنا -4-1
الي قالب آشکارا یا نهان، شگفت انگیز یا عادي،  ، احساس یا تصویر یا نظري است که از البه)فکر(معنا یا اندیشه       

معنا ) 99: 1378غریب، (شکل ایجاب میکند ظاهر می گردد سطحی یا عمیق، قوي یا ضعیف، مطابق با آنچه قالب و 
همان مضمونی است که ادیب که در یکی از کارهاي ادبی اش آن را ابراز می دارد و فکر و اندیشـه اي اسـت کـه بـه     

از مواردي کـه در  ) 103: 1385صابري، ( ذهنش خطور می کند و سعی می کند که ان را با شکل و قالب بسط دهد
  :عنی باید بدان پرداخته شود استیفاي معنا می باشدواکاوي م

  استیفاي معنا -4-1-1
این . در علم بالغت، استیفاي معنا عبارت است از پرداختن به همه ي جوانب یک معنا و بیان آن به صورت کامل      

بایی معنوي در گفتار ویژگی در عبارت هایی از این دعا در قالب اسلوب هاي متعدد و متنوع مشهود است که باعث زی
  :در اینجا به اختصار به شیوه هایی از آن اشاره می شود)18مقدم متقی، ( شده است 

  هدف خبر -4-1-1-1
گاهی از جمالت خبري مفاهیم دیگري برداشت می شود که از قرینه ها و روند کالم بـه دسـت مـی آیـد  اهـداف و      

د خبر اظهار ضعف و خشوع می باشد که در این نیایش می توان مفاهیم خبري فراوان است یکی از موارد هدف از ایرا
  :نمونه اي از آن را آورد
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ی فَقْرِي یراً ف ا أَکُونُ فَق ف لَ ی اي فَکَ نَ ی غ یرُ ف ا الْفَق نَ ی أَ هِ لَ ی  -إِ لـ هی ج ا ف هولً ا أَکُونُ ج یف لَ ی فَکَ لْم ی ع لُ ف اه ا الْج ی أَنَ هِ  6إِلَ
  ) 225 – 95 ج:  1410مجلسی،(

 .خاضعانه نیازمندي انسان را به پروردگار و بی نیازي او به نمایش می گذارد) ع(در این بخش از دعا امام حسین 
  اطناب -4-1-1-2

اطناب افزونی لفظ بر معناست براي فایده اي و یا ادا کردن معناست با عبارتی فراتر از حد معمول بلیغان متوسـط، و  
در مورد گونه هاي اطناب به تکـرار و  ) 407: 1388هاشمی، ( ي تقویت معنا و تاکید آن استاین افزودن براي فایده 

  :تذییل و اعتراض می توان اشاره کرد
  تکرار -4-1-1-2-1

تکرار ذکر دوباره یا چند باره ي چیزي است براي هدف هایی، و عالوه بر آن یکی از موارد ایجاد موسیقی در کالم می 
  :ي از به عنوان نمونه آورده می شوددر زیر شواهد. باشد

اي ا مولَ ی- نْت سح ي أَ الَّذ نْت عمت أَ نْت الَّذي أَنْ ضَلْت -أَ فْ جملْت أَنْت الَّذي أَ نْت الَّذي أَ ذي      -أَ نْـت أَنْـت الـَّ نَ ي مذ نْت الـَّ أَ
لْتأَکْم- تی طَ ي أَعالَّذ أَنْت قْت ز ي رالَّذ نْت یت -أَ نَ قْ یت أَنْت الَّذي أَ نَ غْ نْت الَّذي أَ ت   -أَ یـ ذي کَفَ نْت الَّذي آویت أَنْت الـَّ  -أَ

تمص ي عالَّذ أَنْت تی دي هالَّذ نْت تَرْت أَنْت الَّذي غَفَرْت -أَ ي سالَّذ نْت نْت -أَ نْت الَّذي مکَّ قَلْت أَ نْت الَّذي أَ الَّذي  أَنْت -أَ
نْت ع زت أَنْت الَّذي أَ عزَ صرْت -أَ نْت الَّذي نَ ضَدت أَنْت الَّذي أَیدت أَ ي عالَّذ أَنْت-    ت یـ افَ ي عذ ـت الـَّ یت أَنْ  -أَنْت الَّذي شَفَ

تی الَ ع ی و تَ بر کْتار ب مت تَ نْت الَّذي أَکْرَ حمد دائماً  -أَ لَک الْ باًفَ اصالشُّکْرُ و لَک ا  -و رْهاغْف ی فَ نُوبِ تَرِف بِذُ ع ی الْم هِ لَ ا إِ ا ی نَ م أَ ثُ
ی ل- غْفَلْت ا الَّذي أَ خَْطأْت أَنَ ا الَّذي أَ نَ ا الَّذي هممت -أَ هِلْت أَنَ ي جا الَّذ تَمدت -أَنَ ي اع ا الَّذ ا الَّذي سهوت أَنَ نَ ذي   -أَ نَـا الـَّ  أَ

تدع ي وا الَّذ نَ عمدت أَ ثْت -تَ ا الَّذي نَکَ خْلَفْت أَنَ ا الَّذي أَ نَ نْدي -أَ ع کت مع ن تَرِف بِ ی أَع هِ لَ رت إِ قْرَ ا الَّذي أَ نَ ی   -أَ بوء بِـذُنُوبِ و أَ
هاد ب ع نُوب ضُرُّه ذُ ا تَ نْ لَ ا م ی ی رْ لاغْف نْ طَ -فَ ع ی ن هِمو هو الْغَ ت اع-  ه تـ عونَ حاً بِم ال ص مه نْ لَ ممنْ ع قُ م فِّ والْم مجلسـی،  (7...و

  ) 221  - 95 ج:1410
نْت الَّذي« در شاهد ذکر شده عبارت  ي«بیست و شش مرتبه و عبارت » أَ ا الَّذ یازده مرتبه تکـرار شـده اسـت بـا     » أَنَ

رار تاکید کردن و استوار ساختن معنـا و و افـزودن رغبـت بـه     توجه به سیاق متن می توان گفت که هدف از این تک
گذشت کردن است که عالوه بر معنا، هارمونی و آهنگ ایجاد شده توسط تکـرار، موسـیقی ایـن نیـایش را بـه طـور       

  . چشمگیري افزایش داده است 
ینَ مال نَ الظّ م نْت ی کُ حانَک إِنِّ ب س نْت ا أَ لّ له إِ ه إِ -ال إِ لَ ا إِ َتغْفرِینَ لَ سـنَ الْم م نْت ی کُ انَک إِنِّ حب س ا أَنْت ا أَنْـت      -لَّ لـَّ لَـه إِ لَـا إِ

حدینَ ونَ الْم م نْت ی کُ انَک إِنِّ حب ینَ -س جِل نَ الْو م نْت ی کُ انَک إِنِّ حب س ا أَنْت لَّ ه إِ ا إِلَ نْـت   -لَ ی کُ نـِّ انَک إِ حب س ا أَنْت لَّ ه إِ ا إِلَ  لَ
ینَ بِ ینَ الرَّاغ نَ الرَّاجِ ینَ -م لائ نَ الس م نْت ی کُ نِّ انَک إِ ح ب س نْت ا أَ لَه إِلَّ ا إِ ینَ   -لَ لـ هلِّ نَ الْم م نْت ی کُ نِّ انَک إِ حب س نْت ا أَ ه إِلَّ ا إِلَ لَ

ینَ حب سینَ -الْم لاْلأَو ی ائ آب بر ی و ب ر ا أَنْت لَّ لَه إِ ا إِ   )222: همان (8...لَ



9 
 

نْت« همان طور که مالحظه می شود در اینجا نیز عبارت  ی کُ نِّ حانَک إِ ب س ا أَنْت لّ له إِ هفت مرتبه تکرار شده است » ال إِ
  .که هدف از آن می تواند مدح باشد

  تذییل -4-1-1-2-2
مستقل دیگري آورده می شود ایـن  یکی از انواع اطناب تذییل می باشد بدین گونه که به دنبال جمله، یک جمله ي 

در زیر به ) 418: 1388هاشمی، ( جمله معناي جمله ي اولی را فرا می گیرد و منطوق یا مفهومش را تاکید می کند 
  .نمونه اي از آن اشاره می شود

ی ا شَ یرُه و لَ ه غَ لَ ا إِ لَ ه فَ لُ دع ی ء- ی ه شَ ثْل کَم سی   )216 - 95 ج: 1410مجلسی، (9ء و لَ
  .به نظر می رسد کل عبارت باال وحدانیت خداوند را بیان می کند و دو عبارت آخر همان مفهوم را تاکید می کنند

  اعتراض -4-1-1-2-3
اعتراض یکی از گونه هاي اطناب می باشد و آوردن آن براي هدفی است که گوینده آن را قصد کرده بدین گونه کـه  

له اي  که از نظر معنی مرتبط و متصل است، یک جمله ي معترضه یـا بیشـتر آورده   در بین جمله، یا در بین دو جم
می شود، جمله یا جمله هایی که محلی از اعراب ندارند و آوردن جمله ي معترضه براي اهدافی است که بلیـغ آن را  

یـد، جلـب عطوفـت و     قصد می کند مانند دعا، هشدار دادن و آگاهی بخشیدن، منزه دانستن و پیراستن، افـزودن تاک 
  )417تا  414: 1388هاشمی، .( در زیر نمونه اي از آن ذکر می گردد... ایجاد هراس  و 

نْ    ةٍ مـد احـشُکْرَ و يا أَنْ أُؤَد ه تُ ابِ لَو عمرْ حقَ ارِ و اْلأَ ص ع هدت مدى اْلأَ تَ اج و لْت او ح نْ لَو ک أَ مـع : 1410مجلسـی،  ( 10 أَنْ
  )218 - 95 ج

ا «عبارت  ه تُ   .به عنوان جمله معترضه و به منظور زیادت بیان بکار رفته است» لَو عمرْ
  واکاوي اسلوب -4-2

که نویسنده از افکار و عواطف خود به وسیله ي آن تعبیر می کند یا قالب همان شیوه و روشی است (Style)اسلوب 
ي تعبیر است که در ادبیات عبارت است از کلمات همراه بـا  به عبارت دیگر قالب وسیله )209: 1391مقدم متقی، ( 

: 1378غریب، ( قرار گیري آن ها در اجزایی کوچکتر که جمله هاست، یا در اجزایی بزرگتر که بندها و فصل هاست 
زه در اهمیت اسلوب تا به جایی است که هر اندازه اسلوب گستردگی یابد بر معنا نیز تاثیر داشته و به همان اندا) 99

در این نیایش نیز هماهنگی میان لفظ و معنا، تکرار، انـواع آرایـه   ) 209: 1391مقدم متقی، .( دل و جان می نشیند
در کنار تعمیق معنا زیبایی چشم گیري به کالم ... هاي لفظی و معنوي، قوت و استحکام اسلوب، استشهاد به قرآن و 

وب زیباي این دعا به بیان ویژگی هاي اسلوب آن پرداختـه مـی   اکنون جهت واکاوي گوشه اي از اسل. بخشیده است
 .شود

  دقت در گزینش واژگان -4-2-1
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دقت در گزینش واژگان ائتالف خاصی را بین لفظ و معنی ایجاد می کند به این معنی که نویسنده یا گوینده از بین 
د، زیرا گاه کلمات و واژگان در معنا به هـم  کلمات واژگان، دقیقترین و رساترین واژه را در اداي معنی انتخاب می کن

: 1391مقدم متقی، ( نزدیک اند اما در اداي تمام معناي مقصود متفاوت اند و یکی از دیگري روشن تر و گویا تر است
این دقت در جاي جاي این نیایش دل نواز به چشم می خورد اکنون به نمونه اي از این دقت ادبـی پرداختـه   ) 210

الي  نجایی که بخش آغازین و پایانی دعا با حمد و ثناي پروردگار شروع شـده و پایـان گرفتـه و در البـه    از آ.می شود
به چشم می خورد با توجه به اینکه این واژه در نهایـت دقـت انتخـاب شـده اسـت      ) حمد( عبارات زیبا نیز این واژه 

  .شود بنابراین جاي دارد که به بررسی این واژه و علت انتخاب آن پرداخته
باختیار خـود انجـام    که گفته اند به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلى است که ثنا شونده حمد بطوري کلمه

ثناى بر عمل غیر اختیارى را، مثال گفته مى شـود   که هم این ثنا را شامل میشود، و هم) مدح (داده ، بخالف کلمه 
ولى در مورد تاللوء یک مروارید، و یا بوى خوش یک گل ) دح کردم دارد حمد و م من فالنى را در برابر کرامتى که(
  ) 30:  1تفسیر المیزان، ج .( گوئیم آن را حمد کردم بلکه تنها مى توانیم بگوئیم آن را مدح کردم نمى

حمد  در لغت عرب به معنی ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیاري است، یعنی هنگامی که کسی آگاهانه 
ر خوبی انجام دهد، و یا صفتی را براي خود برگزیند که سرچشم ه اعمال نیـک اختیـاري اسـت، مـا او را حمـد و      کا

ولی مدح به معنی هر گونه ستایش است، خواه در برابر یک امر اختیاري باشد یا غیراختیاري، فـی  . میگوئیم ستایش
دح می نامد، و به تعبیر دیگر مفهوم مدح، عـام اسـت   المثل تعریفی را که از یک گوهر گرانبها میکنیم، عرب آن را م

ولی مفهوم شکر از همه اینها محدودتر است، تنها در برابر نعمتهائی شکر و . درحالی که مفهوم حمد خاص می باشد
سپاس می گوئیم که از دیگري با میل و اراده او به ما رسیده است و اگر به این نکته توجه کنیم که الف و الم الحمد 
به اصطالح الف و الم جنس است و در اینجا معنی عمومی تري را می بخشد، چنین نتیجه میگیـریم کـه هـر گونـه     

  ) 28: 1 تفسیرنمونه،ج(حمد و ستایش مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانیان است
  موسیقی اسلوب -4-2-2

زون و موسیقی است بـه گونـه اي آهنگـین    یکی از ویژگی هاي اسلوب این نیایش هارمونی و آهنگ یا تکرار مو      
متن و ظاهر این نیایش . بودن عبارات و موسیقایی بودن آن در جاي جاي دعا به جشم می خورد و گوش را می نوازد

قبل از آنکه با مضمون و مفهوم خواننده را جذب نماید با الفاظش وي را مسحور می کند و این موسـیقی الفـاظ کـه    
ی آن شده است حاصل کاربرد انواع بدیع لفظی چون جناس، سجع، ردالعجز الی الصـدر، لـزوم   سبب التذاذ و دلنشین

که در زیر شواهدي از ایـن موسـیقی بـه    )  212و  211: 1391مقدم متقی، ( می باشد ... ماالیلزم، موازنه، ترصیع و 
  :عنوان نمونه آورده می شود

  جناس -4-2-2-1
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طبیبیـان،  ( دو چیز است و در دانش بـدیع هماننـدي در واژه اسـت در لفـظ     در لغت به معنی هم جنس بودن       
و بر دو گونه ي لفظی و معنوي تقسیم می شود که در اینجا جناس لفظی از نوع غیر تام مورد بررسی ) 457: 1388

روف، ترتیب نوع ح( قرار می گیرد و آن بدین گونه است که دو لفظ متجانس در یکی یا بیشتر از یکی از چهار مورد 
عالوه بر اینکه معناي آن ها متفاوت است ) حروف، هیأت هایی که پدیده ي حرکت ها و سکون هاست، تعداد حروف

و به اقسامی تقسیم می شود که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مـی  )328: 1389هاشمی، ( با هم اختالف دارند 
  .شود

  )همان.(ک حرف در آغاز کلمه باشدآن است که اختالف به افزایش ی: جناس مردوف
اء مالس هواء بِ اء و سد الْ لَى الْم ع ضر بس اْلأَ نْ کَ ا م 220 - 95 ج: 1410مجلسی، (11 ی (  

در عبارت باال بین کلمه ي ماء و سماء جناس مردوف جاري است که در واژه ي سماء، حرف س سبب ایـن جنـاس   
  . گشته است

  )328: 1389هاشمی، ( که اختالف به افزایش یک حرف در پایان کلمه باشد  آن است: جناس مطرّف
ي اوِ سم اوِیه سا تَکُونُ م ف لَ ی اوِي فَکَ س م ه نُ اس ح م انَت نْ کَ ی م هِ لَ اوِیـه      -إِ علَـا تَکُـونُ د ف یـ اوِي فَکَ ع د ه ائقُ انَت حقَ نْ کَ م و

اوِي ع 225 - 95 ج: 1410مجلسی، ( 12د(  
در این عبارات زیبا نیز بین واژه هاي مساویه مساوي و دعاویه دعاوي جناس برقرار است کـه در هـر کـدام حـرف ه     

  .مسبب جناس می باشد
: 1389هاشـمی،  ( آن است که دو رکن جناس در دو حرفی که بعید المخرج نیسـت اخـتالف دارنـد   : جناس مضارع

334.(  
ع افر ات ج ر لد ل- لْکُرُبل وع افد 216 - 95 ج: 1410مجلسی، (13 ات(  

عِ اط النُّورِ الس عِ بِ ام ج ابِ الْ تَ الْک- ع افر ات ج ر لدل و ع ام س اتوع لدل وه و- ع ام ابِرَةِ قَ ب لْجل و ع افد ات لْکُرُبل همان( 14و( 
عمِ یع النِّ مج ی تْممت علَ فْت -إِذَا أَ لَّ النِّقَمِ و صرَ ی کُ نِّ 217: همان( 15 ع(  

نعم و نقم، جناس مشهود  –سامع و قامع  –ساطع و سامع  –در عبارت هاي ذکر شده نیز بین واژه هاي رافع و دافع 
  .جناس به وجود آورده است) ق  –ع (  –) ق -س ( –) م  –ط (  –) د  –ر ( است که اختالف به ترتیب در حروف 

یبا و گوش نواز سرشار از انواع جناس می باشد که موسیقی خاصی به آن بخشیده و سبب التذاذ و این نیایش ز      
دلنوازي آن شده در ارزش جناس می توان گفت که جناس میل شنونده را فرا می خواند چون نفس مـی بینـد کـه    

این رو حیرت و شگفتی او را مـی  فایده به خوبی به دست آمده است با اینکه سخن شکل تکرار و باز آمده را دارد، از 
  ).344: 1389هاشمی، ( گیرد

  سجع -4-2-2-2
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) 42: 1381شمیسـا،  ( سجع اساس نثر فنی و مقامه نویسی است در قرآن مجید نیز نقـش بـر جسـته اي دارد         
قـاي  آ. سجع اتفاق دو فاصله بر یک حرف پایانی در نثر است و بهترین آن جایی است که فقـره هـا همسـان باشـند    

تسجیع آن است که سخن را با سجع بیاورند و آن سخن را مسجع و جمله هاي مشابه را قرینه : همایی نگاشته است
: 1389هاشـمی،  ( سجع آن است که کلمات آخر قرینه ها در وزن یا حرف روي یا هـر دو موافـق باشـند   . می گویند

( و یا در سطح دو یا چند جملـه  ) یک جمله ( لمهو یکی از روش هایی است که با اعمال آن در سطح دو یا ک) 347
در این دعـا و  ) 35: 1381شمیسا، ( موسیقی و هماهنگی به وجود می آید و یا موسیقی کالم افزونی می یابد) کالم 

نیایش سجع چنان به فراوانی دیده می شود که گویی متن فقط در خدمت سجع  و موسیقی بوده اسـت و ایـن امـر    
طنین خاصی بدان بخشیده است و چنان گوش نواز و دلنشین است که تکرار آن نه تنها خسته کننده نیسـت بلکـه   

آن بیش از پیش احساس لذت می کند در اینجا فقـط بـه مـواردي از آن     گوش از شنیدن آن و زبان از جاري کردن
 :اشاره می گردد

ع ائ نَ الص ه ت کْمنَ بِح عِ و أَتْقَ ائدب اس الْ نَ ج طَرَ أَ ع -فَ ائدالْو هنْد ع یع ض ا تَ ع و لَ ائ لَ ه الطَّ ی ا یخَْفى علَ  - 95 ج: 1410مجلسی، (16لَ
216( 

ا ب بِم بیر ت لْت فطْرَ دع ی فَ ن ی -رَأْتَ ت ورص نْت سح ی َفأَ ن تَ نَْشأْ ا أَ بِم بی  -ر ن تَ ی افَ ی عـ س ی نَفْ ف ی و نْت بِ سح ا أَ بِم با ر ی-  بر
ی ن تَ یده ی فَ لَ ع تمع نْ ا أَ بِم بی ر ن تَ فَّقْ و ی و ن ا کََلأْتَ ـ  -بِم م ی و ن تَ یا آو بِم بی    ر نـ تَ ی طَ ع ی و أَ نـ تَ ی رٍ آتَ یـ ا   -نْ کُـلِّ خَ بِمـ بر
ی ن تَ ی نَ قْ ی و أَ ن تَ ی نَ غْ ا أَ بِم بی ر ن تَ ی ی و سقَ ن تَ مع طْ ی  -أَ اف الصـ کِْركنْ ذ ی م ن تَ س ب ا أَلْ بِم بی ر ن زتَ عزَ ی و أَ ن تَ نْ ع ا أَ بِم بر-  و

عک الْ نْ نْ ص ی م ل رْتس دیمحآلِ م و دمحلَى م لِّ عی ص اف  )219: همان(17 کَ
ی ت یئَ ی خَط رْ لاغْف ی و تر وتُرْ ع اس ی و ت ب شف کُرْ م اکْ ه   )همان ( 18اللَّ

  .در عبارت هاي باال بین کلمه هاي زیر سجع به کار رفته موسیقی خاصی بدان بخشیده است
عِ (  ائدب ع  -الْ ائ نَ ا -الص ع ائ لَ ع  –لطَّ ائدالْو(  
ی (   ن تَ ی  -برَأْ ن ی  _أَنْشَأْتَ ن تَ ی افَ ی  -ع ن ی   -کَلَأْتَ نـ تَ فَّقْ ی   -و ن تَ ی د هـ ی    -فَ نـ تَ یی   -آو نـ تَ ی ی   -آتَ نـ تَ ی عطَ ی    -أَ نـ تَ مع طْ  -أَ

ی  ن تَ ی نَ غْ ی -أَ ن تَ ی نَ قْ ی  -أَ ن تَ نْ ی  -أَع ن تَ ز عزَ ی –أَ ن تَ سب لْ   ) أَ
ی (  ت ب رت -کُرْ وی  – یع ت یئَ خَط(  
  موازنه -4-2-2-3

تفتازانی، ( آن تساوي دو فاصله یعنی دو کلمه ي آخر از دو فقره یا در مصراع در وزن بدون حرف روي می باشد       
 :به دو نمونه از آن اشاره می شود)457: 1391

ا  ف لَ ی اي فَکَ نَ ی غ یرُ ف ا الْفَق نَ ی أَ هِ لَ ی فَقْرِيإِ یراً ف ی   -أَکُونُ فَق لـ هی ج ا فـ هولً ا أَکُونُ ج یف لَ ی فَکَ لْم ی ع لُ فاه ا الْج ی أَنَ هِ  إِلَ
 )225 - 95 ج: 1410مجلسی، (19
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ا لَم تَزَلْ م ثاد ا إِلَى ح ه م اد ا و تَقَ رِهاه   )222همان، (20 و تَظَ
ظاهر و تقادم موازنه دیده می شود از این جهت که هر دو در وزن ت –در عبارات مذکور بین دو واژه ي فقري و جهلی 

  .مشترك اند اما در حرف پایانی متفاوت اند
  ترصیع -4-2-2-4

اسجاع متوازي در مقابل یکدیگر قـرار گیرنـد  چـون در ایـن گونـه      ) یا به قول قدما فقره ( حداقل در دو جمله       
 کلمات یکسان است، کالم موزون و مقفی می شود از ایـن رو ترصـیع از   جمالت معموال تعداد هجاها مساوي و روي

نمونه هایی از آن در زیر آورده ) 43و  42: 1381شمیسا، ( مختصات نثر فنی است که می خواهد تشبه به شعر کند 
  :می شود

اوِي سم یه اوِ سا تَکُونُ م ف لَ ی اوِي فَکَ سم ه نُ اس حم انَت نْ کَ نْ  -م م واوِي عد یه اوِ ع ا تَکُونُ د یف لَ اوِي فَکَ ع د ه ائقُ انَت حقَ  21کَ
 )225 - 95 ج:  1410مجلسی، (

نْت سح عمت أَنْت الَّذي أَ نْ نْت الَّذي أَ ضَلْت -أَ فْ ي أَ الَّذ نْت جملْت أَ ذي أَکْملْـت   -أَنْت الَّذي أَ نْت الـَّ نْت أَ نَ ي مالَّذ نْت (  22...أَ
 )221: همان

ینَ ع ام الس ع مس ا أَ ینَ -ی بِ اس الْح رَعس ا أَ ی رِینَ واظ صرَ النَّ ب ا أَ ی ینَ -و مالرَّاح م ح ر ا أَ ی 224: همان( 23 و(  
همان طور که از آهنگ عبارات نیز فهمیده می شود تعداد هجاها و روي کلمات به خوبی در هر موردي رعایت شـده  

  .است
 رد العجز الی الصدر -4-2-2-5

در نثر اینگونه است که یکی از دو لفظ تکرار شده یا متجانس یا ملحق شده به دو متجانس که اشتقاق یا شـبه        
  )355: 1389هاشمی، ( اشتقاق آن دو را گرد آورده است، در آغاز فقره قرار گیرد سپس در پایان فقره تکرار گردد 

 :ره می شودبه نمونه هایی از آن اشا
ا یه ن تَ ی طَ ع نْ أَ ی -إِ ن تَ ی طَ ع ا أَ ی م ن ع نْفَ ی م ا لَ یه ن تَ ع نَ نْ م ی و إِ ن تَ ع نَ ا م ی م ضُرَّن ی 232 - 95 ج:  1410مجلسی، (24لَم( 

لْتجا ع یرَ م خ ا َتأْ خَّرْت و لَ ا أَ یلَ م جِ ع حب تَ ا أُ  ) 219: همان( 25 لَ
نْ فَقَ م دج ا ذَا و مكدج نْ و م ي فَقَدا الَّذ م و ك226: همان( 26 د ( 

هرَ ر فَقَ قَد و ر فَقَد لَک نْ م ا م ی م ه   ) 223: همان( 27 اللَّ
در دو عبارت اولی مالحظه می شود که صنعت ردالصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر یکجا به کار رفته است       

اینکه باعث تاکید کالم می شود ریتمی گوش نواز ایجاد می کند که کالم را براي مخاطبـان  این گونه تکرار عالوه بر 
  .خوشایند و دلنشین می سازد

  قوت و استحکام اسلوب  -4-2-3
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قوت و استحکام اسلوب یکی از ویژگی هاي اسلوب این دعا به شمار می رود که چند عامـل آن را سـبب شـده          
  :اشاره می شود است در اینجا به دو عامل

  )تشبیه، کنایه، استعاره، مجاز( کاربرد صور خیال  -4-2-3-1
از جمله ارکان اصلی سخن که بالغت به آن استوار می گردد و تکیه گاه هاي اساسی که فصاحت به آن اسـتناد        

خشیدن به اسلوب از می جوید شیوه هاي بیانی تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز است که هر یک در قوت و استحکام ب
نمونه اي از این کاربردهاي بیانی به شکل زیـر در ایـن نیـایش    )215: 1391مقدم متقی، .( اهمیتی ویژه برخوردارند

 .سبب استحکام اسلوب شده است
ضر اوات و الْأَ مالس ه قَت لَ شْرَ هِک الَّذي أَ ج نُورِ و لُک بِ سأَ  )استعاره()263 - 95 ج:  1410مجلسی، (28 و أَ

ا هت عی س ف بذَاهی الْم ین یِ ع ینَ تُ ی ح فه نْت کَ ا -أَ ه بِ ح رض بِرُ ی اْلأَ یقُ علَ ض  )تشبیه(29و تَ
قُوبع لَى ی ع ف وسی ادا ر ی- یم کَظ وه نِ فَ نَ الْحزْ م اه نَ ی ع ضَّت ی أَنِ اب دع کنایه)( 220: همان( 30 ب( 

نْ أَلْ ا م ی رِینَوتَغْف سم هی دنَ ی ی وا بام ه فَقَ ت ب ی ه ابِس اءه ملَ ی ل أَو ساضافه تشبیهی() 227و  226: همان( 31ب(  
  استشهاد به قرآن -4-2-3-2

استفاده از آیات قرآنی نه تنها بر درخشندگی و رونق و استحکام اسـلوب مـی افزایـد، تـاثیر معنـا را در اذهـان             
مضاعف می نماید بر همین اساس وجود آیات قرآنی در این دعا ضمن قوت بخشیدن بـه اسـلوب آن، بـر    شنوندگان 

اکنون بـه نمونـه هـایی از    ) 217: 1391مقدم متقی، .( عمق و ژرف معنا نیز افزوده و باعث زیبایی خاصی شده است
 .ه شده استاین استشهاد اشاره می گردد در ابتدا متن دعا و بعد آیه مورد استشهاد آورد

ی ه شَ ثْل کَم سی یرُ و لَ بِ یف الْخَ یرُ اللَّط ص ب یع الْ مالس وه و ء- ی لى کُلِّ شَ ع وه یر وقَد 216 - 95 ج:  1410مجلسی، (32ء(  
امِ أَ﴿ ع نْ نَ اْلأَ م اجاً ووز نْفُسکُم أَ نْ أَ م لَ لَکُمع ضِ جر اوات و اْلأَ مرُ الساط ـی     فَ ه شَ ثْلـ کَم سـی یـه لَ ف ؤُکُمر ذْ اجاً یـوز   و هـ و ء

یرُ ص ب یع الْ م11شوري، ﴿33﴾الس﴾ 
﴿ی نَّ و هو علَى کُلِّ شَ یهِ ا ف م ضِ ور اوات و اْلأَ مالس لْکم ه  ﴾ 120مائده، ﴿34﴾ء قَدیرٌ للَّ

صوها ال تُح ۀَ اللّهمعوا ندع  )218 - 95 ج:  1410لسی، مج(35و إِنْ تَ
﴿یم ح ر لَغَفُور ه ا إِنَّ اللَّ وهص الَ تُح ه عمۀَ اللَّ وا ندع  ﴾18نحل، ﴿36﴾و إِنْ تَ

کنْ نَفْس بِرُ ع نْت الْمخْ لک و أَ ات أَنَّى ذَ ه ی قِ -هاد إِ الصب قِ و النَّ اط ابِک النَّ تَ ی ک ۀَ  -فمع وا ندع صوهاو إِنْ تَ ال تُح ه صدقَ  -اللّ
ؤُكب هم و نَ ابک اللَّ تَ ک- یِک ح نْ و م هِم ی لْت علَ ا أَنْزَ م لُکس ر و اؤُك ی بِ نْ ـهد   -و بلَّغَت أَ شْ ی أَ یرَ أَنِّ نْ دینک غَ م م ه عت لَ و شَرَ

ي و جهدي أَ -بِجِد ی و ع س و ی و ت اقَ الغِ طَ ب م ناًو وقناً م م روثاً -قُولُ مؤْ وکُونَ می تَّخذْ ولَداً فَ ی ي لَمالَّذ ه حمد للّ نْ  -الْ و لَم یکُ
عتَد ا اب یم ف هاد ضَ ی ی الْملْک فَ ف شَرِیک ا -لَه ح ب س ه انَ حب س ه انَ حب س ع نَ ا ص یم ف هدف یرْ لِّ فَ نَ الذُّ م ی ل ا و یهِما  -نَهو لَ کانَ ف لَو



15 
 

ا تَ طَّرَ ه لَفَسدتا و تَفَ ا اللّ هۀٌ إِلَّ آل- دمالص دح قِّ اْلأَ ح ه الْواحد الْ انَ اللَّ حب س حد -فَ ه کُفُواً أَ نْ لَ م یولَد و لَم یکُ  -الَّذي لَم یلد و لَ
عدلُ داً یمح لَّه ل دمالْح- ائ لَ م دمینَح لس ه الْمرْ ائ ی بِ نْ ینَ و أَ ه الْمقَرَّبِ ت د  -کَ مـحم هلْق نْ خَ م ه رَتی لَى خع ه مِ   -و صلَّى اللَّ خَـاتَ

ینَ ص ینَ الْمخْلَ اهرِ ه الطَّ آل ینَ و ی بِ  )218 - 95 ج:  1410مجلسی، (37النَّ
﴿ذْ وخ تَّ ی م ه الَّذي لَ حمد للَّ رْه               و قُلِ الْ بـ نَ الـذُّلِّ و کَ مـ ـی لو کُـنْ لَـهی لَـم و ـک ی الْملْ فـ شَـرِیک کُـنْ لَـهی لَـم لَـداً و

یراً بِ  ﴾111اسراء، ﴿38﴾تَکْ
صفُونَ﴿ ا ی مرْشِ عع انَ اللَّه رب الْ حب ا فَس ه لَفَسدتَ هۀٌ إِالَّ اللَّ ا آل یهِم انَ ف  ﴾22انبیاء، ﴿39﴾لَو کَ
﴿لَم ولَدی لَم و دلی﴿﴾دح ه کُفُواً أَ نْ لَ م یکُ  ﴾4و 3اخالص، ﴿40﴾و لَ

هِم اق نَ لَى أَعلَّۀِ ع یرَ الْمذَ ن لُوكالْم ه علَت لَ نْ ج ا م فُونَ -یائ ه خَ اتطَونْ س م مه ی الصدور -فَ خْف نِ و ما تُ ی ع نَۀَ الْأَ خائ م علَ و  -تَ
ا تَ م بی ا هوغَ لَّ ف هو إِ ی م کَ علَ ا ی نْ لَ ا م ی ورهالد انُ و م ز ه الْأَ ی بِ أْت-     و ا هـ لـَّ ه إِ لَمـع ا ی مـ م علَ ا ی نْ لَ ا م 1410مجلسـی،  (41ی  :

 )220 - 95 ج
﴿وردی الص ا تُخْف م نِ و ی ع نَۀَ اْلأَ ائ علَم خَ 19غافر، ﴿42﴾ی﴾ 
  يآرایه هاي بدیع معنو -4-3

این نیایش زیبا و خالصانه در کنار سایر زیبایی هاي اسلوب سرشار از انواع آرایه هاي بدیع معنوي نیز می باشد       
  .که در زیبایی آن تاثیر بسزایی داشته است به نمونه هایی از آن اشاره می گردد

  مراعات النظیر -4-3-1
 :تضاد در این نیایش مانند گرد آوردن دو یا چند چیز متناسب است نه از روي      

لْد و دمٍ حمٍ و جِ نَ لَ ی ب اث ات ثَلَ لُم ی ظُ ی ف ن تَ نْ سکَ م أَ   43ثُ
ی ان یقَۀِ إِیم قح ی بِ هِ ا إِلَ ی كهِد شْ ا أُ ات -و أَنَ م حیـدي    و عقْد عزَ رِیحِ تَو صِ صـال ی و خَ ین قی-     یرِي و نُـونِ ضَـم نِ مکْ اط بـ و

ا صرِيعلَ ارِي نُورِ ب ج قِ م ی -ئ ارِبِ نَفْس س خُرْقِ م ی و ین بِ ۀِ جفْحارِیرِ ص س اخِ    -و أَ ـم ارِبِ ص سـ م ی و ین ن ارِنِ عرْ م خَذَارِیف و
ی ع مس- اي تَ ه شَفَ ی لَ ع بِقَت ا ضُمت و أُطْ م ی  -و فَم نَک زِ ح ی و مغْرَ ان سل لَفْظ ات یو حرَکَ ی و بلُوغِ  -و فَکِّ أَضْرَاس ابِت نَ م و

ی نُق ارِعِ ع لِ ب ائ ب ی -ح س الَۀِ أُم رأْ مح ی و بِ ی و مشْرَ مع اغِ مطْ سم ی -و ین ت لِ وب لِ حائ ملِ ح مج و-  ورام ه تَ ی تَملَ علَ ا اشْ م و
ی بِ لْ ابِ قَ ج ح اط ی ن رِي و دص-  اذ فْلَ یو أَ اع ضْلَ یف أَ شَرَاس تْه وا ح م ي وبِد ی کَ اشوی -ح ل ام ی و أَطْرَاف أَنَ لاص اقِ مفَ و  -و حقَ

عرِي ی و شَ م د ی و لاموضِ عب ی -قَ ام ظَ ع ی و بِ ص ی و قَ بِ ص ع شَرِي وب ی -و ح یعِ جوارِ مج ی و رُوقع ی و خِّ م و-  جس تَ ا انْ م و
یعلَ اع ام رضَ أَی کل ی -ى ذَ ت ی و یقَظَ م نَو ی و نِّ م ضر قَلَّت اْلأَ ا أَ م ي -وودجس ی و کُوعر ات ی و حرَکَ ت ی و حرَکَ کُونس 44و )

  )218و  217– 95ج: 1410مجلسی، 
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بـا همـاهنگی و تناسـب    ... نور بصري، صفحه جبینـی و   –در عبارات ذکر شده کلمات زیادي چون لحم و جلد و دم 
  .خاصی و نه از روي تضاد زیبایی خاصی به دعا بخشیده اند

  تضاد -4-3-2
و باعث زیبـایی  ) 408: 1391تفتازانی، (تضاد در کالم عبارت است از جمع بین در معناي متضاد در یک جمله       

شود کاربرد این صنعت بـدیعی   خاصی می شود زیرا حسن یک چیز در کنار قرارگیري با ضد آن به خوبی آشکار می
 :را می توان در عبارت هاي زیر مشاهده کرد

ی ن ی و برَأْتَ ن تَ لَقْ ا مذْ خَ ه ع م ه ی بِ ندتَغَم عد الْفَقْرِ -تَ ب اء نَ نَ الْإِغْ رِ ممع ولِ الْ نْ أَ ـعِ      -م فْ د رِ و سـی یبِ الْ بِ تَسـ رِّ و ف الضـُّ و کَشْ
عسرِ   )222– 95ج: 1410مجلسی،  (45رِیجِ الْکَرْبِو تَفْ -الْ

ات الْآخرَةِ ب ا و کُرُ ی نْ أَهوالِ الدنْ ی م ن نَج 219: همان( 46و(  
  .دنیا و آخرة این صنعت به چشم می خورد –یسر و عسر  –در عبارات مذکور بین واژه هاي اغناء و فقر 

  ارصاد -4-3-3
قره یا پیش از قافیه در شعر، چیزي ذکر گردد که برآن فاصله یا قافیـه داللـت   این است که پیش از فاصله در ف      

( کند هرگاه که روي شناخته شده باشد و در صنعت لغت به معنی آماده شدن، نگهبان گماردن، مراقبت کردن است 
 :به دو مورد از آن اشاره می گردد) 256: 1389هاشمی، 

اي نَ ی غ یرُ ف ا الْفَق نَ ی أَ هِ لَ ی فَقْرِي إِ یراً ف ا أَکُونُ فَق ف لَ ی ی -فَکَ ل ه ی ج ا ف ا أَکُونُ جهولً ف لَ ی ی فَکَ لْمی ع لُ فاه ج ا الْ نَ ی أَ لَهِ ( 47إِ
 )225 – 95ج: 1410مجلسی، 

مِ ع یع النِّ مج ی لَ ع تمتَّى إِذَا أَتْم ح ی یمِ إِلَ الْقَد کان سح ی کُلَّ -إِ نِّ ع فْت مِ و صرَ   )217: همان( 48 النِّقَ
در عبارت هاي باال وجود واژه ي فقري و جاهل و جهول سبب می شود که فاصله در عبارت دوم به ذهن متبادر شود  

  .و همچنین وجود واژه هاي نعم و صرفت عن تداعی گر فاصله در عبارت آخري می باشد
که از طریق ارتباط ذهنی و زمینه اي ذهن مخاطب در ارزش زیبایی شناختی آرایه هاي بدیع معنوي می توان گفت 

  .را به کنکاش می کشد و باعث التذاذ و بر انگیختگی عاطفه می گردد
  
  
  
  نتیجه گیري-5

  :نتایج زیر به دست آمد) ع(از خالل بررسی معنا و اسلوب دعاي عرفه ي امام حسین 
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  .تکلف بیان شده است این نیایش زیبا از جهت اسلوب در نثري فنی و از روي طبع و بدون .1
  .حسن مطلع و موضوع اصلی و حسن مقطع به زیبایی  و با دقت کامل در دعا مشهود است .2
  .موسیقی ایجاد شده توسط آرایه هاي لفظی سبب استحکام اسلوب و التذاذ خواننده گشته است .3
  .الفاظ و عبارات به کار رفته، در کمال زیبایی، تداعی گر کامل معنی بوده اند .4
  .الفاظ و حتی حروف به کار رفته، عمق معنی به خوبی فهمیده می شود از پس .5
درجه ي فصاحت و بالغت دعا، تأثیر شگرفی بر خواننده می گذارد و با عباراتش ضمن گوش نوازي، عقل را  .6

 .به فهم معنی وا می دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پی نوشت ها -6

 
 
                                                           

شیوة کار آن است که نتقد به جاي پیشنهاد اصول نقد یا ارائۀ .منظور از نقد کاربردي ،سنجش آثار ادبی مشخص و نویسندگانی معین است - 1
نی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با توجه به ضوابط مورد قبول خویش که قابلیت ارزن شـیابی  ظریه هاي تازه و کلی ،عمالً آثار ادبی معی

این ضوابط معموال بی آنکه تصریح شوند ،به طور ضمنی بر سنجش منتقد تأثیر نهاده ، به نقـد او جهـت مـی    .اثر مورد نظر را دارد ، می سنجد
 )296فرهنگ اصطالحات ادبی ،ص .(بخشند

  
سـاخته هـیچ     اش ساخته ستایش خاص خدایى است که نیست براى قضا و حکمش جلوگیرى و نه براى عطا و بخششش مانعى و نه مانند -2

) ى عالم وجود(ها یهها را وبه حکمت خویش محکم ساخت مصنوعات را طال ده که آفرید انواع گوناگون پدیده اى و او است بخشنده وسعت سازنده
پیشه و مهربان نسبت به هر  دهنده عمل هر سازنده و سامان دهنده زندگى هر قناعت پاداش بر او مخفى نیست و امانتها در نزد او ضایع نشود
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و گرفتاریها را   تهر سود و بهره و آن کتاب جامع که فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و او است که دعاها را شنواس  ناالن، فروفرستنده

کن سازد پس معبودى جز او نیست وچیزى با او برابرى نکند و چیزى همانندش نیست و  را ریشه برطرف کند و درجات را باال برد و گردنکشان
 و او بر هرچیز توانا است او شنوا است و بینا و دقیق و آگاه

 
  

اقرار دارم به اینکه تو پروردگار منى و بسوى تو    و به پروردگارى تو گواهى دهم و او بر هرچیز توانا است خدایا من بسوى تو اشتیاق دارم3 -
چیز قابل ذکرى و مرا از خاك آفریدى آنگاه در میان صلبها جایم   است بازگشت من آغاز کردى وجود مرا به رحمت خود پیش از آنکه باشم

ها و همچنان همواره ازصلبى به رحمى کوچ کردم در ایام قدیم و گذشته و قرنهاى از حوادث زمانه و تغییرات روزگار و سال  دادى و ایمنم ساختى
کفر آنان که پیمان تو  و از روى مهر و رأفتى که به من داشتى و احسانت نسبت به من مرا به جهان نیاوردى در دوران حکومت پیشوایان پیشین

پیش از آن در علمت گذشته بود از هدایتى که اسبابش را برایم  دنیا آوردى کهرا شکستند و فرستادگانت را تکذیب کردند ولى در زمانى مرا ب
قتم مهیا فرمودى و در آن مرا نشو و نما دادى و پیش ازاین نیز به من مهر ورزیدى بوسیله رفتار نیکویت و نعمتهاى شایانت که پدید آوردى خل

و گواهم نساختى در خلقتم و  میان گوشت و خون و پوست) و رحم و شکم مشیمه(ریخته شده و جایم دادى در سه پرده تاریکى  را از منى
در علمت گذشته بود از هدایتم بسوى دنیا خلقتى تمام و درست و در  واگذار نکردى به من چیزى از کار خودم را سپس بیرونم آوردى بدانچه

دار  ى گوارا و دل پرستاران رابر من مهربان کردى و عهدهدر گهواره محافظتم کردى و روزیم دادى از غذاها شیر حال طفولیت و خردسالى
نگهداریم کردى و از زیادى و نقصان سالمم داشتى پس برترى تو اى مهربان و اى  پرستاریم کردى مادران مهربان را و از آسیب جنیان

هرساله زیادتر از سال پیش تا آنگاه که خلقتم  ىبخشاینده تاآنگاه که لب به سخن گشودم و تمام کردى بر من نعمتهاى شایانت را و پرورشم داد
بر من حجت خود را بدین ترتیب که معرفت خود را به من الهام فرمودى و بوسیله  کامل شد و تاب و توانم به حد اعتدال رسید واجب کردى

و آگاهم کردى به سپاسگزارى و  رینشتهاى آف و بیدارم کردى بدانچه آفریدى در آسمان و زمینت از پدیده عجایب حکمتت به هراسم انداختى
  ذکر خودت و اطاعت و عبادتت را بر من واجب کردى

رسان و اى مهربانترین مهربانان درود فرست برمحمد و آل محمد آن آقایان فرخنده و از تو اى خدا  بیناترین بینایان و اى سریعترین حساب 4 
یگر هرچه را از من دریغ کنى زیانم نزند و اگر آنرا از من دریغ دارى دیگر سودم ندهد عطا کنى د درخواست کنم حاجتم را که اگر آنرا به من

شریک ندارى از تو است  اى که به من عطا کنى و آن این است که از تو خواهم مرا از آتش دوزخ آزاد گردانى معبودى جز تو نیست یگانه هرچه
 انایى اى پروردگار اى پروردگارفرمانروایى و از تو است ستایش و تویى که بر هرچیز تو

 
زیبـائى و نورانیـت و پابرجـا شـد      ها او را درك کنند اى که تجلى کردى به کمـال  هاى عرشش محتجب شداز اینکه دیده اى که در سراپرده  5

هـر چیـز توانـائى و     و حاضرى براستى تـو بـر    عظمتش ازاستوارى چگونه پنهان شوى با اینکه تو آشکارى یا چگونه غایب شوى که تو نگهبان
 ستایش مخصوص خدا است

خدایا من نادانم در عین دانشـمندى پـس چگونـه    ، در حال تهیدستیم  خدا من چنانم که در حال توانگرى هم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم: 6
 ام نادانى  نادان نباشم در عین

بخشـیدى    فرمودى این تویى که نیکى کردى این تویى که فزونى که نعمت دادى این تویى که احسان  این تویى که منت نهادى و این تویى 7
نیاز کردى این تویى که  که عطا کردى این تویى که بى این تویى که کامل کردى این تویى که روزى دادى این تویى که توفیق دادى این تویى

وشاندى پ کردى این تویى که نگهداشتى این تویى کهتویى که کفایت کردى این تویى که هدایت  ثروت بخشیدى این تویى که مأوى دادى این
که عزت بخشیدى این تویى که کمک کـردى   این تویى که آمرزیدى این تویى که نادیده گرفتى این تویى که قدرت و چیرگى دادى این تویى
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ى ایـن تـویى کـه عافیـت دادى ایـن      تأیید کردى این تویى که یارى کردى این تویى که شـفا داد   این تویى که پشتیبانى کردى این تویى که

که اکرام کردى بزرگى و برترى از تو است و ستایش همیشه مخصوص تو است و سپاسگزارى دائمى و جاویداز آن تواسـت و امـا مـن اى     تویى
همـت  ) به بـدى (م که بد کردم این منم که خطا کردم این من  معبودم کسى هستم که به گناهانم اعتراف دارم پس آنها را بیامرز و این منم که

کـه   اعتماد کردم این مـنم ) خود غیر یا به به(غفلت ورزیدم این منم که فراموش کردم این منم که  گماشتم این منم که نادانى کردم این منم که
این منم   بدى اقرارکردم که به منم شکنى کردم این دادم واین منم که خلف وعده کردم این منم که پیمان منم که وعده تعمد کردم این) کاربد به(

که زیانش نرساند گناهان بنـدگان و از   ام پس آنها را بیامرز اى که به نعمت تو بر خود و در پیش خود اعتراف دارم و با گناهانم بسویت بازگشته
تو را است سـتایش اى   اى انجام دهد به رحمت خویش توفیقش دهى پس کردار شایسته نیازى و تو آنى که هرکس از بندگان اطاعت ایشان بى
 معبود و آقاى من

نیست منزهى تو و من از آمرزش خواهانم معبودى جز تو نیست منزهى  معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از ستمکارانم معبودى جز تو 8
از هراسناکانم معبودى جز تو  پرستانم معبودى نیست جز تو منزهى تو و من ازترسناکانم معبودى جز تو نیست منزهى تو و من و من از یگانه تو

الالـه  (از تهلیـل   منزهى تو و من از امیدوارانم معبودى نیست جز تو منزهى تو ومن از مشتاقانم معبودى جز تو نیست منزهى تو و مـن   نیست
گویـانم معبـودى جـز تـو      و من از تسبیح معبودى جز تو نیست منزهى تو و من از خواهندگانم معبودى جز تو نیست منزهى تو  گویانم) االاهللا

 گویانم معبودى نیست جز تو منزهى تو پروردگار من و پروردگار پدران پیشین من) اهللا اکبر(نیست منزهى تو و من از تکبیر
 چیزى با او برابرى نکند و چیزى همانندش نیست ، پس معبودى جز او نیست و 9

 یکى از نعمتهاى تو را بجا آورم و بخواهم شکر و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین عمرى بکنم 10
ردى و هوا را به آسمان بستى 11 اى که زمین را بر آب فرو ب  
چگونـه  هـایش ادعـایى بـیش نباشـد پـس       گـویى  پس چگونه کار بدش بد نباشد و آنکس که حقیقت آنکس که کارهاى خوبش کار بد باشد 12

  ادعاهایش ادعا نباشد
  د و درجات را باال بردو گرفتاریها را برطرف کن 13
و گرفتاریها را برطرف کند و درجات را باال بـرد و    آن کتاب جامع که فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و او است که دعاها را شنواست  14

  کن سازد را ریشه گردنکشان
  تا اینکه تمام نعمتها را بر من کامل کردى و تمام رنجها و بالها را از من دور ساختى 15
بر او مخفى نیست و امانتها در نزد او ) ى عالم وجود(ها به حکمت خویش محکم ساخت مصنوعات را طالیه ها را و آفرید انواع گوناگون پدیده 16

  ضایع نشود
ردى پروردگـارا  پروردگارا به آنطور که مرا پدیدآوردى و در خلقتم اعتدال بکار بردى پروردگارا به آنطورکه بوجودم آوردى و صورتم را نیکو ک 17

ه و به آنطور که به من احسان کردى وعافیتم دادى پروردگارا آنچنانکه مرا محافظت کردى و موفقم داشتى پروردگارا آنچنانکه بر من انعام کرد
و نوشـاندى    ىپروردگارا چنانچه مرا مورد احسان قرار داده و از هر خیرى به من عطا کردى پروردگـارا آنچنانکـه مـرا خورانـد     هدایتم فرمودى

پروردگارا آنچنانکه مرا از خلعت باصفایت   ام دادى پروردگارا آنچنانکه کمکم دادى و عزتم بخشیدى نیازم کردى و سرمایه پروردگارا آنچنانکه بى
  ددرود فرست بر محمد و آل محم) چنانکه این همه انعام به من کردى(پوشاندى و از مصنوعاتت به حدکافى در اختیارم گذاردى 

  خدایا محنتم را برطرف کن و زشتیهایم بپوشان و خطایم بیامرز   18
در حال تهیدستیم خدایا من نادانم در عین دانشمندى پس چگونه   خدا ى من چنانم که در حال توانگرى هم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم 19

  ام نادانى  نادان نباشم در عین
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ستن آنها از زمان 20 پیدایش  و آشکارى آنها و پیشى ج  
چگونـه  هـایش ادعـایى بـیش نباشـد پـس       گـویى  پس چگونه کار بدش بد نباشد و آنکس که حقیقت آنکس که کارهاى خوبش کار بد باشد 21

  ادعاهایش ادعا نباشد
  ردىبخشیدى این تویى که کامل ک  که نعمت دادى این تویى که احسان فرمودى این تویى که نیکى کردى این تویى که فزونى این تویى 22
  رسان و اى مهربانترین مهربانان بیناترین بینایان و اى سریعترین حساب  شنواترین شنوندگان اىاي  23
  به من عطا کنى  عطا کنى دیگر هرچه را از من دریغ کنى زیانم نزند و اگر آنرا از من دریغ دارى دیگر سودم ندهد هرچه  اگر آنرا به من 24
  اى  انداخته اى بخواهم و نه تأخیر آنچه را تو پیش انداخته تو پس تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را25

  آنکس که تو را یافته است چه دارد آنکس که تو را گم کرده؟ و چه ندارد 26
  مالک آمد و توانا، و توانا است و قاهر  اى که 27
  زمین و آسمانها  پس از تو خواهم پروردگارا به نور ذاتت که روشن شد بدان 28
  راهها با همه وسعتى که دارند و زمین بر من تنگ گیرد با همه پهناوریش ام کنند اه من هنگامى که درماندهتویى پن 29

  اى که او را برگرداندى به یعقوب پس از آنکه دیدگانش از اندوه سفید شده بود و آکنده از غم بود 30
  ر برابرت به آمرزش خواهى بپاخواستندخلعتهاى هیبت خود را پس آنها د  اى خدائى که پوشاندى براولیاء خودت 31
  و او بر هرچیز توانا است  نیست و او شنوا است و بینا و دقیق و آگاه چیزى همانندش نیست 32

او با . او پدید آورنده ي آسمان ها و زمین است از جنس خودتان براي شما همسرانی قرار داد، و از دام ها نیز جفت هایی براي آن ها آفرید  33
هیچ چیزي مانند او نیست، و اوست که دعاي بندگان را می شنود و کردارشـان را  . رینش تعداد شما آدمیان و دام ها را فراوان می سازداین آف

  . می داند
  .فرمانروایی آسمان  و زمین و آنچه در آن هاست از آن خداست و او بر هر کاري تواناست 34
  اگر بشمارید نعمت خدا را احصاء نتوانید کرد 35
  .و اگر نعمت هاي خدا را شماره کنید نمی توانید آن ها را به شماره درآورید  36

اگر بشمارید نعمـت خـدا را احصـاء    «اى که  و تو خود در کتاب گویا و خبر راست و درستت خبر داده کجا چنین چیزى میسر است! هیهات 37
و آنچه   مبران و رسوالنت هرچه را بر ایشان از وحى خویش فروفرستادىخدایا کتاب تو و خبرى که دادى راست است و رساندند پی نتوانید کرد

را تشریع کردى براى آنها و بوسیله آنها از دین و آیین خود جز اینکه معبودامن گواهى دهم به سعى و کوششم و بـه انـدازه رسـائى طاعـت و     
شریکى در فرمانروایى تا با   زندى تا از او ارث برند و نیست برایشگویم ستایش خدایى را سزاست که نگیرد فر و یقین مى  وسعم و از روى ایمان

یت کنند در آنچه پدید آورد و نه نگهدارى از خوارى دارد تا کمکش کند در آنچه بوجود آورد پس منزه باد منزه که اگر بود در آسمان و   او ضد
نیازى که فرزنـد نـدارد و فرزنـد کسـى      نزه است خداى یگانه یکتاى بىم گشتند متالشى مى شدند و از هم زمین خدایانى جز او هر دو تباه مى

مرسـلش باشـد و درود     برایش همتایى هیچکس ستایش خداى را است ستایشى که برابر ستایش فرشتگان مقرب او و پیمبران نیست و نیست
  پاك و پاکیزه و خالص او باد  خدا بر بهترین خلقش محمد خاتم پیمبران و آل

ستایش همه از آن خداست؛ همان کسی که فرزندي براي خود نگرفته و در فرمانروایی شریکی ندارد و در تدبیر جهان هستی درمانده و بگو   38
  .خدا را سپاس گوي و او را چنان که شایسته است به بزرگی یاد کن. نیست تا نیاز به یاوري داشته باشد

نیازى که فرزنـد   منزه است خداى یگانه یکتاى بى گشتند شدند و از هم متالشى مى باه مىاگر بود در آسمان و زمین خدایانى جز او هر دو ت 39
   برایش همتایى هیچکس   ندارد و فرزند کسى نیست و نیست
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  .و هیچ کس همتا و همانند او نبوده است –از این روي نه فرزندي آورده و نه زاده ي کسی است   40
تَش ترسانند مى  ىاى که پادشاهان در برابرش طوق خوار 41 طَوها چشمها و آنچه را سینه) یا خیانت(داند حرکت  به گردن گذارند و آنها از س 

چگونگى او را جز خود او اى که نداند چیست او جز او اى که نداند او را  پنهان کنند و حوادثى که در کمون زمانها و روزگارها است اى که نداند
  جز خود او

  .ایی که دزدانه می نگرند، می داند و به کفر و نفاق و گناهانی که سینه ها نهان می دارند، آگاه استخداوند خیانت چشم ه 42
    میان گوشت و خون و پوست) مشیمه و رحم و شکم(جایم دادى در سه پرده تاریکى  43

و   به خـود و درون سرپوشـیده نهـادم   شـائ  و توحیـد خـالص و بـى     خدایا به حقیقت ایمان خودم و بدانچه تصمیمات یقینم بدان بسته است 44
و آنچه بچسبد و   هاى نرمه بینیم و راههاى پرده گوشم هاى راههاى تنفسم و پرده و رخنه هاى دید نور چشمانم و خطوط صفحه پیشانیم رشته

حل بیرون آمدن دندانهایم و محل ام و م دهان و آرواره) فک باالى(  روى هم قرار گیرد بر آن دو لبم و حرکتهاى تلفظ زبانم و محل پیوست کام
ام و  قفسـه سـینه   را متصل به رگهـاى گـردنم و آنچـه در برگرفتـه آن    ) حلق(و رشته و عصب مغز سرم و لوله   چشیدن خوراك و آشامیدنیهایم

سـربندهاى اسـتخوانهایم و   هایم و  جگرم و آنچه را در بردارد استخوانهاى دنده هاى گوشه و کنار هاى رگ قلبم و شاهرگ پرده دلم و پاره رشته
و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم و رگهایم و تمـام   عضالت بدنم و اطراف سر انگشتانم و گوشتم و خونم و موى بدنم و بشره پوستم  انقباض

یداریم و آرمیدنم و حرکتهاى و ب  بافته شده از دوران شیرخوارگیم و آنچه را زمین از من بر خود گرفته و خوابم اعضاء و جوارحم و آنچه بر اینها
  رکوع و سجود من

ستن آنها از زمان پیدایش من که همواره در آن عهد مرا بوسیله آن نعمتها یادآورى مىو  45 از آن ساعت که مرا   کردى آشکارى آنها و پیشى ج
ریم برطرف کردى و اسباب آسایش مـرا فـراهم   و گرفتا  آفریدى و خلق کردى از همان ابتداى عمر که از ندارى و فقر مرا به توانگرى درآوردى

  ساختى و سختى را دفع نموده و اندوه را زدودى
  آخرت نجاتم ده  از هراسهاى دنیا و اندوههاى 46
در حال تهیدستیم خدایا من نادانم در عین دانشمندى پس چگونه  خدا من چنانم که در حال توانگرى هم فقیرم پس چگونه فقیر نباشم 47

  نادانى  در عین نادان نباشم
  تا اینکه تمام نعمتها را بر من کامل کردى و تمام رنجها و بالها را از من دور ساختى 48
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