بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین
دکتر محمو د شهبازی
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چکیده

زی ههارتنام هههه هها همانن ههد س ههایر مت ههون دین ههی ،از ادبی ههاتی واال و ب ههاارزش

برخوردارنههد .ا گههر هماننههد دیگههر متههون ،در چههارچو علههوم و دانههشهههای

ادبی نوین تحلیل شوند ،افزون بر درک زیباییهای ادبی آنها ،موضهو

و محت ههوای م ههورد نظ ههر آن ب ههه ص ههورت علم ههی بهههرای مخاطب ههان عرض ههه
میشود.

از جملههه دانههشهههای ادبههی نههوین ،دانههش سههبکشناسههی اسههت کههه مههتن
ادبههی را بههه الیههههههای آوایههی ،صههرفی ،نحههوی و بالغههی تجزیههه مههیکنههد

سههپس بهها بررسههی ویژگههیهههای هههر سههطح و تکههرار آنههها در مههتن ،بههه بی هان

دیههدگاه و احسههاس خههال ا ههر دربههار موضههو میپههردازد کههه مخاطهه ،
شناخت علمی و درکی بهتری نسبت به ا ر به دست آورد.
زیههارت امههام حسههین

در روز اربعههین ،یکههی از عالمههات مههؤمن معرفههی

گردیده اسهت .زیهارتنامهۀ اربعهین از امهام صهادق

اوصههاف و ویژگیهههای امههام حسههین

نقهل شهده و در آن،

 ،مقههام و جایگههاه ایشههان ،وصههف

دشههمنان حضههرت و اوصههاف اهههلبیههت

ذکههر گردیههده اسههت .تحلیههل

موضوعات زیارتنامۀ اربعین بر اساس دانش سبکشناسهی ،در دو الیهۀ

آوایی و نحوی نشهان مهیدههد امهام صهادق

در سهطح آوایهی بها تکهرار

کلمههات خههاص ،قههرار دادن صههامتهههای هههمآوا در کنههار یکههدیگر ،تکههرار

 .1استادیار دانشگاه اراک (.)m-shahbazi@araku.ac.ir
 .2کارشناس دانشگاه اراک (.)a.mojtaba1339@gmail.com

مصوتها و کاربرد سج در کالم خود ،افزون بر این که معنای مورد نظهر

خههویش را انتقههال مههیدهههد ،بههه موسههیقی داخلههی و بیرونههی متناس ه بهها
معن ههای ک ههالم در ه ههر موض ههو توج ههه ک ههرده اس ههت ت هها ا ربخش ههی ک ههالم در

مخاطبان دوچندان شود .ایشان در الیۀ نحوی ،جمالت اسمیه را برای

بیان بوت اوصاف امام حسین

و جمالت فعلیه با افعال مضارع ذکهر

کرده تا پویایی و حیات معنای جمالت را بیهان فرمایهد .از جمهالت کوتهاه

بههرای ذکههر احسههاس و عاطفههه و از جمههالت طههوالنی بههرای بیههانی آرام بهههره

برده است .این امهور در برخهی زیهارتنامهههها تکهرار مهیشهوند از ایهن رو،

افههزون بههر این کههه دیههدگاه و احسههاس گوینههد زیههارتنامههه _ یعنههی امههام

صادق

_ بیان میشهود ،برخهی موضهوعات زیهارتنامههههای دیگهر بهه

طور غیرمستقیم تحلیل می گردد.

کلیاوه ها :زیارتنامۀ اربعین ،الیۀ آوایی ،الیۀ نحوی.

مقدمه 
قرآن کریم ،نه البالغته ،صتحیفه ستجادیه و دعاهتا در مقتام متتون دینتی کته از نظتر ادبتی
فاخر و واالینتد بته شتکلی گستترده و وافتر از دیتدگاه دانتشهتای ادبتی نتوین متورد تحلیتل واقتع
شدهاند تا از نگاه کامال علمی و استتداللی بته ظرافتتهتای ادبتی و زیبتاییهتای هنتریشتان
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اشاره شود؛ اما این مسئله در تحلیتل ز یتارتنامتههتا کتمرنت

استت .بنتابراین ،ستزاوار استت

زیارتنامهها از منظر علوم ادبتی نتوین بررستی شتوند تتا انتقتال مفتاهیمشتان از ز بتان علمتی و
و اربعتین ایشتان شتاخصتترین و

دقیق باز نماند .در عصر حاضر کته ز یتارت امتام حستین
فراگیرتت تترین ُبعت تتد ز یت تتارت را در دنیت تتا بت تته خت تتود اختصت تتاص داده است تتت ،ضت تترورت بررست تتی
زیارتنامههای وارده دربار حضرت ،بیشتر احساس میشتود .یکتی از ایتن ز یتارتنامتههتا،
ز یتتارتنامتته اربعتتین استتت کتته از ز بتتان امتتام صتتادق

نقتتل شتتده و قرائتتت آن در روز اربعتتین

سفارش شده است.
زیارتنامه را در چارجوب دانش سبکشناسی بررسی می کنیم؛ زیرا تحلیلتی کته دانتش
سبکشناسی با بررسی متن در سطو آوایی ،صرفی ،نحوی و بالغی ارائه میدهتد ،ستب
متتیشتتود از یتتک ستتو اندیشتته و دیتتدگاه گوینتتده و از ستتوی دیگتتر ،احستتاس و عاطف ت او در بتتار

موضوع روشن شود که این امر با بررسی ویژگیهای بته کتار گرفتته شتده در هتر ستطحی و تکترار
آنها در سراسر متن محقق میگردد.

در این پژوهش بنابر روش توصیفی _ تحلیلی ،ابتتدا بته تعر یتف ستبکشناستی و دو الیت

آوایی و نحوی ،اشارهای مختصر شتده استت .ستپس ز یتاتنامته در قالت

ستبکشناستی و

شر دو الیه آوایی و نحوی به هشت عنتوان تجز یته شتده استت تتا هتر یتک از موضتوعات در
این دو الیه به صتورت منستجمتتر متورد تحلیتل و بررستی قترار گیرنتد و در نتیجته ،احستاس و

دیدگاه امام صادق

نسبت به هر موضوع به طور دقیق بیان میشود.

پیشی هپژوهش 
مقتتاالتی بتتا عنتتاوین مختلتتف در کتتتاب دو جلتتدی مقتتاالت فتتی االمتتام حستتین

ت تألیف

عبدالسادة محمد الحداد و کتتاب مجموعته مقتاالت اربعتین ،نوشتت جمعتی از نویستندگان،
به تحلیل و بررسی این زیارتنامه از زوایای گوناگون ،ماننتد ویژگتیهتای امتام حستین

در

ز یت تتارت اربعت تتین ،پیت تتام اربعت تتین در ز یت تتارت اربعت تتین ،پژوهشت تتی در اربعت تتین حست تتینی و ...

بررستتی نکردهانتتد .افتتزون بتتر ایتتن ،حتتتی مقالتتهای کتته ز یتتارتنامتتهای را بتتا چنتتین رویکتتردی
تحلیل کرده باشد ،یافت نشد.

کتتابهتایی بستیاری همچتون ز یتارت اربعتین ،آیینتته عرفتان و آیتت ایمتان ،النتور المبتین فتتی

شتتر ز یتتارة االربعتتین ،جلتتوههتتای حماستتی سیاستتی در ز یتتارت اربعتتین بتته بررستتی روز اربعتتین و

شتر زیارتنام اربعتین پرداختهانتتد کته هتتیچکتدام ،ز یتتارتنامته را از لحتتاظ ستبکشناستتی
بررسی نکردهاند.

سبکش اسی 

سبکشناسی مکت

زبانی است که به بررسی متن ادبی از خالل عناصر زبانی و بالغی

آن متتیپتتردازد و ز بتتان و بالغ تتت را هماننتتد پلتتی ب تترای وصتتف متتتون ادبتتی بتته کتتار متتیگیتترد
(ابوالعدوس.)51 :2007 ،

بنابر تعریف معجم ادبی سبکشناسی ،عبارت است از روش علمی کته بترای شتناخت
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پرداختهاند؛ اما هتیچیتک ز یتارتنامته را از دیتدگاه ستبکشناستی یتا ستایر دانتشهتای ادبتی

119

چگتتونگی تعبیتتر از آنچتته در ذهتتن متتیگتتذرد ،استتتفاده میشتتود .ایتتن علتتم بتتا ز بتتانشناستتی
متفتاوت استت؛ ز یتترا ز بتانشناستتی تنهتا بتته فتراهم آوردن متوادی کتته متتکلم یتتا نویستنده بتترای
بیان افکار خود به آن نیازمند است ،میپردازد؛ در حالی که سبکشناسی روشتی استت کته
با آن ،به چگونگی انتخاب این مواد برای رسیدن به نوعی خاص از تأثیرگتذاری در شتنونده
یا خواننده میتوان پی برد (عبدالنور ،بیتا.)20 :
این علتم وظیفت اثتر ادبتی را بتا ستایر متتون متفتاوت متیدانتد؛ از جملته ایتنکته اثتر ادبتی بتا
گ تتزینش مع تتانی خ تتاص ،احساست تی و ی تتژه را ب تته خوانن تتده منتق تتل م تتیکن تتد و ب تتر عواط تتف و
احساسات وی اثر میگذارد .از این رو ،سبکشناسی پژوهشی برای یافتن ابعاد این معتانی
و توصیف آنهاست کته تنهتا راه بترای رستیدن بته ایتن امتر ،بررستی متتن اثتر ،از ختالل ستاختار
بالغی و ارتباطهای زبانی است (عیاد .)124 :1981 ،زبان ،وسایل و ابزار متنوعی برای فکتر
ارائتته متتیدهتتد کتته گتتزینش یتتک بیتتان ختتاص از میتتان بیتتانهتتای مختلتتف بتته عهتتد شتتخص
است؛ به گونهای که مطابق بتا اندیشته و هتدف او ،بیتانی مشتخص بته کتار متیرود .بنتابراین،
سبکشناسی ،گفتوگوی دائم میان خواننده و نویسنده است که از خالل متنی ّ
معین ،در
چهتتار ستتطح متتتن ،جملتته ،کلمتته و آوا صتتورت متتیگیتترد (عتتزة .)87 :1986 ،ایتتن ستتطو بتته
دلیتل پتترداختن بته واژههتتا از نظتتر حتروف ،حرکتتات ،اصتوات آنهتتا ،و ارتبتتاط آنهتا بتتا یکتتدیگر و
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بررسی کلمه در جایگاهی که به کتار رفتته استت و مطابقتت آن بتا معنتا و نظتم جملته ،نقشتی
اساستی در بیتان دارنتد (رافعتتی .)342 :1961 ،از ایتنرو ،ستبکشناستتان از ایتن ستطو بتترای
تحلیل متن ادبی استفاده میکنند:
سا ااط آوا :بت تته بررست تتی ست تتاختار آواهت تتا مطت تتابق بت تتا مخت تتار حت تتروف و ارتبت تتاط آنهت تتا بت تتا
معنا میپردازد.
سااط صاارفی :بتتارزتتترین متغیتترهتتای متتتن ،کلمتتات هستتتند .از ایتتن رو ،ستتبکشناس تان
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بتترای شتتمارش و آمتتار و بررستتی ستتاختار صتترفی و ویژگتتیهتتای معنتتایی متتتن ،بتته کلمتتات آن
توجه دارند.
سط نحوی :این سطح بیشتر به تحلیل جمله متیپتردازد .جملته تنهتا وصتف ز بتانی در
سطح نحوی استت .از ایتن رو شایستته استت بته ترکیت هتا و گونتههتای نحتوی از نظتر ارتبتاط

آنها با متن و دیگر عناصر متن توجه شود (جبر.)18- 16 :1988 ،
سط بالغی :در این سطح ،هدف ،بررسی عناصر خاص بالغتی نظیتر تشتبیه ،استتعاره،
مجتاز ،کنایتته یتا عناصتتر بتدیع معنتتویی ماننتتد تور یته ،تضتتاد ،ایهتام و متتوارد بستیار دیگتتر استتت
(فضل.)224 :1992 ،

ال ۀآوایی 
اولتتین ستتطح کتته در بررستتی هتتر ز ب تان متتورد توجتته قتترار متتیگیتترد ،ستتطح آوایتتی ز بتتان استتت.
عنص تتر آوا از نظتتتر بیتتتانی در دو ُبع تتد اندیشتتته و احساستتتات ارزش دارد .هرگ تتاه عنصتتتر آوا بتتتا
احساسات و اشارات عاطفی هماهن
زبانی نیز هماهن

باشد ،خود را در کلمه نشان میدهد که بتا ستاختار

باشد (ابوالعدوس .)١٠1 - ١٠0 :٢٠٠٧ ،با توجته بته ایتن تعر یتف بتا تحلیتل

عنصر آوایی کالم یا متن گوینده ،میتوان به احساسات او دربار مخاطت

و موضتوع دستت

یافت و با تکرار و تداوم این امر ،سبک گوینده مشخص میشود.
کاربرد ابزارهای مختلف آوایی در این سطح ،موسیقی داخلتی یتا ایقتاع را ایجتاد متیکنتد
 .1موستتیقی داخلتتی کتته از طر یتتق کتتاربرد محستتنات لفظتتی ماننتتد تتتوازن ،جنتتاس ،ستتجع،
ترصتتیع ،موازنتته یتتا تکتترار حتتروف (صتتامت) و اصتتوات (مصتتوت) و تکتترار کلمتتات و عبتتارات
ایجاد میشود .کاربرد محسنات لفظی و انواع تکرارها در متن ،معنتا را تقو یتت و توجته افکتار
را بتته آن معطتتوف متتیکنتتد و در اثرگتتذاری بتتر مخاطت  ،نقشتی بتتزرگ ایفتتا متتینمایتد (غر یت ،
.)178 - 177 :1971

 .2موست تتیقی بیرونت تتی کت تته همت تتان ضت تترباهن

و وزن جمت تتالت و عبت تتارات است تتت کت تته از

ارتب تتاط الف تتاظ ب تتا یکتتتدیگر تش تتکیل م تتیشتتتود و وزن کل تتی جمل تته یتتتا عب تتارت را ب تته وجتتتود
متتتیآورد و معتتتانی ضتتتمنی و نفست تتانی را در بتتتر متتتیگیت تترد (نتتتاجی .)41 :1948 ،بتتته عبتتتارت
دیگر میتوان گفت این موسیقی حاصل ارتباط آوایی الفاظی است که در موستیقی داخلتی
نقش ایفا کردهاند.
در این پژوهش سعی شدهاست به مواردی که در موسیقی داخلی زیارتنامه نقشی بستزا

بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین

که به دو صورت به مخاط

عرضه میشود و اثرگذار است:
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دارند اشاره شود .البته در پی این بررستی ،موستیقی بیرونتی ز یتارتنامته نمتود پیتدا متیکنتد.
بتترای دریافتتت بهتتتر الی ت آوایتتی ،بتتر استتاس دو کتتتاب خصتتائص الحتتروف العربیتتة و معانیهتتا و
ح تتروف المع تتانی ب تتین األص تتالة و الحداث تتة تت تألیف حس تتن عب تتاس ،در ج تتدول ز ی تتر ب تته معن تتا و
ص تتوت ص تتامته تتا و مص تتوته تتا ب تته عن تتوان کوچ تتکت تترین واح تتدهای تش تتکیل دهن تتد آوا
اشاره شده است.
صامتها

همزه
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ت
ث

خ
د
ذ
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معانی صامتها

بروز ،شدت ظهور و حضور ،عیانیت
بیان و ظهور ،علو ،امتالء
اضطراب ،رقت و ضعف ،طراوت
در ابتدای کلمه :فصل و تشتت و در آخر رقت و نرمی و تعلق
شدت ،قساوت و صالبت ،احساسات درونی منفی با تأثیر
در چهره
رقت ،حرارت ،ح  ،احساسات انسانی ،زیبایی
پراکندگی ،غلظت ،تخری  ،اگر با تلفظ شدید :به معنای
احساس اشمئزاز اگر تلفظ خفیف :رقت و رخاوت
صالبت و کوبندگی ،شدت و قساوت
انتشار و اضطراب اندک

ر

تکرار و حرکت به نرمی ،پویایی و رقت

ز
س
ش

اضطراب و شدت ،تیزترین آوا
امتداد ،انتشار ،نرمی و ساللت
انتشار ،گرفتگی و اضطراب

ص
ض
ط
ظ
ع

ف
ق

شدت و صالبت و قوت
غلب شدت ،صالبت ،ضخامت
ضخامت ،در هم پیچیدگی
شدت ،قساوت ،ظهور همراه با شدت
عیانیت ،علو ،ظهور ،رقت و نرمی ،بهترین آوا برای بیان
تمام احساسات انسانی
تاریکی ،ابهام ،پنهان شدن ،احساسات خشمگینانه

رقت و نرمی در آوا ،تشتت وپراکندگی ،گسترش به نرمی،
ضعف و سستی
صالبت و مقاومت ،شدت

آوای تلفظ صامتها

انفجاری
انفجاری و مجهور شدید
انفجاری و مهموس شدید
مهموس و رخاوت
انفجاری ،مجهور و احتکا کی
مهموس و رخاوت
مهموس و رخاوت
مجهور شدید
مجهور و رخاوت
مجهور متوسط الشده و
رخاوت
مجهور رخاوت
مهموس رخاوت
مهموس رخاوت
مهموس رخاوت
مجهور
مهموس شدید
مجهور رخاوت
متوسط الشدة
مجهور رخاوت
مهموس رخاوت
مهموس

صامتها

ک
ل
م
ن
ه
آ

معانی صامتها

خشونت ،ضخامت ،احتکاک
التصاق و پیوستگی ،نرمی و مرونت ،التزام
جمع کردن و بستن ،گسترش و امتداد ،نرمی و رقت
صمیمت و انسانیت ،جاری شدن ،ثبوت و استقرار ،باطن
با تلفظ آرام:بلی ترین آوا برای بیان احساس یاس و حزن و
فراق و مصیبت مرگ .با تلفظ شدید :شدت ،اضطراب
علو ،برتری ،امتداد

ی

معنای صامت :نسبت ،تحتانیت،

و

معنای صامت :جمع کردن ،الصاق ،استمرار

آوای تلفظ صامتها

مهموس شدید ،احتکا کی
مجهور متوسط الشدة
مجهور متوسطالشده
متوسطالشدة
مهموس رخاوت
مصوت کشیده

مصوت کشیده :اثر گذاری
عمیق در باطن
مصوت کشیده:اثرگذاری مؤثر
در ظاهر

 .1جهتتر در لغتتت یعنتتی آشتتکار بتتودن و آواز بلنتتد و در تجو یتتد بتته معنتتای صتتوت حاصتتل از
ارتعتاش تارهتای صتوتی استت؛  .2همتس در لغتت یعنتی صتدای آهستته و مخفتی بتودن و در
تجوید ،به معنای ارتعاش نداشتن تارهای صوتی است؛ .3شدت در لغت به معنای قتوت
و در تجو یتتد ،یعنتتی انستتداد کامتتل صتتوت در مختتر حتترف؛  .4رختتوت در لغتتت بتته معنتتای
حتتروف صتتدای حتترف میتوانتتد امتتتداد یابتتد؛  .5توستتط ،حتتالتی بتتین شتتدت و رختتوت پتتن
حرف «ل ،ن ،ع ،م ،ر» است؛  .6احتکاک ،سایش قتوی هتوا بته جتدارههای حلتق استت کته
در صدا گرفتگی ایجاد میکند (موسوی.)31 :1389 ،
َّ ُ
حرکتتتهتتای کوتتتاه و بلنتتد و حرکتتتهتتای کوتتتاه (اِ ،ا ،ا) داللتگتتر ستترعت و عتتدم ستتکون،
حرکت ،کوتاهی بقا هستند و مصوتهای بلند (آ ،ای ،او) به معنای قرار و ستکون و استتقرار

و ثبوتاند .از این رو بیانگر آرامش روحی و روانتی هستتند (ستیدی و حتاجی رجبتی:1394 ،
 .)36 - 35حرکتتت ضتتمه ،کوتتتاهتتتر از تلفتتظ «او» استتت ،امتتا همتتان آوا را دارد .ایتتن امتتر در دو
حرکت دیگر نیز صادق استت (غامتدی .)47 :2000 ،بنتابراین معتانی کته بترای مصتوتهتای
کشیده ذکر شتده ،در مصتوتهتای کوتتاه نیتز صتدق متیکنتد ،بتا ایتن تفتاوت کته معنتا در آنهتا
گتتذرا و کوتتتاه استتت؛ م ت ال «او» بتته معنتتای تأثیرگتتذاری عمیتتق در ظتتاهر استتت و حرکتتت کوتتتاه
ضمه ،معنای تأثیرگذاری گذرا در ظاهر را دارد.
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سستتتی استتت و در تجو یتتد ،عبتتارت استتت از جر یتتان کامتتل صتتوت در مختتر حتترف و در ایتتن
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ال ۀنح ی 
جمله ،عنصر اصلی کالم است؛ زیرا به وسیلهای آن ،متن برای کاربران زبان قابتل فهتم و
درک متتیشتتود .نویستتنده افکتتار ختتود را بتته واستتط جمتتالت بیتتان متتیکنتتد و بتتا آنهتتا ستتخن
میگوید و ارتباط برقرار مینمایتد (حستینی .)١٩5 :٢٠٠4 ،بنتابراین ،بته وستیل جملته درک و
دریافتت از ز بتتان بتترای مخاطبتتان بتته وجتتود متتیآیتتد؛ بتته ایتتنگونتته کتته بتتا خوانتتدن جملتته و درک
معنای آن ،افزون بر دریافت عاطفه و افکار گوینده ،ارتباط آواها ،کلمتات و هنرهتای بالغتی
گزینش شده را با معنای جمله درک میکنند .با توجه به این امر که تکمیتل معنتای جملته،
برای ارائ هدف گوینتده نقشتی اساستی دارد و ستبک او را تعیتین متیکنتد ،جملته را در ز بتان
عربی از نظر چارچوب معنا بیانمیکنیم.
جمله در زبان عربی بنابر وابستگی معنایی و تکمیل معنا ،دو گونه است:
الااف) جملااههااای مسااتقل :اکثتتر جملتتههتتا در ز بتتان عر بتتی از نظتتر معنتتا مستتتقلاند؛ ماننتتد
«حضتر محمتتد»« ،أختتوک مستتافر» و . ...فراوانتتی ایتتنگونتته جمتتالت ،ستتب

ستترعت اندیشتته و

هیجانانگیزی و شتاب سبک میشود .در متتونی کته شتور عتاطفی و هیجتانهتا غالت انتد،
جملتتههتتا گسستتته و مستتتقل هستتتند .جملتتههتتای تنتتاوبی ،فضتتای کتتالم را بتترای گوینتتده بتتاز
میکند تا هیجاناتش را به سهولت بیان کنتد و شتتاب متتن را افتزون نمایتد (نتک :ستامرائی،
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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146 :2007؛ فتوحی.)282 ،275 :1391 ،

ب) جملههای غیر مستقل (جملاههاای وابساته) :منظتور ،وابستتگی یتک جملته بته جملت

دیگتتر استتت .بتته عبتتارت دیگتتر ،حکتتم جمل ت اول وابستتته بتته جملت بعتتد از آن استتت؛ ماننتتد
جملتتههتتای شتترط بتتا حتتروف شتترط جتتازم و غیتتر جتتازم .ایتتن وابستتتگی ستتب

طتتوالنی شتتدن

تدگی ترکی ت آن متتیشتتود .جملتتههتتای وابستتته بیشتتتر بتترای متتتون منطقتتی و
جملتته و پیچیت ِ
ُ
برهتانی کتاربرد دارنتتد و فراوانتی آنهتا ماننتتد جملتههتتای بلنتد و طتوالنی ،حرکتتت ستبک را کنتتد

میکند (نک :عبداللطیف69 :2003 ،؛ فتوحی.)275 :1391 ،

گتاهی جمتالت فتوق ،بته وستیل عناصرغیراستنادی ماننتد صتفت ،تأ کیتد ،بتدل ،عطتف

بیان و حروف عطف ،تعدد در استفاده از یک عنصر م تل خبتر ،مفعتولهتا ،جمتالت صتله،
وصفیه ،حالیه و ...گسترده و طویل میشوند که فراوانی آنها در اثر ،سبکی آرام را رقم میزند

(نک :عبداللطیف59 ،57 ،69 - 61 :2003 ،؛ فتوحی.)275 :1391 ،
از ستتوی دیگتتر ،انتقتتال افکتتار و دیتتدگاه گوینتتده در جملتته ،بنتتابر استتمیه یتتا فعلیتته بتتودن آن
متغیر است .در جمل اسمیه ،اگر خبر استم بتود ،جملته بتر ثبتوت و دوام داللتت دارد .از ایتن
رو بیشتتر بترای متد و ذم ،وصتف اشتیای جامتد و حقتایق ثابتت بته کتار متیرود و ا گتر خبتر آن
فعتتل بتتود ،داللتتت بتتر تجتتدد و حتتدوث دارد .جمل ت فعلیتته مناس ت

بتترای بیتتان و حکایتتت

صحنه نبردها و وصف جن ها و نبردها و بیان ماجراجوییها و قهرمانیهاستت .از ایتن رو
جملههای فعلیته مملتو از نیترو و جنتبش وحرکتت و تتازگی و تجتدد استت و مخاطت

را بترای

تغیر و تحول و پیشرفت فرامیخواند (فاضلی.)74-73 :1388 ،
بتتا توجتته بتته تقستتیمبنتتدی فتتوق ،ابتتتدا جمتتالت ز یتتارتنامتته از نظتتر استتتقالل یتتا وابستتتگی
معنتتایی و استتمیه و فعلیتته مشتتخص متتیشتتوند؛ ستتپس در چتتارچوب آنهتتا ،آوای هتتر جملتته از
حیث کلمات و تکرار صامتها و مصوتها بررسی میشود.

ز ار نامهاربعی



بیان شده که از طر یتق «صتفوان بتن مهتران جمتال» منتشتر گردیتده استت .متتن ز یتارتنامته از
حیث تکمیل معنای جمالت به عناوین مختلف زیر تقسیم شده که بته آستانی بته تحلیتل
هر بخش از منظر سبکشناسی پرداخته شود:

 .1سالمهای آغازین؛  .2بیان اوصاف و ویژگیهای امام حسین

؛  .3امتام حستین

و هدف واالی ایشان؛  .4وصف دشمنان و مخالفان و برخورد امام با آنها؛  .5ستالم مجتدد
بتته امتتام حستتین

امام حسین
اهل بیت

.

و بیتتان اوصتتاف حضتترت؛  .6لعتتن دشتتمنان و جایگتتاه دوستتت و دشتتمن

؛  .7ذکر خصایل امام حستین

و خانتدان مطهترش؛  .8صتلوات و درود بتر

هایآغازین 
سالم 

.1
َّّ ُ َّ
الست ُ َّ َّ َّ
تالم َّع َّلتتی َّولت ّی اهلل َّو َّحبیبتته؛ َّّ .2
َّّ .1
الست ُ
تالم َّعلتتی
اهلل َّو َّن ِجی ِبت ِته؛  .3الست
تالم علتتی خ ِلی ت ِل ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ ُ َّ َّ
َّ ُ
َّّ
َّصتتف ّی اهلل َّو ابتتن َّصتتف ّیه؛ َّّ .4
الست ُ
الشتتهی ِد؛ ّ .5
تالم َّع َّلتتی ال ُح َّ
تالم َّعلتتی أ ِس تی ِر
الست
ت
ل
ظ
م
ال
ن
ی
ت
س
ِ ِِِ
ِ ِ ِ
توم ِ
ِ
ِ
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ُ
َّ
ات.
ات َّو ق ِتی ِل ال َّع َّب َّر ِ
الک ُر َّب ِ

سالمهای آغاز کالم در غال

پن جمل اسمی مستقل ذکر میشوند؛ اما کتاربرد محتدود

عط تتف در س تته جملت ت اول و جملت ت آخ تتر و دو ص تتفت در جملت ت چه تتارم ت تتا ح تتد مختص تتری
جمالت را گسترش دادهاند؛ ولی عطف نکردن جملهها به یکدیگر ،استتقالل آنهتا را حفتظ
کتتردهاستتت .بنتتابراین ،عتترض ستتالم و ادب بتتا نهایتتت احستتاس و عاطفتته بتته محضتتر امتتام
حسین

عرضه میشود.

الیه آوایی جمالت

موسیقی داخلی این جمالت در موارد زیر تجلی مییابد:
ّ َّ َّ
_ تکرار واژ « َّّ
الس ُ
اهلل»
الم» به همراه حرف
جر «علتی» در هتر یتک از جمتالت ،و تکترار استم « ِ

در ستته جملتت نخستتت ،عتتالوه بتتر تأ کیتتد امتتام صتتادق

بتته ایتتن واژ گتتان ،آهنگتتی زیبتتا و

اثربخش به جمالت بخشیده است تا پژواک واژهها در ذهن مخاط بماند.
_ انتخاب وزن فعیل برای ذکر اوصاف « َّو ِلت ِ ّی»َّ « ،ح ِبی ِبت ِه»َّ « ،ن ِجی ِبته»َّ « ،خ ِلیت ِل»َّ « ،ص ِتف ِ ّی» و
« َّص ِف ِّیه» عالوه بر این که به ثبوت اوصتاف در وجتود امتام حستین اشتاره متیکننتد ،ستب

تکرار مصوت کشیده «ای» در جمتالت شتدهانتد تتا عمتق ایتن ویژگتیهتا را در وجتود حضترت

نفتتوذ کنتتد .از ستتوی دیگتتر ،قتترار

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

بیتتان شتتود و از نظتتر موستتیقی نیتتز در عمتتق احستتاس مخاطت
دادن اوصاف « َّح ِبی ِب ِه»َّ « ،ن ِجی ِب ِه» و « َّص ِف ِّی ِه» در پایان هر جملته بته دلیتل داشتتن وزن و قافیته
یکسان ،زیباترین نوع سجع را در سه جمل اول ایجاد کردهاستت تتا عتالوه بتر تأ کیتد معنتای
اوصاف ،از نظر موسیقایی در مخاط

امتام حستین
سب

در جایگتتاه مضتافالیته ایتن اوصتاف و قافیته آنهتتا،

شدهاست ضمیر با کشیده شدن صدا بیتان شتود تتا احستاس حتزن و انتدوه را در کتالم

امام صادق
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از ستوی امتام صتادق

اثربخشتر باشند .گزینش ضتمیر «ه» بترای ارجتاع بته

برای امام حسین

بیان کند.

_ کاربرد و تکرار صتامتهتای نترم و روان «س»« ،م»« ،ل» و «ع» آوایتی لطیتف و نترم و تکترار
ُ
مصوتهای کشیده «آ» و «ای» آوایتی آرام و کنتد بته جمتالت بخشتیدهانتد تتا بتا تلفیتق هتر دو

سالم زیارتنامه با آهنگی لطیف و آرام به گوش مخاط برسد.
َّ َّ
_ در س تته جملت ت اول ،ک تتاربرد مص تتوت کش تتیده «آ» در واژههتتای « َّّ
الس ت ُ
اهلل»
تالم»« ،عل تتی» و « ِ

سب

امتداد صدا و و ّ
علو و برتری این سه واژه نسبت به سایر واژگان جمله میشود کته ایتن

موضتتوع بتتا تکتترار آنهتتا در جمتتالت نیتتز تأ کیتتد شتتده استتت .چیتتنش ایتتن ستته واژه در کنتتار هتتم
َّّ ُ َّ َّ
اهلل» را تشکیل میدهد؛ یعنی سالم بر امام حسین در ظاهر ،سالم بر
جمل «الس
الم علی ِ
ختتدا را در بتتاطن ختتود دارد .تکتترار صتتامت «الم» پتتیش از مصتتوت کشتتیده «آ» علت ّتو و برتتتری را

متصل به این سه واژه میکند.
_ ا گ تتر ص تتامت «م تتیم» در پای تتان کلم تته ق تترار گی تترد ،ب تته دلی تتل بس تتته ش تتدن لت ت ه تتا بیش تتتر
معنای جمع کردن میدهد؛ اما در واژ « َّّ
الس ُ
الم» به دلیل جایگاه مبتدا ،حرکت ضمه گرفته
است تا در هنگام بیان ،لت هتا بستته نشتود؛ بلکته بتا حجمتی بیشتتری بیتان گتردد .از ایتنرو
معنتتای گستتتردگی و فراگیتتری متتیدهتتد (عبتتاس .)74 :1998 ،نکتتته جال ت

ایتتن استتت کتته

چیتتنش کلمتتات بتته صتتورتی استتت کتته تنهتتا ایتتن واژه حرکتتت ضتتمه پذیرفتتته استتت تتتا هم ت
کلمتات پتس از ختود را در بتتر گیترد .ایتن امتر در ستتایر ز یتارتنامتههتا نیتتز مشتهود استت و ستتبک
ز یتتارتنامتتههتتا بتته شتتمار میآیتتد؛ ز یتترا تمتتامی آنهتتا بتتا جمتتالت استتمیه کتته مبتدایشتتان واژ
« َّّ
الس ُ
الم» است آغاز میشوند.
_ سالم زیارتنامه در جمل چهارم ،به طور مستقیم به محضر امام حسین
َّ ُ
َّّ
ایشان عرضه میشودَّّ « :
الس ُ
الم َّع َّلی ال ُح َّ
الش ِهی ِد» .از این رو هر کتدام از واژ گتان
وم
ل
ظ
م
ال
ن
ی
س
ِ
ِ
آن ،بر خالف جمالت دیگر ،یک مصوت کشیده دارند که در هنگام قرائت از امتداد صدا و

کشتتیدگی آن کاستتته نمتتیشتتود تتتا عتتالوه بتتر این کتته جملتته آوایتتی ستتنگینتتتر و آرامتتتر بتته ختتود
میگیرد ،از نظر معانی مصوتهای کشیده به فراوانی حزن و اندوهی که از ذکر نام حسین در
ظاهر و باطن گوینده ایجاد شده نیز اشاره شتود .در میتان پتن کلمت تشتکیل دهنتد جملته،
واژ «ال ُح َّسی ِن» مرکزیت دارد که صامتهای آن به معانی زیر اشاره میکنند:
حاء :به معنای عاطفه و احساس زیبا و ح و حرارت است.
ضمه حاء :تأثیرگذاری کوتاه مدت در ظاهر.
سین :یعنی حرکت ،نرمی و روانی.
یاء :تأثیرگذاری عمیق در باطن.
نون :صمیم وجود و باطن.
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بتتا توجتته بتته معتتانی صتتامتهتتا ،نتتام «حستتین» بتتا ح ت

و حتترارت عتتاطفی در ظتتاهر شتتروع

میشود که این حرارت ،به نرمی و روانتی جر یتان دارد تتا این کته در صتمیم وجتود تتأثیر عمیتق
را در بتاطن و درون انستانهتا ایتنگونته بته

میگتذارد .متیتتوان ایجتاد محبتت امتام حستین

تصویر کشید.
َّ
ُ
َّ
ات» آواهتتای درشتتت و غلتتیظ بتتا آواهتتای نتترم و
تات» و «ق ِتی ت ِل ال َّع َّبت َّتر ِ
در دو واژ «أ ِس تی ِر الک ُر َّبت ِ
َّ
ُ
َّ
ات» و «ق ِتی ِل» را با
سبک در کنار هم ترکی شدهاند .امام صادق واژ «أ ِسی ِر» را با «الک ُر َّب ِ
ات» ترکی کرده است که از یکستو عالمتت جمتع «ات» در پایتان کلمتات قترار گیترد و
«ال َّع َّب َّر ِ
از نظر آهنت

و موستیقی در کتالم و جملته بتارز شتوند تتا تضتاد آوایتی آنهتا نیتز متورد توجته واقتع

ُ
تات» صتتامتهتتای «ک ،ر ،ب» و دو حرکتتت ضتتمه ،ستتختیهتتا و شتتدتهتتای
شتتود« .الک ُر َّبت ِ
متداوم و مکترری کتته آشتکار متتیشتوند و در ظتتاهر امتر اثتتر دارنتد کتته امتام حستتین
سختیها و مصائ

گرفتتار ایتتن

بود؛ اما «العبرات» با صامتهتای «ع ،ب ،ر» و دو حرکتت فتحته و یتک

مصوت کشیده «ا» به معنای نهایت ظهور و بروز احساسها و عواطف بته طتور متداوم و مکترر
است که در او برتری قرار دارند و ادامهدار هستند و کشته شدن امتام حستین

شدن این احساسها بود.

بترای زنتده
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ویژگیهایهمامحسین

.2ذکرهوصافو
َّّ
ک ال َّفتا ِئ ُز ب َّک َّر َّام ِتت َّ
ک َّو اب ُتن َّصت ِتف ّی َّ
ک َّو َّصت ِتف ُّی َّ
ک َّو اب ُتن َّو ِل ّیت َّ
الل ُه َّّتم  .2إ ّ ِنتی َّأشت َّته ُد َّأ َّّن ُته َّو ِل ُّیت َّ
ک
.1
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َّ ُ َّّ
الس َّ
َّ
الش َّه َّادة َّو َّح َّبو َّت ُه ب َّّ َّ
الدة َّو َّج َّعل َّت ُه َّس ّیدا م َّن َّّ
ُ
تاد ِة َّو
 .3أ کرمته ِب
ِ ِ
الس َّعاد ِة َّو اج َّت َّبی َّته ِب ِطی ِ ال ِو ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
َّ
َّ
َّ
َّقا ِئدا ِم َّن ال َّق َّاد ِة َّو ذا ِئتدا ِم َّتن التذ َّاد ِة َّو أع َّطی َّت ُته َّم َّوار یتث األنب َّیت ِاء َّو َّج َّعل َّت ُته ُح ّجتة َّعلتی َّخل ِقت َّ
ک
ِ
ِ
َّ
ِم َّن األو ِص َّیاء. ...

جمل ت دوم ،جمل تهای استتمیه بتته شتتمار متتیرود کتته خبتتر آن ،فعتتل مضتتارع متتتکلم وحتتده
َّ ُ
«أش َّهد» است که بیانگر پویایی و مستمر بودن روند این فعل باشد؛ به گونهای که هتر کتس در
هتتر برهتت زمتتانی ز یتتارتنامتته اربعتتین را قرائتتت کنتتد ،ایتتن شتتهادت را از جانتت ختتویش بتته
ز بتتان متتیآورد .ایتتن جملتته بتته ستتب کتتاربرد مفعتتولبتته در قال ت جمل ت استتمی « َّأ َّّنت ُته َّو ِل ُّی ت َّ
ک»
گسترده شده است .خبر جمل مفعولی « َّأ َّّن ُه َّو ِل ُّی َّ
ک» پن اسم معطوف استت کته بترای ثبتت
و تأیید جایگاه و نس

امام حسین

ذکر شدهاند .اسمیه آوردن ایتن جملته ،ستب

شتده

است این جایگاه و نس  ،متعلق به زمان و موقعیتی خاص نباشد ،بلکه امتری همیشتگی
و مداوم است.
الیۀ آوایی جمله دوم

_ تکرار مجتدد اوصتاف « َّو ِلت ُّی»َّ « ،ص ِتف ُّی» در وزن فعیتل و گتزینش ضتمیر « َّک» کته مرجتع آن

خداون تتد اس تتت ،در جایگ تتاه مض تتافالی تته از نظ تتر معن تتایی ،ثبتتوت اوصتتاف و جایگتتاه ام تتام
حسین
آهن

را نزد حق تعالی بیان میکند .از سوی دیگر ،این نحو کاربرد ستب

شتده استت

وزن فعیل تکرار شتود و هتر صتفت بتا صتدای صتامت «کتاف» پایتان یابتد تتا گرفتگتی و

سایشی در پایان هر یک از اوصاف به دلیل کاربرد صامت «کتاف» ایجتاد شتود .ایتن مکتث و
گرفتگی در آهن

جمله سب

تا کامال در ذهن مخاط

میشود هر صفت با مکثتی کوتتاه در آهنت

کتالم بیتان گتردد

ثبت شود.

جمل سوم ،یک جمل فعلیه به شمار میرود کته بته وستیل حترف عطتف «واو» در قالت

پتتن جمل ت فعلی ت معطتتوف ،گستتترده شتتده استتت .امتتام صتتادق

اعطا کرده است را با افعال ماضی بیان متیکنتد تتا بتر

قطیعت وقوع این افعال و ثبوت ایتن مقامتات تأ کیتد نمایتد .کتاربرد افعتال ماضتی در صتیغ
مفرد مخاط سب شده که حضور خداوند در جایگتاه فاعتل بته وستیل ضتمیر « َّت» بتارز و
تتداعی شتود .از ستوی دیگتر ضتمیر غایت

آشکار باشد تا با تکرارش متدام در ذهتن مخاطت
« ُه» متصتتل بتته ضتتمیر « َّت» در ایتتن افعتتال تکتترار شتتده استتت تتتا بتتا لرزشتتی کتته در صتتدا ایجتتاد

متتیکنتتد ،توجتته مخاطبتتان را بتته مقصتتود و هتتدف کتتالم گوینتتده کتته امتتام حستتین
معطوف نماید (همو.)119 :2000 ،

استتت،

الیۀ آوایی جمله سوم

_ تکترار ضتمیر « َّت» در جملته بتتا ایجتاد آوایتی آهستته و آرام کتته بته سترعت از دهتان ختتار

متتیشتتود از نظتتر آوایتتی ،بتتر فاعلیتتت مرجتتع ضتتمیر _ یعنتتی خداونتتد _ از نظتتر معنتتایی تأ کیتتد
میکند که این تکرار ،آوایی نرم و رقیق به جمله بخشیده است و تکرار ضمیر « ُه» در جایگاه
مفعول به و بالفاصله پس از ضمیر « َّت» بلی ترین تعبیر برای بیتان احستاس انتدوه و هجتران
و دوستی نسبت به امام حسین

به شمار میرود (همو.)190 ،55 :1998 ،
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در ایتتن جملت گستتترده،
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_ در ای تتن جمل تته ،ام تتام ص تتادق ب تتار دیگ تتر ب تتا گ تتزینش واژهه تتای ه تتموزن و ه تتمقافی تته
َّ
َّ
َّّ
َّّ
َّ
َّ
الش َّه َّادةَّ َّّ ،
الدة»َّّ « ،
الس َّاد ِة ،الق َّاد ِة ،الذ َّاد ِة»« ،األن ِب َّی ِاء ،األو ِص َّیاء» و کاربرد آنهتا در
«
الس َّعاد ِة ،ال ِو ِ
ِ
پایان هر جمله ،زیباترین نوع سجع را در کالم خود ایجاد کرده است تا او موسیقی کالم در
را بیشتر به آنها جل

کند .وجتود مصتوت کشتیده «آ»

این کلمات قرار گیرد و توجه مخاط
بیتتانگر علت ّتو و برتتتری و ثبتتوت ایتتن و یژگتتیهاستتت و صتتامت «دال» صتتالبت و پایتتداری آنهتتا را
تثبیت میکند.
َّ
ّ
َّ
َّ
َّ
_ کاربرد کلمات متجانس « َّس ّیدا م َّن َّّ
الس َّاد ِة» َّو «قا ِئدا ِم َّن الق َّاد ِة» َّو «ذا ِئدا ِم َّتن التذ َّاد ِة» کته
ِ ِ

از یک چیز مشتق شدهاند ،جنتاس اشتتقاق را در جملته نیتز ایجتاد کتردهاستت .ایتن موضتوع

ستتب

مخاط

شتتده کتته ایتتن جملتته نستتبت بتته جمل ت قبتتل و بعتتد ختتود بتتا آهنت
برستد تتا مخاطت  ،مشتتق شتدن مقتام امتام حستین

درک کند.

بیشتتتری بتته گتتوش

از انستاب حضترت را بهتتر

.3همامحسین وهافوهالیهیشان 
َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
ُّ َّ َّ َّ َّ َّ ُّ
ک ل َّیس َّتتنق َّذ ع َّب َّ
ُ
تاد َّک ِم َّتن ال َّج َّهال ِتة َّو
 .1فأعذ َّر ِفی الدع ِاء و منح
ِ ِ
النص َّح َّو َّبتذل ُمه َّج َّتته ِفیت َّ ِ
َّّ َّ
َّحی َّر ِة الضالل ِة. ...

اقدامات امام حستین

در قالت

یتک جملت فعلیته و دو فعتل ماضتی معطتوف گستترده
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شتتده استتت .افعتتال ماضتتی در ایتتن جملتته قطعیتتت وقتتوع و حتمتتی بتتودن ایتتن اقتتدامات را در
َّ
گذشته بیان میکنند؛ اما در جمل آخر ،فعتل مضتارع منصتوب « ِل َّیس َّتتن ِقذ» بتا الم تعلیتل بته

کتتار رفتتته استتت تتتا نتیجتته و بازتتتاب زمتتانی ایتتن اقتتدامات را محتتدود بتته زمتتان حضتتور امتتام
حسین

نکند؛ بلکه کارها و خیرخواهیهتای ایشتان بته طتور پو یتا و پرتحترک در زمتانهتای

آینده نیز اثرگذار و بیدار کنندهاند.
الیۀ آوایی جمله
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ُّ
َّ َّ
َّ َّ َّ
_ عب تتارت «فأعت تذ َّر ِفت تی ال تتد َّع ِاء» از ص تتامته تتای «ف تتاء» و «ع تتین» در آغ تتاز فع تتل «فأع تتذ َّر»
ُّ
و صتتامتهتتای «فتتاء» و «عتتین» در «فتتی التتد َّع ِاء» تشتتکیل شتتده استتت کتته معنتتای جملتته بتتا

معتتانی صتتامتهتتا تأ کیتتد شتتود؛ بتتدین صتتورت کتته «فتتاء» بتتا آوای آهستتته و مهمتتوس گستتترش
بتته نرمتتی را بیتتان متتیکنتتد و «عتتین» بتتا آوایتتی میانتته و متوستتط ،نهایتتت ظهتتور و بتتروز «أعتتذر»

و «التدعا» را بیتتان متیکنتتد؛ یعنتی امتتام حستتین

بتا نرمتتی و مالطفتت او خیرختتواهی ختتود

را گسترش میدهد.
ُّ
َّ َّ َّ ُّ
النص َّتح» ستب
النص َّح» انتخاب فعتل « َّم َّتن َّح» و قترار دادن آن در کنتار «
_ در عبارت «منح
تکتترار دو صتتامت «نتتون» و «حتتاء» شتده استتت معنتتای جملتته را از نظتتر آوایتتی تکمیتتل و تأ کیتتد
کنند؛ یعنی امام حسین

هر آنچه در باطن خود داشت ،با تمام عاطفته و احستاس ختود

بخشید و عرضه کرد (همو.)180 ،158 :
َّّ َّ
َّ َّ َّ
_ کتتاربرد واژ گ تتان ه تتموزن و ه تتمقافی تته «الجهالت ِتة» و «الضتتالل ِة» در پایتتان جملتته و در کنتتار
یکدیگر ،ستب

متیشتود ارتبتاط و نزدیکتی ایتن دو واژه بتا همتاهنگی آنهتا در ذهتن مخاطت

باقی بماند.

شده است که دشمنان و بدخواهان امام حسین

را با جزئیات وصف کند.

الیۀ آوایی جملۀ اول

_ امتتام صتتادق

بتترای بیتتان ایتتن جملتته ،افعتتال و اوصتتافی گتتزینش فرمتتوده کتته افتتزون بتتر

معنتتای منفتتی ،از صتتامتهتتایی کتته بتته خشتتونت و قستتاوت و گستتترش آنهتتا اشتتاره متتیکننتتد
تشکیل شده است .وجود صامت «واو» و «زاء» در فعل « َّت َّو َّاز َّر» ،عنتف و شتدت در برختورد بتا
امتتام حستتین
ستتب

ترکی ت

را بیتتان متتیکنتتد (همتتو .)137 :فعتتل « َّت َّغطت َّتر َّس» عتتالوه بتتر ستتختی تلفتتظ ،بتته

صتتامتهتتای مهمتتوس «تتتاء» و «طتتاء» بتتا صتتامت مجهتتور «غتتین» (هم تو،54 :

 )124 ،118از معانی صامتها نیز بهره برده است .صامت «غین» معنای پنهان شدن و فترو
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آنها 
.4وصفدشمنانومخالفانوبرخوردهمامبا 
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّّ ُ ُّ
َّ
الدن َّیا َّو َّب َّ
اع َّح َّّظ ُه باألر َّذ ِل األد َّنی َّو َّش َّترى ِآخ َّر َّت ُته بتال َّّ َّ
س َّو
ت
ک
و
األ
ن
م
و قد تواز ر علی ِه من غرته
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ ّ َّ
َّ
ک َّو أست َّتخ َّط َّنب َّّیت َّ
َّت َّغطت َّتر َّس َّو َّتت َّتر َّّدى ِفتی َّهت َّتو ُاه َّو أست َّتخ َّط َّ
اق َّو
تادک أهتتل ِ
ک َّو أ َّطتتاع ِمتتن ِعبت ِ
الشتتق ِ
ِ
َّ
َّ َّّ
الن َّار َّف َّج َّ
ک َّصتابرا ُمح َّت ِستبا َّح َّّتتی ُس ِتف َّ
اه َّتد ُهم ِفیت َّ
الن َّفاق َّو َّح َّم َّل َّة األو َّزار ال ُمس َّ
ّ
ک ِفتی
ن
ی
ب
ج
و
ت
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َّ
َّ
ّ
َّّ َّ
َّط َّاع ِت َّ
ک َّد ُم ُه َّو اس ُت ِبی َّح َّح ِر ی ُم ُه الل ُه َّّم فال َّعن ُهم لعنا َّو ِبیال َّو َّع ِذب ُهم َّعذابا أ ِلیما.
این فراز از زیارتنامه ،از سه جمل گسترده تشکیل شده است:
ُّ
َّ
َّ
َّ
الف) جمل فعلیه « َّو قد َّت َّو َّاز َّر َّعلی ِه َّمن غ َّّرت ُه الدن َّیا» با عطف هفت فعتل ماضتی گستترده
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رفتن و صامتهای «تاء» و «طاء» ،معنای سستی و ضعف را در این فعتل تقو یتت متیکننتد.
ّ َّ
َّ ّ َّ
تاق» در ص تتامت «ق تتاف» ک تته ب تته معنتتای قستتاوت و شتتدت استتت،
اق» و « ِ
دو واژ « ِ
النفت ِ
الشتتق ِ
یکساناند؛ اما صامت «شین» انتشار آشتکار دودستتگی و شتقاق را معنتا متیدهتد و صتامت

«نون» به معنای نفوذ پنهانی نفاق است (همو.)158 ،141 ،113 :
_ امام صادق نگاه دنیاپرستان دشمنان و بیزاری آنها را از آخترت ،بتا تقابتل دو جملت
َّ
َّ
َّ َّ َّّ ُ ُّ
َّ َّ
الدن َّیا َّو َّب َّ
اع َّح َّّظ ُه باألر َّذ ِل األد َّنی» و « َّش َّرى ِآخ َّر َّت ُه بتال َّّ َّ
س» ،از نظتر معنتایی
ت
ک
و
األ
ن
م
«من غرته
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
و لفظی به زیبایی نشان میدهد .دو فعل «غ َّّرت ُه» و «ش َّترى» تضتاد آوایتی دارنتد .فعتل «غ َّّرت ُته»
ّ
به سب صامتهای «غین» و «راء مشدد» به سختی تلفظ میشود و صامت «غین» کته بته
معنای پنهان شدن و مخفتی کردنتی استت کته همتراهش نتابودی و عتدم باشتد (همتو،)124 :
َّ
معنای مد نظر امام را بیان میکند .ولی فعل «ش َّرى» بدون هیچ صتامت ستختی در نهایتت
روانی تلفظ میشتود و صتامت «شتین» در آن ،معنتای انتشتار و عرضت یتک چیتز دارد و بتدون
َّ
َّ َّ
األد َّ
س» بته گونتهای استت کته
ت
ک
و
األ
«
و
»
تی
ن
هدف و نظتم استت (همتو .)113 :آوای دو صتفت «
ِ
ناچیزی و حقارت آنها عالوه بر معنا ،در تلفظ ظاهریشان نیز آشکار میشود.
َّ
ُّ
_ امتتام بتتا ذکتتر جنتتاس اشتتتقاق در دو واژ «التتدن َّیا» و «األد َّنتتی» قرابتتت و ارتبتتاط ایتتن دو را بتتا
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یکدیگر برای مخاط یادآور میشود.
َّ
_ تکتترار فعتتل «أست َّتخ َّط» عتتالوه بتتر تأ کیتتد معنتتای حتمیتتت وقتتوع فعتتل ،بتتا آوای خشتتک و
سخت که صامتهای «خاء» و «طاء» ایجاد کردهاند به گوش مخاط میرسد.
َّ
َّ َّ َّ
اهتد ُهم
ب) امام صادق واکنش امام حسین را نستبت بته دشتمنان بتا جملت «فج
ِفی َّ
ک َّص ِابرا ُمح َّت ِسبا» بیان میکند و آن را با عطف دو فعل مجهول گسترش میدهد .جتار و
مجترور «فیتتک» در ایتتن جملتته ،بتا اشتتاره بتته خداونتتد ،هتدف امتتام حستتین از ایتتن جهتتاد را
ک ِفتی َّط َّاع ِتت َّ
بیان میکند .انتخاب و کاربرد دو فعل مجهول در جمالت « َّح َّّتتی ُس ِتف َّ
ک َّد ُم ُته
َّو اس ت ُتت ِبی َّح َّح ِر ی ُم ت ُته» س تتب
حسین

مخاط

شتتتده اس تتت فاع تتل آنه تتا _ یعنتتتی دش تتمنان و ب تتدخواهان امتتتام

_ حذف شوند و و دو اسم «دمه» و «حریمه» نایت

فاعتل ایتن افعتال واقتع شتوند تتا

این امر را دریافت کند که ختون و حتریم امتام حستین

ستب

نتابودی دشتمنان و

حذف آنها شده است؛ به گونهای که با ریخته شدن و هتک حرمت از بین نمتیرونتد ،بلکته

چیتزی کتته از بتتین متتیرود فاعلیتت دشتتمنان استتت .نکتت دیگتر ایتتن استتت کتته در جملت اول
چیتتنش واژ گتتان بتته صتتورتی استتت کتته جتتار و مجتترور « ِف تی َّط َّاع ِت ت َّ
ک» _ کتته هتتدف واالی امتتام
حسین

به شمار میآید _ بر خون ایشان مقدم شده است تتا ارزش هتدف و مقتدس بتودن

آن را بیان کند ،به گونهای که امام آن را بر جان خویش مقدم کردهاند.
در جمل « َّف َّج َّ
اه َّد ُهم ِفی َّ
ک َّص ِابرا ُمح َّت ِسبا» که وصف جهتاد امتام حستین را متیکنتد،
صامتهای «جیم»« ،صتاد» و «بتاء» بته همتراه مصتوت کشتیده «آ» بیتان متیکننتد کته امتام بتا
نهایتتت صتتالبت ،قتتوت ،افشتتاگری و او علت ّتو و برتتتری بتتا دشتتمنان در راه خداونتتد جهتتاد کتترد
(همو.)147 ،104 ،99 :
الیۀ آوایی جمله دوم

ک ِف تی َّط َّاع ِت ت َّ
_ در جمل ت « َّح َّّتتتی ُست ِتف َّ
ک َّد ُمت ُته َّو است ُتت ِبی َّح َّح ِر ی ُمت ُته» کتتاربرد افعتتال مجهتتول

ستب شتدهانتد دو استم «دمته» و «حریمته» حرکتت ضتمه بگیرنتد و بتدین طر یتق از نظتر آوایتی
یتتک وزن داشتتته باشتتند و بتتا صتتامت «متتیم» و حرکتتت ضتتمه یکستتان و ضتتمیر غای ت « ُه» بتته

عمق نفوذ ایتن هتدف را در جتان امتام حستین
ّ
علو و برتری و تثبیت آن است.

بیتان متیکنتد و مصتوت کشتیده »آ» بیتانگر

_ بتتا مجهتتول آوردن فعتتل «است ُتت ِبی َّح» از یتتکستتو مصتتوت کشتتیده «ای» در ایتتن فعتتل ایجتتاد
میشود و از سوی دیگر « َّح ِر ی ُم ُه» به عنتوان نایت فاعتل بته آن نزدیتک می گتردد تتا دو صتامت
«حتتاء» بتتا حرکتتت فتحتته در کنتتار هتتم قتترار گیرنتتد و پتتس از آن وجتتود صتتامت «راء» و مصتتوت
کشتیده «ای» بتته ترتیت در « َّح ِر ی ُمت ُته» ستتب شتدهاند امتتام صتتادق عمتق تأثیرگتتذاری ایتتن
واقعتته را در درون ختتود بتتا انتتدوه و تأستتف بیتتان کنتتد و نشتتان دهتتد غتتم و انتتدوهش در هتتتک
حرمت حریم امام حسین سنگینتر از ریخته شدن خون حضرت است.
َّ
ّ
َّّ َّ
) لعن و نفرین دشمنان در جمل «الل ُه َّّم فال َّعن ُهم لعنا َّو ِبیال» با عطف فعتل « َّو َّع ِتذب ُهم»
َّ َّ
َّ
گسترده شده است .کتاربرد مفعتول مطلتق نتوعی بتا ذکتر صتفت «لعنتا َّو ِبتیال» و « َّعتذابا أ ِلیمتا»
ستتب تکتترار فعتتلهتتای امتتر شتتدهانتتد و از ستتوی دیگتتر ،کیفیتتت عتتذاب و لعتتن را مشتتخص

بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین

فراگیری و گسترش خون و حریم امام حسین همتراه بتا تأثیرگتذاری کوتتاهمتدت در ظتاهر و
بیتتداری و هشتتیاری در بلندمتتدت اشتتاره کننتتد .مصتتوت کشتتیده «ای» در « ِف تی َّط َّاع ِتتت َّ
ک»،
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میکنند .این تکترار در الیت آوایتی ستب

شتده استت صتامت «عتین» و «بتاء» در افعتال تکترار

شوند تا نهایت ظهور و بروز لعنت و عذاب را از خداونتد بخواهنتد .تنهتا متواردی کته مصتوت
َّ
کشیده «ای» و «آ» همزمان در کنار صامت «الم» به کار رفتهاند در دو صفت» َّو ِبتیال» و «أ ِلیمتا»
استتت کتته امتتام صتتادق خواستتتار لعتتن و عتتذابی استتت کتته در عمتتق جانشتتان نفتتوذ کنتتد و
افزون بر این که همراه و متصل به آنان باشد ادامهدار و برقرار بماند .نکته دیگر این استت کته
صامتهای این جمله ،همگی آوایی نرم و روان دارند تتا ستهولت و آستانی لعتن و عتذاب را
برای خداوند بیان کنند.
.5سالممجادبههمامحسین وذکرجایگا وهعمالهیشان
َّ
َّ ُ
ک َّیتا ابت َّتن َّر ُستتول اهللَّّ .2 ،
َّّ .1
تالم َّع َّلیت َّ
الست ُ
تالم َّع َّلیت َّ
الست ُ
ک َّیتا ابت َّتن َّست ِّی ِد األو ِصت َّی ِاء .3 ،أشت َّتهد
ِ ِ
َّ َّّ َّ َّ
َّ ُ َّّ َّ
ُ َّ
َّ
اهلل َّو ابت ُتن َّأ ِمی ِنت ِته ِعشت َّ
تت ف ِقیتدا َّمظلومتتا شت ِتهیدا َّو
تت َّست ِتعیدا َّو َّمضتی َّت َّح ِمیتدا و مت
أن ت
ک أ ِمتی ُن ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ّ
ک َّو أش َّتهد أنت َّ
ک َّو ُم َّع ِتذب َّمتن ق َّتلت َّ
اهلل ُمنجز َّما َّو َّعد َّک َّو ُمه ِلک َّمن َّختذل َّ
أش َّهد أ ّن َّ
ک َّوفیت َّت
ِ
َّ َّّ َّ
َّ
ب َّعهد اهلل َّو َّج َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
اهدت ِفی س ِبی ِل ِه حتی أتا ک ال َّی ِقین.
ِ ِ ِ
از این سالم به بعد ،شاهد دو تغییر در روند زیارت نامه هستیم که تا پایان آن ادامه دارد:
الف) تا پیش از این فراز در زیارت نامه ،ضمیر غای « ُه» بترای اشتاره بته امتام حستین

به کار رفته است ،ولی پس از ذکر جهاد و شهادت حضرت ،ضمیر مخاطت
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اشاره کند.

« َّک» جانشتین

ضمیر غای میشود تا از این طریق به حضور امام حسین
ب) ضتتمیر مخاطت « َّک» کتته خداونتتد را متتورد خطتتاب قتترار متتیداد ،از ایتتن پتتس بیشتتتر بتتا
اسم ظاهر «اهلل» ذکر میشود.

دو جملتته اول هماننتتد ستتالمهتتای آغتتازین در قالت

جملت استتمیه بتتدون گستتتردگی بتترای

عرضه نهایت عاطفه و احساساند که با صامتهای نترم و رقیتق ،بیتانی لطیتف و روان دارد

کتته در ختتور ستتالم استتت .نکتتته دیگتتر ایتتن استتت کتته در ستتالمهتتای نخستتت و پتتیش از ذکتتر
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شتهادت امتام حستین  ،واژ «ابتتن» همتراه کلمتاتی استتت کته از نظتر معنتتایی عتامتتر بودنتتد؛
َّ
اهلل» و « َّست ِّی ِد األو ِصت َّی ِاء» کته مخصتوص پیتامبر
تول ِ
ولی در این فراز ،این واژه به لق هتای « َّر ُس ِ
است متصل شده تا جایگاه خاص امتام حستین را روشتن کنتد و تأ کیتد نمایتد
اکرم

که چه مقامی را به شهادت رساندهاند.

جمل سوم ،جملهای فعلیه است که با فعل مضتارع «أشتهد» آغتاز گردیتده و بتا تکترار ایتن
فعتتل بتته وستتیل عطتتف گستتترده شتتده استتت .در هتتر ستته شتتهادت مفعتتولبتته افعتتال در قالت
َّ
َّ َّّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّّ َّ َّ
جمل اسمیه بیان شدهاند« :أن َّ
اهلل»« ،أ َّّن َّ
ُ
ک َّوفیت َّت ِب َّعه ِتد
اهلل ُمن ِجتز متا وعتدک»« ،أنت
ن
ی
ت
م
أ
ِ
ک ِ
َّ
َّ
اهلل»ُ « ،من ِجتتز َّمتتا َّو َّعتتد َّک» تتتا از ُبعتتد زمتتان
اهلل» کتته دو جمل ت اول خبرشتتان استتم استتت« :أ ِم تی ُن ِ
ِ
خار شوند و تنها به ثبوت و دوام این امور اشاره شود .البته در شتهادت اول پتس از «أمینته»
نحتو زنتدگی امتام حستتین بتا افعتال ماضتتی بیتان شتده تتا روایتتتی از گذشتته باشتند و خبتتر
شهادت سوم افعال ماضی « َّو َّفیت َّت» و « َّج َّ
اهتد َّت» تتا قطعیتت وقتوع و انجتام آنهتا بیتان شتود.
ک َّو ُم َّع ّ ِتذب َّمتن َّق َّت َّلت َّ
اهلل ُمنجتتز َّمتا َّو َّع َّتد َّک َّو ُمه ِلتک َّمتتن َّخ َّتذ َّل َّ
امتام صتادق در جملت « َّ
ک»
ِ
َّ
جزای خداوند را بیان میکند .ایشان با قرار دادن « ُمن ِجز َّما َّو َّعد َّک» و ذکر موصول عتام «متا»،
نخستتت رستتیدن امتتام حستتین

بتته تمتتام وعتتدههتتای خداونتتد را بیتتان متتیفرمایتتد و ستتپس

جزای قاتالن حضرت را ذکر میکند.
الیۀ آوایی جمالت

وزن فعیل ادامه دارد.

َّ
_ کتتاربرد واژ گتتان هتتموزن و هتتمقافی ت « َّست ِتعیدا»َّ « ،ح ِمی تدا» و «شت ِتهیدا» در پایتتان هتتر جملتته،
رقم زدهاند.

طبق روال ،زیباترین سجع را برای تأثیر و بقا در ذهن مخاط
ُ
َّ
_ در دو واژ دیگت تتر «ف ِقی ت تدا َّمظلومتتتا» تنت تتوین پایت تتانی قرائتتتت مت تتیشتتتود؛ از ایت تتنرو حرکت تتت
َّ
فتحت تته است تتت کت تته شت تتدت دارد .در واژ «ف ِقی ت تدا» مصت تتوت کشتتتیده «ای» و صت تتامت «دال» و
ُ
تنتوین ،نفتتوذ متترگ را بیتتان متیکنتتد کتته قطعتتی استت ،امتتا ادامتته دار نیستتت .در واژ « َّمظلومتتا»

مصوت کشیده «او» و صامت «میم» و تنوین ،ظلم و ستم به امام در ظاهر امر اثر کرده و پایتان

دارد و ادامهدار نیست.
َّ
ک» و « َّق َّت َّل ت َّ
_ کتتاربرد زیبتتاترین نتتوع ستتجع بتتا ذکتتر افعتتال « َّو َّعت َّتد َّک»َّ « ،خت َّتذل َّ
ک» در شتتهادت
ّ
دوم ،ستته واژ « ُمن ِجتتز»ُ « ،مه ِل تک» و « ُم َّعت ِتذب» بتته تنتتوین ضتتمه ختتتم شتتدهانتتد کتته همتتین امتتر
ستتب شتتدت حرکتتت ضتتمه متتیشتتود و معنتتای شتتدت و قطعیتتت را در ایتتن حرکتتت افتتزایش

بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین

_ تکرار ترکی « َّّ
الم َّع َّلی َّ
الس ُ
ک» ،آهنگی نرم و روان ایجاد کرده است.
َّ
_ وصف امتام حستین همچنتان بتا کتاربرد اوصتاف « َّس ِتعیدا»َّ « ،ح ِمیتدا» و «ش ِتهیدا» در
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میدهد تا قطعیت وقوع این اوصاف را بیان کند.


.6لعندشمنانوجایگا دوستودشمنهمامحسین
ُ
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
ک ف َّر ِض ت َّیت
اهلل أ ّمتتة َّست ِتم َّعت ِبتتذ ِل
 .1فلعتتن اهلل متتن قتل تک و لعتتن اهلل متتن ظلم تک و لعتتن
َّ َّ َّ َّ َّ ُ
َّ
ُ
َّّ
ُ
الل ُهت َّّتم .3 ،إ ّ ِن تی أشتته ُد َّک أ ّ ِن تی َّو ِل ت ّی ِل َّمتتن َّو ُ
االه َّو َّعتتد ّو ِل َّمتتن عتتاد ُاه ِبتتأ ِبی أنتتت َّو أ ِّم تی َّی تا
ِبت ِته.2 ،
ِ
ِ
اهلل.
ول ِ
اب َّن َّر ُس ِ
اهلل َّمتتن َّق َّت َّلت َّ
جملت اول « َّف َّل َّعت َّتن ُ
ک» جمل ت فعلیتتهای استتت کتته بتته وستتیل حتترف عطتتف بتتا

تکرار فعل «لعن» و فاعل «اهلل» گسترده شتده استت .امتام صتادق

چنتد جملته قبتل ،لعتن

دشمنان را از خداوند خواست و در ایتن جملته فعتل «لعتن» را ماضتی بیتان متیکنتد تتا نشتان

دهد این امر محقق شده است .از سوی دیگر ،ذکر فاعل «اهلل» بته صتورت استم ظتاهر و تکترار
آن نیز بیان میکند که قطعا لعن از جانت

خداونتد صتورت گرفتتهاستت .ایتن لعتن بترای سته

گتتروه بیتتان شتتده استتت .1 :قتتاتالن .2 ،ظالمتتان بتته امتتام حستتین

و  .3مردمتتی کتته از ایتتن

ستتتم آ گتتاهی یافتنتتد و بتته آن راضتتی شتتدند .حرکتتت کوتتتاه ،بیتتانگر کوتتتاهی و متتدت انتتدک و
سرعت یک چیز است .افعال این جمله همگی حرکت فتحته دارنتد تتا بیتان شتود ا گتر ظلتم

به امام حسین و قتل ایشان زود انجام شد و کوتاه بود ،حتی راضی بودن به این کارها کته
ک» و « َّظ َّل َّم َّ
نسبت به دو فعل « َّق َّت َّل َّ
ک» طوالنیتر است ،همگی به سرعت از جان خداونتد

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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لعن میشوند.

تکرار عبارت « َّل َّع َّتن ُ
اهلل» در جملته ،عتالوه بتر تأ کیتد معنتا بتا ایجتاد آهنت

عمیقتا در ذهتن

مخاط نقش میبندد.
َّ
ُ
ُ
جمل سوم «إ ّ ِنی أشه ُد َّک أ ّ ِنی َّو ِل ّی ِل َّمن َّو ُ
االه» به وستیل حترف عطتف بتا تکترار خبتر « َّعتد ّو
ِ
ِ
ل َّمتتن َّعت َّ
تاد ُاه» گستتترده شتتده استتت .ایتتن جملتته نستتبت بتته ستتایر شتتهادتهتتای ز یتتارتنامتته،
ِ

شتتهادتی ختتاص استتت؛ ز یتترا بتترخالف آنهتتا کتته جمل ت فعلیتته بودنتتد ،ایتتن جملتته ،جملتتهای
ُ ُ
اسمیه به شمار میرود که خبر آن فعل مضارع «أش ِهد» است .از سوی دیگر ،گتزینش واژ گتان
ُ ُ
از سوی امام به گونهای استت کته فعتل «أش ِتهد» در ایتن جملته بترای تأ کیتد بیشتتر ،دو مفعتول
میگیرد تا از یک سو واژ «إ ّنی» دو بار در جملته تکترار شتود و از ستوی دیگتر ،خداونتد را شتاهد
ُ
این شهادت قرار دهد .خبر «أنی» در مرتب دوم ،اسمهای « َّو ِلت ّی» و « َّعتد ّو» استت تتا محتتوای

شتتهادت بتتدون ُبعتتد زمتتان و در نهایتتت ثب تتوت و دوام و قطعیتتت بیتتان شتتود و گوینتتده فعتتل
ُ ُ
«أش ِهد» در هر عرص زمانی حاضر باشد.
َّ
ُ
عبارت «إ ّ ِنی أشه ُد َّک أ ّ ِنی َّو ِل ّی ِل َّمن َّو ُ
االه» از رقیقترین و نرمترین صامتها تشتکیل شتده
ِ
ِ
است .تکرار صامت «الم» بیانگر اتصال و پیوستگی این محبت و دوستتی استت و صتامت
«نتتون» ،بیتتانگر ایتتن استتت کتته دوستتتی از صتتمیم دل نشتأت متتیگیتترد و مصتتوتهتتای کشتتیده
ثبتتتوت و دوام ایتتتن امتتتر را نشت تتان متتتیدهنتتتد .امتتتا در عبت تتارت « َّعتت ُتد ّو ل َّمتتتن َّعتت َّ
تاد ُاه» ،ترکیت ت
ِ
َّ ُّ
صامتهای «عین»« ،دال» و «واو مشدد همراه تنوین ضمه» در واژ «عتدو» بته آوای ایتن واژه
ستختی و صتتالبتی شتتدید دادهانتتد؛ در مقابتتل ،وجتود مصتتوت کشتتیده «آ» در « َّعت َّ
تاد ُاه» ،پتتس از

«عین» و «دال» از سختی آوای آنها کاسته و به امتداد آوایی این دو افزوده است تا بیتان شتود
که اگر دشمنی سخت هم نباشد ،ولتی ادامتهدار باشتد ،قاطعانته دشتمن او هستتیم .جنتاس
االه» و « َّعت َّ
االه» و « َّعت ُتد ّوَّ ،عت َّ
تاد ُاه» و ستتجع میتتان « َّو ُ
اشتتتقاق میتتان « َّو ِل ت ّیَّ ،و ُ
تاد ُاه» در کنتتار تکتترار
صامتها و مصوتها موسیقی درونی و بیرونی بسیار اثر بخشی به جمله بخشیدهاند.

سه بخش میشود:

بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین

.7ذکرخصایلهمامحسین وخاناهنمطهرشانوپیرویهزره همام 
َّ
َّ
َّّ
ُ
ک ُکن َّت ُ
الش ِام َّخ ِة َّو األر َّحام ال ُم َّط َّّه َّر ِة َّلم ُت َّن ّجس َّ
َّ .1أش َّه ُد َّأ َّّن َّ
ک ال َّج ِاه ِل َّّیة
الب
ص
األ
ی
ف
ورا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َّ َّ ُ َّ َّّ
ّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
ک ال ُمتد َّله َّّم ُ
َّ
َّ
اس َّها َّو َّلتم ُتلبست َّ
َّ
َّ
ات ِمتن ِثی ِابهتا .2 ،و أشتهد أنتک ِمتن دعتا ِئ ِم ال ِتدی ِن و أرکت ِان
ج
ن
أ
ِب
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ َّ ُ َّّ َّ َّ ُ َّ ُّ َّّ ُّ َّّ ُّ َّّ
تادی
ال ُمست ِتل ِمی َّن َّو َّمع ِقت ِتل ال ُمتتؤ ِم ِنی َّن .3 ،و أشتتهد أن تک ِاإلمتتام البتتر الت ِق تی الر ِض تی
الز ِک ت ُّی ال َّهت ِ
َّ
َّ ُ َّ َّ َّ َّ
ُ َّ َّ َّ ُ َّّ
َّ
التقت َّتوى َّو َّأعت ُ
تالم ال ُهتتدى َّو ال ُعتتر َّو ُة الت ُتوثقی َّو
ال َّمهت ِتد ُّیَّ .4 ،و أشت َّتهد أ ّن األ ِئ َّّمتتة ِمتتن ولت ِتدک ک ِلمتتة
َّ ُ َّ
َّ ُ َّ َّ
ُّ
ُ
ُ
ال ُح ّجة َّعلی أه ِل الدن َّیاَّ .5 ،و أش َّتهد أ ّ ِنتی ِبکتم ُمتؤ ِمن َّو ِب ِإ َّیت ِابکم ُمتوقن ِب َّش َّترا ِئع ِدی ِنتی َّو َّخ َّتوا ِتی ِم
ِ
َّ
َّ ُ ُ َّّ َّ ُ َّ َّ ُ ُ َّ َّّ َّ َّّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ
َّ ُ
َّ
َّع َّم ِلتی َّو قل ِبتی ِلقلت ِتبکم ِستتلم َّو أمت ِتری ِألمت ِترکم مت ِبتتع و نصتتر ِتی لکتم معتتدة حتتتی یتأذن اهلل لکتم
ُ
َّ ُ
ُ ُ
ف َّم َّعکم َّم َّعکم ال َّم َّع َّعد ّ ِوکم.
َّ ُ
امام صادق در این فراز از زیارتنامته ،شتهادت ختود را در قالت جملت فعلیته «أش َّتهد
َّ
َّّ
ک ُکن َّت ُ
َّأ َّّن َّ
الش ِام َّخ ِة» شروع میکنتد و بتا عطتف پتن جملت فعلیته بتا تکترار
الب
ص
األ
ی
ف
ورا
ن
ِ
ِ
َّ ُ
فعل «أش َّهد» آن را گسترش و بسط میدهد .جمالت این شهادتها بنابر امتر متورد شتهادت
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 .1-7شهادت به ویژ گیهای امام حسین

در سه جملۀ معطوف اول

َّ
َّّ
َّ َّ ُ َّ َّّ َّ ُ
ُ
الشام َّخة» فعل ماضی « ُکن َّ
تت» استت
الب
ص
األ
ک کن َّت نورا ِفی
خبر جمل اول «أشهد أن
ِ ِ
ِ

تا روایتگر گذشته _ یعنی پیش از شهادت امام حسین

_ باشد .خبر در دو جمل دیگر که

هس تتتند ،بتتا تک تترار و بتته ص تتورت

بی تتانگر جایگ تتاه و مق تتام و خص تتلته تتای ام تتام حس تتین
شتتبهجمل تته و استتم ذک تتر شتتدهان تتد تتتا ف تتار از ُبعتتد زم تتان ،ثبتتوت ویژگتتیهتتا را در وجتتود امتتام
حسین با تأ کید بیان کنند.
َّ ُ َّ
در عبارت « َّلم ُت َّن ّجس َّ
اس َّها» صامت «جیم» احساس منفی درونی امام
ک ال َّج ِاه ِل ّیة ِبأن َّج ِ
ِ
صتادق را نستبت بتته سته واژهای کته ایتتن صتامت در آنهتا بتته کتار رفتته استتت بیتان متیکنتتد
(عباس )108 :1998 ،تا با تمام وجود ،آنها را از امام حستین

نفتی کنتد؛ همتانگونته کته در

چینش جمالت ،این جمله به ماقبلش عطف نشده است.
َّّ ُّ َّّ ُّ َّّ
تادی ال َّمه ِتد ُّی» کتاربرد اوصتاف بتدون حترف عطتف
در واژههای «الت ِقی الر ِضتی
الز ِکت ُّی ال َّه ِ

اشتاره بته ارتبتاط عمیتق آنهتا دارد .صتامتهتای «قتاف»« ،ضتاد»« ،کتاف» و «دال» صتتالبت و
شتتدت حضتتور ایتتن خصتتلتهتتا را در وجتتود ایشتتان بیتتان متتیکننتتد و صتتامت مشتتدد «یتتاء» بتتا
حرکتتت ضتتمه ،بتته تأثیرگتتذاری ایتتن ویژگیهتتا در ظتتاهر و بتتاطن امتتام اشتتاره دارد .ستته صتتفت
َّّ ُّ َّّ ُّ َّّ
الز ِک ُّی» نیز در وزن فعیل به کار رفتهاند.
«الت ِقی الر ِضی
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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 .2-7شهادت به ویژ گیهای ائمۀ اطهار در جمله چهارم

َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ ُ َّّ
التقت َّتوى» شتتهادت بتته ویژگتتیهتتای ائمتت
در جملتت «أشت َّتهد أ ّن األ ِئ ّمتتة ِمتتن ُولت ِتدک ک ِلمتتة

همانند اسلوب جمالت قبل ،با خبر اسم و تکرار آن بیان میشود؛ اما نکت قابل
اطهار
توجه ،تقدم جار و مجرور « ِمن ُول ِد َّک» است تتا افتزون بتر بیتان این کته ائمت اطهتار از نستل

امتتام حستتین

هستتتند ،تمتتام ویژگتتیهتتای ذکتتر شتتده پتتس از آن را نیتتز بتتار دیگتتر بتترای امتتام

حسین بیان کند.
َّ َّ ُ َّّ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ ُ َّ ُ ُ َّ
در ویژگتتیهتتا و اوصتتاف «ک ِلمتتة التقتتوى و أعتتالم الهتتدى و العتتروة التتوثقی» افتتزون بتتر وجتتود

مصوت کشیده «آ» در پایانشان که به برتری و دائمی و همیشتگی بتودن آنهتا اشتاره متیکنتد،

صامتهای «قاف» و «دال» سب صالبت و فخامت ایتن ویژگتیهتا از نظتر آوایتی و معنتایی
َّ ُ َّ َّ
میشود .نکته قابتل توجته ایتن استت کته امتام صتادق آخترین ویژگتی «ال ُح ّجتة َّعلتی أه ِتل

ُّ
الدن َّیا» را با سه ویژگی پیشین ،متفاوت بیان میفرماید تا به کوتاه بودن و انحصار آن در دنیتا
اشاره کند؛ یعنی ویژگی «حجت» تنها تا زمان حیات ائمه
 .3-7شهادت امام صادق

به آنها اعطا میشود.

به اعتقادات خویش

ُ
َّ ُ َّ ّ
جمل ت «أشت َّتهد أ ِن تی ِبکتم ُمتتؤ ِمن» بتتا عطتتفهتتای گونتتاگون گستتترده شتده استتت تتتا روایتگتتر

اعتقتتاد فکتتری ،قلبتتی و عملتتی امتتام صتتادق نستتبت بتته ائمتته اطهتتار باشتتد .حضتترت ایتتن
َّّ
َّ
توقن»ِ « ،ستلم»ُ « ،م ّت ِبتع» و « ُم َّعتدة» کته
اعتقادات را در پن جمل اسمیه با خبرها « ُمتؤ ِمن»ُ « ،م ِ
همگی اسم هستند بیان فرموده تا گواهی دهد که ایمان ،یقین ،تستلیم ،پیترو ی و آمتادگی را
َّ ُ
ُ
َّ ُ
َّ ُ
در خود تثبیت کرده است .تقدم جار و مجروهای «لکم»ِ « ،ب ِإ َّیت ِابکم»ِ « ،لقل ِتبکم»ِ « ،ألم ِترکم» و
ُ
« ِبکم» که به ائم اطهار اشاره میکند ،بر این پن خبر نشان دهنده و تأ کید کنند محدوده
َّ ُ
َّ ُ
َّ ُ
و متترز ایتتن پتتن ویژگتتی استتت .از ستتوی دیگتتر ،تکتترار واژ گتتان « ِلقلت ِتبکم»ِ « ،ألمت ِترکم» و «ف َّم َّعک تم
ُ
َّم َّعکم» مهر تأ کید و تثبیت را به گواهی امام صادق میزنند.
َّّ
َّ
اشاره به معنای آوایی واژگان « ُمؤ ِمن»ُ « ،م ِوقن»ِ « ،ستلم»ُ « ،م ّت ِبتع» و « ُم َّعتدة» بته عنتوان خبتر
جمتالت ،هتتدف امتتام صتتادق را از گتتزینش آنهتتا روشتن متتیکنتتد .وجتتود صتتامت «متتیم» در
تنوین ضمه که با قترائتش آوای »او» و «نتون» را آشتکار متیکنتد ،تأثیرگتذاری ایتن ویژگتیهتا در
توقن» بته ستب
ظاهر و باطن امام صادق را بیتان می کنتد .ایتن امتر در دو واژ « ُمتؤ ِمن» و « ُم ِ

صتتامت «نتتون» نستتبت بتته ستتایر واژ گتتان ،بیشتتتر متتورد تأ کیتتد امتتام استتت و سراستتر جملتته ،بتتا

کاربرد و تکرار صامتهای نرم و روان «نون»« ،میم»« ،عین» و «الم» ،آوایی نرم و لطیف دارد.
ُ
ُ ُ
تکتترار جتتار و مجتترور « َّم َّعکتم» دو بتتار و ستتومین بتتار بتتدون اتصتتال بتته مجتترور « َّمت َّتع َّعتتد ّ ِوکم»،
معیت امام صادق را با ائم اطهار و نفی همراهی با دشمنان را تأ کید میکند.
.8صلوهتودرودبرههلبیت  
ُ َّ
َّ َّ ُ َّ َّ َّ
ُ
ُ َّ ُ َّ ُ
ُ َّ
َّص َّل َّو ُ
اط ِنکم
اهلل علیکم َّو علی أر َّو ِاحکم َّو أج َّس ِادکم َّو ش ِاه ِدکم َّو غا ِئ ِبکم َّو ظ ِاه ِرکم َّو َّب ِ
ات ِ
َّ
ِآمی َّن َّر َّّب ال َّعال ِمی َّن.

امام صادق

ز یتارت را بتا صتلوات بته ستاحت ائمت اطهتار

در قالت

جملت استمیه

گسترده با تکرار خبتر ،بته پایتان میبترد .ذکتر خبرهتای جملته بته صتورت تضتاد و تکترار ضتمیر
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تمام این واژگان ،بیانگر جمتع کتردن و کست

کتردن ایتن ویژگتی را در امتام صتادق

استت.
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ُ
«کتم» نشتتان متتیدهتتد کتته امتتام صتادق

در صتتلوات ختتود ،تمتتام حتتاالت ائمتته اطهتتار

را

لحاظ کرده است تا صلواتی جامع و کامل را به ساحتشان عرضه کند.

تکرار پی در پی مصتوت کشتیده «آ» در هتر ویژگتی از یتکستو بیتانگر عل ّتو و برتتری و ثبتوت و

امتداد آنهاست و از سوی دیگر ،صلواتی جتاودان و همیشتگی را عرضته متیکنتد .تکترار وزن
اسم فاعل همراه تکرار ضمیر «کم» و چینش مصوتهای کوتاه به ترتی
«ضمه» در هر کلمه ،صلوات را با آهن

«فتحته»« ،کستره» و

و موسیقی دلنشینی القا میکند.

نتیجهگیهی 

دانش سبکشناسی با تجزیه اثر بته الیتههتای آوایتی ،صترفی ،نحتوی و بالغتی ،بته دنبتال
بیان دیدگاه و احساس نویسنده و تأثیرگذاری متن است .بر اساس این رویکرد ،زیارتنام
اربع تتین در دو الیت ت آوای تتی و نح تتوی م تتورد بررس تتی ق تترار گرفت تته ک تته در مجم تتوع ،دی تتدگاه ام تتام
صادق

در این دو الیه به اشکال زیر بیان شدهاست:

آن حض تترت تم تتام س تتالمه تتای ز ی تتارتنام تته را ب تتا جم تتالت اس تتمیه کوت تتاه و مس تتتقل و ب تتا
صامتهای نرم و روان بیان میفرماید تا نهایت عاطفه و احساس خود را در این سالمهتا بته
محضر امام حسین
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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عرضه کند .البته در سالمی که نام امام حسین

اندوه و غم و امتداد صوت در جمله مو میزند که نشان از ح
صتادق

دارد .کتاربرد ستجع و جنتاس و تکترار متناست

ذکتر شتده استت،

و عالقه و اندوه فراوان امتام

بتا معنتای متورد نظتر امتام در متتتن،

موس تتیقی داخلتتتی و بیرون تتی زیبتتتایی را بتتته برخ تتی جمتتتالت از جملتتته س تتالمهتتتای آغتتتازین
زیارتنامه و صلوات پایانی آن بخشیده است تا توجه مخاطت

بته آنهتا معطتوف و در ذهتن

او ماندگار شود .تمام اوصاف و اعتقادت از صامتهایی تشکیل شتدهانتد کته معنتای آنهتا
را تقو یتت متتیکننتتد و وجتتود مصتتوتهتتای کشتتیده در اغلت آنهتتا بتته علت ّتو و برتتتری مقتتامشتتان و
امتداد و بقای آنها اشاره میکنند.
ف تتراوانت تترین جم تتالت در ز یتتتارتنام تته جمال ت تتی هس تتتند کتتته ب تته جایگ تتاه و مق تتام امتتتام
حستتین
اطه تتار

 ،خلقیتتات و اوصتتاف ایشتتان همتتراه ذکتتر ستتیر حضتترت ،جایگتتاه و مقتتام ائمتت
و اعتق تتادات ام تتام ص تتادق

ش تتهادت و گ تتواهی م تتیدهن تتد .ام تتام ص تتادق

شتتهادتهتتا را در یتتازده مرتبتته تکتترار ختتود از یتتکستتو بتتا فعتتل مضتتارع متتتکلم وحتتده (أشتتهد؛
شهادت متیدهتم) در قالت

جمتالت فعلیته آغتاز متیکنتد تتا از ایتن طر یتق بیتان کنتد کته ایتن

شهادتها در زمان جریان دارند و پویا و ادامهدار هستتند و در هتر عرصت زمتانی هتر فتردی کته
زیارتنامه را قرائت کند شهادتها مستقیما از زبان او بیتان شتوند .از ستوی دیگتر ،در آنجتا
کتته ستتخن از اوصتتاف و مقامتتات و جایگتتاه و اعتقتتادات متتیشتتود ،جمتتالت مفعتتولی فعتتل
«أشهد» را به صورت اسمیه با خبر اسمی بیان متیکنتد تتا بته اوصتاف و اعتقتاداتی شتهادت
دهد که تثبیت شده و مداوم است.
امتام صتتادق

در یتک فتتراز از ز یتارتنامتته ،در قالت

وصتتف دشتتمنان امتتام حستتین

جمتتالت فعلیته بتتا افعتال ماضتتی بتته

متتیپردازنتتد .ایشتتان احستتاس منفتتی و نظتتر ستتلبی ختتود را

در بتار آنهتتا بتتا افعتتال و اوصتتافی بیتتان متتیفرمایتد کتته افتتزون بتتر معتتانی منفتتی ،از صتتامتهتتایی
تشتتکیل شتتدهانتتد کتته معنتتای قستتاوت ،عنتتف ،شتتدت ،نتتاچیزی و پستتتی متتیدهنتتد .لعتتن و
نفرین امام بتا افعتال ماضتی بیتان متیشتود تتا عقیتد امتام را مبنتی بتر این کته لعتنهتا بته وقتوع
پیوستهاند ،بیان کند.
خبرهای اسمی متضاد و متعدد با آوایی نرم و ممتد بیان میفرماید.
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در نهایتتت امتتام صتتادق

صتتلواتی جتتامع و کامتتل را در قال ت

جمل ت استتمی گستتترده بتتا

141

م ابع 
 ابوالعدوس ،یوسف (2007م) ،األسلوبیة الرؤیة والتطبیق ،عمان :دار المسیرة. جبر ،محمد عبداهلل (1988م) ،األسلوب و النحو ،اسکندریه ،دارالدعوة ،چاپ اول. حسینی ،راشد بن حمد بتن هاشتل (٢٠٠4م) ،البنتی األستلوبیة فتی التنص الشتعری ،لنتدن،دار الحکمة ،چاپ اول.
 رافع تتی ،مص تتطفی صتتتادق (1961م) ،إعج تتاز الق تترآن والبالغتتتة النبو ی تتة ،تحقی تتق :عبتتتداهللالمنشاوی ،بیجا ،مکتبة اإلیمان.
 ستتامرائی ،فاضتتل صتتالح (2007م) ،الجمل تتة العربیتتة تألیفهتتا و أقستتامها ،اردن ،دار الفکتتر،چاپ سوم.
 سیدی ،سید حسین؛ نفیسه حاجی رجبی (پتاییز و زمستتان 1394ش)« ،سبکشناستیدعای عرفه» ،مطالعات اسالمی علوم قرآن و حدیث ،سال چهل و هفتم ،پیاپی .95
 عبتتاس ،حستتن (1998م) ،خصتتائص الحتتروف العربیتتة و معانیهتتا ،دمشتتق ،اتحتتاد الکتتتابالعرب.
 عبتتاس ،حستتن (2000م) ،حتتروف المعتتانی بتتین األصتتالة و الحداثتتة ،دمشتتق ،اتحتتاد الکتتتابسال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

142

العرب.
 عبداللطیف ،محمد حماسه (2003م) ،بناء الجملة العربیة ،قاهره ،دارغری . عبدالنورّ ،جبور (بیتا) ،المعجم األدبی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.
 عزة ،آغاملک (1986م)« ،األستلوبیة متن ختالل اللستانیة» ،مجلتة الفکتر العر بتی المعاصتر،بیروت ،مرکز األنماط القومی ،آذار ،العدد .38
 عیتتاد ،محمتتود (1981م)« ،األستتلوبیة الحدی تتة محاولتتة تعر یتتف» ،فصتتول ،المجلتتد األول،العدد  ،2ینایر.
 غامدی ،منصور بن محمد (2000م) ،الصوتیات العربیة ،ریاض ،مکتبة التوبة. غری  ،روز (1971م) ،التمهید فی النقد الحدیث ،بیروت ،دار المکشوف ،چاپ اول. فاضتتلی ،محمتتد (1388ش) ،دراستتة و النقتتد فتتی مستتائل بالغیتتة ّهامتتة ،تهتتران ،انتشتتارات

سمت،چاپ سوم.
 فتوحی ،محمود (1391ش) ،سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ،تهران ،انتشاراتسخن ،چاپ اول.
 فضل ،صالح (1992م) ،بالغة الخطاب و علم النص ،کویت ،المجلس الوطنی لل قافتة والفنون و االدب.
 موسوی ،سید محسن (1389ش) ،تجوید و آواشناسی ،انتشارات پژوهشکده حدیث. نتاجی ،مجیتد عبدالحمیتد (1948م) ،االستس النفستیة ألستالی البالغتة العربیتة ،بیجتا،مؤسسات الجامعیة للدراسات و النشر ،چاپ اول.

بررسی سبکشناسانه داللتهای آوایی و نحوی زیارتنامه اربعین

143

