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Abstract
Layered stylistics analyzes and examines the indicators of a text in terms 
of word selection and structure and structure of phrases. The presence of 
stylistic elements in the syntactic layer in the elements of the sentence 
indicates the dominant thought of the text. In this stylistic layer, the link 
between style and thought is taken into consideration through syntac-
tic components such as marked order (presentation and delay, omission, 
omission) and sentence structure (sentence length, sentence connection), 
and each of these components According to the atmosphere governing 
the prayer verses, it is related to one of the social, moral, educational 
themes, the creation of the world, etc. slow Based on this, this essay aims 
to analyze the style of the syntactic layer of prayer verses. To achieve this 
goal, an analytical-descriptive method has been used. The findings of the 
research show that each of the stylistic components used in the prayer 
verses is in proportion to the content of the verses. Active voice, high 
certainty, presentation and delay, removal of some sentence components, 
and syntactic balance of the verses lead to unique constructions and make 
the goals of the verses more in the audience's mind.
Keywords: Holy Quran, prayer verses, stylistics, syntactic layer.
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رمضان رضائی1

چکیده
سبک شناسی الیه ای به تحلیل و بررسی شــاخص های یک متن از جهت گزینش کلمات 
و ســاخت و زیرســاخت عبارات می پردازد. وجود عناصر سبک ساز در الیه نحوی در ارکان 
جمله، نشــانگر اندیشــه حاکم بر متن است. در این الیه ســبکی، پیونِد سبک و اندیشه به 
واســطه مؤلفه های نحوی همچون نظم نشاندار )تقدیم و تأخیر، حذف، التفات( و ساختمان 
جمله )طول جمله، پیوند جمله( مورد توجه قرار می گیرد و هر کدام از این مؤلفه ها متناسب با 
فضای حاکم بر آیات دعا، به یکی از مضامین اجتماعی، اخالقی، تربیتی، آفرینش عالم و ... 
ارتباط پیدا می کند و معانی مختلفی همچون هشدار، انذار، توبیخ، راهنمایی، توجه و اهتمام 
را بیان می کند. بر این اســاس، این جســتار در صدد تحلیل سبک الیه نحوی آیات دعا در 
پانزده جزء نخســت قرآن است. برای رسیدن به این هدف از شیوه تحلیلی ـ توصیفی بهره 
برده شــده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر کدام از مؤلفه های سبک ساز به 
کار رفته در آیات دعا با محتوای آیات در تناسب است. صدای فعال، وجهیت، تقدیم و تأخیر، 
حذف برخی از اجزای جمله و توازن نحوی آیات منجر به ســاخت های بی بدیل می شــود و 

اهداف آیات را در ذهن مخاطب بیشتر می نشاند.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، آیات دعا، سبک شناسی، الیه نحوی.
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عد 1. مقدمه

دعا و نیایش در قرآن و ســنت اســامی نقش اساسی و بنیادین دارد. قرآن کریم در عین 
تشــویق به دعا، خود به بیان بهترین دعاها پرداخته یا با بیان دعاهای انبیاء، اولیاء، مائک، 
مؤمنان و ... نحوه دعا کردن را به مؤمنان می آموزد. خداوند در قرآن بندگانش را امر به دعا 
می کنــد و امتثال نکردن این فرمان را معادل روی گردانی کبرآمیز از عبادت و موجب داخل 
شــدن در آتش جهنم می داند. در جهان نگری  قرآن، همه موجودات بنده و فرمانبردار خدا 
هســتند و او را تسبیح و ســتایش می کنند. بدین  ترتیب دعا و نیایش، عبادت و پرستش و 
تسبیح و ستایش  پروردگار از ارکان عالم هستی اند. در این میان، انسان رابطه  ویژه و منحصر 
به  فردی با خدا دارد. آیه ای در قرآن اســت  که این ارتباط ویژه را به روشنی نشان می دهد: 
اِع إَِذا َدَعان﴾؛ هرگاه  بندگان من از تو  ﴿َوإَِذا َســَألََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
درباره من بپرسند، من نزدیکم و دعای  دعاکننده را به هنگامی  که مرا بخواند اجابت می کنم، 
پس  باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند. باشد که راه  یابند. )بقره/186( این تنها 
آیه ای است که خداوند هفت بار به صورت متکلم وحده و بدون به کار بردن ضمیر جمع که  
شیوه رایجی در زبان قرآن است، با انسان سخن می گوید. دعاهای قرآنی بنابر ساختار کلی 
قرآن، در سوره یا بخش خاصی از قرآن گرد نیامده اند. حضور آن ها در قرآن  به شکل گسترده 
و پاره پاره و در متن زندگی و تاریخ است ؛ و بسان روحی که در سراسر کام وحی جریان 

دارد. 
بر اســاس کتاب حســین خلیف الجبوری، آیات دعا در قرآن 150 آیه است که در این 
جستار 75 آیه از این آیات که در پانزده جزء نخست قرآن آمده است، بررسی خواهد شد.

اّما درباره ســبک باید گفت که سبک شیوه خاص بیان افکار به صورت هنری، با انتخاب 
الفاظی خاص است که یک نوشته را از دیگر آثار متمایز می کند و به آن ارزش واالی هنری 
می دهد که به آن ســبک نویسنده می گویند. به وسیله سبک می توان به افکار و اندیشه ها و 
شخصیت یک نویسنده پی برد. به تعداد نویسندگان سبک وجود دارد و یک سبک می تواند 
مربوط به شخص خاص یا یک دوره تاریخی خاص باشد. صاح فضل می گوید: اسلوب از 
مرز تقلید عبور می کند و تمام عناصر خاق در زبان را به کار می گیرد و منحصر به فرد بودن 
و اصالت یک نوشته را منعکس می کند. )فضل، 1998: 13( اسلوب طریقه ی فکرکردن و به 
تصویر کشــیدن و بیان کردن است. )الشایب، 1945: 46( سبک نحوه و نوع بیان است. دو 
نفر مطلب را به دو گونه می گویند که هم نحوه بیانشان متفاوت است و هم نحوه نگاهشان. 
اختاف در تأکید و آهنگ و لحن یا موقعیت و ترکیب لغات یا به اصطاح نحو کام، سبک 
را عوض می کند. برای بررســی هر ســبکی باید سطوح و الیه های مختلف را بررسی کرد. 

یکی از آن الیه ها، الیه نحوی است.
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نحو، علمی است که قوانین مربوط به نحوه ترکیب واژه ها و شکل گیری جمله ها در یک 
زبان را آموزش می دهد. جمله عنصر اصلی کام است؛ زیرا به وسیله آن متن برای کاربران 
زبان قابل فهم می شود. نویسنده، افکار خود را به واسطه جمله ها بیان کرده و با آن ها سخن 
می گوید و ارتباط برقرار می کند. )الحسینی، 2004: 195( البتّه وظیفه نحو صرفاً به چگونگی 
ترکیب کلمات و شکل گیری جمله و در نهایت ایراد سخن فصیح محدود نمی شود؛ بلکه در 
ســطحی باالتر هدف نحو آن است که ارتباطی قوی میان آنچه که ترکیب جمله و آنچه که 
معانی و افکار نامیده می شود، برقرار نماید. )ر.ک: عبدالمطلب، 1994: 35( از بین دانشمندان 
عرب، دیدگاه ها و اندیشــه های عبدالقاهر جرجانی در زمینه سبک و ارتباط آن با نحو قابل 
توّجه است. او تصویری دقیق از مفهوم سبک ارائه داده، می گوید: »سبک نوعی نظم و نحوه 
چیدمان کلمات است« )جرجانی، 1368: 361( وی اشاره می کند که ترتیب الفاظ در ترکیب 
کلمات، تابع ترتیب معانی در ذهن متکلم است و می گوید: »کام خود را بر اساس اقتضای 
علم نحو قرار بده و بر اساس اصول و قوانین آن عمل کن«. )همان: 362( عبدالقاهر ارتباط 
نظم و سبک را با نحو تأیید کرده و معتقد است که نحو به هر خالقی این امکان را می دهد 
که ویژگی خاصی به نظم و چیدمان کلماتش ببخشد؛ چرا که کلمات به خودی خود باعث 
امتیاز و برتری گوینده آن کلمات نمی شــوند؛ بلکه چیدمان کلمات اســت که امتیاز بخش 
اســت. امروزه در مباحث سبک شناســی نیز عنصر نحو از اهمیت خاصی نســبت به سایر 
عناصر برخوردار است؛ زیرا هم از توان باالیی در ایجاد معانی مختلف برخوردار بوده و نیز 
روحیات و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوی بیشتر خودنمایی می کند. فتوحی معتقد 
اســت که »نحو منظم، مولود ذهن نظام مند اســت. ساخت اندیشه با نحو پیوند آشکارتری 
دارد تا با واژه. کیفیت چیدمان کلمه ها در جمله، طول جمله ها، نوع جمله ها، کیفیات وجه و 
زمان، همگی بیانگر نوع اندیشه اند؛ بنابراین کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر 
نحوی بیشتر خودنمایی می کند.« )فتوحی، 1390: 265( با توجه به اهمیّت جمله در انتقال 
فکــر و دیدگاه گوینده به مخاطب و تحمیل ایدئولوژی بر روابط نحوی کلمات، مؤلفه های 
متعددی را در بررسی الیه نحوی برشمرده اند؛ از جمله اسمیه و فعلیه بودن جمله، کوتاهی و 
بلندی جمله، قطعیت و عدم قطعیت جمله، همپایگی و ... که در جستار پیش رو مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. همچنین درصدد پاســخ به این پرسش هاست که از منظر سبک شناسی 
تکوینی، چه رابطه ای بین ویژگی های ســبکی و جنبه روانی مخاطبین قرآنی برقرار است؟ 
کدام  یک از ویژگی های ســبکی تأثیر بیشتری بر روان مخاطب برجای می نهند؟ هرکدام از 
متغیرهای موجود در الیه نحوی چگونه با موضوع اصلی آیات ارتباط برقرار می کند؟ کدام 
مؤلفه نقش برجســته ای در ملموس نمودن مضمون اصلی آیات دارد؟ برای پاســخ به این 
پرســش ها با اســتفاده از روش توصیفی_تحلیلی، به تبیین برجسته ترین عناصر سبک الیه 

نحوی این آیات پرداخته شده است.
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عد به طور کلی در این پژوهش فرض بر آن اســت که ســاختار کلمات و جمات در الیه 

نحوی، عــاوه بر چینش دقیق و منظم در جهت مفهوم آیات، باعث به نمایش گذاشــتن 
اســلوب متفاوت و کارکرد مهم الفاظ  در جهت معنای واالی آیات قرآن می شــود. بسامد 
جمات فعلیه و خبریه به عنوان عنصر سبک ساز بیشتر است. صدای نحوی غالب در آیات 
دعا صدای فعال است. همپایگی به عنوان عنصر سبک ساز در آیات دعا برجستگی خاصی 

دارد.

1. 1. پیشینه تحقیق
در دهه های اخیر پژوهشگران به اهمیت مطالعات سبک شناختی در قرآن کریم پی برده  و 
پژوهش های خویش را به این مســیر سوق داده اند. تعداد این پژوهش ها به حدی است که 
مجال احصا آن ها در این مقال نمی گنجد؛ اما باز همچنان جای پژوهش در ابعاد مختلف آن 
وجود دارد. در اینجا به طور کلی به پژوهش هایی اشاره می شود که در ارتباط با سبک الیه 

نحوی در متون مختلف صورت پذیرفته است.
1. مقاله »بررسی سبک شناسی نحوی در ســوره انسان«، مجله پژوهش های زبان شناسی 
قرآن، 1396، نوشــته علی اصغر یاری و حمیده کامکار مقدم، در این جســتار، نویسندگان 

به مؤلفه های سبک سازی چون تقدیم و تأخیر، حذف، همپایگی و طول آیات پرداخته اند.
2. پایان نامه »سبک شناسی الیه نحوی و تصویرپردازی سوره نور«، دانشگاه اراک، 1398، 
زهــرا اکبری، در این پایان نامه نیز موضوعاتی مثل تقدیــم و تأخیر، طول جمله، وجهیت، 

همپایگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. 
3. مقاله »سبک شناسی نحوی نامه سی و یکم نهج الباغه«، مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی، 
شماره 8، سال 1393، نوشته مرتضی قائمی و زهرا علی کرمی، در این مقاله به موضوعاتی 
چــون طول جمله ها، همپایگی، روابط معنایی، وجهیت، صدای نحوی، چیدمان نشــاندار 

پرداخته شده است.
4. رســاله دکتری »آيات الدعاء في القرآن الكريم دراســه اســلوبيه« دانشــگاه ام درمان 
ســودان،2012، نوشته سالم عبود مبارک غانم، در این رساله ضمن تعریف دعا و اقسام آن، 
در زمینه سبک شناسی به موضوعاتی چون فواصل آیات قرآنی، تقابل، خبر و انشاء، تقدیم و 

تأخیر، فصل و وصل پرداخته شده است.
5. مقالــه »من بالغة بعض األدعيه في القرآن الكريم«، مجله جامعه ام القری، شــماره 26، 
ســال 1424، نوشته یحیی بن محمد ابراهیم عطیف، این مقاله نیز همان طور که از عنوانش 
پیداســت به بررسی باغی آیات دعا پرداخته شده است. با توجه به پیشینه تحقیق، می توان 
گفت که بررســی الیه نحوی آیات دعا تازگی دارد و پیش از این پژوهشــی در این زمینه 

صورت نگرفته است. 
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2. مباحث نظری

2. 1. جمله اسمیه و فعلیه
جمله اسمیه، جمله ای است که مرکب از مبتدا و خبر باشد یعنی دارای مسندالیه و مسند 
باشــد. بعضی در تعریف جمله اســمیه و فعلیه گفته اند: اسمیه آن است که صدرش اسم و 
فعلیه آن اســت که صدرش فعل باشــد. ولی این تعریف نیاز به توضیح و رفع ابهام موارد 
مشتبه است؛ باید روشن شود که مقصود از صدر چیست؟ توضیح این که مقصود از صدر 
همان مسندالیه در جمله اسمیه و مسند در جمله فعلیه است و هر آنچه بر این دو، از اسما و 
حروف مقدم گردد؛ در تعیین نوع جمله مدخلیتی ندارد. )ابن هشام األنصاری، 1428: 492( 
از نظر زبان شناسان جمله اسمیه بر ثبات داللت می کند، اما جمله فعلیه مفید تجدد و حدوث 
می باشــد. راز این امر در آن است که اســم برخاف فعل مقید به زمانی خاص نمی باشد. 
بنابراین اســم عموم و ثبوت بیشتری دارد. )التفتازانی، 1430: 46( بسامد جمات اسمیه و 

فعلیه در آیات دعا در جدول زیر قابل ماحظه است:
جدول بسامد جمالت اسمیه و فعلیه

جمله فعلیهجمله اسمیه

74274

از مجموع 350 جمله آیات دعا، 74 جمله، جمله اســمیه است. بیشترین این جمات آن 
طور که از آیات دعا بر می آید برای بیان صفات خداوند یا مومنان و یا صفات کسانی است 
که ایمان نیاورده اند. اما قسمت عمده جمات را جمله های فعلیه تشکیل می دهند و این به 
مضمون تجددپذیر جمات فعلیه برمی گردد که اشاره به افعال مؤمنان و غیر مؤمنان از امور 
تجددپذیر و غیر ثابت دارد. برخی معتقدند که ریشــه این امر در عقلیت عربی است. عقل 
عربی اقتضا می کند که جمله فعلیه باشد و بخش عمده تعابیر عربی با جمله فعلیه است، چرا 
که سلیقه و فطرت او به اهتمام به حدوث در احواالت عادی سوق داده شده است. )الجارم، 
1327: 347( در میان جمله های فعلیه نیز فعل مضارع با فراوانی 98 بیشترین بسامد را دارد 
َّنَا َوابَْعْث فِيِهْم َرُســواًل مِّْنُهْم يَْتُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم  به عنوان مثال در فرموده خداوند: ﴿َرب
ََّك أَنَت الَعِزيُز الَحِكيُم﴾ )بقره/129( و فعل امر با بســامد 87  به  الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِن
َّنَا أَْفِرْغ َعَلْينَا َصْبراً َوثَبِّْت  ا بََرُزواْ لَِجالُوَت َوُجنُوِدهِ قَالُواْ َرب عنوان مثال در فرموده خداوند: ﴿َولَمَّ
أَْقَداَمنَــا َوانُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن﴾ )بقره/250( و فعل ماضی با بســامد 85 در مرتبه های 
ِّي نََذْرُت لََك َما  بعدی قرار دارد. به عنوان مثال فرموده خداوند: ﴿إْذ قَالَِت اْمَرأَُة ِعْمَراَن َربِّ إِن
ِميُع الَْعلِيُم﴾ )آل عمران/35( از آنجا که قرآن به زبان  ََّك أَنَت السَّ راً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِن فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
مردمی نازل شده که در عصر پیامبر زندگی می کردند؛ لذا از نظر ساخت زبانی با گویش آن 
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عد مردمان ســازگار است. ضمن این که به زبان معیار نیز تبدیل شده است. از آنجا که در زبان 

عربی دوران ظهور اسام کاربرد بیشتر فعل به عنوان یک ویژگی سبکی است؛ در قرآن و به 
ویژه در آیات دعا نیز کاربرد جمات فعلیه به عنوان یک ویژگی سبک ساز به شمار می آید. 
این امر منجر به حرکت دینامیکی متن شــده و با محتوای آیات دعا و با فضای کلی حاکم 

برآن ها کاما متناسب است.

2. 2. جمالت خبری و انشائی  
انواع کامی که انســان به وسیله آن از احساســات و عواطف خود یاد می کند و افکار و 
اندیشه خود را بیان می دارد و با آن با دیگران ارتباط برقرار می کند، از دو حال خارج نیست 
و آن دو خبر و انشــاء است. ســکاکی در این زمینه می گوید: »کام عرب بر دو نوع است: 
خبر و طلب« )الســکاکی، 1981: 72( خبر کامی است که احتمال صدق و کذب دارد. اما 
انشاء احتمال صدق کذب ندارد »بلکه اندیشه گیرنده کام و مخاطب را تحریک می کند و 
افکارش باز می نماید و احساسات و عواطفش را سیراب می کند صرف نظر از مسأله مطابقت 
با خارج یا عدم مطابقت با آن.« )عثمان، 1983: 103( این نوع جمات در آیات دعا بیشتر 

خود نمایی می کند.
جدول بسامد جمالت خبری و انشائی

انشائیخبری

237111

 جمله خبریه به عنوان یک عنصر سبک ساز در آیات دعا برجستگی خاصی دارد و قابل 
توجه است. دلیل این امر بسامد باالی آن نسبت به جمله انشائیه است. جمله خبریه در اقسام 
مختلف آن در آیات دعا سیطره دارد. چه جمله اسمیه باشد و یا جمله فعلیه و چه مثبت باشد 
و چه منفی. در این بین وجود جمات خبری مؤکد به ادات تأکید نیز به عنوان یک ویژگی 
سبک ساز قابل توجه است. به طور کلی جمات خبریه برای اهدافی چون بیان، توصیف و 
اقناع به کار رفته اند. جمات انشائی نیز در کنار جمات خبری اما با بسامد کمتر دارای کار 
بســت هستند. هر چند که اقسامی مثل امر، نهی، استفهام را در آیات دعا ماحظه می کنیم، 
اما بخش عمده جمات انشــائی، از نوع امر و در معنای دعاست چرا که اساسا این آیات، 
آیات دعا هستند و به دلیل وجود نوعی خواسته و خواهش از خداوند، دعا لقب گرفته اند.

2. 3. طول جمله ها
بعد از واژه ها، جمله نخستین صورت معنادار در هر نوشته به شمار می رود که دربردارنده 
پیام نگارنده و گوینده است. »جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت 
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نحوی شــکلی از یک واحد اندیشــه باشد، می توان از رهگذر بررســی بلندی و کوتاهی 
جمله ها، ساخت اندیشه و سبک و حاالت روحی گوینده را تحلیل کرد؛ چراکه طول جمله 
نســبتی با میزان درنگ و تأمل گوینده در یک واحد فکــری دارد.« )فتوحی، 1390: 275( 
هم چنین میانگین واژه ها در جمله، ارزش سبک شناختی ویژه ای دارد، به گونه ای که سبک های 
مقطع و پرشــتاب عاطفی تر اســت و یا یکی از ویژگی های بارز سبک های فنی و مصنوع، 

بسامد بسیار واژه های مترادف است که به بلندی جمات می انجامد.
اگر خواسته باشــیم طول یک جمله را بسنجیم باید تعداد واحدهای ترکیبی را شمارش 
کنیم »واحد ترکیبی قطعه ای اســت که اقدام به انجــام وظیفه اصلی یا غیر اصلی می کند.« 
)میشل شرم، 1984: 41( قسمت عمده جماتی که در آیات دعا به کار رفته اند، از نوع کوتاه 
هســتند. جمات کوتاه معنادار شده و سبک آیات را تحت تأثیر قرار داده است. )الحمد هلل، 
اياک نعبد، اياک نستعين، بئس المصير، اضطّره، تقبّل منّا، تب علينا، يزّكيهم، إنّى قريب، كنت بنا 
بصيرا، اشدد به أزری، وهن العظم منّى، كان أمره فرطا، كان اإلنسان كفور، ...( برپایه بررسی های 
صورت گرفته در آیات مورد نظر، میانگین واژه های هریک از این جمات 2 تا 4 کلمه است 
و از مثال هایی که زده شــده کاما معلوم اســت. جمات کوتاه بیانگر اندیشه ای عاطفی و 
پرشتاب است و گوینده با آن ها باورهایی را بازگو می کند که در احساسات و عواطف وی 
ریشــه دارد. آیات دعا نیز به سبب آنکه بیانگر ارتباط بنده با خالق است، از این شیوه جدا 
نیست و بسامد باالی جمات کوتاه در آن از گوینده ای سرشار از عاطفه حکایت می کند که 

خود نیز از کارکرد این نوع جمات آگاهی دارد و به خوبی از آن ها بهره برده است.
 از آنجا که مورد خطاب آیات دعا خداوند است، لذا دعا کننده در یک لحظه باید گویا و 
رسا و درخور حوصله سخن گوید و مقتضای حال را رعایت کند و سخن به درازا نکشاند؛ 
به گونــه ای  که مفهوم و موضوع منظور خود را به بهترین و مفهوم ترین شــکل انتقال دهد. 
دعاکننده می داند که جمات او اگر پرشتاب و عاطفی و هیجانی نباشد، رغبتی برای شنیدن 
نخواهد بود. به هر روی، کوتاهی جمات به عنوان یک ویژگی سبک ساز در آیات دعا که 

با محتوا و مضمون نیز کامًا متناسب و هم خوان است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

2. 4. درجه قطعیت
وجهیت »کیفیت های بیان امور« و نیز هر نوع دخالت گوینده در بیان یک موضوع اســت 
و جهت گیری گوینده در کام، نوع رابطه او را با شــنونده تعیین می کند که از آن با »نقش 
بینافردی سخن« یاد شده است. بررسی وجهیّت، کار بازشناسي نقش ها و معاني ساخت هاي 
زباني را آسان مي کند، به گونه اي که می توان از جنبه هاي روانشناختي زبان و سبک مؤلف، 
آگاهــی دقیق تری حاصل کرد. میزان اعتبار معنای گزاره از لحاظ احتمال یا الزام )شــک یا 
قطعیت( و یا میزان مثبت و منفی بودن آن را به وسیله حالت کیفی وجه می توان بازشناسی 
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عد کرد. از طریق بررســی وجهیت، میزان پای بندی متن به عقایــد و ایدئولوژی ها را می توان 

ســنجید. ذهنیت، تعهدات و دیدگاههای مؤلف در عناصر وجه ســاز پوشیده و پنهان عمل 
می کند و وجهیت تعامل میان گوینده و مخاطب را افزایش می دهد و زمینه نوعی اعتماد و 
همدلی یا تعارض را در گفتگو فراهم می کند. معموالً وجهیّت یک گزاره را بر اساس اعتبار 

اطاعات و نگرش گوینده و ... ارزیابی می کنند.
وجهیت عبارت اســت از میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به طور ضمنی به 
وسیله عناصر دستوری نشان داده می شود و بیان کننده منظور )کنش غیر بیانی( یا قصد کلی 
یک گوینده یا درجه پایبندی او به واقعیت یک گزاره یا باور پذیری، اجبار و اشتیاق نسبت 
به آن است. وجه، مقوله ای است نحوی_معنایی که نظر و دیدگاه گوینده را در جمله نسبت 
به موضوع سخنی که بیان می کند، نشان می دهد. وجه در ساختماِن بند از آن جهت اهمیت 
دارد که حاکی است از »جهت گیری های خاص نویسنده نسبت به آنچه می گوید.« )فتوحی، 

)285 :1390
وجهیت یا مدالیته کانونی اســت که می توان بازتــاب ایدئولوژی مؤلف را در این کانون 
جستجو کرد. نمود وجهیت در متغیرهای نحوی از قبیل وجه فعل، قید، صفت و زمان، نشان 
دهنده میزان درجه قطعیت مؤلف در موضوع متن می باشند. راجر فاولر در این باره می گوید: 
وجهیت ســاختار، بیان واضح و جزئی متن اســت. با این ابزار می توان میزان قطعیت مردم 

نسبت به گزاره هایشان را سنجید. )درپر، 1392: 81(
وجه هایی مانند اســتفاده از ســاخت های اخباری و امری )جمله های مثبت و منفی(، به 
کارگیری افعال مربوط به بینش و ادراک همچون عقیده داشــتن، دریافتن، دانســتن، درک 
کــردن و همچنین ســاختار جمله معلوم باعث باال رفتن درجه قطعیت متن شــده ولی به 
کارگیری ساختار التزامی، شرطی، تمنایی، دعایی و به کارگیری وجه های شناختی که بیانگر 
عدم شناخت کامل هستند مانند: خیال کردن، حدس زدن و پنداشتن و همچنین استفاده از 
جمله های مجهول قطعیت متن را کاهش می دهد. )درپر، 1392: 81( مصادیق همین موضوع 

را در آیات می توان در جدول زیر ماحظه کرد:
کاهش قطعیت متنقطعیت باالی

اخبار: الحمد هلل، إليك المصير، أنت موالنا، 
له أصحاب، هلل األســماء الحســنى، هم بآياتنا 

يؤمنون، أنت وليّى

ساختار شرطی: إن نسينا، لو شئت

امر: ادعوا ربّكم تضّرعا، ادعوه مخلصين له 
الدين، ادعوه خوفا، انظر إلى الجبل

افعال مجهول: أُِمرنا، ُزيّن للمسرفين
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کاهش قطعیت متنقطعیت باالی

قید: إنّك أنت الســميع العليــم، إنّك أنت 
التــّواب الرحيم، إنّك أنت العزيز الحكيم، إنّك 
أنت الوّهاب، إنّى قريــب، إنّى نذرت، أنّهم قد 

ضّلوا

وجه التزامی: أن نعبد األصنام، أن يقضى

افعال معلوم: اياک نعبد، أنعمت عليهم، أمتّعه 
قليال، اضّطره

استفهام: أغير اهلل تدعون، أ تهلكنا

جمله منفی: ما له من خالق، ال طاقة لنا، ما 
هو ببالغه

امر در معنای دعا: اهدنا صراط المستقيم، 
قنا عذاب النار، ارزق أهله، ابعث

صفت های ارزش گــذار: العزيز الحكيم، 
السميع العليم، الشاكرين، صادقين، العذاب األليم، 

الكافرين، الخاسرين

نهی در معنای دعا: التؤاخذنا، التحّملنا

جدول فوق بیانگر آن اســت که آیات دعا به طور کلی از قطعیت باالیی برخوردار است. 
کار بست زیاد قیدهای تأکیدی )إّن، أّن(، افعال مربوط به عقیده و یقین، و صفت های ارزش 
گذار )عزیز، حکیم، عذاب ألیم، الخاسرین...( هر کدام در ترهیب و انذار و ترغیب مخاطب 
سهیم هستند. بسامد باالی جمله های اخباری )مثبت و منفی( که داللت بر ثبات و استمرار 
دارند باعث شده متن از قطعیت باالیی برخوردار باشد. کاربست ساخت جمله و فعل معلوم 
با بســامد باال ضمن این که باعث قطعیت متن شده، باعث ایجاد صدای فعال متن نیز شده 
اســت. در کنار بسامد باالی ابزارهای قطعیت متن، ابزارهای قطعیت پایین متن نیز در آیات 
دعا دیده می شــود که از آن میان ســاخت مجهول دو بار، ساخت التزامی سه بار و ساخت 
شرطی سه بار به کار رفته و بقیه مربوط به ساخت دعایی است که فعل امر و نهی در معنای 

دعا به کار رفته است. پس می توان نتیجه گرفت که درجه قطعیت متن آیات دعا باالست. 

2. 5. صدای دستوری
بخشي از رابطه سبک و اندیشه در صداي دستوري بازتاب مي یابد. در زبانشناسي، صداي 
دســتوري عبارت اســت از رابطه میان رخداد یا حالت بیان شــده در فعل با دیگر شرکت 
کنندگان در آن )فاعل، مفعول و. . . (. صداي دستوري در کنار دیگر وجوه فعل مانند زمان، 
نمود، وجهیت و حالت بازشناخته مي شود. صداهاي دستوري در زبان هاي مختلف متفاوت 
است اما معمول ترین آن ها عبارتند از صداي فعال، منفعل و انعکاسی. )فتوحی، 1390: 295(
کایمن در کتابی با نام صدای دســتوری به طور مبســوط به این مقوله پرداخته است. او 
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عد صدای فّعال و منفعل را این گونه تشــریح می کند: صدای فّعال بیان کننده انجام یک عمل 

توّســط عنصر اصلی جمله )نهاد( است. وقتی نهاد جمله، کنشگر یا عامل فعل باشد، جمله 
صدای فّعال و مؤثّر دارد. این صدا را از آن جهت فّعال می گویند که فعل از جانب کنشــگر 
)فاعل( که پویاترین عنصر در موقعیّت ارتباطی اســت، صادر می شود. وقتی مبتدای جمله 
پذیرنــده، هدف یا متحّمل فعل باشــد، جمله، صدای منفعل و پذیــرا دارد. صدای منفعل 
بیان کننده انفعال و پذیرندگی ناپویاترین یا غیرفّعال ترین عنصر جمله )مثًا پذیرنده یک فعل 
متعّدی در جمله مجهول( در قبال یک کنش است. این صدا از آن رو منفعل نامیده می شود 
که مبتدا در حالت پذیرنده عمل یا متحّمل تأثیرات عمل آن قرار می گیرد. صداي فعال )مؤثر( 
بیان کننده انجام یک عمل توســط عنصر اصلي جمله )مبتدا( اســت. وقتي مبتداي جمله، 

کنشگر یا عامل فعل باشد، جمله صداي فعال و مؤثر دارد. )همان: 295(
فرق این دو نوع صدا با یکدیگر در آن اســت که اولی، هم فاعل را برجسته تر نشان داده 
و هم گویای اقتدار آن می باشــد؛ ولی صدای منفعل بر خود فعل یا مسند جمله تأکید دارد 
و فاعل در حاشیه قرار می گیرد. متنی که با فعل متعّدی در جمله های معلوم تولید می شود، 
صدای فّعال دارد و متنی که حاوی فعل الزم، جمله های اســنادی با فعل های ربطی )است، 
بود، شد، گشت و گردید(، جمله های مجهول و وجه مصدری )مصدر مؤّول( است، صدای 
منفعل دارند. در زبان عربی فعل های متعّدی به واســطۀ حرف جّر در برخی موارد و اســم 
فاعل های مشتّق از فعل متعّدی، صدای فّعال دارند و در مقابل، آن دسته از فعل های متعّدی 
که مفعول شــان به دست فراموشی سپرده شده و در حکم فعل الزم می شود، اسم فاعل های 
برگرفته از فعل الزم و افعالی که در معنای مطاوعه به کار رفته اند، صدای دســتوری منفعل 
دارند؛ البتّه برخی از مصادیقی که برای صدای فّعال و منفعل برشــمرده شد، ممکن است با 
توّجه به بافت کام، کارکرد عکس داشته باشد؛ یعنی در یک بافتی ممکن است فعل متعّدی 

صدای منفعل داشته باشد و در یک بافت دیگر فعل الزم صدای فّعال داشته باشد. 
جدول صدای نحوی

صدای منفعلصدای فعال

إِنَّ اهللَّ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمًاإِيَّاَک نَْعبُُد وإِيَّاَک نَْستَِعيُن
َراَط الُمستَِقيَم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَناهِدنَــــا الصِّ

َونَُردُّ َعَلى أَْعَقابِنَاأَنَعمَت َعَليِهْم
َذا بََلداً آِمنًا ـَ َوأُِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ الَْعالَِميَناْجَعْل َه

 لَنَُكونَنَّ ِمَن الَْخاِسِريَنَواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11
پاییز و زمستان
1401

46

صدای منفعلصدای فعال

إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَنتََقبَّْل ِمنَّا
َكَذلَِك ُزيَِّن لِْلُمْسِرفِيَنَواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك

اِكِريَنَوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا لَنَُكونَنِّ ِمَن الشَّ
ُِّكْمَوابَْعْث فِيِهْم َرُسواًل أَْن آِمنُواْ بَِرب
َوأَُكن مَِّن الَْجاِهلِيَنيَْتُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِك
إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوراًيَْتُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِك

نْيَا َحَسنًَة َوَكاَن اإلِنَْساُن َكُفوراًآتِنَا فِي الدُّ
َوَكاَن أَْمُرُه فُُرطًاَوقِنَا َعَذاَب النَّاِر
َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّاَوقِنَا َعَذاَب النَّاِر

أاَلَّ أَُكوَن بُِدَعاء َربِّي َشِقيًّاَوانُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن
ََّك ُكنَت بِنَا بَِصيراًَواَل تَْحِمْل َعَلْينَا إِْصراً إِن

بَِما أَنَزلَْتاَل تُِزْغ قُُلوبَنَا
اَل تُِزْغ قُُلوبَنَا

فَاْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا
نََذْرُت لََک َما فِي بَْطنِي

يًَّة َطيِّبًَة َُّدنَْك ُذرِّ َهْب لِي ِمن ل
ُسوَل َواتَّبَْعنَا الرَّ

اِهِديَن فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ
َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا

َواَل  تُْخِزنَا يَْوَم الِْقيَاَمِة
اْشَرْح لِي َصْدِري

َِّسانِي َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن ل
اْشُدْد بِِه أَْزِري
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عد گفته شده صدای نحوی پژواک وضعیت ذهنی ما در مواجهه با محیط است. سبک شناس 

بســامد صدای نحوی را شناسایی می کند و پس از شناسایی صدای مسّلط بر متن )فعال و 
منفعل( و موضع مؤلف رابطه بین صورت های زبانی و محتوا و دیدگاه نویســنده را تحلیل 
می کند. صدای نحوی غالب در آیات دعا صدای فعال اســت. جمات معلوم و فعل های 
متعدی بیشــترین کاربرد و بسامد را در مقایسه با فعل های مجهول و... در آیات دعا دارند. 
فرآیند اســنادی نشان دهنده تأثیری اســت که متن بر مخاطب می تواند داشته باشد. نحو 
ایدئولوژیک با صورت بندی هایی از قبیل بســامد باالی وجه امری و کاربرد عناصر شدت 
بخشی مانند قیدهای تأکید »إّن و أّن« نمود پیدا کرده اند، بیانگر باور مسلم و قطعی گوینده 
متن به موضوعاتی است که مطرح نموده است. چنانکه گفته اند عناصر دستوری شدت بخش 
در گفتار گروه ایدئولوژیک یا افراد معتقد به یک ایده، بیشــتر نقش بازی می کنند. بســامد 
باالیی قیدهای قطعیت و تاکید و ایجاب بیانگر باور قطعی و مسلم مؤلف به موضوع است. 

بنابراین صدای دستوری فعال به عنوان عنصر سبک ساز در آیات دعا مورد توجه است.

2. 6. همپایگی
مســأله گزینش مخصوصاً در متون ادبی همواره با مســأله زیبایی شناســی و قّوت معنی 
و مقتضــای حال مخاطب و قدرت بیان همراه اســت. یعنی با بحث های معنی شناســی و 
زیباشناســی و علوم باغی مازم است. توازی )همپایگی( از نظر لغوی از ریشه )وزی( به 
معنای موازی بودن، نقطه مقابل بودن، عکس چیزی بودن، آن روی ســکه بودن، هم اندازه 
بودن، برابر بودن، معادل بودن، مساوی بودن، همطراز بودن، همردیف بودن با کسی یا چیزی 
است. )آذرنوش، 1385: 746( الحجایا هم در تعریف لغوی توازی می گوید: توازی از ریشه 
وزی به معنای اجتماع و انقباض )جمع شدن، منقبض و درهم کشیده شدن( است و توازی 
در لغت به معنای محاذاه )روبروی هم قرار گرفتن( و موازی یکدیگر شدن است. )الحجایا، 
2016: 6( و در لسان العرب به معنای مقابله و مواجهه به کار رفته است. )ابن منظور، 1990: 
ماده وزی ج15( »همپایگی« اصطاحی در حوزه نقد و نظریه ادبی است که از نظام فکری 
هلیدی در تحلیل های زبانی گرفته شده است و ریشه یونانی دارد و معنای نخستین آن در 
قامــوس یونانی، داللت بر عمِل »در کنار هم قرار گرفتن« دارد. )اکبری، 1397: 2( اصطاح 
توازی در اصل از مفاهیم ریاضی و علمی بوده اســت که به میدان شعر و ادب منتقل شده 
اســت و توازی مظهری از مظاهر اتســاق ) نظم( یا سبک یک نوشته است. )بالعید، 2015: 
29-28( همپایگی تکرار نقش های نحوی به وسیله حروف عطف همپایه ساز است که این 
توازن در بیشتر موارد توازن باغی و واژگانی را به همراه دارد که تکرار و تناوب نقش های 
نحوی، و نظام آوایی هماهنگ بین جمات، متن را به اوج موسیقایی می رساند. نویسندگان 
برای اهداف زیباشناسانه از جمله تأثیر کام در مخاطب، آفرینش سبک، موسیقی و برجسته 
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نمودن سخن از انواع امکانات زبانی از جمله »ساخت های همپایه« سود جسته اند. از نظر 
عابدی »ســاخت های همپایه« که واحدهایی از جمات را به وسیله حروف عطف همپایه 
ساز به یکدیگر پیوند می دهند، یکی از حیطه های زیباشناسی ساختاری است. این »ساخت 
هــای همپایه« امکانی را به وجود می آورند تا نویســنده با تزیین و قرینه پردازی به توازن 
سخن پرداخته و نیز با چینش واژه ها و جمات در سه الیه »باغی، نحوی و آوایی« که گاه 
یک گروه موســیقایی و وزنی را ایجاد می کند، به خواننده کمک کند تا به درک و دریافت 
بیشتر متن پرداخته، حس لذت جویی او برانگیخته شود. )عابدی، 1395: 146-145( صفت 
زیبایی به آثاری داده می شود که سه ویژگی در آن باشد: توازن داشته باشد، فکر و اندیشه ای 
را بیان کند و حالت و کیفیتی را منتقل کند. )به نقل از موســوی لر، 1393: 8( و شــعبانی 
معتقد است: اصطاح همپایگی به آن دسته از ساخت های نحوی اطاق می شود که در آن 
از ترکیب دو یا چند واحد هم نوع یک واحد بزرگتر تشــکیل می شود، به طوری که همان 
روابط معنایی را با عناصر پیرامون داشته باشد. )شعبانی، 1389: 2( همپایگی، اصطاحی از 
زبان است که اساساً به مفهوم شباهت است و به یک تکرار ساختاری در یک بیت شعری یا 
مجموعه ابیات شعری اطاق می شود. )مفتاح، 1996: 97( از نظر دستوری مراد از همپایگی 
آنست که دو کلمه یا دو جمله دارای یک حکم شوند یعنی در عبارت، کار مشابهی بکنند. 
)فرشیدورد، 1344: 74( همپایگی یا توازی یکی از مهم ترین وسایل اتساق )هماهنگی( متن 
اســت و جمله های متوازی؛ جمله هایی هستند که به صورت قطعه های مساوی هستند و 
صرف نظر از هماهنگی میان جمات در ســطح معنایی، در ساختار نحوی هماهنگی دارند. 
شــرط جمله های متوازی این است که در ساختار متنی فاصله ای بین آن ها نباشد وگرنه از 

دایره توازی خارج می شوند. )جاهمی، 2012: 76-77( 
یکی از ابزارهایی که همپایگی را به وجود می آورند، حروف عطف هســتند. »حرف ربط 
همپایگي، کلمه یا گروه یا جمله واره را همســان و همپایه کلمه یا گروه یا جمله واره دیگر 
مي کند یا به عبارت دیگر دو یا چند جمله واره یا کلمه یا گروه را در یک وظیفه دســتوري 
شریک مي سازد.« )فرشید رود، 1382: 527( گروه محدودي از تکواژه هاي دستوري را که به 
صورت واژه به کار مي روند و با قرار گرفتن بین دو سازه، سبب پدید آمدن ساخت همپایه 
مي شوند، ادات همپایه گویند. )مشکوةالدیني، 1379: 28( برخی از شواهد آن در آیات دعا 

بدین ترتیب است:
﴿إِيَّاَک نَْعبُُد و إِيَّاَک نَْستَِعيُن﴾ )حمد/5(

َذا بََلداً آمِناً َو اْرُزْق أَْهَلُه مَِن الثََّمَراِت َمْن آَمَن مِنُْهم بِالّل َو الْیَْومِ اآلِخِر َقاَل َو َمن  ـَ ﴿اْجَعْل َه
ُه إِلَی َعَذاِب النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصیُر﴾)بقره/126( َکَفَر َفُأَمّتُعُه َقلِیًا ثُمَّ أَْضَطرُّ

﴿َربَّنَا َو ابَْعْث فِیهِْم َرُسوالً ّمنُْهْم یَتُْلو َعَلیْهِْم آیَاتَِک َویَُعّلُمُهُم الِْکتَاَب َوالِْحْکَمَۀ َویَُزّکیهِْم إِنََّک 
أَنَت الَعِزیُز الَحِکیُم﴾)بقره/129(
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عد ﴿َربَّنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ َوثَّبْت أَقَْداَمنَا َوانُصْرنَا َعَلی الَْقْومِ الَْکافِِریَن﴾)بقره/250(

﴿َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطْأحنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعَلیْنَا إِْصراً َکَما َحَمْلتَُه َعَلی الَِّذیَن مِن 
َقبْلِنَــا َربَّنَا َوالَ تَُحّمْلنَا َما الَ َطاَقَۀ لَنَا بِهِ َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالَنَا َفانُصْرنَا َعَلی 

الَْقْومِ الَْکافِِریَن﴾)بقره/286(
در آیات فوق شاهد هستیم که حروف عطف »و، فاء، ثم، أو« این نقش ایجاد همپایگی را 
بازی می کنند؛ اما تکرار حروف ربطي که موجب برجستگي خاصي در آیات دعا شده باشد 
فقط حرف »واو« اســت. بسامد باالی استعمال این حرف با فراوانی یکصد و بیست بار به 
سبک این آیات برجستگي خاص بخشیده و در واقع سبک مختص آیات را نشان مي دهد.

ساخت هاي همپایه با توجه به سازه هاي سازنده آن انواع مختلفي دارد:
 الف( سازه کلمه اي، در این نوع ساخت، سازه هاي تشکیل دهنده آن از یک کلمه تشکیل 

شده است. 
ب( ســازه گروهي، سازه ها از گروهي تشکیل شــده، و با هم یک ساخت همپایه شکل 

مي دهند. 
ج( ســازه جمله وار، در این نوع ســاخت، همپایه ها از جمله هاي اسمیه و فعلیه تشکیل 

مي شوند.
در آیات دعا نمونه ای از این گونه همپایه ها دیده می شود.

سازه كلمه اي: این نوع سازه در آیات دعا کاما مشهود است:
﴿َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة﴾)بقره/129(

﴿اْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا﴾)آل عمران/147(
يُكم مِّن ُظُلَماِت الْبَرِّ َوالْبَْحِر﴾)انعام/63( ﴿َمن يُنَجِّ

عًا َوُخْفيًَة﴾)انعام/63( ﴿تَْدُعونَُه تََضرُّ
﴿َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا﴾)اعراف/56(

﴿آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمألُه ِزينًَة َوأَْمَوااًل﴾)یونس/88(
َماَواِت َواأَلْرِض﴾)یوسف/101( ﴿فَاِطَر السَّ

﴿َوَهَب لِي َعَلى الِْكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق﴾)ابراهیم/39(
سازه گروهی: سازه گروهی در آیات دعا در مقایسه با سازه کلمه ای کاربرد کمتری دارد.

﴿آَمَن ِمْنُهم بِاهللِّ َوالْيَْوِم اآلِخِر﴾)بقره/126(
نْيَا َحَسنًَة َوفِي اآلِخَرِة َحَسنًَة﴾)بقره/201( ﴿آتِنَا فِي الدُّ

﴿اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا﴾)اعراف/89(
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﴿اْغِفْر لِي َوأَلِخي﴾)اعراف/151(
﴿اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن﴾)ابراهیم/41(

ســازه جمله وار: ساخت، هر کل متشکلي اســت که از ترتیب و تنظیم تعدادي اجزاي 
کوچکتر از خودش طبق قاعده درســت شده باشد و بتواند کار معیني را انجام دهد. اجزاي 
سازنده ساخت را واحد ساختاري مي گویند و نظمي که طبق قاعده میان واحدهاي ساختاري 
هر ســاختي پدید مي آید روابط ساختاري است. )حق شناس،1370 :175( همان طوري که 
پیش تر گفته شــد، چنانچه سازه از یک کلمه تشکیل شده باشد، سازه کلمه اي، اگر از گروه 
تشــکیل شده باشد، ســازه گروهي و اگر از جمله )جمله اي که داراي اجزاي اصلي مانند: 
فعل+ فاعل و مبتدا + خبر باشــد( تشکیل شده است، ســازه جمله واره اي نامیده مي شود. 

سازه هاي جمله واره به صورت هاي مختلفي در آیات دعا به کار گرفته شده است:
﴿إِيَّاَک نَْعبُُد وإِيَّاَک نَْستَِعيُن﴾)حمد/5(

َذا بََلداً آِمنًا َو اْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت﴾)بقره/126( ـَ ﴿اْجَعْل َه
﴿أَِرنَا َمنَاِسَكنَا َو تُْب َعَلْينَا﴾)بقره/128(

﴿يَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َو يَُزكِّيِهْم﴾)بقره/129(
﴿ثَبِّْت أَْقَداَمنَا َو انُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن﴾)بقره/250(

﴿َواْعُف َعنَّا َو اْغِفْر لَنَا َو اْرَحْمنَا﴾)بقره/286(
﴿فَاْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َو َكفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َو تََوفَّنَا َمَع األبَْراِر﴾)آل عمران/193(

َُّدنَك نَِصيراً﴾)نساء/75( َّنَا ِمن ل َُّدنَك َولِيًّا َو اْجَعل ل َّنَا ِمن ل ﴿اْجَعل ل
نَا﴾)انعام/71( ﴿َما اَل يَنَفُعنَا َو اَل يَُضرُّ

َّْم تَْغِفْر لَنَا َو تَْرَحْمنَا﴾)اعراف/23( ﴿َوإِن ل
﴿اْطِمْس َعَلى أَْمَوالِِهْم َو اْشُدْد َعَلى قُُلوبِِهْم﴾)یونس/88(

﴿أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َو أَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق﴾)اسراء/80(
با توجه به بررســي هاي انجام شده مشخص گردید که در آیات دعا از ساخت هاي جمله 
وار به وفور استفاده شده است به طوري که در بین انواع ساخت ها، سازه هاي جمله واره و 
ســازه کلمه ای از غالبیت برخوردارند. اما آنچه موجب تمایز بین سازه هاي جمله وار شده، 
اســتفاده از جمله هاي فعلیه در مقایسه با جمله اســمیه است. به طوری در آیات دعا سازه 
جمله واره اســمیه ماحظه نشد. نکته ای که در جمات فعلیه در آیات دعا وجود دارد، نوع 

افعال است که بیشتر از فعل امر بهره برده شده است.
در پژوهش های سبک شــناختی معموالً اعتقاد بر این بوده که فقط ساخت نحویي جمله 
در فهمیدن آن اهمیت دارد، لذا تا حدودي توجهي به عناصر واژگاني نشــده است. اهمیت 
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عد اطاعات واژگاني، خصوصا افعال، در پردازش و »کلید« درک گفتار تا آن اندازه اســت که 

بسیاري از روانشناســان زبان مدعي اند فعل به یک معني در واقع جمله است. وقتي انسان 
جمله اي را مي شــنود، به فعل آن توجهي خاص معطوف مي دارد، به محض شــنیدن فعل، 
در فرهنــگ لغت ذهني خود به جســتجوي آن مي پردازد. این فرهنگ ذهني فهرســتي از 
ساخت هاي ممکن را که با آن فعل مربوط اند، دربردارد. )جین اچسون،1364: 382( در آیات 
دعا جمله فعلیه دارای تنوع بوده و به صورت های مختلف کاربرد داشته است. از جمله آن ها:

- جمله فعلیه مثبت )فعل+فاعل+ ...(
- فعل منفی + بقیه جمله

- فعل امر + مفعول به
یکي از مهمترین ویژگي هاي ســبکي موجود در آیات دعا تکرار انواع ســاخت ها است. 
ایــن نوع تکرار در آیات دعا با اهداف مختلفي صورت گرفته اســت چرا که »تکرار منظم 
و متناوب، یکي از عوامل مختلف موســیقي در متن است.« )عمرانپور،1386: 86( در متون 
ادبي تکرارها در ســطوح مختلف قابل رویت بوده و از محورهاي اساســي ایجاد ریتم و 
آهنگ )موســیقي( محسوب مي گردند که هدف نویســنده از به کارگیري تکرارها، عاوه 
بر برجسته ســازي، تأکید و تقریر یک موضوع، مفهوم یا اندیشه نیز است. استفاده از تکرار 
عاوه بر ایجاد موسیقي دروني و جنبه هاي هنري آن، بستري مناسب را براي انتقال اندیشه 
و نگرش خاص ادیب به همراه تأکیدي که از این تکرار حاصل مي شــود، فراهم مي سازد. 
عاوه بر این موارد در تکرارها، مخاطب با نوعي از رهاشــدگي در معنا روبه رو مي شود که 
ذهن او را به تفکر واداشته و باعث ایجاد حرکتي دوراني در متون ادبي مي شود. )روحاني، 
1390: 154( در آیــات مورد نظر با توجه به محتواي کام به صورت هاي مختلفي از تکرار 

بهره برده شده است.
﴿َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن﴾)بقره/250(

﴿َواْرَحْمنَا أَنَت َمْواَلنَا فَانُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن﴾)بقره/286(
﴿اْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا وانُصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِِريَن﴾)آل عمران/147(

نْيَا َحَسنًَة َوفِي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر﴾)بقره/201( ﴿آتِنَا فِي الدُّ
َّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر﴾)آل عمران/16( ﴿إِن

َّنَا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطاًل ُسْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴾)آل عمران/191( ﴿َرب
َُّدنَك َولِيًّا﴾)نساء/75( َّنَا ِمن ل ﴿َواْجَعل ل

َُّدنَك نَِصيراً﴾)نساء/75( َّنَا ِمن ل ﴿َواْجَعل ل
با توجه به شــواهد فوق می توان گفت که از مهمترین ویژگي هاي ســبکي که در ســازه  
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جمله واره مشــاهده شد نظام هندسي خاصي است که باعث نشــانه دار شدن سبک آیات 
گردیده است.

2. 7. تقدیم و تأخیر
در الیه نحوی، پیوند ســبک و اندیشه تحقق می یابد و همه ارکان جمله برای به نمایش 
گذاشــتن تغییــرات و تحوالت موجود در ســبک جمله، متفاوت به کار گرفته می شــود. 
صورت های زبانی )اسمی، فعلی، قیود(، دارای قواعد دستوری یا همان نظم دستوری هستند 
که جز از طریق وارد کردن اجزای کام در جمله نمی توان مشاهده نمود. هر نظام واژگانی 
موجود در زبان، باعث شکل گیری اندیشه و سبکی متفاوت می شود که البته از نظر قرابت، 
همسوی یکدیگر هستند. صورت های زبانی عاوه بر آنکه سبک نحوی خاصی را به وجود 
می آورند، اندیشه ای را شکل می دهند که ساختار نحوی جمله از نظر ترکیب اجزای جمله، 
ســاختمان جمله ها، طول جمله، نقش معنایی جمله و در آخر وجهیت و صدای دستوری 

جمله بر اساس اغراض و دیدگاه نویسنده صورت پذیرد »نحو نشاندار« می شود.
برای شــناخت سبک نحوی یک متن، نخست باید نحو پایه را شناسایی کرد. »نحو پایه« 
عبارت است از نظم سازنده زبان عادی که بیشترین جمله های یک زبان با آن تولید می شود و 
شامل ساختارهای معمول و متعادل جمله های زبان است؛ مثًا در زبان عربی ساخت نحوی 

)فعل+ فاعل+ مفعول( متداول تر است. )فتوحی،1390: 270(
تغییر نظم طبیعی کلمات، مســیر اندیشه را تغییر می دهد. وقتی کام بر مدار نحو طبیعی 
زبان حرکت کند، در واقع دیدگاه گوینده درباره موضوع، خنثی و طبیعی است؛ ولی همین 
که یکی از عناصر جمله از جایگاه طبیعی خود جابه جا شود، در واقع موقعیت آن عنصر در 

نگاه گوینده تغییر کرده است. )لونگینوس، 1379 : 66(  
در سبک شناســی، ویژگی هایی همچــون، »تقدیم و تأخیر، حــذف و التفات، به معنای 
جابه جایی در ساختار نحوی قلمداد می شوند که نسبت به نظم پایه، عدول از نظم معیار در 
ساختار زبان است و باعث ایجاد سبک متفاوت ادبی یا ویژگی های منحصر به فرد می شود. 
عناصر سبکی همچون، »تقدیم وتأخیر، حذف و التفات در کام براساس هنجارگریزی مورد 
بحث قرار می گیرد اما در قــرآن کریم، این اصطاح را نمی توان به کار برد؛ زیرا در ابتدای 
نزول قرآن، نظم و تألیف متفاوت قرآن با زبان مادری عرب زبان ها، باعث تفاوت سبکی و 
اعجاز آن شــده است. »تقدیم و تأخیر« از یکی از عناصر سبکی است و در زیبا جلوه دادن 
سبک، تأثیر شــگرفی دارد. در زبان عربی قرار گرفتن کلمه در جمله، دارای اسلوب و فرم 
خاصی است، مانند قرار گرفتن مبتدا بر خبر، فاعل بر مفعول و از این دست، کلماتی مقدم و 
کلماتی موخر می شوند. »تقدیم و تأخیر«، یکی از اسلوب های ساختار زبانی است که تطابقی 
با نحو طبیعی ندارد، با این وجود در نحو و باغت از جهت بارز بودن فصاحت و سخنوری 



سال ششم 
شمارة دوم
پیاپی: 11

پاییز و زمستان
1401

53

���
بس
ل�ک
هیس
ن�
وح
آ�ی
ای
� 
عد در کام عرب زبان ها اهمیت دارد و سبب انتقال و تغییر محل قرار گرفتن لفظ از جایگاهش 

می شــود؛ بدین صورت لفظ بر اساس ســیاق جمله، زیبایی های معنایی و تأثیرگذاری بر 
مخاطب، یا مقدم می شود یا مؤخر. 

با توجه به آنچه ذکر شد، باید دانست که تقدیم و تأخیر در قرآن علت های خاص و مهمی 
دارد که نحویان و باغیان فقط می توانند راجع به آن حدس و گمان هایی بزنند و نمی توانند 
به طور مطلق راجع به متــن قرآن نظر صریحی بدهند. خداوند متعال با پس و پیش کردن 
هر واژه، اهدافی را متناسب با موضوع خاصی در نظر دارد. »تقدیم و تأخیر در قرآن کریم با 
آنچه در کام مردم است، متفاوت است. تقدیم و تأخیر در سبک قرآن بر اساس حکمت و 
قدرت شگرف صورت می گیرد که موجب فساد معنا نمی شود، در آن روشنی آشکار است 
و چیــزی جایگزین آن نمی گردد، معنا اقتضا می کند که تقدیم و تأخیر صورت گیرد و این 
اقتضای طبیعی است که تأثیری آشکار بر مخاطب می گذارد.« )کواز، 1386 : 287( از طرفی 
تقدیم و تأخیر ســبب زیبایي و برجستگي کام مي شود و در پس فرایند آن، لطایف باغي 
وجود دارد که تأثیر آن بر اساس ترکیب هاي عادي و معیار واژگان، شناخته نمي شود. برخی 

ازمصادیق تقدیم و تأخیر در آیات دعا بدین صورت است:
غرض بالغیمؤخرمقدمشاهد

حصرنعبدإیّاک)مفعول به(إیّاک نعبد

حصرنستعینإیّاک )مفعول به(إیّاک نستعین

تاکید و موسیقیمن خالقفی اآلخرةما له فی اآلخرة من خالق

حصرالمصیر )مبتدای مؤخر(إلیک )خبر مقدم(إلیک المصیر

توجه و اهتمامعلیمابکّل شیءکان بکّل شیء علیما

حصرتدعونإیاه )مفعول به(إیاه تدعون

حصرأصحابله)خبر مقدم(له أصحاب

توجه و اهتمامیؤمنونبآیاتناهم بآیاتنا یؤمنون

حصراألسماء الحسنیهلل)خبر مقدم(هلل األسماء الحسنی

تشویق و ترغیبالوسیلةالی ربّهمیبتغون الی ربّهم الوسیلة

حصرتوکلناعلی اهللعلی اهلل توکلنا

توجه و اهتمامبصیرابناکنت بنا بصیرا

تحذیرشقیّابدعاء ربّیأکون بدعاء ربّی شقیّا

بررسی جدول اسلوب تقدیم و تأخیر در آیات نشان می دهد که واژه ها معنا محور هستند؛ 
بدین منظور خداوند متعال واژگانی که از نظر لفظ و معنا مهم هســتند را با چینش منظم، 
تناســب و رعایت فاصله بر دیگــر واژگان مقدم می دارد؛ زیرا اصــل کام بر محور آن ها 
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می گردد و موجب توجه و عنایت بیشــتر مخاطب به انگیزه های تقدیم می شود. لذا داشتن 
اغراضی چون تأکید، حصر، توجه و اهتمام، تشویق و ترغیب، تحذیر، رعایت موسیقی آیات 
و غیر اینها باعث تقدیم و تأخیر می شود. همین امر به عنوان یک ویژگی سبک ساز در آیات 

دعا قابل ماحظه است.

2. 8. حذف
حذف از نظر لغوی برداشتن یا زدودن است و از نظر اصطاحی برداشتن جزئی از کام 
یا کل آن به دلیل بودن یک قرینه. البته »تمام حّسان« می گوید: حذف در قرآن به ترکیب زبان 
مربوط می شــود و نه به مضمون آن. )حّسان، 1993: 380( از ویژگی ها و محّسنات حذف 
در قرآن کریم که »زرکشــی« نیز به آن اشاره می کند، تفخیم و بزرگداشت است؛ زیرا ذهن 
مخاطب در جستجوی حقیقت می رود، فراتر از آنچه که باید ذکر می شد؛ ولی از آنجا که به 

حقیقت نمی رسد، این امر بزرگ و فخیم در ذهن تجّلی می کند.
پــس حذف از جمله عناصر زبانی اســت که در بافت ادبی یک متــن، مورد توجه قرار 
می گیرد و در سطوح گوناگون حرف، کلمه و جمله روی می دهد و از جمله فنونی است که 
در زبان عربی مورد توجه است و آن را الزمه قوی بودن یک اثر می دانند. باغیون و نحویون 
بر این دیدگاهاند که نیاوردن یک واژه در زبان عربی از آوردن آن بهتر است؛ زیرا این عمل 
مخاطب را به کنجکاوی بیشتر در کشف واژه حذف شده وا می دارد و میزان اثرگذاری آن بر 
جمله بیشتر است و عاوه بر آن، اگر محذوف ذکر شود، دیگر زیبایی و تأثیری بر مخاطب 
نخواهد داشت. در قرآن کریم پدیده حذف در بافت ساختاری آیات به خوبی مشهود است 
و دانشمندان نحو و باغت، واژه حذف شده در قرآن را با وجود قرینه و دالیل معنایی بیان 

می کنند.
به طور کلی وجود قرینه یکی از مهمترین شروط حذف است و اگر این قرینه برای فهم 
محذوف وجود نداشته باشد، کام لغو یا معما گونه می شود. قرائنی که بر محذوفات جمله 

داللت دارد، لفظی و معنوی است.
عمده ترین نمونه های حذف در آیات دعا عبارتند از: حذف در اسلوب های قسم، جواب 
شرط، خبر، فاعل، مضاف و مضاف الیه، موصوف، مفعول به؛ که حذف مفعول به از بسامد 
باالیی برخوردار اســت. مهمترین کارکردهای حذف در آیات مورد نظر عبارتند از: تفخیم، 
تعظیــم، اختصار، تعمیم معنا، رعایت فاصله، مبالغه و غیر اینها. در اینجا به ذکر شــواهدی 

بسنده می کنیم:
اِكِريَن / لَنَُكونَنَّ ِمَن الَْخاِسِريَن - حذف خبر: لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّ

- حذف موصوف: فَُأَمتُِّعُه قَلِياًل
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عد - حذف جواب شرط: إِْن َشاء / إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن

ََّك يَّتِنَا أُمًَّة مُّْسلَِمًة ل - حذف فعل: َوِمن ُذرِّ
- حذف مضاف: يَُقوُم الِْحَساُب

نْيَا / َواْغِفْر لَنَا / َما َكانُواْ يَْعَمُلوَن / تَْدُعوَن  - حذف مفعول به: تََقبَّْل ِمنَّا / إَِذا َدَعاِن / آتِنَا فِي الدُّ
ِمن ُدوِن اهللِّ / نَْدُعْو ِمن ُدونَِك.

نتیجه گیری
قسمت عمده جمات در آیات دعا را جمله های فعلیه تشکیل می دهند و این به مضمون 
تجددپذیر جمات فعلیه برمی گردد که اشــاره به افعال مؤمنان و غیر مؤمنان از امور تجدد 

پذیر و غیر ثابت دارد.
جمله خبریه به عنوان یک عنصر سبک ساز در آیات دعا برجستگی خاصی دارد و قابل 
توجه اســت. دلیل این امر بسامد باالی آن نســبت به جمله انشائیه است. جمله خبریه در 
اقســام مختلف آن در آیات دعا ســیطره دارد. چه جمله اسمیه باشد و یا جمله فعلیه و چه 

مثبت باشد و چه منفی.
آیات دعا به طور کلی از قطعیت باالیی برخوردارند. کار بست زیاد قیدهای تأکیدی )إّن، 
أّن(، افعــال مربوط به عقیده و یقین، و صفت هــای ارزش گذار )عزیز، حکیم، عذاب ألیم، 

الخاسرین...( هر کدام در ترهیب و انذار و ترغیب مخاطب سهیم هستند.
صدای نحوی غالب در آیات دعا، صدای فعال است. جمات معلوم و فعل های متعدی، 

بیشترین کاربرد و بسامد را در مقایسه با فعل های مجهول و... در آیات دعا دارند.
همپایگی موجود در آیات دعا، با بهره گیری از انواع موسیقی و همچنین صور خیال باعث 
زیباتر شــدن و منسجم تر شدن کام شده است؛ بنابراین در آیات، شاهد همراهِی همپایگی 
موسیقایی و باغی با همپایگی ترکیبی هستیم؛ در این راستا همپایگی موسیقایی سهم بسیار 
باالتری نســبت به همپایگــی باغی دارد. به گونه ای که اکثر قریب به اتفاق ســاخت های 

همپایه، با یک یا چند نوع از صنایع بدیعی همراه هستند.
تقدیــم و تأخیر، حذف برخی از اجــزای جمله و توازن نحوی برخــی آیات منجر به 

زیبایی های بی بدیل می شود و اهداف آیات را در ذهن مخاطب بیشتر می نشاند.
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