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 دهچکی

و  لیدتحل است کد  بد  یعلم ،یشناس. سبکندی زیبر م  ند،ینثر است ک  نه ایاز نظم   یسبک، طرز خاص
و از  ،یمتدهن ادبد یاست ک  هدف آن بررسد  یشناساز علم زبان  یاو شاخ   پردازدیعناصر سخن م  یبررس
 یمناجات نهع یول  تندبا پرورد ار ه ازیناجات، هر دو راز و برخهردار است. دعا و من  ی هنا هن  یها یال

است ک  از قدهالت و عمد    یتمناجا ع( در کهف     ریبا معبهد است ک  مناجات سضرت ام  مان یصم  ی  تگه
نهشتار ب   نیبرخهردار است. ا یخاص ییبایدر ساختار و معنا برخهردار است و با وجهد تورار واژ ان، از ز

قدرار   یمدهرد بررسد  یو واژ دان  یدیآوا  یدةال  ومناجات را در د  نیا  یشناسسبک  ،یلیتحل  –  ی یروش تهص
و  یدیآراارائ  شد، ه تند و واج یمعنا با متناسب و سهممناجات ه نی. تورار کلمات و سروف در ادهدیم

و و سدهل  یمناجدات، رسدم نی. واژ ان ااستد،یب  متن بخش یفاخر ییآوا ةتورار کلمات و سروف، صبغ
آن  ییهایمناجات، تورار کلمات و سروف ن  تنها ب  فصاست و شد نیا ردار ه تند و دننشاو    یانتزاع  شتریب

مناجدات اسدت. بدا  یمناجات افزود، و متناسب با فضا و اقتضدا  ییبایو ز  استصف  ب   وارد نورد، بلو  یخلل
شدول و  نیبهتدر هدر کددا  در هداکد  واژ، افتیدر تهانیمشاب  م واژ ان و واژ ان  یو درک معنا  یبررس
اراد، شدد، در  یمضارع و اسم فاعل و اسم م عهل، متناسب با معندا یهاش است وکاربرد فعلیخه  تیالمهقع
آن   یهسدتگیو بد  هدم پ  ییایدو... باعد  په  یدر پد  یهد سدرف عطد» «و ، جمدعت پد. وجداست  تمناجا
 .استشد،

 .)ع( ریمناجات حضرت ام ،یواژگان یۀال ،ییآوا یۀال  ،یشناسسبک کلیدی:انواژگ
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 ۱. مقدمه 

سددت کدد  ایددن توددرار ندد  تنهددا ا مناجات چ  سددرالی نه ت   و  ةکلمات بعضی ادعی در تورارِ
  ددزینش و ؟سددتا،اصددی بخشیدخ نی ت بلودد  بدد  آن زیبددایی و جلددهة  ست کع مخلال فصا

ک   هیا جددایگزینی   ستا،ادعی  چگهن  صهرت  رفت  و درکنار هم چید، شدواژ ان این  
امیددر ا مناجددات سضددرت هدد تیوی از این مناجا ؟مایدنیدیگر محال م ی ب  جای واژةا،اژو

کدد  نددمن آهنگددین کددردن اسددت    یکلمدداتاست ک  بارزترین ویژ ی آن  هیا تورار     ع(
ب    او  نیاز  و  بیان عجز  مناجات راز هیی بند، و  ست.ا،ی بخشیدخاص  زیباییِ  ب  آن  ،مناجات

آنجددایی کدد   از هد.شدد می  س انجددات اس ددارقالدد  قلددب و ایصدد   است ک  با  پیشگا، خداوند
 تِنوددا اچددهن بدد  ت غنددایی دارد وماهیالدد  درونددی اسددت، ان عاالتِ فعل و  مناجات دربردارندة

مناجددات از واژ،   امنددد.نیتعلیمددی م  –غنددائی    آن را  همددرا، اسددت،  آمهزند، برای نددهع بشددر
ن ای   ددت ب  معن   و  (۲17۴:  1ج،  ۲008،  عمر     ن راست  سخن سرالی بین دو«ب  معنای    «نجها  
 همچنین   ت  شددد، اصددل کلمدد  نجددها از  باشد.  هاندتمیبین یک  رو، هم    در  اسرار  راز و

 مناجات فقددب بددین دومشولی نجات پیدا کند    ک کنی شخصی ازمک   نوای  نجات است و
مناجددات   سددت.ا،مخلهق نیز بیان شد  آن دربار، ارتباط خال  و  عدی ازشخص نی ت بلو  بُ

نجددات ن ددد خددهد از تعلقددات  دداهری،   بددا  ،نجهاکنند،  بند،  ست، وهم ازهمین معنا  خدابا  
خدددای  هم  برید، شددد بددا ک  از  ،آنگا  ند.کمیقلب خهیش را از انطراب و واب تگی رها  

مناجددات در قددرآن در  نددد.کمیدارد فاش  آنچ  را ک  درنهان  ،با زبان  متعال مرتبب  شت  و
خداونددد متعددال در  سددت.ا رفت ًء خ یالاً  ب  کار  ، «نجهاکم  و «نداقالب کلماتی مانند «ناجیتم

دن و کی یالت دعددا کددر  کب ی سلالتجند ک  خهد  کمیقرآن از زبان پیامبران، دعاهایی را بیان  
ها در دعاهای خهد ب  تناسب رتب  معرفت وجددهدی خددهد از در برابر خداوند است تا ان ان

 را ادا کنند.    ندشی نیوی ب  نیایش مآن تبعیالت کنند و س  دعا و آنو  با  

ر بدد  هدفدددار بددهدن جال  بشر بهد،، اما در ایددن بددین، نظدد دعا و مناجات از دیرباز مهرد ته
دیگری دارد. قرآن با ثبت دعاهددای پیددامبران و دیگددر   بیان دعا در قرآن جلهة  ی،نآر قری ب عت
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 با خداونددد را بددرای  بند ان صالح خداوند در واقع، شیه، و الگهی مناسب برای رویارویی
ست، ک  این سبک دعایی عالی با سیر، و تعددالیم عملددی ا،و پیشنهاد کردان ان پای   ذاری 
ایشان بدد  اوج بالنددد ی رسددد بدد    داد تا با عترت دست پرورد،   مااد  هدخ  نبی اکر  ب  رشد
کددرد   از آن ب  «دانشگا، دعددا  تعبیددرهان  تمی ذار رویوردی واال شدند ک   طهری ک  بنیان
ارزند، نهج البعغدد  و صددحی   سددجادی  بدد  شددولی کددامًع زیبددا و ن دو کتاب  ک  در این میا

ردازند. قرآن کریم در جای جددای سددطهر پیم  دهر خ ارداصیل ب  ترسیم رابط  بند، با پرو
سددت تددا راهددی بددرای ارتبدداط بنددد ان بددا ا خهد ب  تشریح رابط  س  با بند ان خهد پرداخت 

ر محهریالت خداوند م با تأکید بخداوند در قرآن کریاروی آنان بگذارد.  پرورد ارشان، فر
سددت کدد  در جددای ا،دکر  ین بیدد در عرن  و اجابت دعا، ساختار و شول و محتددهای آن را ت

مندددی مددتن ست و شاید، نظر ب  هدفا جای قرآن بر زبان انبیاء و بند ان صالح تجلالی یافت 
در  ب و پیشددنهاد خداوندددو سدداختاری دعددا مطلددهقرآن، ب  این نتیج  رسید ک  ایددن سددبک 

 (.90-85: صص139۶اسمدی، ر.ک؛    ند مناجات و دعای با اوستفرای

طلب کردن اما مناجات نددهعی  دعا یعنی خهاستن وت ک   سااین  دعا    ت اوت مناجات و
شاید درتعبیددری بهتددر بتددهان   دل کردن صمیمان  با رعایت ادب است، و  درد  سخن   تن و
مناجددات غالبدداً دو طرفدد  بیددان   ری دارد.تمیالت غیر رسدد اجات ن بت ب  دعا س  ت ک  من 

خهیشدداوندان،   ،مددهلیعم  فددرادین ابدد مناجات ممون اسددت    هد اما دعا یک طرف  است.شمی
  غالبدداً شددخص متهجالدد  دعددا، امددا در ستی یک شخص بددا ن ددد خددهدش باشددد. یا  دوستان و

 هان دعددا راتدد می .ساجتش برآورد، شددهد  مهجهدی برتر ازخهد است ک  از او تقانا کند تا
درمناجات ممون هرچند ک     یاز است.نیاین  هن  تعبیر کرد ک  اعع  نیاز ب  در ا، یک ب

ا معمددهالً دعدد  امددا در ی مطددرح شددهد ولددی اصددل بددر   ددتن راز دل اسددت،ا ت سدد اسددت خها
 (.1۴ – 1۲: صص139۴بلهچی،  ر.ک؛    تدرخهاست بند، مطرح اس

اسددت کدد  هتایبدداترین مناجفدد  یوددی از زدر م ددجد که ع(نین  المدد مامیر مناجدداتِ
ء امبدد  اسدد فرازهددای بعدددی بددا تهسددل   در  با آیات الهددی آغدداز شددد،، وفرازهای نخ ت آن  
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. سددتا،بخش هر فددراز  ردیدعبارت «مهالی یا مهالی  زینت  پیش رفت  و   نای خداوندس
ی عبددارت «اللالهددمال  نالدد  ق ددمت اسددت: بخددش اول بددا ۲فددراز در سددی و دوشامل  این مناجات،
روز هددای  هراس  ا وهیبا است اد، از آیات قددرآن، سددخت   هد وشمی...  شروع    مانأسألک األ

سددت کدد  ا، نجانددد، شدقددرآن ایی از ه آیدد  ،این فددراز بدد  ترتیددب رد  ست.ا،قیامت بیان شد
(، 5۲(، غددافر  33(، لقمددان  ۴1(، الددرسمن  ۲7(، ال رقددان  89و  88: الشددعراء  عباتنددد از
 بخددش دو  بددا عبددارت «مددهالی یددا (.1۶ -11(، المعددارج  37 – 33عددبد  (، 19االن طددار  
در   ات عددالی مددهرد خطدداب قددرار داد، و  صدد   ء وهد ک  خدا را با اسماشمیآغاز    مهالی...  
 .مایدددنیند، و آنگا، از پرورد ار طلب رسم مکمیار،  مخلهق اش  ب  عجز و ناتهانیِ  ،مقابل

ند؛ تجلالددی و اسددت اد، از کمی ع( را ب  ذهن متبادر   یشیه، بیان اما  علاین مناجات سبک و  
اسدداس مقتضددی سددال بددر    ،ا سددادای قرآن، است اد، از سخن فخیم، فصددیح و شددیها و یدد ه آی

  صحت انت اب این مناجات ب  ایشان است. دال بر... همگی   مخاطب و

ل ها و سددروف و جمددامدد .علددت توددرار کل1دهد: ها پاسخ میب  این پرسش این نهشتار  
. زینش و چیددنش واژ ددان بددر چدد  ۲ یرد؟  چ  چیزی نشأت می  جات ازمهسیقایی این منا

ها و سددروف بددر بر این است ک  توددرار کلمدد هش  وژنی  پاست؟ فراساسی صهرت  رفت 
افزاید و در پد آن ممون است فهاید دیگری هددم زیبایی مهسیقی و تأثیر ذاری کع  می

ای از جانب معصه   ع( دالیل خاصی دارد ک  واژ،  هر  هیی دیگر انتخابز س. اباشد  نه ت 
ر اسددت. نوتدد    و  فدمترا  هایکش» و پی بردن ب  آن با بررسی و تحلیل سایر واژ، ... می ددال

 ها و ال ددا انهادن سایر واژ،  ها، سروف و... و وبررسی برخی کلم   قابل ذکر این است ک 
هددا و سروفددی بررسددی رار واژ،ودد تبدددین صددهرت اسددت کدد  آوایی و واژ ددانی  در دو الیة

س اسدد بر ا است یاو با سال و ههای مناجات مناسبت داشت   است ک  ب امد باالیی داشت شد،
کلمدد  یددا   توددرار  در  است. البت خهردار بهد،فرض نهی ند، از تحلیل و عم  بیشتری برپیش 

در  اهمدد ک  بررسی هم  کل استو مهمی نه ت قطعا  رافت خاص   ،معصه عد  آن تهسب  
بیشددتر بدد    واژ ددانی هددم   نجد. بررسی واژ ددان در الیددة، نمیاین مقال و در دانش نگارند

جالدد  کدد  قابددل تههددایی انتخدداب شددد، واژ، ع آنها نظددر داشددت  وهن  ونش   زی چینش وسبکِ
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کدد  چددرا   برانگیز استشهد و س المترادف آنها ب  ذهن متبادر می  ها،اند یا از آن واژ،بهد،
بدد    در هرسددال ایددن پددژوهش، مناجددات سضددرت امیددر را.  استنظر انتخاب شد،واژ، مهرد  

در الیدد  آوایددی،  رسددی قراردهددد.بر دمددهر یناسدد شکسب از منظددرِ تحلیلددی   -روش تهصی ی
 ب  بررسی معنی برخی  واژ انی  الیة  و درند  کمیبررسی    ت و تورار سروف راتورار کلما
 .ردازدپیمو واژ ان مشاب   واژ ان

پژوهش  پیشینۀت و ضرور. ۱-۱  

اس ادبیات دینی ب  ویژ، ادبیات شددیعی بدد  ونددهح اس دد  مباسثی ک  خأل آن در  یوی از
هددای و مناجات  ةسددبوی ادعیدد   بعغددی وو  ای ادبددی  ه جنب   پژوهش دربارة  قی  وهد تحشمی

 آثار  ةین زم  ایی را درهش دینی، پژوه  تاریخ اندیشة  معصهمان  ع( است. بیشر ک انی ک  در
سددت و درکنددار ا،اخعقددی بهد ند رویوردشددان عرفددانی وا،نجددا  رسددانددینی بدد  اعرفانی و  

اختی آن شددن زیبایی ای ادبی، بعغی وه جنب  دعا، خعقیبررسی مضامین فل  ی، عرفانی و ا
درک معنددای کددع  معصددهمین کدد    م لمانی نددرورت دارد در  . هرستا،مغ هل واقع شد

ناسددی مناجددات سضددرت شکسب  ایِه الیدد  اسددت بوهشددد و بررسددیِانعودداس آیددات الهددی 
 کتر دروکهشش ک  این مناجددات بهتددر وعمیدد  جهت این تعش است در  اقدامی   ع(امیر
«فرشت  بلهچی  کتابی ب  اسم « شرسی بر مناجات   امیر  ع(مناجات سضرت  . در مهرد  شهد

رد مناجددات لدد  در مددهایددن مقا سددت. نگارندددةا نهشت  در م ددجد کهفدد    امیددر  ع(سضددرت 
ایددن مقالدد  اولددین سددد  رمیست و بدد  نظددر  ا را نیافت   مقالة دیگری  کتاب و  امیر  ع(سضرت  

ای ه ای قددرآن و ادعیدد ه،البتدد  در مددهرد سددهر  اسددت.بددا  یزاجددات  پژوهش در مهرد ایددن من 
در مددهرد بررسددی سددت و  ا،ناسی نهشددت  شدشکمختل»، مقاالت بیشماری در مهنهع سب 

ست از جمل  محمهد ب تانی در کتدداب ا،.. کتبی نهشت  شد.  سع ، ادب، هنر وارتباط میان ا
آن بددا   و مقای ددة، اسددع   ا داز دیدد ب و هنددر  «اإلسع  و ال ن  ک  م ل» ب  طددرح م ددأل  اد

ا و هدد ش ای  هنا هن مربهط ب  م هدده  ادب، عناصددر،  رایه،دید ا، بشری در زمین  پدید
  نقدیدد  فددی األدب ب «دراسدد در کتددا  خلیددل باسددتانسددت. همچنددین  ا مواتب ادبددی پرداخت 
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را ...  اإلسعمی  مباسثی چددهن تمهیددد در ادبیددات عددرب، م هدده  عاط دد  در نهددج البعغدد  و
    ست.  ا شرح و نقد شعر هم پرداخت  و ب د، کر حرمط

ناسی  شک سب. 2  

 ددداختن زر ونقددر، «کدد  در لغددت بدد  معنددای اسددت ی عربددی ا،سددبک در اصددل واژ
 (.1030 :1، ج۲008  عمر،   است

پردازان اخیر سبک را ب  طهر مجازی ب  معنی طرز خاصی از نظم یددا نثددر بدد  ولی نظری 
مهنهع   روشی است ک  شاعر یا نهی ند، برای بیان  ،سبک  ،یح ادبند. در اصطع ا،کار برد
  تن است. شاعر و نهی ند، ب  واسط  سبک در تما  مراسددل   زیند؛ یعنی شیهة میخهد بر
تألی» عناصر  هنا هن، تأثیر خددهد   و سیاقِتا نهع کلمات، لحن  نتخاب مهنهع  رفت   از ا

 (.۲75: 138۲؛ داد،   ر.ک هدنیرا در اثر برجای م

فضددای مهجددهد بریددک مددتن بدد  چشددم  لحا  شددیه،، روح و  است ک  از  ک وسدتیب س
 اهدد ،چیددنش ایددن واژ ا وهدد ،خهرد. ا، سبک ساصل  زینش نهع خاصی ازکلمددات، واژمی

 بیددنش غالددب برآثددار  و  نهع خاص ت والر  ب  واسطة  باشد،  اهی نیزیم  هم  کنار  وکلمات در
 .(۴۴: ۲00۶ ر.ک؛ الشایب،   آیدمی وجهد   ب

ای هدد یی از علددم زبددان شناسددی اسددت کدد  بدد  بررسددی ویژ ا ناسی، شدداخشکسب   علم
ا و ه ردازد و با  ذشت زمان بدد  صددهرت علمددی م ددتقل، شاخصدد پیمهجهد در یک متن م
های اخیددر مددهرد اسددتقبال رای آن در نظر  رفت  شد و در سددالصی بخالچارچهب نظری مش

سددی بررسددی متددهن و آثددار ادبددی، ان شکب س دانشمندان و ادبا قرار  رفت. هدددف مطالعددات
است ک  از رهگذر تحلیددل عناصددر ها  ای ساکم بر آنهیا و ویژ ه کش» و تبیین شاخص

ا و عهاطدد»  هینددد، و کددارکرد ه یشنی و لغهی اثر، اندساز از جمل  ساختارهای زباسبک
د ورناب ین ا برناسان شکردازد و سب پیصنایع ادبی و بعغی ب  تعیین سبک فردی نهی ند، م

ا، باورهددا و اس اسددات  هینددد، خددهد ه نمای افوددار، اندیشدد ک  متهن و آثار ادبی آین  تما 
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ل ددا  و معددانی و ن، بدد  ارتبدداط بددین اهشند تا با بررسی عناصددر مهجددهد در مددت کمیاست و  
مچنین ان جا  کلی متن پی ببرد تا از این رهگذر شخصیالت نهی ند، را شناسایی کددرد، و ه

ک انتقادی دست پیدا کننددد و همچنددین بددا شناسددایی ب ددامد و تهزیددع و پیهنددد رد   ب  ندبتهان
بدد   ناسددی بددر روششک«سب  هددا را تبیددین نمایندددویژ ددی کددارکردی آن ،عناصددر سددبوی

ذارد  دد میست و ب  زبان از نظر اثری ک  در روح و جان شددنهند،  تمرکز ازبان م  کار یری
ناسددی شکو سب   (9:  ۲003ربابع ،     دارد     جهن تآ  ا ند و ب  کارکرد ابعغ و افهکمیتهج   
ی با رویورد تحلیل ادبددی، مددتن را بدد  پددنج الیددة آوایددی، واژ ددانی، نحددهی، بعغددی و ا الی
ای مدد ثالر در هدد یای برج ددت  و ویژ ه رسددی شاخصدد نددد و بدد  برکمی ددیم  ئهلهژیک تق اید

  ردازد.پیای مذکهر مه پیدایی سبک فردی در هریک از الی

   اییوآ الیۀ. ۲-۱

تحلیددل زبددانی متددهن ادبددی بدد  همددرا، آنچدد  ازآوا و مهسددیقی درآن بدد  ودیعدد   ذاشددت  
عهاطدد»   ر واثدد   اً مددا را در فهددممتن ادبی، طبیعت ساختار کلی    ست، همچنین تأثیرآن برا،شد

هد؛ همان عددهاط ی کدد  سددبب شددد، او دیمبدع ب  هنگا  خل  اثر، یاری م  درونی ساکم بر
اری هرچدد  بیشددتر مددتن ی خاص بددرای ایجدداد مهسددیقی و تأثیر ددذ ا  ال  و  اتبتهاند از اصه

  هددم آمدددن آنهددا بدد   برخهانند،، بهر،  یرد«ترتیب مقاطع صهتی کلمات و تورار و ب  دنبال
یقی درونی متن م ثالر اسددت و مهسددیقی و آهنددت کلمددات ایجاد مهس  ی مشخص، درا،شیه

 شددد، هم دده باشددد، قدددرتکیمر هیتصدد نددد و بدد  کمیوقتی با افودداری کدد  نهی ددند، بیددان 
 (.357: 1981 اسمد نخل ،   د  تأثیر ذاری کلمات را می افزای

 تهلیددد و  در   تددار  آواهددای زبددان آن  هندد  کدد   بررسددیِ  تحلیل آوایی عبارت است از
 کاربرد واسدددهای آوایددی  صدددا،آهنت( در  ناسی آوایی، نحهةشکسب   هد وشمیادراک  
ند. اهمیالت کمیآواها و اصهات زبان را بررسی    ییانب  ردهقعیت زبانی و نقش وکارکیک م

درتغییددرات ایددی  هد؛ بلودد  نظددا  آوشدد میتغییرات آوایی ب  عناصر صددهری زبددان محدددود ن
وایددی سددبک دارای اهمیت ب یاراست. تحلیددل آ  نیز  های نحهی کع آهنتمعنایی جمل  و
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کاربرد خاص   لشو  و  گیو برج ت تل ظ درزبان   تار و نهشتار    ب  الگههای صهتی وشیهة
 دهاند در این سددطح اشددار، شددهتمی  رتورا  مقهلة  ونظر دارد  الگههای آوایی و واجی زبان،  

 (.۲۴3د ۲38: صص1390رودمعجنی،  فتهسی  رک؛  

   کلماتتکرار. 2-۲

ر این توددرار کدد  شددامل توددرا  .ب  سزایی دارد  ایجاد مهسیقی درونی متن تأثیر  تورار در
 از یوددی تورار .ندکمیب  ایجاد متنی آهنگین کمک  دهشمی  وفا و یا سره،، واژجمعت
 کددع  بدد  خاصددی زیبددایی آن، وسددیل  بدد   دداهی نهی ددند،، کدد  اسددت زبددانی هددایتونیددک

 امددا   ع( .دارد یا،ویددژ اهمیالددت عربددی، زبان در  وهم  یفارس  زبان  در  هم  ،رتورا  .بخشدمی
 وروانددی  روسددی  جنبدد   پدید،،  یا  ظ  ل  تورار.  ستا،برد  بهر،  ال ا   تورار  از  مناجات  این   در

 تحلیددل رااو  روانددی و ابعدداد نهی ددند، شخصددیالت آن، با هاندتمی  شنهند،  ک   طهری  ب   دارد؛
 دیگددران از هشدددکمی نهی ند، ک  ندکیم هدایت سقایقی سهی ب   را  ما  تورار،  یعنی  کند؛
 زیددرا رد؛اد ظددی  ل  ایهدد یزیبای  از  فراتر  بد   تورار، اغرانی  کار یری  ب   با  او،  سازد  مخ ی
 دیگددران  بدد   وشای ددت   زیبا  صهرت  ب   را  ب یاری  ایهتدالل  و  م اهیم  هاندتمی  طری   این   از

 ن ددد و  از  باشددد وداشت   یددزعدی روانشناسان  نهاند بُتمی  درسطح آوایی، تورار  .دهد  انتقال
 باطن شخص سوایت کند.  

سددهل یددک    ع هد کشیمو باع     هماهنگی درکع   باع  ایجاد نهعی تهازن و  تورار
ایجدداد افزاید و با   میند و برتأثیر ذاری کع کمیتشدید   محهر واسد بچرخد، عهاط» را

هدددایت بدد  سددمت ریتمددی مشددخص  و تورار صداهای خاص آهنت کددع  را    هم سروفی
هد کدد  شدد میباعدد   اشد ک  ععو، بر تأکیددد در ل ددظ،بیاین تورار، تأکید ل ظی م  .ندکمی

ن و اعتقدداد او را بدد  مطلددب توددرار شددد، افددزایش کنددد و ایمددا  خهرسدد   د،هنمعنا در ذهن شن 
و ذهن ان ان بماند و ب  یک عادت تبدددیل شددهد   م هه  درهد تا  شمیباع     هد. توراردیم

بدد    ،هد و جدایی آن از ت والر و ایمانشمین بدل  ن ادالتی ب  ملو  ذهن ااین عادت پد از م
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بددرد و او را بدد  ن میز بی ذهن مخاطب ا  در  را  یدردپذیراست. تورار، شک و تسختی اموان
 هد.شمیین تورار در این مناجات اشار،  برای نمهن  ب  مهاردی از ا ساند.رمیسدال اقناع  

لیم مَْن اَتَى اللَّ َ بَِقلْبٍ  لالایَهْ َ ال یَْنَ عُ مالٌ وَالبَُنهنَ  مانَاالْ اَسَْئلُکَاِنالى  اَللالهُمَّ« َئلُکَ  وَ سددَ اَسددْ
 مانَاَسَْئلُکَ االْ وَ الرَّسُهلِ سَبیًع یَهْ َ یَعَضُّ الظالالِمُ عَلى یَدَیْ ِ یَُقهلُ یا لَْیِتنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ مانَالْا

یَددهْ َ ال یَجْددز   مانَاَسَْئلُکَ االْ وَ وَاالََْقْدا ِ  ْخَذُ بِالنَّهاصىبِ یماهُمْ فَُیالْمُجْرِمُهنَ  فُیَهْ َ یُعْرَ
َئلُکَ االْ وَ شَْیئاً اِنَّ وَعْدَ اللَّ ِ سَدد ُّ  جازٍ عَْن والِدِ،ِوَال مَهْلُهدٌ هُهَ ،ِدِلَوَ والِدٌ عَْن یَددهْ َ ال  مددانَاَسددْ

یَددهْ َ ال تَمْلِددکُ نَْ ددٌد  مانَاَسَْئلُکَ االْ وَ سُهَُّء الدالارِ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْلَ عْذِرَتُهُمْ وَیَْنَ عُ الظالالِمیَن مَ
 صدداسَِبِت ِ وَ یَِ رُّ الْمَرُْء مِْن اَخی ِ وَاُمِّ ِ وَاَبیدد ِ وَیَهْ َ  مانَاَسَْئلُکَ االْ وَ مْرُ یَهْمَِئذٍ لِلَّ ِوَاالْ اًْیئ شَ لَِنْ ٍد
ذابِ عَ ْنمِ د یَهْ َ یَهَدُّ الْمُجْرِ ُ لَهْ یَْ َت مانَاَسَْئلُکَ االْ وَ نٌ یُغْنی ِأْمْ یَهْمَِئذٍ شَ مِنْهُامْرِئٍ لِوُلِّ ی ِبَن 

هددا جَمیعاً ثُمَّ یُنْجیدد ِ کَددعال اِنَّ رْضِمَْن فِى االْ وَ الَّتى تُ ْوی ِ وَفَصیلَتِ ِ وَصاسَِبِت ِ وَاَخی ِ یَهْمَِئذٍ بَِبنی ِ
  .لِلشَّه  لَظى نَزالاعَةً

سددت ا،«أسئلکَ األمان  ب  تورار در خهاسددت شد عبارت «األمان  ک  در  کلمة  در مهردِ
اسددت هددراس  ند ترس و ج م، و م  «امان  ب  معنای طمأنین  روح ولک:   ک   تهان  تمی

ندددن در ایددن ثابت قددد  ما  و  الم منین  ع(ترین معنای واژ، «امان ، قبهل والیت امیرو کامل
را تحددت والیددت اهددل  اول، او ند ک  در وهلددةکمیاز خدا درخهاست بند، ؛ یعنی  را، است

اطددعق  ایی ازآتددش را بددرای وی رقددم زنددد.رهدد   ،یشانا   ک بسپد با تم ال  بیت قرار دهد و
واژ، «امان  ب  والیددت چهددارد، معصدده   ع( در کددع  علددی بددن مهسددی الرنددا  ع( نمایددان 

قلع  محوم( من است؛ هددر کددد   پناهگا،  ودژ وی بن ابی طالب  ت علوالیست؛ «ا، ردید
، هچیلدد بر.ک؛     بددهد و آتددش جهددنم( در امددان خهاهددد    وارد این پناهگا، شددهد از عددذاب

ژ، امان ب  ک ی یا چیزی بر اساس ت والر، دین و اعتقادات افراد انحصار وا  البت (.  ۲9پیشین،  
در مهرد تحلیددل  ند.کمیر ب  آئینی دیگر تغیی و مواتب  هنا هن، مت اوت است و از آئینی 

ر سددرف سلقددی «أ  توددرادر این عبارت هان   ت ک  تمیآوایی وکارکردِ تورار این واژ،  
یا استواکی بدد  صددهرت  ت  سل  بدون اطباق و از ح(  -ع  -أ  - ،  واج های سلقیو    دهشمی
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 زدارد ک  ایددن واج ا این خهد داللت برآن چ بید، ب  هردو ری  بیرون می آیند و  نعی» و
زوایددای پنهددان دل ان ددان بیددرون مددی آینددد. و ایددن واج سلقددی «ارتبدداطی عمیدد  و خ ایا و  

ان ان دارند. ب  همددین خدداطر دعددا ازعمدد  ای ن د  ه ملو   بین  یق و  ثبات ایمان  تنگاتنت با
ی ایمددانیددرد؛  میآیددد و ازآن نشددأت ب  پیهستگی او ب  ایمان باال می  رنای ان ان  ت لیم و
 .(9۴ :۲008  عبداهلل،  ندارند    ها درآن تأثیریامدپیش تغییرات وک   

  ت ک : کثددرت   نهاتیم  همچنین در تورار این واژ، سرف مدال «ا  هم وجهد دارد ک 
ت زمددان  ددردد و مدددالجمعت ب  کندی و بددا تددأخیر تل الددظ هد ک   شمیی باع   سروف مدال

خددهیش   بددا محبددهب  ایش اسددت واین، با سال ک ی کدد  مشددغهل نیدد بیشتری صرف شهد و  
دلپددذیرترآن اسددت کدد  صددحبتش   ،ردیند، متناسب است؛ زیرا برای چنین فدد کمیبت  صح

ای کهتددا، هتمصددهال  اسددت، درهتایددن مصهال  در   کدد شددی  امآرطهالنی  ردد؛ نمن اینودد   
در فراز دو  ایددن مناجددات نیددز مددا شدداهد  ند.کمی«ا  تهج  ب  ملوهت را القا    وجهد ندارد و

 الْعَْبدددُ وَ أنددا الْمَددهْلى وَ اَنْددتَ مَهْال َ یا مَهْال َعبارت است از:  ه تیم ک  این فراز تورا واژ،
هَددلْ یَددرْسَمُ  الْمَمْلُددهکُ وَ أنددا الْمالِددکُ وَ اَنْددتَ مَهْال َ یددا مَددهْال َ لىهْالْمَ ا لالهَلْ یَرْسَمُ الْعَْبدَ 

  لالددالیلَ هَددلْ یَددرْسَمُ الددذَّ الددذَّلیلُ وَ أنددا الْعَزیددزُ وَ نْتَاَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْمالِکُ  لالاالْمَمْلُهکَ 

مَددهْال َ  الْخددالِ ُ  لالاهَلْ یَرْسَمُ الْمَخْلُهقَ  قُ وَلُهخْالْمَ اأن الْخالِ ُ وَ اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْعَزیزُ
 اَنْددتَ مَددهْال َ یددا مَددهْال َ الْعَظددیمُ  لالددارَ هَلْ یَرْسَمُ الْحَقی  الْحَقیرُ وَ أنا الْعَظیمُ وَ اَنْتَ یا مَهْال َ

 أنددا الْغَِنددىُّ وَ اَنْددتَ ا مَددهْال َیدد  ال َهْمَدد  الَْقددهِ ُّ  لالاهَلْ یَرْسَمُ الضَّعی»َ  الضَّعی»ُ وَ أنا الَْقهِ ُّ وَ
اَّئِلُ وَ أنا الْمُعْطى وَ اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْغَِنىُّ  لالاهَلْ یَرْسَمُ الَْ قیرَ  الَْ قیرُ وَ هَددلْ یَددرْسَمُ  ال ددال
 الْحَددىُّ  لالددامُ الْمَیِّددتَ رْسَیَدد هَددلْ  الْمَیِّتُ وَ أنا الْحَىُّ وَ اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْمُعْطى  لالاال الاَّئِلَ 

 اَنْددتَ ال َیا مَهْ مَهْال َ الْباقى  لالاالْ انى وَ هَلْ یَرْسَمُ الْ انىَ  أنا الْباقى وَ اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ

الْمَرْزُوقُ  أنا قُ وَازِرالتَ النْاَ مَهْال  َ یا مَهْال َ ائِمُالدال  لالائِلَ اهَلْ یَرْسَمُ الزال الزالاَّئِلُ وَ أنا الدالاَّئِمُ وَ
مُ لْ یَددرْسَهَدد  الْبَخیددلُ وَ أنددا الْجَددهادُ وَ اَنْددتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الرالازِقُ  لالاهَلْ یَرْسَمُ الْمَرْزُوقَ  وَ
 الالدد  لددى َتْبهَددلْ یَددرْسَمُ الْمُ الْمُْبَتلددى وَ أنددا الْمُعددافى وَ اَنْددتَ مَهْال َ مَهْال َ یا الْجَهادُ  لالاخیلَ الَْب

مَددهْال َ یددا  الْوَبیددرُ  لالدداهَلْ یَرْسَمُ الصَّغیرَ  الصَّغیرُ وَ أنا الْوَبیرُ وَ اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْمُعافى
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اَّلَّ  الضالاَّلُّ وَ أنا الْهاد  وَ اَنْتَ مَهْال َ  اَنْددتَ مَددهْال َ مَددهْال َ یددا الْهدداد   لالدداهَددلْ یَددرْسَمُ الضددال

 أنا ال ُّلْطانُ وَ اَنْتَ مَهْال َ یامَهْال َ الرَّسْمُن  لالاهَلْ یَرْسَمُ الْمَرْسُه َ  سُه ُ وَرْمَالْ اأن الرَّسْمُن وَ
 الْمُتَحَیِّددرُ وَ أنددا الدددَّلیلُ وَ اَنْددتَ مَهْال َ یا مَددهْال َ ال ُّلْطانُ ا لال الْمُمْتَحََن هَلْ یَرْسَمُ الْمُمْتَحَُن وَ

هَددلْ یَددرْسَمُ  الْمُددذْنِبُ وَ أنددا الْغَُ ددهرُ وَ اَنْددتَ مَددهْال َ یددا مَددهْال َ الدددَّلیلُ الال رَ یِّهَلْ یَرْسَمُ الْمُتَحَ
  لالدداهَددلْ یَددرْسَمُ الْمَغْلُددهبَ  الْمَغْلُهبُ وَ أنا  وَالِبُالْغ اَنْتَ هْال َمَهْال َ یا مَ الْغَُ هرُ  لالاالْمُذْنِبَ 

مَهْال َ یددا  الرَّبُّ  لالاهَلْ یَرْسَمُ الْمَرْبُهبَ  الْمَرْبُهبُ وَ أنا وَ بُّرَّال اَنْتَ مَهْال َ یا مَهْال َ الْغالِبُ
اِرْسَمْنددى  مَهْال َ یا مَهْال َ الْمُتَوَبِّرُ  لالاعَ رْسَمُ الْخاشِ یَهَلْ الْخاشِعُ وَ أنا الْمُتَوَبِّرُ وَ اَنْتَ مَهْال َ

لِکَ وَ کَمِدد ارْضَ عَنالى بِجُهدِکَ وَکَرَ بِرَسْمَِتکَ وَ  الطَّددهْلِ وَ سْ ددانِ وَإلا وَ ذَاالْجُددهدِ یددا فَضددْ
 .االَِْمِْتنانِ بِرَسْمَِتکَ یا اَرْسَمَ الرالاسِمیَن

یعنددی  ،  تورار یددک ل ددظی  است کالمه «مهالی یا ر ل ظتورا ،زمشخصال  بارز این فرا
 رارتودد ز  کدد  در ایددن فددرا   مددهلی«  کلمدد   .معنددی  زیادت در ساختار و ب  تبددع آن زیددادت در

اسددت و معنددای   مرجع ذکر اق ا  معددانی دیگددر  ک  اصل و  اشدبیب  معنی اولی م  ستا،شد
 ،مهتددر، دوسددت، سرپرسددت آقا(، مالک، سرور،    سیالد  عبارت است از  ،این اصل  ساصل  از

 ی درا،ان ددان از بدد  کدداربردن واژ  دوستدار، آزاد کنند،، ناصر، یدداور، مطدداع، رئددید، مددا .
رد و بدد یزاری و طلب درخهاست از پرورد ددار لددذالت مو    سالتما  و  مقابل محبهب خهیش 

ذکر«مددهالی   ابتدای هر فراز بددا  سضرت درند.  کمیرا دو چندان    تورار، لذالت این صحبت
سرپرست م منددان، خداونددد  یاور و ند ک  تنها مهال وکمی هشزد ی ، این مطلب را المه  یا

محبالددت   یزی کدد  سدداکی ازآمت دد عطم  حددن  ع( بددا ل  امددا   و  مهالیی ندارند  ،است وکافران
هاند و با ذکر این نا  شری» هم آتددش خیخهد را ب  نا  یا مهالی م  خاص است پرورد ار

ر.ک؛   سددتا،شوارکردهسیددد آمقددا  ت قددایقی را درخددهف خددهد را فرونشددانید، و هددم س
 (. ۴55-۴5۴: صص1385زمرالدیان شیرازی،  

اختیاری مطلدد  مددهال، صدداسب  لمدد ک  بددانمن خطدداب بدد  پرورد ددار    الم منین  ع(امیر
ل ددظ مددهال در شددروع  بددا توددرار ست وا،مهد ا، بهدن اهلل را بیان نتوی  خداوند و پناهگا، و
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هددد تددا ان ددان دیمتددای معبددهد را نهیددد مهیت از جانددب ذات بنیالدد بخشی و امهرفراز، ایمنی
 نددباز جا -بعدددی، معصددهمین در درجددات  همددد کدد  فقددب خدددا سرپرسددت اوسددت؛ و ب
 (.317: ۲۲، ج13۶0ستهد،،  ر.ک؛   این رتب  قرار دارند  در -را درورپ

ی  «ال»  ک  در عبددارت «مددهالی یددا مددهال تورارهان   ت ک : تمینظر آوایی  از نقط  
ف با مقا  دعددا و نیددایش دعا و نیایش است و ویژ ی این سر سب با مقا نامت  هدشمیشنید،  

 ،ت عاشدد  بددا معبددهد را هددمزمان مناجا  ،ظل الت  تچرا ک  طهالنی شدن مدالساز ارتر است؛  
اسددت و بددا محبددهب خددهیش بددا سددال ک ددی کدد  مشددغهل مناجددات    ن،و ای  هددیافزایش م
کدد  صددحبتش لپددذیرتر آن اسددت رای چنددین فددردی دا بزیرند، متناسب است؛  کمیصحبت  

ای کهتددا، هتا ه ددت، در مصددهالهتطهالنی  ردد؛ نمن اینو  آرامشی ک  در ایددن مصددهال
و این آوا با ویژ ی مدالی ک  دارد دالال بر بیان عظمت خداوند است و کشددش   ددارن  هدوج

 ایهتا و مصددهالهتامر صدد و میزان مدالتی ک  برای تل الظ این آوا الز  اسددت تقریبدداً دو برابدد 
ی  تهجالدد  بدد  ند و «کمیجال  ب  ملوهت را القا «ا  ته  در این واژ،،  وانجامد  هتا، ب  طهل میک

یعنی در نجهای عاشقان  و عارفاندد  بددین عابددد و   نیایش نرورت دارد  در  دور  خهد را ک  ه
 .معبهد هم تهجال  ب  ملوهت و هم تهجال  ب  ن د مدالنظر است

تکرار حروف . 2-۳  

ود ک  هددر دوی اینهددا رمیرایی ب  شمار  آجنهعی وا  ید ل ظی ونهعی تأک  ،رار سرفوت
 «یددا  ر سددرف «ت  در کلمدد ارتودد   ندددانهد مشدد میباع  ن هذ و رسهخ معنا ب  قلب مخاطب  

هددای ان جدداری صامت«  :ک هان   ت  تمیک  در مهرد آن  لیتنی اتالخذتُ مع الرالسهل سبیع   
 زندددی،    ق ط، ض،ک، ت، د،  از: ب،  عبارتنددد  هندشمی  یدموانی م ب ت  تهلک  ب  وسیل   

1371 :70) . 

انقعب ن د   هندةدناست نشا  ی آن ان جاری بهدناهیویژ   سرف «ت ک  ازبنابراین  
هاهد سدددال خیم ،«ت  شخص ناد  از ارتواب  نا،  سرف  رتورا   هیا باعلی   ناهان است  
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دیگر از منظددر سهی  از    .دخهیش نشان دهناهوار بهدن   بت ب   انزجار و بیزاری خهد را ن
، زبان شناسی، سرف «تاء  از جمل  سددروف ان جدداری اسددت کدد  بددر سقددارت، بددی اهمیالتددی

ها ب  کار رفتدد ، کلماتی ک  این صامت در آن«هد  شمیو   ت   د  رادلت  الد  نع» و س تی
  (.57: 1998 عباس،      نندکمیسوایت  از نهعی انطراب، هیجان و شدالت  

یَِ ددرُّ الْمَددرُْء مِددْن در عبددارت «   ة -رایی توددرار سددرف «ی آجمهارد این وا  از  یوی دیگر
اْءنٌ یُغْنیدد  بَنی ِ صاسَِبِت ِ وَ اَبی ِ وَ اَخی ِ وَاُمِّ ِ وَ یَددهْ َ یَددهَدُّ   و عبددارت «لِوُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَهْمَِئددذٍ شددَ

مَددْن فِددى  وَ فَصددیلَتِ ِ الَّتددى تُ ْویدد ِ وَ اَخیدد ِ وَوَصاسَِبتِ ِ  نی ِعَذابِ یَهْمَِئذٍ بَِبالْمُجْرِ ُ لَهْ یَْ َتد  مِْن 
مهرد سرف  در:  هان   ت ک تمیآن  ییآوا دعبُ  در مهرد .  استجَمیعاً ثُمَّ یُنْجی ِ رْضاالْ

 داخددل سلدد  سدداکی از  ب  سبب سرکات عمیدد  بدد  هنگددا  تل ددظ آن در«  «،    ت  شد، ک 
بدد  زیبددایی سدددال تنهددایی و   نددمیرهاتوددرار ایددن    و(  89،   همددان    تانطرابات درونی اسدد 

 انن ا  انطراب  تورارآن درفهاصل فهق از  ساند ورمیوسشت فرد  ناهوار را ب  مخاطب  
تددرس  را، خعصددی از تنهددا سددت وا،بی کددد ماند  ک  آوار، و  ارددی ری پرد، برمیانصع

ش ریم او بدد  آرامدد درسدد   تنهددا  ینددد وبیناهددان مپیپناهگددا، بخهد را در باز شددت بدد  سددهی  
طلبد سر شددتگی   مدت زمان بیشتری برای تل الظ میا آن، کسد و تورار سرف «ی  برمی
مضددطرب را   و تصهیر فرار و پناهجهیی ان ددانسازد  می  ناماین  ترترس و انطراب را بیشو  

  .ندکمیترسیم  

تشددهی  و ت نر  و لطی» در مقددا   کهبند،، در مقا  تهدید، کلماواژ ان دارای قدرت  
ر.ک؛   وندددریم ذاری بدد  کددار تشریع و قانهن ا  و نیوه در مهقعیالتژ ان آریب و واتهذ

 (.18۶: 1388المطعنی،  محمد

ینیم کدد  بیان ان است. در این مناجات م  اندیشة  وعبارات بیانگر ت والر    و   ال ا  ک   چرا
نددهعی خشددهنت  د،ی خشن اسددت اد، کندد ادر عبارات خهیش از ال ا  و آواه  اما   ع( وقتی

 در عبددارت ر(  –ذ  –ل  – –د   ةهرهدد جتوددرار سددروف مماننددد    هددددیرا هم نشان معنا  در م
این سروف با معنای شدالت عددذابی کدد   ک    ... یَهْمَِئذٍد  مِْن عَذابِ َتْ یَ هْیَهْ َ یَهَدُّ الْمُجْرِ ُ لَ«
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با سدداکن   گامی،ک  هن ب  خصهص واج «د     متناسب است.  هد هماهنت وشمیاز معنا اراد،  
هد. ایددن شدد میهد، زیرا با شدالت و قهالت بیشددتری ادا شمیدوچندان    ،  ردد، ونهسش همرا

ا از آن صددحبت ه ک  در این جملدد ز قیامت ور  و  مهمو    با امهر سختجهر سروف  ویژ ی  
  .هددیارتباط و انطباق ل ظ و آوا با معنا را نشان مست متناسب است و ا،ب  میان آمد

 واژگانی  الیۀ. ۴-۲

ا ای ددتا و هدد ،سددازد. واژا میه،یک سبک را نهع  زینش واژی از سرشت  ابخش عمد،
ناپذیرند و برخددی در اثددر فشددار انعطاف و  تبثاخی  بر  ر و پهیایند،داجانجامد نی تند. بلو   

دهنددد و جدددال و انگیزشددی مددداو  بددرای تخیالددل ای مختل» تغییددر شددول و معنددا میهتباف
لددت و ای داله ای سدداختمانی،  هندد هدد ی ظددر ویژا از نهدد ،واژ کننددد.د مینهی ددند، ایجددا

های ادبددی و ن مت در  نی  های واژ اانبههی هریک از طی»اند.  مختصات معنایی ب یار متنهع
ناس شدد کسب آورد. از ایددن رو بددرای ها را پدیددد مددیتنددهع سددبک  کاربردهای زبانی، زمینددة

واژ ددانی   یک طبقة  ک سبک یاواژ، یا ی  مند یک نهعکاربردهای برج ت ، معنادار و نقش 
 ،نندددیز کای متمدداه ا سامددل نشددانه،ا ععو، بر انتقال معنی و ایده،در متن اهمیالت دارد. واژ

یددک نددرورت  ،ای م ددلالب بددر مددتن هدد ، زینددی و نددهع واژشددناخت نظددا  واژ،. دن ه ددت 
ا ه،. واژتناسب خاصی با نهع اندیش  و سبک دارد  ،ناختی است. هر طی» واژ انیشکسب 

 :1390فتددهسی رودمعجنددی،ر.ک؛   ه ددتندهای عقیدتی و ایدئهلهژیک هم خصدارای شا
 (.۲۶۶ – ۲۴9صص

ا و م رداتددی تشددویل هدد ،از واژ  ،دیگددر  هددر مهنددهع  ایی  ذهب ا ممتنی چ  ادبی باشد ی  هر
ها ب  صهرت هدفمند بار معنایی خاصددی را دارنددد و ن آناست و درکنار هم قرار  رفت شد،

عناصددر سددبوی، اهمیالددت ثر ادبددی و تعیددین فت  در ساختار یک او واژ ان ب  کار ر  «م ردات
در تشددخیص  مهمددی قددش و نرد ای آن داه یارهددای زبددان و شاخصدد ای در کشدد» معویددژ،

 کنددد و بایددد در تعبیددر فوددر وعناصر ذهنی و عدداط ی از یودددیگر در سددهزة تعبیددر ای ددا می
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واژ ددان متددرادف   ای ازهع تحلیل مجماز خعل    واژ ان رااندیش ، میزان ان عاالت عاط ی  
 (.۲9: 1998 فضل،    کرد  ت  ب  آن تا سد تهان مقای    و واب 

ب  کار رفت  در آن، بددار معنددایی همدداهنگی بددا   با، واژ انیزة  فانعارالبت  در این مناجات  
فحهای کع  سضرت دارد چرا ک  نهعِ واژ ددان م ددلالب بددر مددتن را بیشددتر واژ ددان رسددمی 

در راستای رسالت تعلیمی خهد نشددان دهددد از آن جهت است ک     دهد؛ این امریل میتشو
دبدد  مددی و التمدداس و دعددا و ن  عرالتضدد   ب   یر و  نا، وقتی در محضر معبهدک  بندة سراپا تقص

مددا فددراز و   هد را س ظ کند و البتدد  در ایددن مناجددات،ای تد باید شول رسمی و محترمانة خ
جمعتی ک  با تورار و است اد، از نددمیر  رک  وقتی اما   ع( دکنیم چرافرود را اس اس می

الت رسمی س  ازیا   ه  کندای را ترسیم میو دوسهی     و « أنت  یک   تگهی صمیمان أنا«
 است. عدول کرد،

اغلددب فصددیح اسددت و واژة صددعب و ثقیددل در   و واژ ان ب  کار رفت  در متن،  اما ال ا 
 ی ب امد باالتری ن بت ذهنی و عاط  زیبا واژ انمناجات  در این  .  کع  ایشان وجهد ندارد

ذهنددی  می اهم دد  ایددةبیانگر این است ک  محهر اصلی دعا بددر پب  سایر واژ ان دارد و این امر 
ایی ک  بر عقایددد، کی یددات، معددانی و م دداهیم ذهنددی داللددت دارنددد، ه،است؛ «واژبیان شد،

اند. غلبددة عینددی و س ددیهس داللت دارند مح و  ایی ک  بر اشیاء واقعیه،اند و واژنتزاعیا
ای ذهنددی هدد ،کنددد و کثددرت واژس ددی میای عینی  در برابر ذهنددی( سددبک مددتن، را ه،واژ

ک  از ایددن لحددا  (.  ۲51 فتهسی رودمعجنی، پیشین،    شهد  میسبک    دنش  عیتزاان  مهجب
 این نظر انتزاعی است.    تهان قضاوت کرد ک  مناجات سضرت امیر ع( ازمی

شددهد «همدد  مبدداسثی اسددت کدد  در الیددة واژ ددانی مطددرح می  ی ازا یوه،اری واژدنانش
ی خنثایند؛ یعنی خددالی از خرب ند.ی ت هر یو ان سامل ذهنیت و نگرش  هیند، نا ب  طه،واژ
ای فرهنگی و اجتماعی ه تند و برخی دیگر سامل معانی هشعانی نمنی و م اهیم و ارزم

شددان  و نیا را بدد  دو دسددتة «بهدد ،اژان وشناسدد این اساس زباناند. بر  اران نمنی و ارزش  ذ
، واژ ان، نحه( او آان  زب  شان ب  آن دست  از امواناتنیاند. عناصر بکرد،ار  تق یم  دن«نشا
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انددد و آن هددا را بخددش پددیش الگدده یددا شددهد کدد  سدداد،، عددادی، خنثددی و همگددانی  ت  می
دار  یددت  غیر عددادی، کی ز عناصر زبان کخش اامند؛ اما آن بنیای «پای   زبان هم مهشارز

ن ای ایدد هدد ،شددهند . بددر اسدداس ایددن تعریدد»، بیشددتر واژیار نامیددد، مدنو پیچید، باشد، نشددا
ار ه تند و سامل معانی ارزشی و دینی واالیی ه تند و کی یت و کدداربردی دنانش  جاتنام

 لددلمعنددای اراد، شددد، خ  ای مشاب  و متددرادف دره،پیچید، دارند ب  طهریو  جایگزینی واژ
ی برخددی واژ ددان و یددادآوری تددهانیم بددا درک معنددامی  ،در این مناجاتوارد خهاهد کرد  

و در ع( باشددیم   زینش این واژ ددان از جانددب امددا   ت  لالع  پی  در  واژ ان مشاب  و مترادف
 .شهداز برخی از همین کلمات پرداخت  می   ع(  اما   ستای همین اصل، ب  تهنیح است ادةرا
دارد کدد  ای خاصددی هدد تا از جانددب ایشددان  رافه،  کاربرد همة واژت  پر وانح است کلب ا

 د بهد.هاهخنب صهاو  ا خالی از لط»ه،تعش در درک و فهم این واژ

نام  را داشتن «قلب سلیم  معرالفددی ابتدای مناجات خهیش دریافت امان  اما   ع( در فراز
قلددب را بددا صدد ات  راچدد  مددثع  ؛اسددتد تهج کند ب  کاربردن ص ت سلیم برای قلب مهرمی

 تددهان   ددت:می  اسددت کدد  در مددهرد آنرؤوف  بدد  کددار نبرد،دیگری چهن «رسیم  و یا «
 (.1۴۶: 1385 انصاری،    باشد  است ک  ازسبال دنیا خالی    یب ل، قیمٍقلب ٍسل«

اک ازآالیددش باشددد سددربلند بیددرون کددد کدد  قلددبش سددالم و پدد  درآزمایشات الهی آن
فرزنددد بددرای هددیچود سددهدبخش نی ددت   خیز ک  مال و یرودار رستا  درآن  یعنی  .آیدمی

 ع( دربددار،  قداص ما . اآنهایی ک  صاسب قلب سلیم باشند از آن دو بهر، مند خهاهند شد
محبالت دنیا خالی باشد . قلددب سددلیم یعنددی قلبددی  منظهر قلبی است ک  ازقلب سلیم فرمهد: «

اند، زیددرا هددر نیز معنا کرد،ز ف اد و نا،  پاک ا  دل  خالی از شرک و شک. قلب سلیم را ب
نددد ایر اعضای بدددن هددم پدداک خهاهشهد و ا ر قلب پاک باشد سمعصیتی با قلب انجا  می

 (. 33 :13۶0،ستهد،ک؛  .ر  بهد

ب  این ترتیب، قلب سلیم  سالم از هر هن  شرک، ک ر و آلهد ی ب   نا،( است و تنها 
پدداک در آن   ان خالص و نیالددتاست، ک  هم ایملیم  لب سسرمای  نجات بخش در قیامت، ق
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ای جددز عمددل پدداک وجهد دارد، و هم هر هن  عمل صالح؛ چرا ک  چنین قلب پاکی، ثمر،
 هن  ک  قلددب و روح ان ددان، در اعمددال ان ددان مدد ثالر   ت. ب  تعبیر دیگر، همانشاد  اهدنخه

خددها،  –هد نددت خدد بدد  راست اعمال او نیز بازتدداب وسددیعی در قلددب و جددان دارد و آن را  
 (.۲93: 1385.ک؛ موار  شیرازی،   ر آورنددر می  –نی  نی یا شیطارسما

  در این عبارت خداونددد الْجَهادُ  لالالْ یَرْسَمُ الْبَخیلَ هَ وَ خیلُالَْب أنا الْجَهادُ وَ اَنْتَ مَهْال َ«
ن متبددادر هایی چهن سخی، کددریم و... را در ذهدد این واژ، مترادف  .استنامید، شد،    جهاد«

 روهددی جددهد و   :تهان   ددت کدد استعمال این واژ، میزیبایی  ای درک کاربرد  کند برمی
است ب  ایددن صددهرت کدد  «سددخیال آن نه ت   ر ی د ری  اند ولی فرقسخاء را مترادف دان ت 

دارد در یخشد و بخشددی را بددرای خددهد نگدد  مدد بیی است ک  مقداری از یک چیز را مک 
بددرای خددهد ار کمددی را خشد و مقدبیم ک  بیشتر یک چیز راصهرتی ک  جهاد ک ی است 

 (.100-97: صص13۶7  المهسهی الجزائری،  دارد  نگ  می

کنددد، درسددالی کدد  کددریم کدد  بدددون خهاسددتن عطددا می دشهیت  مب  ک ی       ،جهاد«
ک ی است ک  عطای او م بهق بدد  خهاسددتن اسددت. هر ددز دربددار، خداونددد «سددخی   ت  

شددهد و وی ض ساجددت می ردد ک  ب  او عددریمند ب  ک ی اطعق مشهد زیرا سخاوتنمی
عطددا  یبدد  ود،، خهاسددتن بندد  عطا کند بر خعف پرورد ار ک  اس ان و نعمت الهی قبددل از

است. در این فراز، ان ان با ص ت «بخیل  بیان شد، ک  ص ت مقابددل جددهاد  بخشددند،( شد،
خهیش  هالام  چ  بخل داشتن دراو بیشتر باشد،    است. بخیل ک ی است ک  ص ت بخل در

مشددتقات آن  تر اسددت. واژ،«بخددل  ومذمه  ب  امهال غیر ک  ناپ ندتر وو چ  بخل ورزیدن 
 ر.ک؛   اسددتتأویددل شد،  المدد منین  ع( المددان درسدد  امیددر  ن واب غاصدد   دا و  دشمنان خدد ب

 (. 10۶-10۴صص :139۴بلهچی،

  تصهالر براین اسددت کدد  کلمدد  دِ،ِهُهَ جازٍ عَْن والِال یَجْز  والِدٌ عَْن وَلَدِ،ِ وَال مَهْلُهدٌ در «
 بدددونزنددد  والد فقب برپدددر و بدد  وجهدآورندددة فر«أب  ب  یک معنی ه تند ولی    «والد  و

هددا هددم اطددعق رتی کدد  أب، دداهی برجدددال دور و پدددربزر رود، درصددهسط  ب  کارمیاو
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، رزندددهلهدکدد  فقددب برفشددهد بدد  خددعف مشهد و وَلَد، ا، برفرزندِ فرزند هم اطعق میمی
 (. 11۶: 13۶3 ر.ک؛ ع وری، ردد واسط ، اطعق می ونبد

هددا و در مقابددل اسددم فاعددل تاس،، شددر این مناجات از اسم فاعل ب  تعداد زیاد است اد
ینیم ک  از این شیه، عدددول کددرد، بیاست در بخشی ماسم م عهل همان فعل را ب  کار برد،

هَددلْ  الْمَرْسُدده ُ وَ أنددا الددرَّسْمُن وَ تَاَنْدد « تاست مثع در عبار،و از لغت دیگری است اد، کرد
اسددت کدد  مموددن مرسه  اسددت اد، کرد،لال قابدر مسمن را الرال   الرَّسْمُن  لالایَرْسَمُ الْمَرْسُه َ 

است س ال پیش آید ک  رسمن چ  ت اوتی با مثع «الددراسم  یددا «الددرسیم  دارد کدد  از آنهددا 
ب  معنددای رسمددت پرورد ددار ن   ت ک : «رسمان   تهادر مهرد آن می  است.است اد، نشد،
شهد؛ امددا یم انوارناب  تگان وشای شامل م من وکافر و اسباب و معاش است و  در ارزاق و

: 13۶3منظددهر،  ر.ک؛ ابددن  شددهدفقددب شددامل م منددان میخداونددد  ی  ص ت «رسیم  از سدده
۲31.) 

هی بدد  کدد   دداخددهیی نددر  ی نرمددی وواژ، رسمت است، و رسمت یعندد   «رسم  مشت  از
رود. همچنددین رسمددت بدد  معنددای مغ ددرت، رأفددت، معنای اس ان و نیوی کردن ب  کار می

 است.زی نیز   ت  شد،ه ت ودل، محب مدارا کردنلط»، 

 اس ددان رزق او بربنددد انش اسددت  اما رسمت از سهی خدا فقب بدد  معنددای عطهفددت و
ب  معنای رقالددت اند و   شد،از رسمة  رفت رسمن و رسیم  (.۲31  -  ۲30 ر.ک؛ همان، صص

تعددداد تراست ب  دلیددل کثددرت و زیددادی کلمة رسمن از رسیم، بلیغ.  عطهفت قلب ه تند  و
اطددعق کددردن آن بدد  غیرخدددا،  .ونددد تبددارک و تعددالی اختصدداص داردادبدد  خفش و سددرو

 را ک راست و وج  دیگر بلیددغ بددهدن رسمددن ایددن اسددت کدد  از نظرکمیالددت، افددراد بیشددتری
 (.138و  137صص :13۶7 ر.ک؛ المهسهی الجزائری،   داردهمیالت  شهد و عممهل میمش

امددا  بزر ددهار   دیگر،  ن  کد رد و  اختصاص ب  خدا داآید ک  چهن الرسمن  ب  نظر می
 أنددا الْمُتَوَبِّددرُ وَ اَنْددتَاند. و ایشددان در ایددن عبددارت «از این واژ، و ن  واژة دیگر است اد، کرد،

سددت و الخاشددع را ا،خداوند را با اسم متوبالر خهاند   الْمُتَوَبِّرُ  لالااشِعَ هَلْ یَرْسَمُ الْخ الْخاشِعُ وَ
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توبالددر صدد تی مددذمه  و ناپ ددند تصددهالر   ،اینو  اغلب   ب  تهج با    .استمقابل آن قرار داد،در  
شهد خداوند را با ایددن نددا  خهاندددن استیدداج بدد  تهنددیح دارد و خشددهع بنددد، در مقابددل می

جبروت اسددت و  نای صاسب کبریاء و عظمت ودارد؛ متوبالر ب  مع ار نیز جای تأمالل  پرورد
یند و کمال و شددرف و بیمسقیر  خهدش  ا ن بت و در مقای   با  متوبالرک ی است ک  هم  ر

سقیقددی   یرد و این ویژ ی با این خصهصددیالات ا ددرمی  فقب برای خهدش در نظرعزالت را  
  (.۲03، صهمان  ر.ک؛  اختصاص دارد  باشد فقب ب  اهلل سبحان  و تعالی

ای عظمددت و منش( مخصهص پرورد ار است، و او ب  اقتضکبریا و بزر   المتوبالر  با
ز  ب  ذکددر اسددت کدد  توبالددر بدد  دو شددول پ ددندید، و است و ال  ر  توبالشای ت شوه، ذاتش،  

ر توبدد   –1  تددهان   ددت :شای ت  و توبالر مذمه  و ناپ ند وجهد دارد کدد  در تهنددیح آن می
ای غیددر هدد یقدر در ک ددی زیدداد باشددد کدد  افددزون بددر نیو: افعال نیک آنندید، و شای ت پ 

مذمه  و ناپ ند: توبری کدد   رب تو –۲ است.اوست؛ و فقب پرورد ار اینگهن  تهصی» شد،
با تولال» و زسمت همرا، باشد و ان ان بیش از شخصیت خهیش طلب کند و بخهاهددد کدد  

نگددا، و زبددان و   معنددای خشددهع در  بدد   ک   فروتن  بیان شد،ان ان با ص ت «   ش بدانند.بزر
 و فقددباست و خشهع قلب آن است کدد  از همدد  چیددز دوری کنددد    برابر خداوند    تار در
  نونددد و از و نهاد، و ب  ک ی و چیزی تهجالدد پرستش و نیایش خدا باشد؛ چشم را فر   متهجال

شار، کرد تهان اجمل  می  این ای  ه،ی نماید. در تومیل تهنیح واژراکارهای بیههد، خهدد
رسددند ولددی  در رادف بدد  نظددر میایی ه ددتند کدد  متدد هدد ،ع و خضهع و تهانددع واژک  خشه

باشددد و  اسددت: خشددهع یعنددی نگددا، ان ددان بددر زمددین ،د ت  شضهع  ت اوت بین خشهع و خ
فروتنی در  هاهر ج مانی ههیدا  ردد؛ و خضهع غالباً ب  فروتنی در قلب و اندیش  اطعق 

 بت بدد  ی در برابر خداوند و پیامبر و ائم  ننع و اطاعت و فروتن ردد. خشهع یعنی تها می
ک ی ک  از اهل آتددش باشددد نیددز   ةدرباراوند  اند. همچنین خدآن چیزی ک  ب  آن امر شد،

است، و منظهر از آن خشهع یعنی ذلالتی ک  دشمنان اهددل بیددت شهع  را ب  کار برد،واژ، «خ
نددایی رهددایی ازآتددش را ل جهددنم ه ددتند و تهاخهاهند شد؛ زیددرا اهدد در قیامت ب  آن دچار  
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 عو خشددهاسددت  هانع درمهرد اخعق و افعال وکددردار  دداهری و بدداطنینخهاهند داشت. ت
 (.13۲ – 1۲9صص :139۴.ک؛ بلهچی،   ر  ط ب  جهارح و اعضای بیرونی استمربه

  مددا بددا دو واژة سددیال و حَددىُّلْا  لالدداالْمَیِّتَ  هَلْ یَرْسَمُ الْمَیِّتُ وَ أنا الْحَىُّ وَ اَنْتَدر عبارت «
را   ، خددهدسیال و قیاله  بهدن خداوند شوالی نی ت ولی مناجددات کنندددمیالت مهاج  ه تیم؛ ب   

این م أل  ممون است در نگا، اوالل با تهجالدد  بدد  اعتقدداد بدد  معدداد و   .استت خطاب کرد،یالم
ل مناجددات رف دیگر سرزدن فعدد ط از زند ی دوبار، در سرای دیگردرتضادال ب  نظر برسد و

ای المیالت برک ی ک  مرد، و برزنددد،« ک تهان   ت  است ک  تهنیح آن میمحال    از مرد،
 (.۲1۲ :13۶7،  المهسهی الجزائری    دهشق میاطع  ک  خهاهد مرد

  واژة بُّرَّالدد   لالدداهَلْ یَددرْسَمُ الْمَرْبُددهبَ  الْمَرْبُهبُ وَ أنا الرَّبُّ وَ اَنْتَو در نهایت در جملة «
ی مددهارد نشاندار است و استیاج ب  تهنیح دارد؛ ما در زبان فارسی واژ، ربال را بددرا    «الربال

اید دقالت نظر داشت  باشیم ک  ا ر ربال همرا، با الدد» و ب یلیم وربمی  دیگر غیر خدا  ب  کار
 هددر چیددز، ازا کدد  ربال بدد  معنددای مالددک، دارندددة  ال  باشد اختصاص ب  خداونددد دارد چددر

  ر.ک؛ انصدداری،  صهرت اناف  شدنشهد، جز در  ق نمی  غیر او اطع های خداست و بنا 
1385: 107 .) 

لمدد  اربدداب است و مختص اهلل اسددت وک  کنند،تربیتند، و  ده«الرالبال  ب  معنای پرورش
 تددهانجایگدداهی ندددارد. دریددک نگددا، کلددی می ک  جمع ربال است( در اعتقادات مدد منین 

ب  معنددای مدددبالر  -3ب  معنای آقا  -۲ب  معنای صاسب  -1 :معنا تق یم کرد  ر«ربال  را ب  چها
ز بدد  معنددای معبددهد د جدد شاال  ب  ال» وا ر ربال با  ب  معنای مربی وتربیت کنند،. «  -۴ومدیر

خشد. یعنی فقب خدا مالک هم  چیددز بیال  معنای «الرالب  را عمهمیت م  نی ت زیرا ال» و
الددک  بددهدن و ب  معنددای «مشهد  طعق میبر غیر خدا اباشد    ت. اما ا ر بدون ال» و ال اس

 بدداان  ان دد ودد   این در مقابددل،  (.  399  :1، جق13۶3منظهر،   ابن   چیزی است    شخص ن بت ب 
ا و ه ت مقابددل خهاسدد   اسددت، بیددانگر عجددز و ندداتهانی بشددر در  بیددان شد،یافت  ت «پرورشص

 د است. مقدالرات خداون
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گیری نتیجهبحث و   

شناسددی اسددت کدد  هدددف آن بررسددی متددهن و آثددار از علم زبان  ایاخ ناسی ششکسب 
 یددرما سضرتجات نا«مها است. ای ساکم بر آنهیا و ویژ ه ادبی، کش» و تبیین شاخص

 توددرار کلمددات ون   تن صمیمان  با پرورد ار اسددت کدد  نهعی سخ  کهف      ع( در م جد
وف در ایددن مددات و سددرتوددرار کلسددت؛  ا،زیبددایی و جلددهة خاصددی بخشید  سروف بدد  آن
ائة آن ه تند؛ سروف مدال راستا و هم ه با معنایی است ک  اما   ع( در صدد ارمناجات در  
ند و تورار سروف در کلمددات ایددن ا،یی این مناجات افزوداق مهسی ی بار  ... بر غناو سلقی و

ن ایدد کدداربرد آواهددا در    سددت.ا،برانگیز کردماللمعنای کلمات را عم  بخشید، و تا  ،تمناجا
کنند، است. اغلب از آواهایی ک  برای تل الظ آن زمددان ل و ههای مناجاتمناجات، طب  سا

از و نیاز عاشقان  عبد با خداوند طددهالنی رات و ن مناجبیشتری نیاز است است اد، شد، تا زما
هددد؛ سروفددی کدد  بددا دی، م اهیم و معانی مهرد نظر خددهیش را ارائدد  مشهد. ایشان با تورار

برای ارائ  م اهیم عقدداب و عظمددت خداونددد بدد  کددار   ،تندهند و فخیم ه شمی  شدالت تل ظ
بیددان انددطراب،  ید برای دارنتر و یا سروفی ک  ویژ ی خاصست و سروف نر ا،برد، شد

ثقیددل   واژ ان ایددن مناجددات رسددمی ه ددتند و صددعب و  ند.ا ... ب  کار رفت   تنهایی، تشریع و
بب انتزاعددی شدددن ر اسددت و سدد در این مناجات بیشت کاربرد واژ ان ذهنی و عاط ی  .نی تند

 مناجاتای مشاب  و مترادف این ه،ند. با بررسی و دریافت واژا،سبک این مناجات زیبا شد
ن و چیددنش آنهددا در کنددار هددم، با انتخاب واژ ا  ریم.بیای آن پی مه،ار بهدن واژدناشب  ن

 ددزینش جددهی علالددت ایددن وج تند و ذهن را ب   کمیتهجال  و س اسیالت خهانند، را جلب  
رد کدد  مخددتصال خداونددد بدد یواژ انی را در مهرد خداوند ب  کار م  هد. ایشان،شمیرهنمهن  

اربرد آن ند ک  ککمیاشد. یا از واژ انی است اد،  بیذات او نم  زغیر اال ب   است و قابل انتق 
ایددن   وددات  ریدد»هان بدد  نتدد میبرای خدا غیر قابل تصهالر است ولی با تدبالر و تامالل در آن  

غیر خدا و مخلددهق هددم   را برایقابل تامالل  استعمال این واژ ان    ،البت  ایشاند پی برد.  کاربر
است ک  در عین وجهد آورد،سهل و ممتنعی را ب   ن ت ، مانژ ش واچین   ست.ا،  ترش داد
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کدد  بددار معنددایی عظددیم و پیچیددد، دارنددد بدد  طهری ،های آسددانفصدداست و  ددزینش کلمدد 
 د.نمایدیگر محال می  ای ب  جای کلم لم جایگزینی ک
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 قم: نشر ادب الحهز،. .لسان العرّ .(ق13۶3  محمالد بن مور .  ،ابن منظهر
 .العربی دار النهض  مصر: .لغۀ القرآن الکریم فی جزء عم(. 1981   .محمهد ،  نخل اسمد

ن در مناجددات (. «واکاوی ادبیددات دعددایی قددرآ139۶اصغر.    ،س ینی  علی اکبر و  .اسمدی
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  شمار، اول پاییز و زم تان.
ترجمدد  کتدداب الدددالرالالنالظیم   .کریم  قرآن  واژگان  فرهنگ(.  1385   .ن  ی محغع   .اریانص 

واب ت  ب  ل  ملچاپ و نشر بین ال  تهران:  .چاپ دو   .عباس قمی  .فی لغات القرآن العظیم
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 .چدداپ اول .قررآن دی و تدوان عربی درآمدی برآواشناسی عب(. 1371بهمن.    ،زندی
 .مشهدهای اسعمی آستان قدس رنهی  ش پژوه  بنیاد مشهد:
تهددران: ول.پ اچددا  .ترجمره مدمرع البیران فری تفسریرالقرآن.  (13۶0 رنددا.    ،ستهد،  
 رات فراهانی.انتشا
 .هاألسلوّ دراسۀ بالغیۀ تحلیلیرۀ ألصرول األسرالیأل األدبیر(.  ۲00۶ اسمد.    ،الشایب

 ریة.صة المالنهض  تب وم  :القاهر،
منشددهرات اتالحدداد الوتالدداب   :دمشدد   .معانیهرا  خصائص الحرروف و  .(1998   .س ن   ،عباس

 العرب.
 .چدداپ اول  .آن کرریمفی القرری ودالالته  الصوت اللغو.  (۲008 محمدفریددد.    ،عبداهلل

 .الهعلالموتب دار :بیروت
م ی هابددرا  مدعلهی مقد مصحح: مح  مترجم و  .هفروق فی اللغ(.  13۶3 أبههعل.    ،ع وری
 فرهنگی آستان قدس رنهی.  امهردسهقی شتا.  لا
عددالم  :القدداهر، .چدداپ اول .معدم اللغرۀ العربیرۀ المعاصررۀ  (.۲008اسمد مختددار.    ،عمر
 .لوتبا

 .اهرشرو  و  رویکردهرا.  اههناسری نرریرشکسب.  (1390 محمهد.    ،جنیفتهسی رودمع
 انتشارات سخن.  تهران:

 .دارالشرق :قاهر، .الطبعة االولی .ءاتهراواج همبادئعلم األسلوّ (. 1998 صعح.   ،فضل
 ترجم  سید  .ای بالغی بیان قرآنیهیویژگ.  (1388   عبدالعظیم ابراهیم.  ،محمدالمطعنی

 نشرسخن. :تهران .لچاپ او .س ین سیدی
 . دارالوتب االسعمی  :تهران .نمونه تفسیر(. 1385ناصر.    ،موار  شیرازی
فروق ال لغات فری التمییرز   (.13۶7مة اهلل الح ینی.  نع  ین بن نهر الد  ،ائریالمهسهی الجز
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