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  چكيده

  از سخنخاص  اي يوهها را به سمت ش وجود اختالف در جايگاه اجتماعي، ديني و سياسي افراد، آن
به جايگاه و منزلت مخاطب لطمه وارد  دتا به اين ترتيب، متكلم در كنش زباني خو دهد يگفتن سوق م

هنگام سخن گفتن با او  انمقام هستي، خداوند است و مسلمان ترين از نظر مسلمانان، عالي .نكند
  . دنام استفاده كند تا از سازوكارهاي خاصي براي حفظ و رعايت جايگاه اين مخاطب واالمقنكوش مي

اين پژوهش آن است كه دريابد انسان هنگام صحبت كردن با خدا از چه  ةمسئلدر اين راستا، 
ـ تحليلي و   با رويكردي توصيفي جستار حاضر رو، اين از. گيرد يماي بهره  ورزي سازوكارهاي ادب

شيعه  ةدر ادعيورزي  ورزي براون و لوينسون به بررسي راهبردهاي ادب ادب ةاساس نظري بر
دهد كه افراد در هنگام طرح  نتايج اين تحقيق نشان مي. پاسخ گويد شده يادپردازد تا به سؤال  مي

استفاده كرده، تالش » اشت ديگريد گبزر«و » اشت خودد ككوچ«با خداوند، از سازوكار  دخو ةخواست
  . ، واال بودن جايگاهش را نشان دهنددكنند تا با ذكر صفات مخاطب خو مي
  

   .متون ديني شيعه، حفظ وجهه رعايت ادب، ادعيه، :يكليدن اگواژ
  
  مقدمه. 1

سازوكارهاي رعايت ادب است كه در  ،هاي كاربرد زبان در زندگي روزمره يكي از جنبه
بسيار  دعابه ويژه، در تعاليم ديني ما، بر رعايت ادب هنگام  ؛هاي مختلف متفاوت است زبان
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 ميراث ديني شيعه كه به زبان عربي است، ادعيه از موارد قابلدر ميان . كيد شده استأت
در اين ادعيه، طرف خطاب،  زيرا ؛دنرو هاي رعايت ادب به شمار مي سي شيوهرتوجه براي بر 

سازوكارهاي خطاب و طرح خواسته و به  بارةبحث و كنكاش در .ترين مقام هستي است عالي
ميراث دعايي  .اي برخوردار است العاده اهميت فوقتبع آن، رعايت ادب و تكريم قادر مطلق از 

بررسي اين  ة، حوزبنابراين. شيعه و يا از زبان ديگر افراد نقل شده است ةشيعه يا از زبان ائم
  .بيان شده است باالدعاهايي است كه از زبان دو گروه  همةمقاله 

هستند كه براي ادب، براون و لوينسون  ةپردازان در عرص ترين نظريه يكي از برجسته
). Vide. Brown and Levinson, 1987(مند مطرح كردند  ادب را به صورتي نظام ةبار نظري اولين

ورزي ارائه كنند  شمول براي سازوكارهاي ادب اي جهان ها سعي كردند نظريه به باور برخي، آن
ن نظريه در توان هنگام استفاده از اي چند براوو معتقد است نمي ؛ هر)1387غضنفري، . نك(

ها به شكلي  هاي مشابه را داشت، بلكه بايد با اين مقوله هاي مختلف، انتظار دريافت استنتاج بافت
ها  در هر صورت، چنين نظرياتي بايد در زبان). Vide. Bravo, 2008( پذير برخورد كرد انعطاف
دست يافتن هاي مختلف محك بخورد تا نقاط قوت و ضعف آن پيداشده، زمينه براي  و فرهنگ
ورزي در هنگام  ادب بارةبا توجه به تأكيدات زيادي كه در. دشوتر فراهم  اي جامع به نظريه

عبادت در اسالم و تشيع شده است، يكي از اهداف اين مقاله آن است كه دريابد اين آداب كه به 
سبتي با چه ن ،اند مانده ناشده باقي ها تصريح شده است و برخي نيز تاكنون كشف برخي از آن

  دارند؟ ،اند شده  هاي رايج مطرح گونه كه در نظريه ورزي آن راهبردهاي ادب
هاي  كنش ةضرورت انجام چنين تحقيقي در اين است كه به باور متخصصان حوز

 ةكنند هاي فرهنگي و كشف عوامل تهديد گفتاري، اجراي مطالعات دقيقي كه به تحليل ارزش
  ).Vide. Wierzbicka, 1985( د، يك ضرورت استهاي مختلف بينجام در فرهنگ 1وجهه
  

  تحقيق ةپيشين. 2
شده است، متعلق به   رعايت ادب در متون ديني نوشته بارةيكي از اولين تحقيقاتي كه در

. به چاپ رسيده است» رعايت ادب در قرآن كريم«است كه تحت عنوان ) 2012(الخطيب 
ن استفاده كرده، دو نوع رابطه را مطرح براون و لوينسو ةالخطيب در اين مقاله از نظري

 
1
. face-threatening factors 
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او بعد از گذر از بخش نظري به موضوع . انسان و انسان ةخدا و انسان و رابط ةرابط: كند مي
ورزي كه از سوي براون و لوينسون مطرح  پردازد و به چهار راهبرد ادب خطاب در قرآن مي
ي در تحقيق خود بيشتر و. كند هايي ذكر مي پردازد و در هر بخش نمونه شده است، مي

دستوراتي كه از سوي خداوند از طريق امر مستقيم بيان شده است را به بحث  موضوعِ
گويد پيش از او، كسي به موضوع رعايت ادب در قرآن  كه خود مي طور همان .گذارد مي

  . نپرداخته است
 ةسر شيوالخطيب دارد، آن است كه در اينجا بحث بر  ةتفاوتي كه اثر پيش رو با مقال

اين ما در خالف كار الخطيب،  بر. است) دعا(آن هم در كالم انساني  ـ   سخن گفتن انسان با خدا
ترين  گو با عالي و كارهايي كه انسان مسلمان در گفت و تا كالم انساني و ساز يمكوش تحقيق مي
  . يمبرد را بررسي كن ميكار  به مقام هستي

راهبردهاي «اي است كه با عنوان  به آن اشاره كرد، مقالهباره  توان در اين اثر ديگري كه مي
اين مقاله كه . چاپ شده است» هاي آفريقاي غربي رعايت ادب در زبان عبري، كتاب مقدس و زبان

نوشته شده است، به ابعاد مختلف رعايت ادب در كتاب مقدس  )2007(توسط وارن راثلين 
توان به تحقيق  همچنين مي. ن را بررسي كرده استهاي متعددي مانند تحيت گفت پرداخته، مقوله

  . ها و القاب پيامبر در قرآن كريم اشاره كرد دربارة ذكر نام) 1382(روحاني   فخر
اثري در اين باب به زبان فارسي يا انگليسي  - اند تا آنجا كه مؤلفان مطلع -  از سوي ديگر

ين نوع تالش براي رعايت ادب و اجتناب از تر توجه نوشته نشده است و از آنجا كه دعا بيانگر قابل
در اين . آمد مقام الهي است، كار در اين حوزه يك ضرورت به شمار مي تهديد وجهة مخاطب عالي

كوشيم رعايت ادب را در يك گونة زباني خاص، دعا، بررسي كنيم تا شيوة خاص  تحقيق مي
تواند كمك كند تا فهم بهتري  ن اثر ميهمچنين، اي. كاررفته در اين متون، حاصل شود ورزيِ به ادب

  . گيرد، به دست آيد ها مخاطب قرار مي ورزي كه خداوند در آن هاي ديني ادب از گونه
  

  شناسي  و خطاب در زبان مسئلة وجهه. 3
براون و يول اين دو بعد از زبان را . امر محتوايي و ارتباطي است زبان داراي دو بعد

 Vide. Brown( نامند مي) تعاملي( 3كنشي و برهم) رف اطالعاتانتقال ص( 2هاي تراكنشي نقش
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3
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and Yule, 1983 .(كارگيري زبان براي بيان محتوا را نقش تراكنشي و كاربرد زبان را در  به
به عبارت ديگر، . نامند كنشي مي نقش برهم ،هاي فردي بيان روابط اجتماعي و نگرش

مديريت «كالمي عالوه بر انتقال اطالعات شامل ارتباط  است كه اسپنسر اوتي معتقد طور همان
عنوان نمونه، اگر دو نفر  به .)Vide. Spencer-Oatey, 1996( شود نيز مي» روابط اجتماعي

عد تراكنشي زبان مورد درستي يك گزاره اختالف نظر داشته باشند، ب نادرستي يا  دربارة
بعد  ،كل بيان كردن مخالفت استنوع و ش بارةولي آنجا كه بحث در  گيرد؛ توجه قرار مي

  . نظر است وردكنشي زبان م برهم
اصلي گوينده انتقال اطالعات باشد، آن تعامل مطابق  ةدر يك ارتباط كالمي اگر دغدغ

اصول همكاري گرايس پيش خواهد رفت و صراحت در آن از اهميت بيشتري برخوردار 
لت اجتماعي مخاطب و يا بافت موقعيت منز ةاما اگر مالحظ ؛)Vide. Grice, 1969( خواهد بود

  . ادب و حفظ وجهه خواهد بود ةپيروي از قاعد در اصل ،نظر باشد وردم
هاي  به رشته هكه به معناي جايگاه، هويت و موقعيت اجتماعي است و امروز وجهه ةواژ
 ها شناسي اجتماعي و غيره راه يافته است، به باور برخي شناسي، زبان روانمانند مختلفي 

شناسان  تعريفي كه جامعه ).Bargiela-Chiappini, 2003: 69-1453(ريشه در زبان چيني دارد 
عام يك شخص است و  ةخودانگاردهد كه وجهه،  اند، نشان مي وجهه ارائه داده ةزبان از واژ
عاطفي و اجتماعي فرد داللت دارد كه هر شخصي از آن برخوردار است و انتظار  ةبه آن جنب
  ).82: 1389يول، ( رسميت بشناسنده ان آن را بدارد ديگر

يك فرد ) خودماني(ايجابي  ةوجه. شود تقسيم مي سلبيو  ايجابي ةوجهه به دو دست
عنوان جزئي از خويشتن  كه ديگران وي را بپذيرند و به عبارت از نياز اوست مبني بر اين

فرد به استقالل و لحاظ  يك فرد، حكايت از نيازي دارد كه) رسمي(سلبي  ةبدانند؛ ولي وجه
 ةگيري آن وجه هاي حافظ وجهه كه جهت كنش). 84: همان(اش دارد  جايگاه اجتماعي كردن
اشخاص است، بر اين امر گرايش دارد كه حرمت اشخاص را نشان دهد و در ) رسمي(سلبي 

ي كه ا هاي حافظ وجهه شود؛ ولي در مقابل آن، كنش اصطالح از آن با عنوان ادب سلبي ياد مي
فرد است، گرايش به آن دارد كه همبستگي افراد را )  خودماني(ايجابي  ةگيري آن وجه سمت

  :توجه كنيد زيرهاي  به مثال). 85: همان(نشان دهد 
جناب آقاي پرفسور حسن محمدي، عضو هيئت علمي گروه زبان انگليسي دانشگاه  .1
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  .فردا حضور به هم رسانيد ةسمنان، لطفاً در جلس
  !فردا يادت نره ةجلس! جان حسن .2

داللت دارد، ) رسمي(سلبي  ةگيري وجه اول كه بر يك كنش حافظ وجهه با جهت ةجمل
دوم كه حكايت از يك كنش حافظ  ةاجتماعي مخاطب با متكلم است؛ ولي جمل ةنشانگر فاصل

   .صميميت ميان متكلم و مخاطب است ةدهند  ايجابي دارد، بازتاب ةگيري وجه با جهت وجهه
تواند در هنگام  نويسد، نمي مي» حسن محمدي«رسمي خطاب به  ةاگر فردي، يك نام

ون و لوينسون اگر ااستفاده كند؛ زيرا به باور بر» حسن جان«خطاب قرار دادن وي از عبارت 
فردي هنگام خطاب از عبارتي استفاده كند كه تعريف نامناسب از هويت مخاطب را با خود به 

شنونده لطمه وارد ) رسمي(سلبي  ةمرتكب كنشي شده است كه به وجه دنبال داشته باشد،
  ).Vide. Brown and Levinson, 1987( كند مي

را در انتخاب  راهبردهاي رعايت ادب، سه عامل ةينسون در هنگام بحث دربارلوون و ابر
ان اجتماعي مي ةفاصل :از اند عبارتدانند كه  يمنوع راهبرد مناسب براي حفظ وجهه مهم 

ها  كه گفته شد، آن طور همان. اجبار كنش گفتاري ةها و درج قدرت ميان آن ةطرفين، رابط
راهبرد . الفاز  :اند عبارتشمرند كه  يبرمچهار راهبرد را براي رعايت ادب در هنگام گفتار 

راهبرد . ج ؛4ورزي ايجابي راهبرد ادب. ب ؛ورزي مستقيم ادب /گفتار صريح و مستقيم
  6.مستقيم ورزي غير و راهبرد ادب 5بيورزي سل ادب

دار  كند و به خدشه يمخود را مطرح  ةدر اولين راهبرد، فرد به صورت مستقيم خواست
كار  به بسيار دوستانه ةاين حالت غالباً در يك رابط. انديشد ينمطرف مقابل  ةوجهشدن 
  .»طل نكنمع ؛چكش را بده به من«: عنوان نمونه، به طرف مقابل بگويد به. رود مي

مي رود كه كامالً با هم آشنا هستند كار  به ورزي ايجابي، ميان افرادي دومين راهبرد، ادب
طرف مقابل اجتناب كرده، با استفاده از  ةبه وجه كردن واردكنند از خدشه  يمو تالش 

به عنوان نمونه، فرد به طرف . دوري كنند 7وجهه ةكنند راهكارهاي متفاوت از اعمال تهديد
  .»خيلي سريع، چكش را به من بده لطفاً«: گويد بل ميمقا

ي رسمي ا رابطهمي رود كه كار  به ، ميان افرادي)رسمي(ورزي سلبي  سومين راهبرد، ادب
اگر فرد در چنين . ها با يكديگر كامالً متفاوت است داشته، موقعيت و جايگاه اجتماعي آن

اگر ممكن است، «: تواند بگويد مي ،از مخاطب خود باشد» درخواست چكش«صدد  موقعيتي در
 

4
. Positive po liteness  

5
. Negative poli teness  

6
. Off-record  

7
. Face-Threatening Acts (FTAs)  



  ...وكاربردشناسي زبان و سازوكارهاي                                                        و همكار نيا مهدي مقدسي 
 

 212

  .»خواهم از شما خواهش كنم كه چكش را به من بدهيد مي
هر گونه  ي،طور كل تصريحي است كه به مستقيم يا غير ورزي غير چهارمين راهبرد، ادب

 ةوجه اثر تهديدي براي وجه يچهبرد و به  يماحساس اجبار را در هنگام طرح خواسته از بين 
به عنوان نمونه اگر فرد بخواهد درخواست خود را براي دريافت . داشتمخاطب نخواهد 

چنين » .براي كوبيدن اين ميخ بايد يك چكش دم دست باشد«: گويد چكش مطرح كند، مي
خواهد كه از جاي خود برخيزد و به سمت  يمعبارتي به آن معنا است كه گوينده از شنونده 

  . آچار برود و يك چكش بياورد ةجعب
  

  رعايت ادب در ادعيه . 3
در قلمرو . گفتاري تقسيم كرد گفتاري و غير ةتوان به دو دست رعايت ادب ادعيه را مي

توان به اعمالي اشاره كرد كه انجام آن به نوعي در حكم رعايت  گفتاري مي سازوكارهاي غير
كه در اي اشاره دارد  سازوكارهاي گفتاري نيز به راهبردهاي زباني. رود ادب به شمار مي

  . رود ميكار  به مخاطب ةادعيه براي حفظ وجه
  
  گفتاري غير ةرعايت ادب در حوز .3- 1

زنيم؛ ولي ابزارهاي ارتباطي  يمكنند، حرف  يمما از طريق اعضايي كه توليد كالم   به گفتة هادسن،
كنيم  ما محدود به اين اعضا نيست؛ بلكه از تمام اعضاي بدن خود براي ارتباط استفاده مي

)Hudson, 1980: 134 .(ها و ابزارهاي  هاي رعايت ادب محدود به شكل بنابراين بايد گفت شيوه
شود؛ بلكه در كنار ابزارهاي زباني و گفتاري، ابزارهاي غير گفتاري نيز دخيل هستند و  زباني نمي

 ,Sifianou(كنند  يمير زباني نقش مكمل را در كنار ابزارهاي گفتاري و زباني ايفا غاين ابزارهاي 

يفيانو براي ايجاد ارتباط عاطفي و احساسي بايد در كنار عوامل و ابزارهاي سبه گفتة ). 74 :1992
به اعتقاد . زباني از ابزارهاي غير زباني نيز كمك گرفت تا اين ارتباط به معناي واقعي محقق شود

   .دهند يمهايي را انتقال  وي، افراد با شكل چهرة خود و حركات بدن پيام
توان به  از آن جمله مي. خواهش و تمنا است ةدهند نشانكه  بينيم ميدر ادعيه رفتارهايي 

انجام چنين كارهايي، فرد  هنگام. 8كردباال بردن دست يا سر و به سجده رفتن اشاره 

 
8
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دهد كه در آن عنصر قدرتمندتر در باال و عنصر  يماي جهتي را در ذهن خود جاي  استعاره
كه موقعيت باال و واالي خداوند را القا كند،  فرد براي آن. گيرد ن قرار ميتر در پايي ضعيف

در موقعيت فيزيكي باال قرار  اش خواسته ةاعطاكنندبرد تا نشان دهد كه  يمدست خود را باال 
 دتر نسبت به مخاطب خو كند تا در موقعيت پايين سجده مي دعاكنندهاز سوي ديگر، فرد . دارد

در ارتباط با موقعيت فيزيكي باال و  ،كردن تقاد تايلر و ايوانز مفهوم كنترلبه اع. قرار گيرد
  . )Tayler and Evans, 2003: 141(شدن در ارتباط با موقعيت فيزيكي پايين است  كنترل

از ديگر . 9استاين خواهش و تمنا  ةدهند نشاناز ديگر رفتارهايي است كه گريستن 
كردن خواسته و  قدرت است، زمزمه ةخواهش، بيانگر رابط رفتارهايي كه عالوه بر نشان دادن

زير لب گفتن آن و پرهيز از بلند كردن صدا است كه به باور فاكس اين بلند كردن صدا 
  ). Vide. Fox, 2008( دشوادبي تلقي  تواند نشانگر بي مي

  
  گفتاري ةرعايت ادب در حوز. 3- 2

وضوح  او با مخاطب به ةي سخن گويد كه فاصلا گونه رعايت ادب بايد به برايدر ادعيه، متكلم 
 ة، به روند طرح خواسته و به تبع آن، به وجهدنشان داده شود و با طرح مستقيم خواسته خو

كند تا به تبيين  به ديگر سخن، گوينده در اين ادعيه سعي مي. خدشه وارد نكند دمخاطب خو
را  شاده از اين راهكار جايگاه مخاطبپرداخته، با استف دتعريف از مخاطب خو ةجايگاه و ارائ

كند تا جايگاه  از سوي ديگر، در تكاپوي خود براي حفظ فاصله با مخاطب، سعي مي. باال ببرد
  . دهدترين حد ممكن تنزل  يينپاخود را تا 

و  10شت مخاطبدا گگويد كه گوينده از دو راهكار بزر يمبيمن در تبيين چنين موقعيتي 
در دعا و در  اول، ةدر مرحل. )Vide. Beeman, 1986(كند  ده مياستفا 11اشت خودد كوچك

شمرده شود كه اين كار با چند  شود تا صفات الهي بر يممخاطب سعي  داشت چارچوب بزرگ
شمرد، خداوند را  كه صفات الهي را بر گاهي بنده براي آن. پذيرد يمراهكار متفاوت صورت 

كه  يعني به جاي آن ؛دهد ميري تعالي را با صفاتش ندا خواند، بلكه با ينم» اهللا«با نام  تنها
خداوند به صورت جمالتي مستقل بياورد، اين صفات را به صورت  بارةيي را درها گزاره

و از سازوكار ندا  دهد ميقرار  منادا ،آورد و بعد خداوند را با آن صفات يماسماء مشتق 

 
9
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، از عبارت »أنت يا ربي تعلم كل شيء«بگويد كه  عنوان نمونه، به جاي اين به. كند مياستفاده 
  .استاوج باور و اعتقاد به صفات الهي بيانگر كه اين  كند مياستفاده » بكل شيء يا عالماٌ«

ي درآوريد، احتمال صدق و كذب ا گزارهبه ديگر سخن، وقتي شما يك صفت را از حالت 
ت متعالي در ذات خداوند، ديگر رسانيد و براي اعالم باور به وجود صفا يمرا در آن به صفر 

در همين . خوانيد يمبلكه باري تعالي را با همان صفت  ،كنيد ينمي استفاده ا گزارهاز حالت 
دا قرار دادن انمراستا و در هنگام استفاده از سازوكار ندا، گاهي اوقات گوينده در هنگام 

را در قالب جمالت  گيرد و سپس صفات خداوند يمكمك » من«خداوند از اسم موصول عام 
نيز كار به استفاده از سازوكار  يگاه. برد ميكار  به صله ةعنوان جمل اسميه و فعليه و به

خدا ذكر  بارةيي را به صورت جمله درها گزارهرسد كه در اين مرحله، متكلم  يم گزارش
كه  براي آن دعاكنندهبرخي اوقات . توانند از نوع فعليه يا اسميه باشند يماين جمالت . كند مي

 ةواال بودن جايگاه مخاطب را نشان دهد و جايگاه خود را پايين بياورد، از سازوكار مقايس
مقابل آن را  كامالًو يك صفت  دگيرد؛ يعني يك صفت عالي را به مخاطب خو يممستقيم بهره 
ي به همراه يك صفت عال» أنت«به عبارت بهتر، با استفاده از ضمير . دهد ميبه خود نسبت 

برد  يمكار  به برد و بالفاصله بعد از آن ضمير أنا را به همراه صفتي يمجايگاه مخاطب را باال 
  . شده به مخاطب است تا به اين ترتيب خود را پايين آورد كه كامالً مقابل صفت نسبت داده

سازوكارهاي حديثي به نقل از امام صادق آمده است كه در آن به  اصول كافيدر كتاب 
 ،سمعت أبا عبداللّه:قالَ الْمغَيرَةِعنِ الْحارِث بنِ  :ادب در دعا اشاره شده استرعايت 
  حتّى الْاخرَةَِ لَ منْ ربِّه شَيئاً منْ حوائجِ الدّنْيا وإذا أراد أَحدكُم أنْ يسأ إيّاكُم: يقُولُ ،السالم عليه
دبلَى أيع بِالثَّناء   لّ واللّهجو عزَّو حِ لَهدّالةَِ َالْمالص هجوائح ئَلُ اللّهسي ّلَى النَّبىِّ ثُمع. 

 : ترجمه

مبادا چون يكى از شما بخواهد از : السالم فرمود حضرت صادق عليه: گويد حارث بن مغيره مى
 اب كه يناپروردگار خويش چيزى از حاجات دنيا و آخرت مسئلت كند، بدان مبادرت ورزد، مگر
الكليني، ( ستايش او و صلوات بر پيامبر دعايش را آغاز كند، سپس حاجات خود را بخواهد

2009 :484 .(  
إنَّما هى : قالَ ،السالم عليه ،عنْ أبى عبداللّه: آمده است از همان منبعدر حديثي ديگر و 
   .لْمسئَلَةُا ، ثُمّ الثَّناء ثُمّ الْإقْرار بِالذَّنْبِ ثُمّالْمدحةُ
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جز اين نيست كه آداب دعا همان مدح و : السالم فرمود حضرت صادق عليه«: ترجمه
   ).همان( »گاه درخواست از خدا و اقرار به گناه است، آنخداوند ستايش 
 ،برد و در مقابل يمرا باال  دتوان گفت كه هنگام دعا فرد، مخاطب خو يمطور خالصه  به

اين در حالي است . طلبد يمپوزش  درساند و از گناهان خو يمن حد ممكن تري يينپاخود را به 
رعايت ادب براون و لوينسون گوينده با پوزش خواستن، مرتكب كنشي  ةاساس نظري كه بر

زند؛ ولي در ادعيه اين اقدام، يك امر كامالً طبيعي  مستقلش لطمه مي ةشده است كه به وجه
 Vide. Brown(ي قصد دارد حس ترحم الهي را برانگيزد است و فرد با استفاده از آن، گوي

and Levinson, 1987.(   
  

  داشت مخاطب با استفاده از سازوكار ندا  بزرگ. 3- 1-2 
حفظ وجهه بيان شد، در اين مرحله  ةميان شكل خطاب و مسئل ةرابط بارةبا توجه به آنچه در

  . يندازيمنظري ب ،به استفاده از مكانيزم ندا در توصيف الزم است
  در ادعيه رفته  كار بهحرف نداي 

است » يا«شود،  حرف ندايي كه غالباً براي خطاب قرار دادن خداوند در ادعيه استفاده مي
كارايي انواع  بارةابن مالك در الفيةعقيل به بيتي از  ابن. مي رودكار  به كه براي اشاره به دور

  :گويد مي كرده،  حروف ندا اشاره
زيادي با  ة؛ يعني اگر شنونده در فاصل )255: 1980، عقيل ابن( »اء أو كالناء ياللمنادي الن«

گوينده قرار داشت يا در نگاه گوينده مانند كسي كه دور است، فرض شد بايد در هنگام 
در همين كتاب به اين نكته اشاره شده است  همچنين. استفاده كرد» يا«خطاب قرار دادنش از 
استفاده ) مفتوح ةهمز(» أ«نزديك ما است، از  ةدن كسي كه در فاصلكه براي خطاب قرار دا

  . شود مي
» آ«و مصوت بلند » ي«بينيم كه در آن از حرف صامت  را بررسي كنيم، مي» يا«اگر 

، يك »ي«كند و بعد از حرف صامت  وقتي فرد از چنين حرفي استفاده مي. استفاده شده است
كند كه  خود اين نكته را به ذهن عرب متبادر مي خودي، به برد ميكار  به مصوت كشيده را
مجبور است  ،زند و خطابش كندبكه او را صدا  دور است و گوينده براي آن ةمخاطب در فاصل
رد صداي به ديگر سخن، ب. استفاده كند تا مخاطب صدايش را بشنود» آ«از مصوت بلند 
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. بيشتر است) مفتوح ةهمز(» أ«با  در مقايسه» يا«توليدشده هنگام استفاده از حرف نداي 
كند؛  ميان خود و مخاطبش را القا مي ةدعاكننده با استفاده از همين سازوكار، دوري فاصل

جاي داده است و طي آن، دوري مكاني براي  دالبته اين عبارت يك استعاره را در درون خو
از . تفاده شده استاس) بنده و خداوند(القاي دوري جايگاه و موقعيت ارزشي دو طرف دعا 

نيز در اين ميان نهفته است كه طي آن، هر چيز دور باارزش و  اي جهتي استعارهسوي ديگر، 
  . شود ارزش تلقي مي بي ،هر چيز در دسترس انسان

  ها انواع خطاب

حفظ وجهه بيان شد، در اين  ةميان شكل خطاب و مسئل ةرابط بارةبا توجه به آنچه در
   .نظري بيندازيم خطاب در ادعيه،فاده از مكانيزم به است الزم استمرحله 

ميان جايگاه متكلم و مخاطب، متكلم در ابتدا با ذكر صفاتي،  ةتبيين فاصل برايدر دعاها 
پذيرد كه در  نوع خطاب در اين ادعيه به چندين صورت انجام مي. برد يمرا باال  دمخاطب خو

  .دشو ذكر مي زير
  »ي«در كنار ضمير متصل » د ـ مولي ـ ربسي«مانند  استفاده از واژگاني

 12انگاشت اختيار پيش بي»  )موالي ـ ربي(أنت سيدي «: گويد در اين ساختار، وقتي فرد مي
به عبارت ديگر، با استفاده از چنين » .اي هستم كه يك سرور دارم من بنده«: شود آن چنين مي

كه داللت بر سروري  پردازد ني ميعبارتي، فرد به تبيين جايگاه مخاطب با استفاده از واژگا
و  شده ذكركه  - وحده  متكلمضمير يك گوينده با مخاطب از طريق  ةدارد و به تبع آن، رابط

  . دشو مشخص مي -انگاشتي خاص به همراه خود دارد يك معناي پيش
ي رعايت ادب در كتاب مقدس و راهبردهااستفاده از  بارةخود در ةوارن راثلين در مقال

يي كه حكايت از ها واژهرود، به استفاده از  ميكار  به ي آفريقاييها زبانآن با آنچه در تطبيق 
). Vide. Warren-Rothlin, 2007( كند اشاره مي دارد،در كتاب مقدس » سروري - بنده« ةرابط
حفظ احترام در اين متون، به جاي ذكر نام خداوند از اصطالحات مربوط  برايگويد  مي وي

و  شود  ياد مي» ارباب و سرور«شود و خداوند به نام  ندگي استفاده ميبه خدمت و ب
  . كند ياد مي» برده و بنده«عنوان  به د، از خودهدكه مقام خود را تنزل  حال، فرد براي آن يندرع

  استفاده از اسماء مشتق

خود جاي داده  وناستفاده از اسماء مشتق است كه صفات الهي را در ،نوع ديگر خطاب
 

12
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د شو در اين نوع خطاب به جاي استفاده از يك جمله، از يك ساختار اسمي استفاده مي. است
 ذيلدر اين چارچوب در هنگام خطاب از موارد . پذيرد صورت مي 13سازي و عمليات اسمي

فاولر اين فرصت را  ةبه گفت» سازي اسمي«طور كلي، استفاده از مكانيزم  به. دشو استفاده مي
 .Vide( استزمان  ها دادهرا حذف كند كه يكي از اين  ها دادهبرخي از دهد تا  يمبه شخص 

Fowler, 1991(. قيد و محدوديت زماني نيز از بين  ،شود، به تبع آن وقتي زمان حذف مي
  . منداست بهرهرود و اگر صفتي به خداوند نسبت داده شود، از ثبوت  مي

  استفاده از اسم فاعل 

شود و  فعل و بر وزن فاعل ساخته مي ةل است كه از ريشيكي از اسماء مشتق، اسم فاع
هاي اسمي است كه هنگام خطاب قرار  اسم فاعل يكي از آن گونه. كار داللت دارد ةبر كنند

يا  ،الخطايا يا غافر«توان به عبارت  مي عنوان نمونه، به. رود ميكار  به دادن خداوند
 ةكنند اي برطرف ،خطاها ةاي بخشند. (اشاره كرد» ياالبرا يا رازق ،الهدايا يا واهب ،الباليا كاشف
   .)ها انسان ةدهند اي روزي ،هدايا ةاي اعطا كنند ،باليا

كه با حذف زمان، تمركز روي  يابيم درمي، كنيمتوجه  باالي خطابي ها عبارتاگر به 
القاهر البته عبد. كند گيرد و حكم ثبوت پيدا مي قرار مي» رزق و هبه ،كشف ،مغفرت«ي ها صفت

كند كه بر  ثبوت صفت، اسم فاعل را نيز از انواعي ذكر مي بارةجرجاني در هنگام بحث در
  ). 13: 1978الجرجاني، ( كنند يم ثبوت داللت

  استفاده از صفت مشبهه 

در هنگام ندا، استفاده از صفت مشبهه است كه آن هم  كاررفته بهيكي ديگر از راهكارهاي 
شود و داللت بر وجود يك صفت  كارگيري اوزان مختلف ساخته مي هفعل و البته با ب ةاز ريش

» يا عليم ،يا قديم ،يا رحيم ،يا كريم«توان به عبارت  عنوان نمونه مي به. به دارد در متصف
به داللت  به اعتقاد علماي بالغت صفت مشبهه، بر ثبوت يك صفت در فرد متصف. اشاره كرد

قوي است كه گويي جزئي از  حدي صفت مشبهه به  اللت ثبوتيمثالً به اعتقاد الغاليني د. دارد
در اين ). 182: 1973الغاليني، (يست نيرپذ امكانو جدايي اين صفت از وي  استطبيعت فرد 

خود به بعد معنايي اين صفت  شود و توجه شنونده، به خودي صفات نيز بعد زماني حذف مي
  .شود مند از اين صفت معطوف مي و شخص بهره

  
 

13
. Nominalizat ion  
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  استفاده از اسم تفضيل

صفت / اسم ،شود ي مشتق كه در هنگام خطاب استفاده ميها اسميكي ديگر از انواع 
به خود را » عالي«آيد و مفهوم صفت  يماليه جمع  است كه البته همراه با يك مضاف يتفضيل
ندترين اي قدرتم(» العادلين يا أعدل ،الصادقين يا أصدق ، الحاكمين يا أحكم«؛ مانند گيرد مي

   .)ترين عادالن اي عادل، ترين صادقان اي صادق ،حاكمان
صفت مشبهه داللت بر ثبوت  و ي تفضيل نيز مانند اسم فاعلها اسمبه اعتقاد االنصاري 

، االنصاري( شده و متصف به زمان خاصي نيست يتتثبيعني يك صفت در وجود فرد،  ؛دارند
1999 :386 .(  

  » من«اسم موصول عام  در كنار» حرف ندا«استفاده از 

ضمير (» من«در كنار اسم موصول » يا«استفاده از حرف نداي  ،باره ينا درديگر رويكرد 
در يكي از آن . تواند به دو صورت باشد مي» من«بعد از  ،گرفته قراراست كه گزاره ) موصولي
  . دشو ه ذكر ميفعلي ةيك جمل» من«آيد و در بعدي، بعد از  يماسميه  ةيك جمل» من«دو، بعد از 

  » من«استفاده از عبارت اسميه بعد از اسم موصول عام 

بر ثبوت داللت دارد؛ يعني اگر  يطور كل اسميه به ةاستفاده از جمل وف،ئعبدالر ةبه گفت
دهد كه گوينده به ثبوت اين  يمقرار گيرد، نشان » من«اسميه بعد از  ةتوصيفي به صورت جمل

ي كه در ا واژهاز سوي ديگر،  .)Vide. Abdul-Raof, 2006(صفت در مخاطب خود باور دارد 
كند، خود نيز از جنس اسم است كه اين مسئله بر ثبوت  اسميه نقش خبر را ايفا مي لةجم

يا من  ،يا من هو في عهده وفي«توان به عبارت  مي عنوان نمونه، به. افزايد يمموجود در جمله 
اي كه در عهد خود (ر دعاي جوشن كبير اشاره كرد د» يا من في قوته علي ،هو في وفائه قوي

   ).مرتبه و عالي هستي بلند ،قوي و در قوت خود ،وفادار، در وفاداري خود
اسميه آمده و خبر مبتدا  ةيك جمل سپسو  شده ذكربه صورت ندا » من« باال در عبارات

  . سانندر مياوج ثبوت صفت را  اين موارد در كنار هم، ةكه هم استهم به صورت اسميه 
  » من«استفاده از عبارت فعليه بعد از 

متخصصان علوم بالغي آن را با تجدد و  بيشترشود،  شنيده مي »فعل«وقتي نام اغلب 
شود، حكايت از يك  فعليه استفاده مي ة؛ ولي وقتي از يك فعل ماضي در جملپيوندند ميحدوث 
ز اتفاقي دارد كه در ازليت رخ داده به ديگر سخن، اين فعل حكايت ا. شده دارد يتتثب ةتجرب
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يا من «توان به عبارت  مي به عنوان نمونه،. ه استشدشده مبدل  يتتثباست و به يك موضوع 
يخلق فسو/ يك عبارت فعليه آمده است؛ » من«در اينجا، بعد از . اشاره كرد» ر فهدييا من قد
مخاطب حكايت  بارةشده در يتتثب ةاز يك تجرب ودر آن ماضي است  كاررفته بهولي فعل 

  . دارد
موصول، آنجا است كه متكلم از فعل مضارع » من«فعليه بعد از  ةنوع ديگري از ذكر جمل

عنوان  به. يك موضوع است ةاستفاده از اين فعل حكايت از رخ دادن هر لحظ. كند استفاده مي
  . »الشكويمنْ يسمع  البلْوى، يا يكْشفيا منْ «: نمونه، در دعاي جوشن كبير آمده است

لحظه در حال  به لحظه ،دهد كه يك تجربه يماستفاده از فعل مضارع در اين عبارت نشان 
، باالدر عبارت . زنده بودن يك حادثه است دهندة به عبارت ديگر، اين امر نشان. رخ دادن است
ها را  ايتكني و اي كسي كه شك طرف مي اي كسي كه مشكالت را بر«شود  وقتي گفته مي

موضوع  و هر لحظه در حال بروز كردن و رخ دادن استدر يعني اين موضوع  ،»شنوي مي
ي است كه هر لحظه ا تجربهبلكه  ،نيست شده تمام ةيك تجرب ،شنيدن شكايت و رفع مشكالت

  . دهد يمرخ 
  

  توصيف مخاطب با استفاده از مكانيزم گزارش. 3- 2-2

مواقع برشمردن صفات الهي به صورت  بيشترشد، در كه پيش از اين نيز گفته  طور همان
اي  يعني با استفاده از مجموعه ؛گيرد ندايي است؛ ولي گاهي اوقات حالت گزارشي به خود مي

 ةيي را دربارها گزارهگوينده در اين مرحله . شود شمرده مي ها صفات مخاطب بر از جمله
به اين عبارت در دعاي كميل اشاره كرد توان  ميعنوان نمونه  به .برد يمكار  به صفات الهي

 .»قُدرتُك جرَت قَهرُك و غَلَب اَمرُك و ظَهرَ مكْرُك و خَفى مكانُك و عال سلْطانُك و عظُماللهم «
حاكميت تو عظيم، جايگاهت واال، مكرت پنهان، امرت آشكار، قهرت غالب و قدرتت ! خدايا(

  .)جاري بوده است
از فعل ماضي استفاده  ،شده و ازلي اشاره شود يتتثب ةكه به يك تجرب اين عبارت، براي آن در

  . شده است
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  توصيف مخاطب با استفاده از مكانيزم مقايسه . 3- 3-2

در اين . طرح خواسته است، شود از ديگر راهكارهايي كه هنگام توصيف مخاطب استفاده مي
يك صفت كامالً مخالف  ،دهد و در مقابل يماوند نسبت مكانيزم، فرد يك صفت عالي را به خد

توان به دعايي اشاره كرد كه از حضرت علي  عنوان نمونه مي به. كند يممنتسب  دآن را به خو
أَنْت الْمولَى و أَنَا الْعبد  !موالَي يا موالَي«: و مناجات ايشان در مسجد كوفه است شده  نقل) ع(

رْحلْ يه إِالَّو دبالْع لَى مو؟ الْم! الَيوا مي الَيوم! و لُوكمأَنَا الْم و كالالْم أَنْت  لُوكمالْم مرْحلْ يه
كال؟إِالَّ الْم !الَيوا مي الَيويلَ إِالَّ !مالذَّل مرْحلْ يه يلُ وأَنَا الذَّل زِيزُ والْع زِيزُ أَنْتموال و (» !؟الْع
موال و  !؟كند جز سرور، كس ديگري به بنده رحم مي ام و آيا به تو سرور و من بنده! سرور من
جز مالك، كس ديگري بر مملوك رحم  تو مالك و من مملوك هستم و آيا به! سرور من

جز عزيز، كس ديگري بر ذليل  تو عزيز و من ذليل هستم و آيا به! موال و سرور من !؟كند مي
  !؟)كند م ميرح

يك صفت » موالي يا موالي«بند تشكيل شده است و در هر بند آن، بعد از  24اين دعا از 
داللت بر ثبوت دارد و پس از آن  كه اسميه آمده است ةآن هم به صورت جمل ،براي خداوند

شده به مخاطب  داده دهد كه كامالً مخالف صفت نسبت يمنيز گوينده يك صفت به خود نسبت 
ترين مقام  يينپارا به  دبرد، خو يمحال كه مخاطب را باال   ينع درترتيب، فرد   اين  به. است
  . رساند يمممكن 
  

  توصيف گوينده از خويش . 4
رود،  ميكار  به در سازوكارهاي رعايت ادب كه در ادعيه ،كه پيش از اين گفته شد طور همان

در نگاه براون و . ايگاه خويشتن استو پايين آوردن ج دخو ةتهديد وجه ،يكي از عناصر مهم
به  اش وجههعنوان اقدامي در جهت تخريب  لوينسون پوزش خواستن از سوي گوينده، به

در  كاررفته بهولي در الگوي رعايت ادب  ؛)Vide. Brown and Levinson, 1987(رود  شمار مي
را ضعيف توصيف  چه بيشتر موقعيت و جايگاه خود شيعه، فرد بايد تالش كند تا هر ةادعي

 .دكنخود را مطرح  ةسپس در آخرين مرحله خواست ؛خود ابراز پشيماني كند ةكند و از كرد
 )ع( توان در دعاي كميل مشاهده كرد، آنجا كه حضرت علي ي از اين ابراز ضعف را ميا نمونه

 ،منْكَسراً ،نادماً ،سى معتَذراًبعد تَقْصيرى و اسرافى على نَفْ !قَد اَتَيتُك يا الهى«: گويد چنين مي
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پس از تقصير و ستم بر  !خدايا بار ،با اين حال(» .معتَرِفاً ،مذْعناً ،مقرّاً ،منيباً ،مستَغْفراً ،مستَقيالً
 و تقاضاي عفو ،دلي شكسته، پشيماني ،با عذرخواهي ؛ام نفس خود به درگاهت باز آمده

   ).ق و اعتراف بر گناه خودتصدي ،توبه و زاري ،آمرزش
كه جايگاه خود را  شود و فرد براي آن در برخي ادعيه نيز از راهكار مقايسه استفاده مي

پايين توصيف كند، از  ة جهاتنشان دهد و موقعيت خود را از هم دنسبت به مخاطب خو
  . دكن يممستقيم استفاده  ةمقايس

استفاده » أنا«، فرد از ضمير دخودر برخي مواقع و در راستاي راهكار خوار كردن 
ي اسمي ها عبارتو عالوه بر آن،  آورد به شمار ميغايب يك  ةو خود را به مثاب كند نمي

إرحم عبدك الذليل و امنن عليه «: د؛ مانند اين عبارتبر ميكار  به نشانگر تحقير خويشتن را
  . )نت بگذارم اوذليلت رحم كن و با لطف فراوانت بر  ةبر بند(» بطولك الجزيل

و هنگام اشاره به خود از  هاستفاده نكرد» إرحمني«در اينجا فرد دعاكننده از عبارت 
 دبه خو ةرا براي اشار» ه«برد و در ادامه نيز ضمير غايب  ميسود ) ات بنده(» عبدك«عبارت 

  . برد ميكار  به
  

  طرح خواسته  ةمرحل. 5
رسد كه فرد  يمنوبت به آن  د،و منزلت خو بعد از بر شمردن صفات الهي و پايين آوردن مقام

تواند به اشكال مختلف انجام گيرد كه  خود را مطرح كند كه البته اين طرح خواسته مي ةخواست
  . كنيم ذكر ميرا در ذيل انواع آن 

  
  طرح خواسته به صورت تصريحي . 5 - 1

عنوان كنش  كه بهون و لوينسون امر كردن و دستور دادن از جمله مسائلي است ابه باور بر
كه اين موضوع اتفاق  د و براي آنشو مستقل مخاطب محسوب مي ةوجه در قبالآفرين  تهديد

 Vide. Brown( يفتد، گوينده بايد دست به كاري بزند كه باعث جلوگيري از اين احساس شودن

and Levinson, 1987(. كه فرد به توصيف صفات  از آن پس. در ادعيه موضوع متفاوت است
 ةتواند خواست مي. لهي پرداخت و به تبع آن، با عذرخواهي مقام و جايگاه خود را پايين آوردا

بيان » امر مستقيم«خود را به صورت فعل  ةموارد فرد خواست اغلبدر . خود را مطرح كند
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  .كند يم
در زبان عربي، ساختارهايي غير از فعل امر مستقيم وجود دارد كه از نظر تهديد  احتماالً

ضمير + (علي «توان به ساختار  از آن جمله مي. گيرند يمباالتري قرار  ةهه در مقام و رتبوج
اجبار بيشتري در مقايسه با فعل  ةاين ساختار از درج. اشاره كرد» مصدر يا فعل) + يا اسم

. از ادعيه از چنين ساختاري استفاده نشده است يك يچهامر مستقيم برخوردار است؛ ولي در 
  .)خداوند بايد به من فرزند بدهد(» فالناٌ يرْزقَنياهللا أن  ليع«نمونه، گفته نشده است  عنوان به

اثر  داراييكي ديگر از ساختارهايي كه در زبان عربي در مقايسه با امر مستقيم  احتماالً
 :جا از ادعيه نيامده است يعني در هيچ ؛استفاده از الم امر است است،بيشتري  ساز خدشه

  .»رزق اهللا إياي فالناٌفلي«
 ةيجه، شايد بتوان گفت كه امر مستقيم در مقايسه با ديگر ساختارها از درجدر نت
  . استاجبار بيشتر  ةسازي كمتري برخوردار است؛ ولي در بقيه اين درج خدشه
   

  برخي راهكارهاي تلطيف فضاي امر  .5 - 1-1

به صفاتش براي تلطيف فضاي امر در اين حالت، فرد گاه از راهكار سوگند دادن خداوند 
توان به اين  عنوان نمونه مي به. است» صفت الهي+ بـ «اين ساختار به صورت  .كند مي استفاده

اَللّهم انّى اَسئَلُك بِرَحمتك الَّتى وسعت كُلَّ شَىء و بِقُوتك «: عبارت در دعاي كميل اشاره كرد
شَىء و خَضَع لَها كُلُّ شَىء و ذَلَّ لَها كُلُّ شَىء و بِجبرُوتك الَّتى غَلَبت بِها كُلَّ الَّتى قَهرْت بِها كُلَّ

شَىء و بِعزَّتك الَّتى ال يقُوم لَها شَىء و بِعظَمتك الَّتى مالَت كُلَّ شَىء و بِسلْطانك الَّذى عال 
هِكجبِو و ءالَّذى  كُلَّشَى كلْمبِع و ءكانَ كُلِّشَىاَر التالَّتى م كمائبِأَس و ءكُلِّشَى فَناَّء دعالْباقى ب

 ءكُلُّشى لَه الَّذى اَضاَّء هِكجبِنُورِ و و ءاَحاطَ بِكُلِّشَى« .  
يل طوركه مشخص است بعد از سوگند دادن خداوند به برخي صفاتش، در دعاي كم همان
اَللّهم  ،اَللّهم اغْفرْ لى الذُّنُوب الَّتى تُنْزِلُ النِّقَم ،اَللّهم اغْفرْ لى الذُّنُوب الَّتى تَهتك الْعصم«: آمده است

مرُ النِّعالَّتى تُغَي الذُّنُوب ىرْ لاغْف، الد بِسالَّتى تَح الذُّنُوب رْ لىاغْف ماَللّهعاَّء،  الذُّنُوب ىرْ لاغْف ماَللّه
الَّءالَّتى تُنْزِلُ الْب«.   

 ةراهكار ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، قسم دادن خداوند به پيامبر اسالم و ائم
تر از  كه فرد بايد خود را پايين شود؛ يعني اين معصومين است كه باعث تلطيف فضاي امر مي
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د و در اين ميان پيامبر و كني را با خداوند مطرح ا خواسته يممستق رطو به آن قرار دهد كه
  .قرار دهد دعنوان شفيع دعاي خو ائمه را به
 ةشود كه از جمل استجابت دعا در ديگر كتب ديني نيز ديده مي ةاستفاده از واسط ةنمون

ي ها خواستهبت ها افراد براي اجا يايشنتوان به انجيل اشاره كرد، آنجا كه در بخش  مي ها آن
كنند تا  يمخود را طلب  ةكنند و به نام ايشان خواست يمرا ذكر ) ع(نام حضرت عيسي  دخو

 :Julien, 2012(لباس اجابت بر آن خواسته بپوشاند  ،خداوند متعال به حرمت آن بزرگوار

110(.  
رآن به دعاي ق نام برد، شده ذكر ةكارگيري از شيو توان در به هايي كه مي از جمله نمونه

در اين مراسم، . گيرد ي احيا انجام ميها شبي رمضان و در ها ماهاست كه در  سر گرفتن
+ بـ «دهد و در هر بار عبارت  يممعصوم سوگند  چهاردهرا به  دشخص دعاكننده مخاطب خو

شود و پس از  بار اين سوگند تكرار مي 140كند كه در مجموع  را ده بار ذكر مي» نام معصوم
  . كند يش را ذكر ميها خواستهفرد  ،آن

اَسئَلُك بِهِم اَنْ «توان در دعاي توسل ديد آنجا كه عبارت  ديگر از اين مكانيزم را مي ةنمون
كتلى طاعاهللا  در اينجا نيز فرد خداوند را به معصومان و اولياء. رود ميكار  به »تُعينَنى ع

  . اجابت شود اش خواستهدهد تا  يمسوگند 
  

  طرح خواسته به صورت غير مصرح و كنايي . 5 - 2
كنند، استفاده از  يمرعايت ادب مطرح  بارةيي كه براون و لوينسون درراهبردهايكي از 
ورزي  خواسته است كه از آن با عنوان سازوكار ادب تصريحيِ يرغمستقيم و  يرغ راهبرد
مستقيم از سوي گوينده  يرغاين راهبرد مبتني بر استفاده از زبان . شود يممستقيم ياد  غير

ند، ز ميمخاطب لطمه  ةبراي بيان خواسته است تا به اين ترتيب از انجام كنشي كه به وجه
معناست  اينبه » چقدر هوا سرد است! واي«گويد  به عنوان نمونه، وقتي فردي مي. دوري شود

  . »ببندد چقدر خوب است كه شنونده از جايش بلند شود و به سمت پنجره برود و آن را«كه 
فردي بازي  معتقد است كه استفاده از زبان تلويحي نقش مهمي در تعامالت بين گرايس

كنند  يمگويند، درك  يم مستقيم يرغ، افراد چيزهايي را كه به صورت مكالمهدر . كند مي
)Vide. Grice, 1975(. توان  از آن جمله مي. در ادعيه نيز از اين سازوكار استفاده شده است
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 ظُم الْبالء و برِح الْخَفĤء و انْكَشَفع اللهم«: اي فرج اشاره كرد كه در آن آمده استبه دع
خود را با طرف  ةدهد، خواست يمگوينده با توصيفي كه از اوضاع ارائه  /در اينجا فرد؛ »الدجي 

  . ستي رعايت ادب از نگاه براون و لوينسون اراهبردهاكند كه اين يكي از  مقابل مطرح مي
  

  رسمي ) سلبي(طرح خواسته با استفاده از راهبرد رعايت ادب . 5 - 3
راهبرد رعايت ادب سلبي  راهكار سومي كه براي بيان خواسته وجود دارد، استفاده از

تر  پايين ،در اين راهبرد فرد موقعيت و جايگاه خود را در مقايسه با مخاطب. است) رسمي(
شكل فعل يكي از ابزارهاي جبراني . كند جبراني استفاده مي رو، از ابزارهاي اين از. داند يم

عنوان  به. رودكار  به بودن طلب ساز خدشهعنوان عاملي براي جلوگيري از  تواند به است كه مي
يي مانند ها فعلدر ادعيه نيز گاه از . »شود لطف كنيد و به من فالن چيز را بدهيد آيا مي«نمونه، 

مانند عبارت . عنوان ابزار جبراني سود برده است اده شده و فرد از آن بهاستف» منَّ ـ تَفَضَّلْ«
   .» الثَّرْوةِ تَفَضَّلْ على فُقَرآء الْمؤمنينَ و الْمؤمنات بِالْغَنى و «يا » علَيّ بِحسنِ إِجابتكمنَّ «
  
  بخش پاياني ادعيه . 6

ند؛ ولي در برخي ادعيه بعد از طرح خواسته، ياب يمبرخي دعاها با همان طرح خواسته پايان 
ي ها خواستهكيد بر توانايي و قدرت خداوند در تحقق أشود كه ت يي استفاده ميها عبارتاز 

اشاره » إنك علي كل شيء قدير«توان به  ي يادشده ميها عبارتاز جمله . دارند شده  مطرح
  . داشت

  
  گيري يجهنت. 7

با خداوند، از سازوكار  دخو ةافراد هنگام طرح خواست توان نتيجه گرفت كه يمدر پايان 
اول به توصيف  ةكنند و براي اين كار در وهل يماستفاده » تعظيمي دگر«و » تحقيري خود«

  . پردازند يم دمخاطب خو
. برند يمسود » اي ـ مقايسه گزارشي ـ  ندايي«توصيف از سه ساختار  ةهمچنين در مرحل

زيرا اگر گوينده به جاي   ؛انگر اوج اعتقاد فرد به اوصاف الهي استاستفاده از ساختار ندا، نش



 1393، بهمن و اسفند )21پياپي ( 5، شمارة 5دورة                                                                جستارهاي زباني
 

 

 225

اوج اعتقاد گوينده به  بيانگر ،دهدمنادا قرار ذكر يك توصيف از فردي، وي را با آن صفت 
يعني گزارش و مقايسه نيز از  ؛در دو ساختار ديگر .است شده ذكراتصاف مخاطب به صفت 

است كه از تثبيت يك صفت در وجود مخاطب حكايت  هاي صرفي و نحوي استفاده شده مقوله
  . دارد

براون و لوينسون،  ةخالف نظري كند و بر مي دبعد شروع به تحقير خو ةفرد در مرحل
خود را تخريب كند تا به اين ترتيب در  ةتواند جايگاه و منزلت و وجه كوشد تا جايي كه مي مي

  . برابر مخاطب هيچ انگاشته شود
طرح خواسته از سوي فرد به صورت مستقيم است و در برخي موارد نيز بعد،  ةدر مرحل
خداوند را به صفاتش يا به بزرگان دين اسالم   لياقت جلوه دهد، يبكه خود را  فرد براي آن

  . بكاهد كننده ي مخدوشها كنشدهد تا به اين ترتيب، از فشار ناشي از  يمسوگند 
براون و  ةشيعه، بخشي از نظري ةادعي ةالعتوان گفت كه در هنگام مط مي يطور كل به

اين . قابل پذيرش است يرغرعايت ادب قابل پذيرش و بخشي ديگر از آن بارة لوينسون در
است؛ ولي در  قبول  قابل  نظريه در آن بخش كه به موضوع جايگاه مخاطب مربوط است،

 ةرابط بحث بر سرگردد و  يبرمبخش ديگر آن و در آنجا كه موضوع به حفظ جايگاه متكلم 
 شدر اينجا فرد تمام توان زيرا ؛نيست قبول  قابلاست،  مسلمان با مخاطب خداوند ةميان گويند

  . كند صرف مي درا براي پايين آوردن جايگاه خو
به  ةزنند عنوان كنش خدشه طرح مستقيم خواسته كه به نظر براون و لوينسون به بارةدر

نيست و افراد اين اقدام  قبول  قابلشيعه اين مسئله  ةادعي شود، بايد گفت كه در وجهه تلقي مي
كنند؛ البته اين نكته را نيز بايد پذيرفت كه گويندگان  ينمزننده تلقي  عنوان يك كنش خدشه را به

   .اند بردهكار  به شيعه راهكارهاي ديگري را براي تلطيف فضاي امر مستقيم
  

  ها نوشت پي. 8
  

1. face-threatening factors 

2. transactional 

3. interactional 

4. positive politeness 

5. negative politeness 
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6. off-record  

7. face-threatening acts (FTAs) 

 .2پاراگراف : تا آداب دعا، بي. ك. باره ر در اين .8
  .2پاراگراف : تا آداب دعا، بي. ك. باره ر در اين .9

10.  other-raising 

11. self-lowering 

12.  presupposition 

13. nominalization 
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