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 زیبایی شناسی فرازهایی از دعاهای صحیفۀ سجادیه

 1مظفری ۀسوداب
 چکیده

. زیبایی شناسیی اسیت، از مهم ترین مسایلی که مورد عنایت پژوهشگران و تحلیلگران متون ادبی قرار گرفته
از نرلیه واگگیان و  ،رود کیه ننبیه هیاخ مفتلین میتن را میی ترین ارکان ادبیات بیه شیرارزیبایی شناسی از مهم 

ها در متون  دار برخی از آن موسیقی آواها و تفیل و تصویر و فاصله و التفات و نز این موارد را که بالغت عهده
گرچه صحیفۀ سجادیه به عنوان کتاب دعا و منانات به درگاه. شود می شامل، ادبی است خداونید شیناخته شیده  ا

از زیبیایی هیاخ هنیرخ وییژه اخ ، ولی به اسلوب ادبی و بییانی متریایز شیده اسیت کیه در عیین سیادگی و روانیی
از یک سو دعا امرخ وندانی و درونی اسیت کیه بیا زیبیایی هیاخ روو و روان انسیان درآمیفتیه ، برخوردار است

این تجربۀ درونی بی واسطه با منبع الیزال در ارتبیا   ،ی دیگر چون خطاب دعا به خداوند استیباشد و از سو  می
شکی نیست که هریۀ ابایاد زیبیایی شناسیانه در کیال  . آید باشد که خود سرچشرۀ هره زیبایی ها به شرار می می

امیا پیژوهح ضا یر بیه بررسیی نلیوه هیایی چنید از زیبیایی شناسیی در برخیی ، گهربار اما  نلوه گر شده است
ق و ضسن ختا  و نیز سنضسن ابتدا و ضسن ، یفۀ سجادیه در قالب آرایه هاخ بیانی التفاتفرازهاخ دعاهاخ صح

 رود به این نتیجه دست یابد که اما  سجاد می موسیقی مونود در آن به شیوۀ تحلیلی خواهد پرداخت و انتظار
گون در راستاخ زیباسازخ متن و ایجاد پیو  ند میان علو  بالغیت و مانیا با بهره گیرخ از عناصر ادبی و بیانی گونا

و آفرینح موسیقی دلنشین توانسته است نقح زیبایی شناسی را در کنار نقح مانارسانی به کرال رسیانیده و در 
هیا موفیق عریل  و تفهییم آن ها و ماارف واالخ دینی و اخالقی و عرفانی به ذهن مفاطبیان نزدیک ساختن آموزه

 . کرده است
ضسین ، ضسن النسق، ضسن االبتداء، التفات، آرایه هاخ بیانی، زیبایی شناسی، سجادیهصحیفۀ : کلیدی واژگان

 .  موسیقی، الفتا 
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 مقدمه

بیرخالف کیال  علریی کیه بیه  ،سیتا سفن در سبکی زیبا و منسجم و روان و شییوا ۀزیبایی شناسی متن ارای
مفاطبیان  تیر بیحرا دارد ولیی  خیودشنوندگان خیا  زیرا کال  علری  ؛شود می بیح از ظاهر اهریت داده امحتو 

گون ی  ی در نایگاهمرد   عرو کال  دینی و ادبی را  سیه رویکیرد در زیبیایی ”.دهنید میی تشیکیلها و مراتیب گونیا
 : شناسی ونود دارد

کیه در آن سینجح هیاخ ، تحلیل زبان نقد ی یا به عبارت دقیق تری مطالاه و بررسی مفاهیم زیبایی شناسی . 1
یانیی مفیاهیری  ؛فیلسوفان هم بر مفاهیم تئیورخ ادبیی ندیید. شود می ها ارایه منطق و تونیه آنمشفص و ، ویژه

( الین: این بررسیی در پیی دو هیدف بیوده اسیت. سبک و ضس پذیرخ مترکز شده اند، فر ، بیان، چون بازنرایی
 ؛ آن ها بیان چگونگی ترایز تجارب انسانی بیان شده در( ب، نشان دادن چگونگی تونیه این صفات

زیبیایی  ۀکیه درگییر تجربی( نگرش ها و عواطین، عکس الارل ها) بررسی فلسفی برخی از ضاالت ذهن. 2
 ؛شناختی هستند

این رویکرد مبتنیی بیر ایین اسیت کیه ونیود مسیایل زیبیایی . زیبایی شناسی ۀمطالاه و بررسی فلسفی ابژ . 3
گزینشیی در مقابیل  است که ما به گونیۀ از ابژه ها چون نهان داراخ طبقه ویژه اخ، پایه اخ و ازلی است، شناسی

کنح نشان  ( 53-52: 1390، سیدخ) ”.یمکن می دهیم و آن ها را در دیدگاه زیبایی شناسی توصین می آن ها وا
برخیوردار و مباضی  آن ترین کاربرد در بررسی زیبایی شناسی  از بیح رویکرد دو ، از سه رویکرد ذکر شده

 . است
 .به صحیفۀ سجادیه اشاره کرد توان می ،که از گونه هاخ ادبی بهره اخ وافر دارد یاسالمو متون در میان منابع 

مقایسه را در متن این چه  باشد آن می اما  سجاد )ع(  مشترل بر دعاها و منانات هاخدعاهاخ این کتاب شرین 
خ زیبیایی شناسیی ها مؤلفیهرود در آن از  میی انتظیار تر کماین است که  ،دکن می ادبی برنسته-دینیدیگر متون با 

از طرییق دعیا بیا خیدا  اطهیار ۀاما ضقیقت این است که "عالوه بر ارتبا  وندانی کیه امری ،اثرخ یافت شود
یکی دیگر از اهدافی است که آن را در ، رساندن مفاهیم ارزشرند دینی و مانوخ به مفاطبان خود ،ندکن می برقرار

فؤادییان و ) منظور از سبک هیاخ بییانی و هنیرخ مفتلین بهیره نسیته انید"به این  ،انددعا مورد تونه قرار داده 
گر با دید هنرخ به دعا بنگریم درمی یابیم که "ساختار هنرخ دعا (.178: 1394، عربی با بیه کیارگیرخ ابیزار ... ا

 (. 171 :1992، بستانی) گیرد" می عاطفه وتفیل شکل، ایقاع، تصویر چون همکار هنرخ 
زیبایی در متن را از برترین راه هاخ سفندانی و قوخ تیرین عامیل ، پژوهشگران و صاضب نظران نقد مااصر

از قبییل  ،هاخ بییان آراییهدر قالیب عناصیر بالغیی فراوانی . در نلب مفاطب و تأثیر در شنونده مارفی کرده اند
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ندانی از ییک تسلط وخ بر علو  ادبی و سفدلیلی وا ح بر  کنایه و مجاز در کال  اما  سجاد، استااره، تشبیه
 . رود می دیگر به شرار یدر ابالغ پیا  هاخ الهی از سوی سو و تاهد ایشان

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

از کیه اسیالمی پیژوهح هیایی صیورت پذیرفتیه اسیت  متوندر خصو  زیبایی شناسی در ادبیات و به ویژه 
  توان به این موارد اشاره نرود: می نرله
 ، مجلیۀ علیو  انتریاعی و انسیانی دانشیگاه شییراز،فیروغ صیهبا ۀنوشیت، "مبانی زیبایی شناسی شار"مقالۀ ـ 
به بررسیی زیبیایی شیار در محورهیاخ زبیان و موسییقی و  ،109-90، صص سو ، شرارۀ بیست ودو ، دورۀ 1384

موسیقی و تفیل در بفح روساخت و زیبایی ، جه رسیده که زیبایی زبانتفیل و محتوا پرداخته است و به این نتی
 . زیبایی شار است ۀارکان سازند، محتوا در بفح گرف ساخت

هفتریین ، منیوچهر تشیکرخ و سیارا رفیایی ،"زیباشناسی غزلی از ضافظ با تکیه بر نقید فرمالیسیتی"مقالۀ ـ 
غزل ضافظ به  ۀدر خصو  ساختار زیباشناسان، 144-136، صص 3، ج1391هرایح ترویج زبان و ادب فارسی، 

ظرفییت هیاخ  کارگیرخ هریۀ بیه ضاصل از آن گویاخ این نکته است که ضافظ بیا و نتیجۀبررسی تحلیلی پرداخته 
تناسیب آواییی و  ردیین و، قافییه، هرفوانی ضیروف، یانی موسیقی ضاصل از عروض ؛مرکن موسیقایی در زبان

 . خود افزوده استهجایی کلرات به زیبایی شار 
، قیم، پژوهشیگاه علیو  و فرهنی  1390 ،سیید ضسیین سییدختیألین  "زیبایی شناسی آیات قیرآن" :کتابـ 

به بررسی و تحلیل مؤلفه هاخ زیباشناختی در آیات قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسیده اسیت کیه  اسالمی،
 . ر آیات انجامیده استت هره مؤلفه ها اعم از لفظی و مانوخ به انسجا  هرچه بیح

پژوهشنامه قرآن و ضیدی ، دانشیگاه ، سیدمحرد علی ایازخ ،"اصول و مبانی زیباشناسی قرآن کریم" مقالۀـ 
شناسایی نرال و به این مقاله . 80-65 ص، صاول، دورۀ یک، شرارۀ 1385، آزاد اسالمی واضد علو  و تحقیقات

زیبایی قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که زیباشناسیی  هنر کال  و بیان قرآن و اختالف علرا در عوامل
د ونیودخ آن ابایا از ویژگی هاخ قرآن ضاصل آید و هرۀد درست انجا  گیرد که شناخت توان می قرآن در صورتی

 . ادبی و بیان آن لحاظ گردد نه فقط ننبۀ
، علی پیرانی شال و کیه بر نقد فرمالیسم""تحلیل و مقایسه زیبایی شناسی در دو سوره مریم و طه با ت مقالۀـ 

بیه ، 1395اخ قرآن کریم،  الرللی مطالاات میان رشته مجروعه مقاالت پنجرین هرایح بین، ضسینی سیده فیروزۀ
تحلیلی بین دو سوره پرداخته و نتیجه ضاصل از آن گویاخ این اسیت کیه آراییه هیاخ مانیوخ و لفظیی بیه  ایسۀمق

 . خ کلرات به زیبایی این دو سوره افزوده استهرراه تناسب لفظی و مانو
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تیا  23دعاهیاخ  :میوردخ مطالاۀ) "تحلیل زیباشناختی تصویرهاخ هنرخ و موسیقایی صحیفۀ سجادیه مقالۀـ 
در . 77-57، صص 33، شرارۀ 9، دورۀ 1393، مجله انجرن زبان و ادبیات ایرانی، ضسن خلن و دیگران ،"( 25

سجادیه در آفرینح تصویرهاخ هنرخ بیا اسیتفاده از برخیی صینایع بیدیای در  این پژوهح به برنستگی صحیفۀ
 . نناس و ضسن نسق پرداخته شده است، از قبیل سجع ،آن

 12الایدد ، 1375مجلیة الالیو  االنسیانیة، ، غالمر ا کریریی فیرد ،"الجرالیة في الصحیفة السجادیة" ۀمقال ی
پرداخته اسیت و بیه ایین نتیجیه دسیت  دعاهاخ اما  سجادبه تحلیل زیبایی هاخ هنرخ  ،84-73(، صص 4)

یافته که ضضرت با بهره گیرخ از گونه هاخ مفتلن صنایع ادبی و بیانی در دعاها و منانات هایح به سه ویژگی 
 . و ضسن النسق و ضسن الفتا  دست یافته استضسن االبتداء یانی  ؛کال  برتر ۀبرنست

اختصا  آن به بررسی و تحلییل ، ایر پژوهح ها در ضوزه صحیفۀ سجادیهامتیاز این پژوهح در مقایسه با س
و بررسیی عناصیر  ، ضسن االبتداء، ضسن النسق و ضسین الفتیا التفات و زیباشناختی با تکیه بر آرایه هاخ بیانی

 . این کتاب مقدس استدعاهاخ موسیقی زا در گزیده هایی از 

 پرسش های پژوهش. 1-2

 بوده است؟ اثرگذار چه عواملی در زیباسازخ کال  اما  سجاد -1
 زیبایی متجلی در دعاهاخ صحیفۀ سجادیه چه بازخوردخ در مفاطبان دارد؟ -2

 فرضیه های پژوهش. 1-3

در کاربست آن ها مؤثرترین عامل  بهره گیرخ از آرایه هاخ بیانی و ادبی و تسلط و مهارت اما  سجاد -1
 . رود می متن صحیفۀ سجادیه به شراردر زیبایی سازخ 

بیه ، آمیزش آموزه ها و مفاهیم ذهنی و انتزاعی مونود در صیحیفۀ سیجادیه بیا عناصیر زیبیایی در آن هیا -2
ویژه انجامیده است بیه گونیه اخ  یآهنگ  رباز روو و ضرکت و پویایی و موسیقی و  برخوردارخ کال  اما 

پیس از  بیه ایین ترتییبسیازد و  میی نظر مفاطبان را ماطیوف بیه خیود، که نواخ دلنشین و انسجا  مونود در متن
هیا را در زنیدگی خیود بیه صیورت ملریوس و  آن، برقرارخ ارتبا  روضی و ذهنی با پیا  هاخ نهفته در وراخ الفاظ

 . گیرند می محسوس به کار

 ضرورت پژوهشت و اهمی. 1-4

، التفیات ،بیانیهاخ  گسترۀ آرایهصحیفۀ سجادیه را در  شناختیزیباونود کوشد ننبه هایی از  می این پژوهح
براخ تبیین  و موسیقی درونی ارایه دهد تا نشان دهد که اما  سجاد ضسن االبتداء، ضسن النسق، ضسن الفتا 
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دعا و منانات هنرمندانه عرل کرده است و ایین زیبیایی  ۀاهداف و مقاصد انتراعی و سیاسی نهفته در پس پرد
 . افتد می و در روضیه و سلوک وخ مؤثر نراید میمفاهیم را بهتر به ذهن مفاطب متبادر ، سازخ

 روش پژوهش. 1-5

و پرداختن بیه عناصیر ادبیی وبییانی کیه بیه اوج  این پژوهح در تبیین زیبایی شناسی در کال  اما  سجاد
 . ه استتحلیلی انجا  پذیرفت-صحیفۀ سجادیه متجلی شده در چارچوب روش توصیفیزیبایی در 

 صحیفۀ سجادیه. 2

زیسییت کیه بییا  میی در یکییی از دشیوارترین دوران پییس از ظهیور دیین اسییال  سیجاد  کیه امییا نیا  آن از
گیر و پیکارهاخ خونین به ویژه علیه شیاه مصادف شدسامان نابه ضربیه اخ دوسیویه را  ایشیانبنابراین ، ی هاخ فرا

ی دیگیر در یاز یک سو با دعا و منانات به درگاه خداوند تاالی به مرد  روضییه و امیید بفشیید و از سیو  .برگزید
 ۀو او یاع آشیفتامییه  گر ضکومیت بنی انحرافیی و مسیتبدانه و شیکنجهسیاسیت ابیر پوشح دعا بیه اعتیراض بر 

بیانگر  ودعا و منانات  54این کتاب مشترل بر . و نیز تبیین نکات دینی و اخالقی و تربیتی پرداخت یانتراع
و از زاویۀ دید ، اصول اخالق اسالمی و فضایل انسانی و سرشار از مسایل عرفانی و امور انتراعی و سیاسی است

د به تحلیل موا یع ادبیی و بالغیی است و پژوهشگران مااصر با نگاهی ندی خ خا ادبی داراخ ونهه و اعتبار
مجیاز و ، تشیبیه، استااره، التفات، نناس، ونود گونه هاخ متنوع بالغی و بیانی از قبیل سجع. آن روخ آورده اند

ایین اسیلوب نیکیو و هریاهنگی ”.به آرایح باطنی و مانوخ آن افیزوده اسیت، کنایه عالوه بر زیبایی ظاهر ادعیه
گیرخ آراییح ظیاهرخ کار  به با گونه هاخ مفتلن بالغی نه تنها با تکلن و قصدکامل و وضدت مانوخ درآمیفته 

ک و فطرت وارسته  ۀبلکه نتیج ،از اما  صادر نشده موهبت خدادادخ و ذوق سلیم ادبی ضضرت در کنار نفس پا
هیاخ ویژگیی  صحیفۀ سیجادیه از( 76: 1375، کریری فرد) ”.و ذهن آفرینشگر و الها  گرفته وخ از قرآن است

شیود "یکیی  می بی نظیر بسیار برخوردار است که به سه مورد از مهم ترین و برنسته ترین ویژگی هاخ آن بسنده
دیگر ، شرایط فصاضت نباشد ضایزتوان یافت که  نری این که در اوج فصاضت است به گونه اخ که هیچ واگه اخ را

واگه ها در گفتیار  ،رنی قرآن ضکیم و بلیغ استونود عینی و خا ظرین که اما  ۀاین که با تونه به این نکت
تیوان از  میی سومین ویژگی صحیفۀ سجادیه تنوع است به گونیه اخ کیه،... قرآنی دارد ۀو نوشتار آن ضضرت صبغ

 (. 13: 1384، خانجانی) مجروع واگه هاخ مونود در دعاهاخ این کتاب قاموسی ارزشرند فراهم آورد"

 زیبایی شناسی. 3

نفس و انفاال اضساس درونیی و بیاطنی انسیان و شیناخت نهیت  بررسی و کشن علل انبسا "زیباشناسی 
 ( 66: 1399، ایازخ) ”.هنر و روانشناسی است، نلب در قالب دانح
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"زیبایی و زیبایی شناسی از زمان هاخ قبل از سقرا  بیه صیورت مو یوعی فرعیی میورد تونیه هنرمنیدان و 
ر قرن هجدهم باو  گارتن آن را به عنوان شاخه اخ از علو  ثبیت کیرد سی س هنرشناسان و فالسفه بود تا این که د

فشنر زیباشناسی را بر اساس بررسی تجربی یا استقرایی آثار هنرخ پایه گذارخ و رو ش هایی و ع کرد که هنیوز 
 ( 90: 1384، صهبا. )رود" می در سراسر نهان به کار

گفتران زیباشناسی را بیه قیدمت اعجیاز قیرآن برمیی گرداننید و نظیم  پیشینۀ، اسالمی اما در ادبیات عربی و
آن را ( ق224) آورند که ابراهیم بن سیار ماروف بیه نظیا  می قرآن را به عنوان نفستین محور زیباشناسی به شرار

گردش ناضظ. مطرو کرد القرآن را نگاشت و برخالف  و کتاب نظم کارش را پیگیرخ کرد( ق255) پس از او شا
سی س . اعجاز قیرآن را پدییده اخ درونیی دانسیت کیه ارتبیاطی بیا عوامیل بیرونیی ماننید صیرفه نیدارد تاد خوداس

کیدبا ( ق388) ابوسلیران بستی فصیاضت قیرآن را در تیأثیر بیر ، قیرآن ۀبر بالغت قرآن به عنوان محور ناذب تأ
 ( 67: 1399، ایازخ. )مفاطبین برنسته دانست

گاه نرودهایی گفتارخ و نوشتارخ در خارج از ، اطفه و اضساس در ونود انسانع ۀقدرت تفکر و تفیل و بارز 
گیاه ایین نرودهیاخ گفتیارخ و . د که هر بیننده و خواننیده اخ را بیه شیگفتی وامیی داردکن می ذات و ذهنح پیدا

تناسیبات  هرقدر”.دکن می یابد و گاه در  رن متون دینی خودنرایی می نوشتارخ در قالب شار و متون ادبی تجلی
تیر باشید میتن زیبیاتر و شیگفت انگیزتیر  اندیشه و زبان بیح، خیال، درونی یا به عبارتی پیوندهاخ درونی عاطفه

: تواند در بفح هاخ مفتلن آن نرود پیدا کند ماننید می زیبایی یک متن ادبی( 32: 1391، نبرخ. )خواهد بود"
فیل و تصویرسازخ کیه شیامل صیناعات بالغیی از قبییل و زیبایی ت، موسیقی و آهن ، ترکیب ها، واگگان، آواها
 .شود می و نز این موارد ترثیل و تشفیص، مجاز، کنایه، استااره، تشبیه

 زیبایی شناسی در صحیفۀ سجادیه. 4

ادبییات و بییان و بالغیت از بیی  ۀدرمی یابیم که در ضوز  صحیفه سجادیه ۀبا دقت نظر و کنکاش در واگه واگ 
 طور بیه ادبییات نهیانی ۀد و گوخ سبقت را در این زمینه از مشیاهیر برنسیترو  می نظیرترین متون دینی به شرار

بسییارخ  مشیکالت باونودو از نگاه دیگر . کلی و صاضب نظران در ادبیات عربی به صورت خا  ربوده است
یح ونیود در دعاهیا و منانیات هیا زیبایی شگفت انگیزخ ند،تدر طول زندگی پربرکتح داش که اما  سجاد

"صحیفۀ سیجادیه از ایین نهیت نییز شیکوهرندترین ، نرایانگر زیبایی روو و اضساس آن ضضرت است دارد که
لطیین  چنیان آن ،سکینه الهی نایل آمده است که به کرانه هاخ عبودیت به تحفۀ  زیرا روو عرشی اما ؛است

تیوان  میی و از سیوخ دیگیر قیرآن کیریم را(. 15: 1384، خانجیانی) د"کنی می شده که ضکایت دل را به زیبایی ادا
لذا شایسته است که صحیفۀ سیجادیه هیم بیه نهیت هرنیوا  ؛مؤثرترین الها  بفح ضضرت در این کتاب دانست
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در این پژوهح به . "أخت القرآن" خوانده شودآن به  ۀبودن با قرآن و هم به دلیل زیبایی هاخ اعجاب آور واگه واگ 
 .پردازیم می گرانسن  فرازهایی از دعاهاخ این کتابنهفته در  بارزترین نرودهاخ زیبایی

 زیبایی شناسی شیوه ها وآرایه های بیانی . 4-1

هیا  یانی شیوه ؛مصادیق زیبایی شناسی دعاهاخ صحیفۀ سجادیه در این بفح به یکی از مهم ترین نرود ها و
 ،زیبا سازخ متن برعهیده دارنید آرایه هاخ بیانی که به عنوان صور خیال یا هران تصویر سنتی نقشی بنیادخ در و

 . شود می پرداخته

 تشبیه. 4-1-1

تشبیه در اصطالو "هرانندسازخ بیین دو ییا چنید چییز بیه  ؛خ مثل و مانند کردن استاتشبیه در لغت به مان
ک آن م و ابین قیی(، 256: 1358 )هاشیری، چند صفت با استفاده از اداتیی وییژه اسیت"ها در یک یا  قصد اشترا

تشبیه را نزدیک ساختن امر ماقول به امر محسوس و نزدیک کردن امر محسیوس بیه محسیوس دیگیر و نوزیه 
 (. 15: 1981، نوزیهابن قیم ) ها با هم تارین کرده است ارزیابی آن

مانیایی اسیت کیه صیاضب سیفن سازخ و محسوس کردن مفهیو  و بارزترین فایده و ویژگی تشبیه برنسته 
کیید، و اغراض آن عبیارت از بییان ضیال مشیبه، آن به مفاطب دارد قصد افادۀ و تقرییر ضیال مشیبه در ذهین  تأ

گیرخ صحیح و مفیید تشیبیه در کیال  مسیتلز  اطیالع از علیم کار  به؛ است ...ستایح یا نکوهح مشبه و، مفاطب
 . استزیبایی شناسی گوینده 

 تشبیه در صحیفۀ سجادیه. 4-1-1-1

بیا  تشبیه از مهم ترین و پربسامدترین عناصر بالغیی و بییانی در صیحیفۀ سیجادیه اسیت و امیا  سیجاد
گاهی خویح از این عنصر بیانی را به نرایح گذارده  ۀاستفاد صحیح و مناسب تشبیه در کال  گهربارش کرال آ
 :یمکن می آراسته به صنات تشبیه آن اما  را بررسی و تحلیلاینک گزیده هایی از سفنان . است
 »: فرموده است ضضرت در دعاخ دو  ـ

 
لِّ ع  أ ص  ُهمَّ ف   رَّ ی ُمح  ل  للَّ

 
ک  م  ٍد أ ک  ج  ن  و  ، ک  ی  ض  و   یل  ع   ین  ن   یب  یک  ل  خ   م  ، ق 

یِّ ص  و   ن   ک  ف  ک  ب  ع   م  و ، امانتدار وضی خودت، پس بر محرد، بارخدایا»، «ة  ک  ر  ب  ال  او  ت  ف  م  ر  و  ی  ف  د  ال  ام  ق  ة  و  ر  ض  ا   الرَّ م  إ  ، اد 
ک نژاد از میان مفلوقاتت و برگزیده از میان بنیدگانت پیشیواخ رضریت و راهبیر خیوبی و کلیید برکیت درود ، پا

به کلیدخ  را در انتهاخ این فراز از دعا به زیبایی پیامبر اسال  اما  سجاد(. 59: 1389، فا ل) «فرست
کیه نیا  آن و از. گشیاید میی درهاخ رضرت و نارت الهی را بر بندگان مؤمن و صیالح ساخته است که هرۀتشبیه 

لیذا در  ؛داننید می درهاخ بسته ۀل مشکالت و گشایح هرنشانۀ ضالو آن را شناسند  میافراد انسانی کلید را  هرۀ
. تصویر کشییده شیده اسیتبراخ مفاطب به نحو اضسن به را و صفات وخ  این دعا ونود ضضرت محرد
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کتفا شده تشبیه از گونی( مفتاو البرکة) و مشبه به( محرد) در این دعا به ذکر مشبهچون  باشید  میی بلییغ ۀا
زیرا در تشبیه "هرقدر ونه شبه کررن  تر باشد  ؛تشبیه یاد شده است به عنوان برترین و زیباترین گونۀ که از آن

چیرا کیه  ؛تر خواهید بیوداثرگیذار و در نیان و دل مفاطیب  نراید می طلبرا  ی گرف ترتأمل درک تشبیه اندیشه و
 )هاشیری، تر و دلنشیین تیر خواهید بیود" هرگاه امرخ پس از اشتیاق و دشوارخ به دست آید لذت ضصولح بیح

1358 :280 .) 
کریریه  در آییۀ، گییرد می شب به لباسی تشبیه شده که هر چیز را در پوشح خود، در بسیارخ از متون ادبی ـ

ا  و  »: فرماید می نیز خداوند ا اللَّ ل  ن   ل  ی  ن 
نییز در  امیا  سیجاد(. 10/نبیأ) «و شب را پوششیی قیرار دادییم» ،«اسا  ب  ل 

لباسی به تصویر کشیده کیه هیم  به کار برده است و شب را به مثابۀدعاخ ششم خود این تشبیه را به گونه اخ زیبا 
و در شیب نییز انسیان از خسیتگی هیاخ فاالییت ، شود می نسم را دربرگرفته و هم سبب آرامح و راضتی انسان

یف  »: یابید میی روزانه فارغ شده و به استراضت و امنیت دسیت ل  یاللَّ  ُهیمُ ق  ل  ف   ل  ی 
یل  س  یوا ف  ُکنُ ی  ین  ی  ر   ه م  یض  یک  ا  ب  ات  التَّ

ه  و   ب  ات  النَّ ض  ن  ا  و   ص  هُ ن   ل  ب  ل   ل 
ل  اسا  ُس ی  ن  ب  ه  اض  ر   وا م  ن  و   ت  ه  م  پس شب را براخ آنان آفرید تا از ننب و نوش هیاخ »، «ام 

لباسی قرار داده تیا اسیتراضت و خیوابح را بیر  ۀخسته کننده و فاالیت هاخ رنج آور آرامح یابند و آن را به منزل
یانیی صیفت ، دعاخ ضضرت نیز تشبیه بلیغ ونود دارد که ونه شیبدر این (. 84: 1389، فا ل) «خود ب وشند

 .مشترک بین مشبه و مشبه به و هم ادات تشبیه از آن ضذف شده است
گیویی ذهین و ، خبرخ را به خیواب و چیرت زدن تشیبیه کیرده اسیت غفلت و بی اما ، در دعاخ هشتم ـ

گاهی گردد و از هیرگاه  آن انسان اندیشۀ گیاه باشید بیه کسیی میی چیه پیرامیونح آن که تهی از تأمل و آ  گیذرد ناآ
؛ برد می در عالم رؤیا به سر گیرد و میماند که هرواره درضال چرت زدن و خواب است و از دنیاخ واقع فاصله  می

 »: فرماید می ،ضضرت از چنین ضالتی به خدا پناه برده
 
 أ

 
ُهمَّ أ ن  ُعوُذ ب  للَّ ی   ک  م  یر  ان  ال  ج  ه  یو  و      ح  یة  ال  ر  س  ض  ...  و ب  غ 

ن  و   ف  ال   ة  س  در این (. 100)هران،  «آور  می خواب غفلت به درگاه تو پناه... خشم و ۀننبح آز و غلب از، خدایا»، «ة  ل  غ 
گاهی و غفلت و نزدیک گردانیدن مانیاخ آن بیه ذهین مفاطیب  دعا نیز اما  از تشبیه بلیغ براخ تصویرسازخ ناآ

گاهان و برضذر داشتن مرد  از غفلت و بیبهره برده و به این وسیله قصد   .خبرخ کرده است توبیخ ناآ
)هریان تشیبیه بلییغ کیه بیی ذکیر ونیه شیبه و ادات ضضرت از تشبیه مجرل مؤکد ، 31در فرازخ از دعاخ  ـ

: فرمایید میی استفاده کرده در مقا  توبه کننیده از گناهیان و خطاییا و گرراهیی بیه درگیاه خیداآید(  تشبیه پدید می
ق  و  » ا  ت  ح  ن  ع   ت  شَّ یُب ال  ام  ُه س  ر  کیورخ  امیا (. 245)هریان،  «و ابرهیاخ گرراهیی و کیورخ از او کنیار رود»، «یا 

ها  مانع رسیدن روشناخ خورشید و ماه بر آن، گرراهی را به ابرهایی تشبیه کرده است که بر هره چیز سایه افکنده
ونیود دیگرخ نیز )هریان تشیبیه مجریل مؤکید( در این نرله تشبیه بلیغ . زداید می ها و شفافیت را از آنشود  می

زییرا ، در این فراز از دعا نیز بدون ذکر ونه شبه و ادات تشیبیه "الاریی" بیه "سیحامب" تشیبیه شیده اسیت، دارد
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کیه نیا  آن از؛ دکنی می پرده اخ  فیم و تیره انداخته و واقایت امور و اشیاء را از وخ نهان نابینایی بر دیده انسان
ولی کیورخ و  ،ندکن می و صفات آن را درک شناسند میمرد  ابرها را که ونود فیزیکی و محسوس دارد به خوبی 

کیه امیرخ مجیرد –براخ تفهییم مانیاخ گرراهیی  اما  ،ها قابل درک و محسوس نیست آن ۀگرراهی براخ هر
آن را به چیزخ هرانند ساخته که در زندگی طبیای بشر ، و نزدیک کردن مفهو  واقای آن به ذهن مفاطب -است

 . شناخته شده است کامال  بسیار بدیهی و 

 استعاره . 4-1-2

، مطلیوب) "برگرفته از عاریه و به ماناخ انتقال چیزخ از شفصی به شفص دیگیرخ اسیت" استااره در لغت
راخ آن و ع شده با رابطه مشابهتی که بین بردن واگه در غیر مانایی است که بکار  بهو در اصطالو "(. 82: 2000

 "دارد بیازمیمانیاخ اصیلی ارادۀ هرراه با قرینه اخ کیه واگه را از  ،ماناخ نقل شده و ماناخ به کار رفته ونود دارد
 (. 315: 1358 )هاشری،

بیه اعتبیارات مفتلین داراخ  ورود  می استااره از نفستین فنون بالغی و زیبایی کال  در زبان عربی به شرار
اسیتاارۀ چنان کیه بیه اعتبیار ذکیر یکیی از دو طیرف تشیبیه و ضیذف دیگیرخ بیه ، باشد می تقسیم بندخ متفاوت

 . استااره در کال  عربی است ۀپرکاربردترین گونکه شود  می تقسیم استاارۀ مکنیهو  مصرضه

 استعاره در صحیفۀ سجادیه. 4-1-2-1

 استعارۀ مصرحه -الف
گر فقط لفظ  در (. 317: 1358)هاشیری،  ”.اسیت یا تصریحیه استاارۀ مصرضهبه در کال  ذکر شود  مشبه"ا

که به زینت  گزیده هایی از دعاخ اما  سجاد. گردد می این نوع استااره طرف دیگر استااره یانی مشبه ضذف
 :آراسته شده از این قرار است استاارۀ مصرضه

شَّ و  »فرماید:  می در کال  ضضرت که 31دعاخ  در ی ت  تق  ح  ن  ع   ا  ر  ُب ال  ام  ُه س  و ابرهاخ گرراهی و کیورخ »، «یا 
"الاریی" کیه مانیاخ  زییرا واگۀ، آراسته اسیت استاارۀ مصرضهاین فراز به (، 245: 1389، فا ل) «از او کنار رود

رابطیۀ اصلی آن نابینایی است در این فراز بیراخ داللیت بیر گرراهیی بیه کیار رفتیه اسیت و مییان ایین دو مانیی 
براخ تبیین اوج تاریکی دید  و اما . یانی تاریکی و ظلرت و عد  رؤیت صحیح و کامل ونود دارد مشابهت،

از لفظ "الاری" که مشبه به است مانیاخ ، راف از ضقو فکر و به تصویر کشیدن ظلرت مطلق در گرراهی و انح
به ذکر لفظ مشبه به بسنده کرده و مشبه  استاارۀ مصرضهولی بنابر اصل ، اراده کردهکه مشبه است را "الضاللة" 

 .را ضذف نروده است
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ب  »فرماید:  می اما  سجاد 22در فرازخ از دعاخ  ـ م  نُ  یل   ه 
 
ی یه  ف  ب   یش  ورا  أ ه  اس  و  النَّ

 
ید  أ ی خت  یب  لُ  یه  ف  یالظُّ  ات  ر 

س  
 
ض  وأ ن  ُئ ب  یت  کِّ و   ه  م  ب  الشَّ به من روشنایی ببفح که با آن در میان مرد  گیا  برداشیته و بیه وسییله آن در »، «ات  ه  الشُّ

اسیتاارۀ در ایین فیراز از دعیا (؛ 196)هران،  «تاریکی ها راه درست یابم و در تردید و شبهه ها از آن روشنایی برگیر 
و گرد و غبیار شیک  شود میعلم و دانح کرده است که سبب هدایت  ضضرت از نور ارادۀ ، زیراونود دارد مصرضه

مشبه به و علم و ، پس در این قسرت از دعا نور. رساند می و او را به یقین زداید می و تردیدها را از ذهن و قلب انسان
و اما نور و روشینایی . باشد می مشبه ذکر شده استااره از نوع مصرضهکه مشبه به بدون نا  آن مشبه است و از، دانح
نهیت ضضیرت واگه اخ میألوف تیر را به ایین  محسوس تر و آشناتر و در دسترس تر از علم است و عامۀ مرد براخ 

ویژگیی هیاخ گونه تصویرخ زیبیا از دانیح و به این  به کار برده و عامۀ مرد مبهم و ناشناخته در نزد  ۀبراخ تبیین واگ 
 . منحصر به فرد آن را به نرایح گذارده که هران روشنگرخ و راهنرایی و اطرینان بفشی است

د  چنین در "و   هم ـ هت 
 
لُ  یبه  ف   خأ زیرا میراد از "ظلریات" " یاللة" و  ؛ونود دارد استاارۀ مصرضه" نیز ات  ر  الظُّ

ه بدون علم و دانیح در زنیدگی گیا  بیردارد بیو هر آن کس که ، گرراهی است که به تاریکی ها تشبیه شده است
گزیر در تاریکی هاخ گرراهی قد    ی الظلریاتی  به مشیبهدر این اسیتااره لفیظ . و بدفرنا  خواهد بود گذارد مینا

که هریه بیا ظلریات و تیاریکی نا  آن و از باشد می استاارۀ مصرضهلذا داراخ  ؛ضذف شده یالضاللةمشبه ی ذکر و 
و تفهییم ویژگیی  او از نزدیک آن را در زندگی خود تجربه کرده اند بیراخ تبییین مانی محسوس رطو  به آشنا بوده و

 . چنین تصویر بدیع و زیبایی را در دعایح آفریده است اما  سجاد، گرراهی
 استعارۀ مکنیه -ب

بیه آن  ،آن موسیو  بیه تفیییل ۀ"هرگاه در کال  فقط لفظ مشبه ذکر شده و مشبه به ضذف گردد و با ذکر الزم
اسیتاارۀ به بررسی و تحلییل نرونیه هیایی از (. 317: 1358)هاشری،  یا بالکنایه است" استاارۀ مکنیه ،اشاره شود

 : پردازیم می در صحیفۀ سجادیه مکنیه
ف  »است: در دعاخ نفست این کتاب آمده  ـ ف  ف  ن  ن  ال   ر  ط   ا ع 

 
ه  م  یق  أ ب  و   ر  ک  ن  ا مُ ن  ر  ه  ُتون  ز  فرمیانح پس از راه »، «ر 

"رکبنا متون زنره"  ۀدر نرل(؛ 48: 1389، فا ل) «سوار شدیم ،نهی فرمودهچه  آن روخ گردانیدیم و بر پشت هر
زیرا "زنر" به مرکبی تشبیه شده است که انسان بر آن سیوار شیده و رو بیه هیدف و  ؛مشهود است استاارۀ مکنیه

از ییک سیو بیر غلبیه و چیرگیی : داللیت داشیته باشید تواند دو می نا این این سوار بودن در. رود می غایتح پیح
 را که خداوند از انجا  آن نهیی فرمیوده بیراخ رسییدن بیه مقصید خیویح بیه کیارچه  آن گویی انسان ،داللت دارد

کیه نا  آن از. راند می راهه و گرراهی به نلو انسان را در مسیر بی، دیگر گویی مرکب منهیات یگیرد و از سوی می
، لیذا بیراخ تفهییم و محسیوس کیردن آن ؛منهیات الهی براخ بسیارخ مبهم و غیرقابل فهم اسیتمانی و مصداق 

 بنیابر ایین "زنیر" بیه عنیوان مشیبه، آن را در قالب مرکبی مانند شتر یا اسیب بیه تصیویر کشییده اسیت اما 
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یانی متن  ؛لواز  آنو یکی از یانی "مرکب" ضذف شده ( مستاار منه) ذکر شده در ضالی که مشبه به( مستاار له)
 ذکر گردیده است.« به ماناخ پشت»

 و  »فرمایید:  میی کیهنا  آن دکن می ضضرت نیز خودنرایی 9در دعاخ  استاارۀ مکنیهـ 
 
یأ   م  ع 

 
یب  أ یار  ُقلُ ص  ن  یا ا ع  وب  رَّ

ح  ال  خ   در (؛ 106)هریان،  «نابینیا گیردان ،با محبت تو مفالفت داردچه  آن هاخ ما را از و چشران دل» ،«ک  ت  بَّ ن  م 
أبصار را از  زیرا در واقع دل هاخ ما فاقد چشم است و اما  ؛ونود دارد استاارۀ مکنیهترکیب "أبصار قلوبنا" 

پیس ، هر مونود ناندارخ مانند انسان که از نارت چشم برخوردار اسیت بیراخ قلیوب بیه عارییت گرفتیه اسیت
یار بیه  ضیذف شیده( مسیتاار منیه) به عنوان مشبه بیهمذکور و "انسان" ( مستاارله) "قلوب" به عنوان مشبه ص  ب 

 
و أ

بیراخ دل ، ضضیرت بیراخ تبییین عید  دلبسیتگی بیه محبیت غییر خیدا. است عنوان یکی از لواز  آن ذکر گشته
 . وسیله ماناخ مراد خویح را براخ مفاطب به تصویر بکشدبه این  "أبصار" را به عاریت گرفته تا

لِّ ا ی  »فرماید:  یم اما  22در بفشی از دعاخ  ـ بِّ الّلُهمَّ ص  ی ُمح  ع   ر  ه  ٍد و  رَّ ل  غ   ین  ُزق  ار  و   آل  یالرَّ یب   ف 
یا  ال   یة  یر   ک  ل  ل 

ر   بر محرد و خاندانح درود فرست و رغبت به کار در راه تو براخ آخرتم را به مین ، بارخدایا، پروردگارا» ،«یت  آلخ 
کی تشیبیه کیرده و از  یدر نرله "ارُزقن(. 196)هران،  روزخ ده" الّرغبة" رغبیت را بیه رزق و روزخ و هیر خیورا

 ؛(مسیتاار منیه) یانیی "الّرغبیة" ذکیر و مشیبه بیه ؛(مسیتاار لیه) پس مشبه، خداوند درخواست آن را کرده است
کول" ضذف شده است کیه رغبیت در بییان و نیا  آن و از. باشد می مکنیه ۀلذا استااره از گون ؛یانی"الّرزق" یا "مأ

"ارزق"  ۀمصداق نارساتر از رزق و هر نوع خوردنی است ضضرت بیراخ تبییین مانیاخ میوردنظر خیویح از قرینی
باطنی بودن و نهیان از  ونه مشترک و مشابهت بین این دو لفظ که هرانا درونی و به این ترتیباستفاده نروده و 

نسیم  قیوتکه قوت غالب انسان و سبب چه  که رزق و روزخ و هرآن هران گونهو . دیدگان را اراده نروده است
ک روو انسان و باع  قوت مانوخ او، شود گویی ترایل و اشتیاق به عرل براخ خدا می وخ  . گردد می خورا

یُة »فرماید:  می چنین ، اما  سجاد31در بفشی از دعاخ ـ  مَّ ز 
 
یُه أ ت  اد  ق  ُنوب  و  خ الیذُّ ید  ی 

 
ُه أ ت  ل  او  د  ن  ت  اُ  م  ق  ا م  ذ  ه 

ا ای  ط  ف  این نایگاه کسی است که دستان گناهان او را در برگرفته و لگا  هاخ اشتباهات و لغزش هیا او را بیه »، «ال 
(؛ در دو ترکیب "أیدخ الذنوب و أزّمة الفطایا" استاارۀ مکنیه ونیود دارد؛ زییرا نیه 245)هران، « نلو رانده است

دسیت گیرفتن زمیا  امیور و ضکررانیی و راهبیرخ دارنید، باشند و نه لغزش ها قدرت در  می گناهان داراخ دست
بنابراین "ذنوب و خطایا" به انسان هایی تشبیه شده اند که صاضب دست و قدرت و ضکررانی و رهبیرخ هسیتند 

نیا کیه الفیاظ "ذنیوب و  ها به عاریت گرفتیه شیده اسیت، واز آن و لواز  انسانی، یانی دست و زمامدارخ براخ آن
باشد. و اما  به زیبیایی  می ها از نوع مکنیه مونود در آن ۀو مشبه به ضذف شده است، استاار  خطایا" مشبه هستند

و با هنرمندخ ترا  چنین صنات بالغی را در کال  خود به کار گرفته تا اوج اقتدار و غلبه و فرمانفرمایی گناهیان 
 و رضرتح را به تصویر بکشد.  و لغزش ها را بر انسان به دور از افتاده از پروردگار و غافل از عنایت
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 کنایه. 4-1-3

أو ، ُت بکذا عن کذایالّلغة مصدر کن یة فیالکنا»است: در ماناخ لغوخ کنایه در مفتصر الراانی چنین آمده 
ت بکذا عن کذا یا کنیوُت اسیت زمیانی کیه شیفاف یکنایه از نظر لغوخ مصدر کن»، «ح بهیکنوُت إذا ترکُت الّتصر 

کی چنیین گوییددر بارۀ اما  ،(182: بی تا، )تفتازانی گویی را ترک کنم" "آوردن : ماناخ اصطالضی ایین واگه سیکا
کی) الز  آن مانی" ماناخ دیگر است با نواز ارادۀ ۀالزم، لفظی است که غرض از آن و در (، 170 :1937، سکا

لاید  ونیود ، یدة الرانیی اصصیلُو ع  لیه میع نیواز إرا خُر ماناه اّلذید  به غیلفٌظ أر »است: نواهر البالغه آمده 
ذکر لفظی است که منظور از آن غیر ماناخ اصلی و یع شیده بیراخ آن باشید در ، کنایه» ،«نة ماناة من إرادتهیقر 

)هاشیری،  «به دلیل عد  ونود قرینه اخ کیه از قصید مانیاخ اصیلی مرانایت کنید، اصلی ارادۀ ماناخکنار نواز 
به تصویرگرخ اشاره نریود کیه  توان می ها خاصی است که از مهم ترین آنکنایه داراخ ویژگی هاخ (. 360: 1358

ارایه نرودن ماانی در قالب صورت هیاخ عینیی ، یکی از دالیل شیوایی کنایه "، انجامد می به شیوایی وزیبایی کال 
رمیز و ایین ، گیذارد میی ها را به صورت امرخ محسوس و مشهود درآورده است و آشکارا بیه نریایح است که آن

 (. 754: 1413، ضسینی) تأثیر عریقی است که کال  کنایی بر مفاطب دارد"
 : د بر سه گونه استکن می کنایه به اعتبار مانایی که به آن اشاره

تیوان صیفتی را  می ماناخ موصوفی دارد به طورخ که، یانی مفهو  برخاسته از کنایه ؛کنایه از موصوف -الف
 . براخ آن ذکر نرود

توان برایح موصیوفی  می ماناخ وصفی دارد به طورخ که، یانی مفهو  برخاسته از کنایه ؛کنایه از صفت -ب
 . بیان کردرا 

 (. 329: 1379، رنایی) .یانی مفهو  کنایه صفتی را براخ چیزخ اثبات یا از آن نفی کند ؛کنایه از نسبت -ج

 کنایه در صحیفۀ سجادیه. 4-1-3-1

 ،آن را بیه نریایح گیذارده دعاهیاخاز زیبایی هاخ به کار رفته در صحیفۀ سجادیه که تصویرسازخ هنیرخ در 
 : پردازیم می به نرونه هایی از این فن بیان در دعاهاخ اما  سجاد؛ صنات کنایه است

 کنایه از موصوف -الف
 »است: در دعاخ نفست صحیفۀ سجادیه آمده  ی

 
ر  ل  أ یذ  لَّ ُدل  ح  یب  ف  ر   خه  الَّ ییکَّ یت  ال  ا آال  ن  س  ین  و   ط  ب  یا  ن   ل  ل 

 
ات  و  د  ا أ

ب  ال   و  شدتستایح خدایی را سزاست که در ونود ما وسایل فراخی و راضتی را درآمیفت و براخ ما ابزار » ،«ض  ق 
آالت البسط و أدوات القبض" کنایه از اعضا و نوارضی است که ”.(48-47: 1389، فا ل) «گرفتگی را قرار داد

است: چنان که در شرو این دعا آمده . ها قابلیت باز و بسته شدن دارند از قبیل عضالت و مفاصل میان استفوان
(، 141: 1392، مریدوضی) ضرد خدایی راست که عضالتی را در بدن ما قرار داده که توان باز وبسته شدن دارند"»
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ک از نرلیه ،چنین "بسط و قبض" به ماانی دیگرخ نیز تارین شیده هم ضیزن و ، سیاه و  ییق، ارسیال و امسیا
، قه یایی) ها اراده شده است چنان که مطلق دادن و رها کردن و نگه داشتن از آن، خوش خلقی و بدخلقی، سرور
1399 :www.beytoote.com.) 
ر  إ  ه  و  »فرماید:  می در دعاخ دو  اما  ـ ال  ان  ی ب 

یم  و   ة  ب  ُغر  د  ال  ل  یح  ین  لِّ الن  یو   أخ  ع  ض  ن  ط  م  یه  ر  و  و   ل  یم  ن     یه  ع  ر   ل 
س  و   ط  م 

 ر   ق 
 
ه  أ یو   س   م 

 
س  أ
یه  ف  ن   ن  و بیه سیوخ سیرزمین غربیت و نایگیاه دورخ از توشیه گیاهح و قیدمگاهح و » ،«س 

دو ترکیب ا افی "موطن الرضیل و (؛ 59: 1389، فا ل) آرامشگاه سرش و محل آرامح نفسح مهانرت کرد"
نل" کنایه از سرزمین  و دوران کیودکی و  ندزاده شیدنیا  آن در اسیت کیه ضضیرت پییامبر مکیهمو ع الر 

گزیر از ترکند و در پی آزار و اذیت مشرکارا در آن شهر گذراندخود نوانی  و مهانرت بیه شیهر نا  آن ن مکه نا
 . گشتندیثرب 
ور  الشَّ اض  ص   ُل یاف  ر  إس  و  »فرماید:  می ضضرت در فرازخ از دعاخ سو  ـ   ن  ُر م  ظ  ت  ن  ی   خذ  ُص الَّ اخ  ُب الصُّ

 ن  و  ذ  ک  ال 
 لُ ُض 

ر  ف  ف  النَّ ُه ب  بِّ ن  یُ ر  ف  م  ول  اص   ه  ة  ص  ی ر  صور که منتظر انازه از نانب تیو  و اسرافیل صاضب برنستۀ» ،«ور  ُقبُ ن  ال  ام  ع 
بیه  رهیامن" نریع "رهینیة"”.(65)هران،  «و انجا  فرمان است تا با دمیدن مردگان در گروخ گورها را هشیار کند

 . ماناخ گرو بوده و در این دعا "رهامن القبور" کنایه از اموات و نان س ردگان است
 کنایه از صفت -ب

 و  »فرماید:  می ضضرت 16در دعاخ ـ 
 
 ُت ُتر  ل  ک  أ

 ر  ش  و   خر  ول  ُعر  ض  ُط ر  اب  اص  
یم  اء  الرَّ ُت م  ب  یاد  آخ  ه  و » ،«خر  ر  د 

ک زمین را خورد  و در  کسیتر نوشیید در طول عرر  خا کیل التیراب و ( 147)هریان،  «پایان روزگیار  آب خا "أ
 . سفتی و سکوت کردن است تحرلشرب ماء الرماد" کنایه از 

 »است: آمده  17در فرازخ از دعاخ ـ 
 
ُهمَّ أ ه  ُنن   ز    اه  و   للَّ  و   د 

 
ل  ب  أ هُ ی  ک   ط  یو   د  یهُ ه  ک   د    اه  ر  و   ف 

 
یم  أ   غ 

 
یهُ ن  أ ، بارخیدایا» ،«ف 

)هریان،  «شیطان را شکست بده و نیرنگح را باطل گردان و پناهگیاهح را وییران کین و نیابودش بگیردانس اه 
کت و نابودخ است(. 158 کت گاه  آن زیرا ؛ترکیب "إرغا  اصنن" کنایه از هال و بر زمین رسد  میکه انسان به هال
در ایین دعیا "أرغیم أنفیه" کناییه از بیه . او اسیت د بینیکن می افتد نفستین محل از بدنح که به زمین برخورد می

کت رساندن شیطان است و کنایه از صفت به شرار  .رود می هال
در دعیا بیراخ  خورد که اما  می صحیفۀ سجادیه به چشم 27از کنایه از صفت در دعاخ  اخ دیگر نرونهـ 

 »است: مرزداران مرلکت اسالمی فرموده 
 
ه  ک  ع  ل  ذ  ب   ُلل  ُهمَّ اف  للَّ أ م  اق  و   م  ُدوَّ   ُهم  ن  ع   ل 

 
هُ ف  ظ  أ وسییله به ایین  ،خدایا» ،«م  ار 

قلم اصظفار" کنایه از صفت و بیه ”.(225)هران،  «ند و  این ساخته و ناخن هایشان را کوتاه کندشرنشان را ک
بیراخ دشیرنان  ظریین و بیدیع را ضضیرت بیا هنرمنیدخ و تبحیر ایین کناییۀ. ماناخ عانز و ناتوان ساختن است

 .و نگهبانان از ضدود و ثغور مرلکت اسالمی به کار برده استمرزداران 
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یو  »فرمایید:  میی در نفرین بر دشرنان اسیال  چنیین 27در فرازخ دیگر از دعاخ ـ  ض  اق    ب 
 
یأ ُه د  ی  ین   م  ی  یال   ع  س  ط  ب 

  ز    اخ  و  
 
ُه ن  س  ل  أ ن   م  ت  ط   ع   «از سیفن گفیتن فروبنید ها را از گشادگی ببنید و زبیان هایشیان را و دست هاخ آن» ،«ق  النُّ
 در این فراز "قبض الید عن البسط" کنایه از ناتوان سیاختن تجیاوز و سیترگرخ دشیرنان اسیال  و(؛ 226)هران، 

 . "خز  الّلسان عن الّنطق" کنایه از نلوگیرخ از سفن بیهوده و یاوه گویی آنان است
 کنایه از نسبت -ج

 »فرمایید:  می صحیفۀ سجادیه اما  5در دعاخ ـ 
 
 ُهیمَّ للَّ أ

 
یغ  أ ن  ین  ن  ی ا ع  ب  ی ة  ه  هَّ ب  ن  ب  یاب  الو  یک  ه  ک  و   ت  یا ن  ض  ف  یا و  ة  ش 

ل  ن  ب  یا  اط  ق  ال   ک  ص  ر  ی ال  تَّ ض   ت   ل  ب  إ  غ  ن 
 
س  ال  ک  و  ل  ذ  ٍد ب  ض  ی أ ح  م  و  ت  ن    ن  ض 

 
ک  ض  ف   ع  ٍد م  ض  أ ما را با بفششیت ، بارخدایا» ،«ل 

پیوند و ارتباطت ما را کفاییت کین از تنهیایی مترتیب بیر قطیع ارتبیا  و با ، از بفشح بفششگران بی نیاز گردان
(؛ 78)هریان،  «از نانب کسی اضساس تنهایی نکنیم، به کسی رغبت نیابیم و با فضلت به این ترتیبتا ، دیگران

 . در این دعا ضضرت به زیبایی عد  اعتراد به غیر خدا را در قالب کنایه براخ مفاطب به تصویر کشیده است
ر  ظ   ُخذ  »است: مورد خطاب قرار داده  این گونهخداوند را  14در دعاخ ـ   ُلل  اف  و   ک  ت  وَّ قُ ب   یر  ُظل   ن  ع   خُدوِّ ع  و   یال 

هُ ض   ک  ر  ُقد  ب   ینِّ ع   دَّ خ به من بگیر و با توانایی ات لبیۀ شرشییرش را نسیبت بیه سترگر و دشرنم را از سترگر» ،«ت 
از خداوند سلب قدرت و دفع توانایی دشرن سترکار را خواستار شده  ادسجاما  (؛ 134)هران،  «ند سازمن ک

 . سلب نروده است یحتوانایی دفع ظلم از خود در موانهه با دشرن را از خو ، و در قالب کنایه از نسبت
 »است: چنین آمده  31در فرازخ از دعاخ ـ 

 
 إ  و  ُهمَّ للَّ أ

ص  ب   الَّ ة  إ  ب  و  التَّ ب   یاء  ل  ف  و  ه ال  نَّ ک  ر  ا   ب  س  ر  ت  اس  ال  و   ت 
ک  ی یا  ن  ع 

ط  ال   نز با عصرت تو هیچ وفادارخ براخ من نسبت به توبه ونود ندارد و نز با تکیه ، خدایا» ،«ک  ت  وَّ قُ  ن   ع  الَّ ا إ  ی  اف 
ضضرت با اسیتفاده از کناییه از نسیبت در (؛ 247)هران،  «بر قدرت تو هیچ بازداشتنی از گناهان براخ من نیست

 . قدرت دورخ از گناهان و استررار در توبه را از خود سلب نروده است، فراز از دعااین 

 مجاز. 4-1-4

ل از ناز الشیء : عبدالقاهر گوید گر لفظ ازی"مجاز بر وزن مفا  چیه  آن جوزه هنگامی که از آن تجاوز کند و ا
 (. 356: 1954 )نرنانی، عدول کند به مجاز توصین شود" ،دنرای می اصل زبان طلب

کیاز نرله ، گفته شدهاما در خصو  تارین اصطالضی مجاز بسیار  مجاز کلریه بیه کیار : آورده است سکا
کی) شیودو ضقیقیی ماناخ اصیلی  ۀآن است هرراه با قرینه اخ که مانع اراد و ع شدهرفته در غیر ماناخ  ، سیکا

 کیه گیاه لفظیی اسیت و گیاه ضیالی"باشید  میضقیقیی  ارادۀ مانیاخو "قرینه هریان منیع کننیده از (، 170 :1937
 (. 302: 1358)هاشری، 

ها نیسیت و  آن ۀمجاز به اعتبارات مفتلن داراخ گونه هاخ متفاوت است که در این مونز مجال بررسی هر
 : شود می بسندهتنها به دو نوع کلی مجاز لغوخ یا مرسل و مجاز عقلی 
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بین –غیر ماناخ اصلی به کار رفته با رابطه غیر مشابهت  کلره اخ است که در ،مجاز لغوی مفرد مرسل -الف
. دکن می داللتو ضقیقی و ای  ارادۀ ماناخاما هرراه با قرینه اخ است که بر عد  ، -ماناخ اولیه و ماناخ ثانویه

نیز  و آلییه، ملزومییه، الزمییه، نزیییه، کلییه، مسیببیه، سببیه رابطۀ از قبیل ،روابط در این گونه مجاز بسیار است
 . ها این

ظیاهر ضیال چیه  آن بیه غییر( اسم مفاول یا مصیدر، مانند اسم فاعل) اسناد فال یا شبه فال ،مجاز عقلی -ب
که از اسناد به فاعل است هرراه با قرینه اخ ، ها بین آن ۀبه دلیل رابطه]فاعل غیر ضقیقی[ د کن می متکلم ایجاب

، سیبب، مکان، اسناد به زمان روابط در این نوع مجاز عبارت ازو ماروف ترین . آورد می ضقیقی مرانات به عرل
 (. 309-302: 1358 هاشری،)است  مبنی للفاعل و مبنی للرفاول، مصدر

 مجاز در صحیفۀ سجادیه. 4-1-4-1

آن انجامییده مجیاز  اثرگذارصحیفۀ سجادیه به کار رفته و به زیبایی دعاهاخ در بارها از گونه هاخ بیانی که به 
 . است)مفرد مرسل یا عقلی( 

 :پردازیم می به نرونه هایی از مجاز در این کتاب
ل  ان  و  »است: آمده  20در فرازخ از دعاخ  ـ ن  ل  دا  ع  ی   یل   ا  ن  ظ   ی م  ر  ن  ل  انا  ع  س  ل  و  ، یل  ن  خ   ی م  ر  و براخ من » ،«یاص 

 «کسی که با من به دشرنی برخاسته اسیتدستی علیه کسی قرار بده که به من ستم روا داشته است و زبانی علیه 
ایی کیه بیه نیاخ توانی باشید می اسیتدالل و ذکیر برهیان قدرت و "لسیان" وسییلۀ"ید" آلت ( 172: 1389، فا ل)

 . آلیه است ۀبه هرین سبب این نرله مشترل بر مجاز مفرد به عالق، استدالل و تونیه به کار رفته
یا الزَّ ن  بُ ک  ن  یُ »است: آمده  در فرازخ از کال  اما  8دعاخ در  ـ  «دکنی می روزگیار میا را مصییبت زده» ،«اُن م 

زیرا فال "ینکب" به زمیان کیه فاعیل غییر  ،زمانی است ۀاین نرله مشترل بر مجاز عقلی به عالق(؛ 100)هران، 
کیه دنییا  مانییبیه ایین  برد می ضضرت از گرفتارخ هاخ زمان به خدا پناه”.اسناد داده شده است باشد، میضقیقی 

 (.333: 1392، مردوضی) عالری است که زندگی در آن هیچگاه خالی از دغدغه و تزاضم نیست"
ل  »فرماید:  می که اما نا  آن ،سبب به کار رفته ۀمجاز عقلی با عالق 52در فرازخ از دعاخ ـ  ر    یع 

 
ن  ل  ه  أ

 یک 
و  و   ر  ه 

 
ه  و  ، یان  د  اخ  أ ر   یات  و  ش  ت  ض  کت رسانیده و خواهح نفسانی میرا میرانیده و شیهوت هیایم  کار  مرا به» ،«ین  م  هال

اسیناد افایال "أهلیک و أردخ و ضرمیت" بیه فاعیل غییر ضقیقیی (؛ 419: 1389، فا ل) «مرا محرو  کرده است
عرلکیرد و هیواخ نفسیانی و شیهوت هیاخ  زیرا شیوۀ ؛درواقع اسناد فال به سبب است "عرل و هوخ و شهوات"

 رونید و مسیتقیرا   میی کت و نابودخ و محرومیت او از رضرت و عنایت خداوند به شیرارانسان اسبابی براخ هال 
ضضرت با بهره گیرخ از مجاز در ایین . ها نیست آن ر محدودۀ قدرت و ارادۀعرل نابود کردن و محرو  ساختن د

 . ها نسبت داده است افاال را به آن، فراز به قصد نهی از این امور
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 التفات. 4-1-5

کیه مانیا اسیت  التفیات بیه ایین: تبریزخ ۀاز نرله بنا به گفت ،تارین این صنات اقوال متادد ونود دارددر 
نراید و آن را تکریل  باز گردداز آن به کال  دیگر عدول کند س س به کال  اول ، شاعر قبل از اترا  کال  نفست

انصراف و رنوع نیز خوانیده شیده ، اعتراضهاخ مفتلن از قبیل  به نا ، بنابر این تارین ،(175: 2000، مطلوب)
ضقیقته مأخوذة من التفات النسان عین یرینیه و شیراله فهیو : »آورده این گونهابن اثیر ضقیقت التفات را . است

به گونه اخ  خود استبرگرفته از روخ کردن انسان به راست و چپ چیستی آن » ،«یقبل بونهه تارة کذا و تارة کذا
التفیات انتقیال از و در اصیطالو ( 2/3: 1939، ابین اثییر) «که یک بار چهره اش را چنین کند و بار دیگر چنان

ییا انتقیال از فایل ما یی بیه ، خطاب بیه غاییب و بیرعکس ند انتقال از صیغۀمان ،دیگر است صیغه اخ به صیغۀ
 . مستقبل یا بالاکس

 دیهصنعت التفات در صحیفۀ سجا. 4-1-5-1

پیس شیگفت نیسیت  است که صحیفۀ سجادیه کتابی سرشار از گونه هاخ محسنات لفظی و مانوخنا  آن از
واع . بیه دلییل فراوانیی انیبییابیمآن دعاهیاخ که گونه هاخ التفات را به عنوان عنصرخ اساسی در زیبایی میتن در 

 هرگونه پرداخته می شود:التفات در این کتاب ارزشرند و  یق مجال مقاله، تنها به یک مورد از 
 التفات از غیاب به خطاب -الف

 »: دکن می آغاز این گونهدعاخ ششم را ضضرت 
 
یلَّ ُد ل  ر  ح  ل  أ یخ   خذ  ه  الَّ یق  اللَّ ل  یالنَّ  ل  و  ی  یوَّ قُ ار  ب  ه  سیتایح میر »، «ه  ت 
سیتایح خیدا را بیا و به هرین صورت ( 5: 1389، فا ل) «خدایی را سزاست که با قدرتح شب و روز را بیافرید

گهان به صیغه خطاب منتقل می صیغه غایب ادامه  »فرمایید:  میی شود و می دهد و نا
 
یف   ُهیمَّ للَّ أ یح  ک  ال  ل  یُد ع  ر  یل  ا ی م 

ن  ن  ت  ل  ق  ل  ف      ا م 
ن  ا  تَّ م   او  و  ب  ص  ال  ن   ه  ا ب  ت  و   م   شیکافتی وستایح تو را سزاست که بامداد را بر ما ، بارخدایا» ،«ار  ه  ء  النَّ   

تاظییم و ، هیدف انتقیال از غییاب بیه خطیاب(. هریان) «وسییله میا را از روشینایی روز بهیره منید سیاختیبه این 
زیبیایی ایین گونیه التفیات در . دهد می چنان که ضرد و ستایح را به خداوند اختصا  ،بزرگداشت خداوند است

 ۀمینه را براخ این نزدیکی و تقرب در صیغاست پس از این که ز صیغۀ خطاباضساس نزدیکی بنده به مابود در 
ابتدا با اضساس غربت و سنگینی  تر از خود بزرگشفص که انسان در برابر هر  هران گونه. دکن می غیاب فراهم

شیود و  میی تیر کم و فاصیله هیا گیردد میپس از گر  شدن صحبت به تدریج این غربت کم رنی   دکن می برخورد
 . گوید می گوینده راضت تر سفن

 التفات از امر به نهی -ب
 »فرماید:  می ضضرت در دعاخ دهم  رن پناه بردن به درگاه خداوند چنین

 
 ب   د  ان  ق  ط  ی  الشَّ  نَّ ُهمَّ إ  للَّ أ

ت  ر 
 ذ  ا إ  ن  ش 

ا  ش   ک  ی  ص  ا  ی م  ل  اُه ع  ن  ای  ل  ص  ف  ، ت  ه   ٍد و  رَّ ی ُمح  لِّ ع  ت  ُتش  ال  و   آل   ب   هُ ر 
غ   ک  و  اُه ل  یَّ ا إ  ن  ک  ر  د  ت  ا  ا ب  ن  ن  ب  ر  ن  ت   إ   هُ ا ع 

یل  ، بارخیدایا» ،«ک  ی 
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پس بیر ، که بر نافرمانیت از او پیروخ کردیمگاه  آن به راستی شیطان ما را مورد شراتت و سرزنح قرار داده است
ما قرار نده پس از این که او را به قصد تو  را شراتت کنندۀ( شیطان) و اهل بیتح درود فرست و او محرد
 .(110: 1385، فا ل) «ردیم و با روخ آورخ به تو از او بیزارخ نستیمترک ک

داللت بر دعا دارد چون از مقا  پیایین تیر خطیاب بیه نا  این که البته در–( علی محرد صلِّ ) مقد  داشتن امر
از نرله مقد  کیردن  ،تواند دالیل مفتلن داشته باشد می در این فراز از دعا( التشرته) بر نهی -است واالترمقا  

وسیله گویی متکلم او را شیفیع و به این  آن کس که در نایگاهی واالتر قرار دارد و به مفاطب مقرب تر است و
 .و به انابت نزدیک شود نرایددهد تا خواسته خود را مطرو  می واسطه قرار

 انشاالتفات از خبر به  -ج
اغیراض مفتلین  ،دهد و در این نیوع التفیات می تغییر انشانرله را به ، گاه متکلم پس از خبر دادن از امرخ

 »فرماید:  می التفات را بسیار آورده است از نرله این گونه 16در دعاخ  اما  سجاد. ونود دارد
 
ی و  ُهیمَّ للَّ أ ه  ه   ذ 

ب  ر     د  ق   یت  ق 
 
ق  أ ا الذُّ ت  ر  لِّ ع  وُب ف  نُ ه  ه   ٍد و  رَّ ح  ی مُ ل  ص  ع   و   آل 

 
ق  أ ف  ا ب  ه  ت  این گردن من است که گناهان آن را ، بارخدایا»، «و ک  ا 

( 147)هریان،  «به بردگی خود درآورده است پس بر محرد و آلح درود بفرست و با بفششت گردنم را آزاد کین
، گرچه خداوند عال  الغیوب اسیت و از ظیاهر و بیاطن هرچییز و هیرکس خبیر دارد و از سیوخ دیگیر امیا 

ابتدا گیزارش وار  ،ترس از گناهان ضضرت را به ستوه آورده است نشده است ولیماصو  بوده و گناهی مرتکب 
گاه کردن خدا می گرفتارخ در زنجیر گناهان را به خدا عر ه گاهی خود ، دارد نه به قصد آ بلکه به این هدف که آ

رو بیه درگیاه ، انس س براخ دورخ از آلودگی و ابیتال ییه گناهی نرایدرا نسبت به خطر اسارت در بند گناهان بیان 
 بدون ذکر نرلیۀخود را  آغاز خواستۀتوانست از  می اما . دکن می رهایی خود را از گناهان طلب آورد میخدا 

بیه ، هیا بیه انسیان ولی این التفات عالوه بر نشان دادن علم ضضرت از گناهیان و نزدیکیی آن. سازد مطرو خبرخ
 . انجامیده است کال  اما  تر افزونزیبایی هرچه 

که ماصو  نبیوده و اضتریال  باشد تر متونه سایر بندگان خدا می ت بیحالبته این گونه درخواست هاخ ضضر
بندگان گناهکار یا در مایرض گنیاه  ۀگویی ضضرت از زبان هر ،قوخ است ها در غل و زنجیر گناهان اسارت آن

 . چنین خواسته اخ را از خداوند دارد
 ( ساخت صرفی) التفات در صیغه -د

شود به گونه اخ که از فال به فایل دیگیر  می ساختارهاخ صرفی مونود در متن متغیر، در این گونه از التفات
 . شود می یا از اسم به اسری دیگر یا از فال به اسم و برعکس دگرگون

دیگیر از التفیات در صییغه را در مصیدر و تصیارین فالیی و اسیری آن  یتیوان نیوع میی هرین دعا ۀدر ادام
 ال  و  ل  ف  » :فرماید می از نرله ،مشاهده کرد

 
ف  ط  ی  نَّ الشَّ  أ ن   م  ُعُه د  ت  ان  ی  ک  اع  ط   ع  ص  م   ت  ک  ع  ا ع  گر شیطان »، «اٍ  ا پس ا
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التفیات ( هریان) «کیرد نری تو سرکشین ها را از فرمانبردارخ تو با فریب دور نکرده بود هیچ نافرمانی در برابر آ
ک  ح  ُسیب  ف  »فرمایید:  میی و نیز. بین فال "عصی" و اسم فاعل "عا " به زیبایی و موسیقی متن افزوده است ی ان   ام 

 
 
ن  ک  ب  أ ک  ر  ی  ن  ل  ام  ُما   یف   م  ط   ة  م 

 
ک  أ   اع 

 
ص   و  أ ک  ع  ش   ا ل   ُکُر ت   یع  م  ُرط  ل 

 
یا أ و  ن  یهُ ی  لَّ ت  ت  ی ت  یُتر   و   هُ ل  ل   یل  یا  ل  یف   یاص  ر  یر  یا ت  ُک ل 

هُ ج  ال  ُما   ک و منزهی»، «ت  چقدر آشکار و هویداست بزرگواریت در برخورد بیا کسیی کیه از تیو فرمیانبردارخ ییا ، پا
اطاعت کرده اسیت و بیه آن کیس  ،برایح فراهم کردخچه  آن س اسگزار کسی هستی که از. سرکشی کرده است

تغییر صییغه از افایال ( 284)هران،  «دهی می گذشت در اختیار توست مهلتاز چه  آن که نافرمان است در مورد
شیود و داللیت "أطیاع أو  میی التفات از فال بیه اسیم نامییده، ها "مطیع و عاصی" "أطاع و عصی" به اسم فاعل آن

ر عصی" بر زمان گذشته نرایانگر این است که خداوند گذشتگان را اعم از مطیع و عاصی مورد کر  خیویح قیرا
ن این امر است کیه کیر  ، مبیداده است و اسم فاعل " الرطیع و الااصی" که در واقع داللت بر ضال یا آینده دارد

گسستنی و هریشگی است و شامل ضال کسانی نیز شود کیه در ضیال  می خداوند در مورد فرمانبردار و نافرمان نا
بر ضالیت و زمیان داللیت دارد بیدون  ما ی که تنهاالتفات از فال . یا آینده چنین ویژگی دارند یا خواهند داشت

را در کنیار هیم دارد بیه ( ضالت و زمان و شفصییت) به اسم فاعل که هر سه ابااد، ونود ذات و شفصیت در آن
 . زیبایی بر استررار و زنده بودن کر  و بفشندگی و بزرگوارخ خدا براخ هرکس در هر زمان اشاره دارد

 ،بفشد می ی دلنشینآهنگ  ربتار صرفی الفاظ  رن این که به متن شیوایی و این تغییرات مونود در ساخ
 . افزاید می و به انسجا  و هراهنگی بین انزاخ آن نیز شود میباع  ایجاد پیوند میان انزاخ متن 

 التفات در حروف -هـ
 ضیروف انجیا  محیدودۀدگرگیونی در ، سیاق و بافت کال  ونیود داشیته باشیدگاه بنابر شرایط الز  که باید در 

یابد و یا ضرفی باد از ذکر آن و بیالاکس  می ضرفی به ضرف دیگر با کارکرد مشابه تغییر، شود و در این شکل می
التفیات در ضیروف ، یابد به این نوع التفات می یفزونسیقایی کال  ارزش بیانی و مو  به این ترتیبشود و  می ضذف
 (131: 1998، طبل) .شود می اطالق

خ در کال  و متن وارد شده باشد که عیالوه بیر داللیت زاید اخ از التفات در ضروف آن است که ضرف نرونه
پس از فال "هب" ضرف ، ضضرت در دعاخ هفتم. دکن می به تقویت عامل قبل کرک، آن ۀمانوخ و بار درونرای

که محلیی  تکلم وضده "خ"ضال آن که فال "هب" دو مفاولی بوده و  ریر م ،"ال " را ذکر فرموده است نر زاید
یب   و  »اسیت: دارد و "رضرة" مفاول دو  آن  رافال  از نر گرفته درواقع ضکم مفاول نفست ی ه  ین   یل  ی م  ک  ُدن  ل 

زیادت ضرف نیّر "ال " در نیایی کیه (. 94: 1385، فا ل) «و از نانب خودت رضرتی به من عطا کن» ،«ة  ر  ض  ر  
اختصیا  ، تقوییت عامیل قبیل از خیودش و دو ، نفسیت: داشته باشید اتواند دو مان می ،ذکر آن  رورتی ندارد

ونود . یابد تحقق میاختصا  و مالکیت مانوخ "هبة" براخ  ریر "خ" ، که در این فراز از دعا عامل به مارول
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 زیبا و دلنشینی در آن آهن   ربد و هم ریتم و کن می التفات در ضروف هم به پیوستگی و انسجا  متن کرک
 . به عرق ماناخ کال  گردد تونهند که باع  نلب تونه مفاطب و آفری می

 حسن االبتداء، حسن النسق و حسن الختام. 4-1-6

زیبیاتر و در ، بر گوینده شایسته است که در سه ناخ از کالمح شگفت آفرینی کند تا سفنح دلنشیین تیر”
و سو  انتهاخ کال  که آخرین چیزخ است که شینونده آن ... دو  تفلص... نفست ابتداخ کال : باشد اکرال مان

 (. 434: تا ، بیخطیب قزوینی) بندد" می و در نان و دلح نقح س ارد میرا به ضافظه 

 االبتداء حسن . 4-1-6-1

بیا شییوه اخ بیدیع و  آن است که کیال  (االقتتاو و براعة االستهاللضسن ضسن االستهالل و االبتداء )ضسن 
 . کال  ترغیب نراید شنیدن یا خواندن ادامۀ آنده را به ننگردد که شنونده یا خوازیبا آغاز 

اغلب دعاها را در صحیفۀ سجادیه با ضرد و ستایح خدا شروع کیرده سی س خواسیته و نییاز  اما  سجاد
زیبیا نشیان و ایین سیرآغاز ، تناسیب دارد کامال  لذا آغاز سفن با محتواخ درون مایه دعا  ؛خود را بیان داشته است

فرسیتد  می ارادت و ایران و توکل ضضرت به بارخ تاالی است که براخ ابراز نیاز و خواسته اش آن را پیح ۀدهند
قفلی به مثابۀ سفن ”.دکن می شنونده و خواننده این متن را به خوانح یا گوش فرادادن به ادامه دعا تشویق که چنان

بنابراین شایسته است هر قفلی با کلید خودش بیاز  ،رود می شرار کلید آن سفن به، است که سرآغاز و ابتداخ آن
 ( 75: 1426، کریری فرد) گردد"

 بینییم کیه ضضیرت کیال  را بیا ضرید و سیتایح خداونید شیروع کیرده میی به عنوان نرونه در دعیاخ نفسیت
 »فرماید:  می

 
ر  ل  أ  لَّ ُد ل  ح 

  ال  ل  ب  وَّ ه  اص  
 
هُ ب  ق   ان  ٍل ک  وَّ أ ی ال  ر  ب  اآلخ   و   ل  یوُن ب  ُکیی   رٍ آخ  هُ ا  سیتایح خیدایی را سزاسیت کیه »، «د 

 «نفستی است بدون آغازگرخ که پیح از او باشد و پایانی است بیدون پاییان بفشیی کیه پیس از او مونیود شیود
د کیه چیه چییزخ کنی می ذهن مفاطب را با این ماراخ ذهنیی درگییر ،این آغاز به ضرد خدا( 46: 1385، فا ل)

و هریین درگییرخ ذهنیی و ، به ضرد خدا شده و قرار است ضضرت چه مطلبی را ایراد فرمایید سبب ابتداخ کال 
 . انگیزد برمیکال  ضضرت  ۀمفاطب را به خواندن یا شنیدن ادام، فکرخ

 النسقحسن . 4-1-6-2

 االرتبا  و نیز تفلیص نامییده شیده اسیتضسن الترتیب و ضسن از قبیل  ،متفاوت هاخ عنواننسق به ضسن 
نسق در لغت به ماناخ ترتییب و نظیم داشیتن اسیت و تنسییق بیه مانیاخ نظیم و ترتییب (، 426: 2000، مطلوب)

کیه در ، یانیی ترتییب و انسیجا  و تناسیب بیین کلریات و انیزاخ چییزخ ،نسیقضسن و ( 425)هران،  بفشیدن
ه دعاهیاخ صیحیفۀ در هری. شیود میی اصطالو بالغت به نظم و ترتیب نیکو و متناسب انزاخ کال  و متن اطالق
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گیویی  ها از چنان تناسیب و انسیجامی برخیوردار اسیت کیه ترکیب و توالی نرالت و نیز عطن بین آن” سجادیه
عبارت سابق زمینه را براخ عبارت باد فراهم کرده و عبارت پیشین خالصه گویی است براخ این که عبارت آتی 

: پیردازیم میی ضسن نسق در کال  ضضرتبه نرونه اخ از (. 75: 1426: کریری فرد) آن را تکریل و تفسیر کند"
ر  ات  ف   ال  و  »  ح  ل 

 
ر  ل  ُمغ   ال  ت  و  ق  ل  غ  ا أ یُمی   ال  ت  و  ح  ت  ا ف  ق  ل  یسِّ ر  یا ع  ر  ل  ین   ال  ت  و  ر  س  ین  ر  ل  اص  ی ر  هییچ گشایشیگرخ » ،«ت  ل  ذ  خ 

آسان بفشی نیست آن چیه را تیو نیست براخ آن چه بستی و هیچ گره اندازخ نیست بر آن چه تو گشایی و هیچ 
ترتییب و ( 94: 1385، فا یل) «.دشوار کرده اخ و هیچ یاریگرخ نیست براخ آن کس که تو خوار و ذلیل سازخ

و نیز تناسب بین عبارات و عطن آن هیا ، مغلق و أغلقت و فتحت" مثل "فاتح و ،هراهنگی بین انزاخ نرالت
این نظم بفشی و انسجا  در کال  ضضرت این امتیاز را نسبت به . استبر هم به زیبایی وشیوایی کال  اما  افزوده 

 گیرخ صنات بالغی انجا  شده است.کار  به دارد که بدون هیچ تکلن و قصدخ نهت دیگرانکال  

 حسن الختام. 4-1-6-3

، مطلیوب) شیود میی االنتهیاء نییز از آن ییاد، نیودة القطیع، براعة الرقطع چون همضسن الفتا  که با عناوینی 
که "پایان کال  نویسنده یا سفنران یا شاعر چنان لذت بفح و نیکو باشید است عبارت از این ( 192-193: 2000

 ( 255: 1980)ضلبی،  که لذتح در گوش نان ماندگار شود"
دعاها و منانات ها را بیراخ رسیانیدن بیه اهیل دل و اصیحاب سیلوک الهیی گیردآورده  که ضضرت نا  آن از
بنابراین شگفت نیست که پایان هر سفن را به عبارتی بیاراید که کالمح در گوش نان شنوندگان مانیدگار  ،است
چنان که دعاخ نفست این کتاب را به سیتایح و ثنیاخ . باشد اثرگذارها  و به طور کامل در رفتار و سلوک آن شود

 »فرماید:  می ،خداوند متاال اختصا  داده است و دعا را با ضرد خدا آغاز کرده
 
یل   ُد ر  ح  ل  أ   ه  لَّ

یوَّ اص     ال  ل  ب 
 
یوَّ أ  ان  ٍل ک 

هُ ب  ق   دعیاخ نفسیت را بیا صیفت ، فرنیا و ابتداخ هر فراز را به ضرید خیدا پرداختیه و در ( 46: 1389، فا ل) «ل 
 إ  »است: "ضرید" براخ خداوند به پایان رسانیده 

یو   هُ نَّ  «شایسیته اسیت.او سرپرسیت وولیی سیزاوار و »، «ییٌد ر  ض   ی  ل 
اوصاف بی نظیر خداوند که به ستایح و ضرد الهی آراسیته اسیت  ۀدر این دعا پس از برشرردن هر(. 49)هران، 

وسییله ترامییت به ایین  شود و می انواع ضرد را شامل ۀد که هرکن می در خاتره براخ خداوند صفت ضرید را ذکر
 ۀسازد کیه تنهیا او شایسیت می ب را به این مسأله ماطوفو ذهن مفاط. گرداند میضرد را براخ بارخ تاالی خالص 

در هیر ضیال  و او"ضرید" صفت مشبهه است بر ثبوت این ویژگی براخ خداوند داللیت دارد چون ضرد است و 
 . مورد ثنا و ستایح است خواه با زبان باشد یا از قلب گذر کند یا با اعرال و رفتار نشان داده شود
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 موسیقی. 4-1-7

در ادب عربیی موسییقی ( 17: 1395، پورتراب) صداهاست"به وسیلۀ هنر بیان اضساسات انسانی ، موسیقی”
شود "موسیقی بیرونی هران اوزان عرو ی است کیه فقیط در شیار  می درونی تقسیم به دو نوع موسیقی بیرونی و

کلرات و طنین خیا  هیر شود و موسیقی درونی عبارت از ایقاع ضاصل از هراهنگی و نسبت ترکیبی  می یافت
کیه هیر کیال  از آواهیا و نیا  آن از( 69: 1393، خلین و هرکیاران) "اسیت ضرفی در مجاورت با ضروف دیگیر

 آواها و اصوات به ایجاد موسیقی در کال  منجیر میاناین پیوند  ،باشند می اصواتی تشکیل شده که با هم در ارتبا 
گاهانه به خالق اثر کرک( نثر-شار) هنرخعرلکرد موسیقایی آواها در کارهاخ ”.شود می گاهانه یا ناآ د تا کن می آ

ند که هر آوایی ایین ویژگیی را دارد کیه هست لذا زبان شناسان بر این باور ؛در القاخ ماناخ مورد نظرش توفیق یابد
سییدخ و ) ”.عالوه بر این از مؤلفه هاخ زیبایی شناسی نیز برخیوردار باشیند ،خا  را القا نراید یماانی و دالالت
زییرا ایین  ؛برخوردار اسیت اهریتی باالضروف از  آهن   ربدر ادب عربی ریتم و ( 30: 1394، ضانی رنبی

 .شنیدارخ متکی است تا نوشتارخ ۀتر بر پای ادبیات اعم از شار یا نثر بیح

 سجادیهموسیقی در صحیفۀ . 4-1-7-1

و ، آن ۀدعا با عاطفه و اضساس انسان سروکار مستقیم دارد خواه صاضب دعا باشد یا مفاطب دعا و یا شنوند
گر این نوع کال  خالی از روو و موسیقی باشد در پیا  رسانی و نتایج ضاصل از آن ناموفق عرل بنیابراین ، دکن می ا

عبد ، در فضاخ عواطن و اضساسات، ذیر دعا هستند"می توان گفت دو عنصر آهن  و عاطفه انزاخ ندایی ناپ
، خانجیانی) پیردازد" میی گشاید و با خیداخ خیود بیه راز و نییاز می یابد که ضتی زبان ناز می تقرب چنان آنسالک 
 ،شود می که موسیقی بیرونی به شار اختصا  دارد که بر اساس بحور عرو ی سنجیدهنا  آن اما از ،(15: 1384

کیه در صیناعات بالغیی و  برخوردار هستندکال  و متونی مثل صحیفۀ سجادیه تنها از موسیقی درونی  از این رو،
بیرخالف موسییقی بیرونیی ضاصیل و موسیقی درونیی . دکن می نناس و سجع نرود پیدا، بدیع مانوخ مانند تکرار

لص سرچشیره گرفتیه است که از یک ذات واال و ونودخ آراسته و خالص و مف ی خالصواال و اضساس ۀاندیش
نید و آن بیر اثیر ایجیاد تناسیبات کن می بح  در شگردهایی است که موسیقی کال  را افزون، بدیع مانوخ”. است

 ( 13: 1368، شریسا) وروابط مانایی خا  بین کلرات است"

 موسیقی ناشی از تکرار. 4-1-7-2

"تکیرار وسییله اخ از : گویید می چنینماهر مهدخ هالل در خصو  تأثیر تکرار در اثر ادبی و به ویژه شار 
هیا در سیبک و سییاق  وسایل تابیر است که شاعران به آن دست یازیده اند تا از خالل توالی واگگیان و تکیرار آن

: 1980، هیالل) د"کنی می موسیقاخ درونی را به شارشان بیفزایند که ذات شاعر را با هره تجربیاتح تابییر، تابیر
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یا تکرار آوا و ضرف است یا تکرار واگه و یا تکرار : سه گونه در متن و کال  نرود پیدا کندتواند به  می تکرار( 239
انشیراو آمیده  ۀبینیم و بارزترین تکیرار در سیور  می فراوانیقرآن این ویژگی را به  ۀچنان که در آیات کریر. نرله

پیس بیا  به راستی با سفتی آسانی است»(، 6-5انشراو/« )ار  ُیس   ر  ُاس  ع  ال  نَّ م  إ  ف  ، ار  ُیس   ر  ُاس  ع  ال  نَّ م  إ  »فرماید:  می که
نییز دارد کیه در را در درون خود تکرار اصیوات و ضیروف ، کامل طور به در  رن تکرار آیه «سفتی آسانی است

کیه لیذت موسییقایی در قیرآن انجامییده اسیت  آهن   یرباین تکرارها بیه ، "عین" و "سین" متجلی شده است
 . شود می باع  نذب شنونده به قرآن و بهره بردن از تاالیم و درونرایه هاخ آن ضاصل از آن

 تکرار حروف -الف
در  27از نرله ضضرت در  رن دعاخ ، در صحیفۀ سجادیه نیز تکرار آواهاخ متجلی در ضروف بسیار است

ذ  اش  و  »فرماید:  می خصو  مرزداران   ح 
 
ُه ح  ل  س  أ و   ُرس  اض  و   م  ت  ُه ز  ض  ع  ام  و   م  ت  و   ن  ُه م  ض  و سالو آنان را علییه دشیرن » ،«مت 

 «ق در امیان بیدارو انتراعشان را از آشفتگی و تفیر دشرن محفوظ بدار و کارخ ساز و سنگرشان را از ضرلۀ برا
رود و  میی بار تکرارشده کیه از ضیروف مهریوس بیه شیرار 5در این فراز از دعا ضرف "و" ( 225: 1385، فا ل)

شود مترایز به عرق و گرفایی است کیه در  می ضلق تلفظ ۀچون از میانو ، و گرفتگی استداراخ صفت خشونت 
در  رن این که موسیقی مالیم به آن . بفشد می و به مفاطب قدرت و نرأت گذارد می اثردل و اندیشه مفاطب 

 . دهد می و کال  را زیباتر نلوه بفشد می
یل  ان  و  »فرمایید:  ، مییذکیر کیردهبسییار ضیرف "سیین" را ، به هنگا  ختم قرآن 42ضضرت در  رن دعاخ   ا 

م  اللَّ  یا ف  ن  آن  ل  ر  قُ ال  
ن   سا  و  ُمون   یال  ی  ُظل  ین   م  ع  یز  ی ان  و  ط  ی  ات  الشَّ ط  یات  ال  ر  خ  س    رسیا  و  ا  س  ض  او  و 

 
یص  ن  د  ق  یام  یق  ن   ن  ا ع  ه  یا إ  ل  ی ل 

ا  ال     سا  و  اب  ض   یاص  ر 
 
ن  ل  ص  و  ال   ن  ا ع  ن  ت  س  ن  اط  ب  ی ال     ف  ف  سا  ٍة ُمف  ا آف  ر  م  ی  غ   ل  م  و قرآن را هرد  ما در تاریکی هیاخ »، «ر 

هیا بیه  ن از انتقیال آنگیا  هایریا ۀشب ها و نگهدارنده از فریب هاخ شیطان و خطر هاخ وسوسیه هیا و بازدارنید
کیه آسییب و آفتیی در زبانریان  قرار بده بدون این ن  کننده زبان هایران در برابر فرورفتن در باطلگناهان و گ

کی مهریوس اسیت( 306)هران،  «ونود داشته باشد : 1998، عبیاس) ضرف "سین" از ضروف صفیرخ و اضتکیا
رود کیه بیراخ ادا کیردن  میی  رن این که این ضرف از آواهاخ سبک یا به عبارتی از اصوات رخوه به شرار( 110

که این نا  آن از. تواند راه خروج آن از دستگاه صوتی باشد می ین منفذختر  کوچکنیازخ به فشار آوردن نیست و 
لذا در مواردخ کاربرد دارد که قصید ظرافیت و نهیان کیارخ در آن ونیود داشیته  ؛ضرف داراخ هرس خفی است

 برگونیه اخ از نگیه دارنیدگی و مففیی کیارخ داللیت مفرس" ضابس و، ضارس، واگه هاخ "مونس که چنان. باشد
صورت صفیر درون "سین" موسیقی زیبایی را به دعاخ ضضرت بفشیده و در کنار تنوین نصیبی در هر . ندکن می

 . یابد میی دلنشین و نالب تونه دست آهنگ  ربشود به  می خوانده ها آمده است و به صورت مد از آن که پس
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 تکرار واژگان -ب
یانی با تکرار  ؛موسیقایی آن استنفست ارزش : "تکرار لفظ در اثناخ متن ادبی از چند نهت اهریت دارد

 ؛دو  ارزش فنیی آن اسیت، دکن می شود که لذت شنیدارخ آن را دوچندان می ریتم و آهنگی در متن ضاصل، لفظ
و ، سیازد میی دهد که بناخ آن را محکیم تیر می تراسک و انسجامی به آن، زیرا تکرار لفظ در مقاطع مفتلن متن
د کیه بیه آن تونیه کنی می اصرار بر اندیشیه اخ شاعر یا نویسنده چون، ستسو  ارزش مانایی و ایدمولوگیک آن ا

 ( 145-144: 1395، غفورخ فر و هرکاران) خاصی دارد"
بیر  افیزون"ضرد" چندین بار به دنبال هم تکرار شیده اسیت کیه  ۀصحیفۀ سجادیه واگ  47در فرازخ از دعاخ 

بیر  به آن بفشیده است که باع  نلب نظر مفاطب و تررکز وخ موسیقایی خا  آهن   رب، زیباسازخ متن
ی»فرمایید:  میی ضضیرت. شود می مانی و مفهو  آن و تثبیت اختصا  ضرد به خداوند یح  ک  ال  ل  یُد ض  ر  یُد ر  وُ  دا  ی 

د   ک  و  ب   ب  ال  خ  دا  ر  ُد ض  ر  ح  ک  ال  ل   و   ام 
ک  ر  ا  ن  دا  ک  خ ُصن  از  ُیو  دا  ر  ُد ض  ر  ح  ک  ال  ل   و   ت  یُد ض  ر  ح  ک  ال  ل   و   ا  ز  دا  ر 

یییُد ع  ی   یل 
ک  ر     ستایح تو را سزاست ستایشی که با دوا  تو دوا  دارد و ستایح »، «امدٍ لِّ ض  د  کُ ر  ع  ض  م  دا  ر  ُد ض  ر  ح  ک  ال  ل   و  ا

ستایشیی کیه بیه میوازات  ،ستایشی که به ناودانگی نارتت ناودانه است و ستایح تو را سزاسیت ،تو را سزاست
آفرینح توست و ستایح تو را سزاست ستایشی که به خوشنودخ ات بیفزاید و ستایح تو را سزاست ستایشی که 

د که کن می "ضرد" به مفاطب تفهیم ۀتکرار واگ ( 360: 1385، فا ل) «در کنار ستایح هر ستایشگرخ قرار دارد
میم و دال" ، یانی "ضاء ،این کلره ۀو ضروف تشکیل دهند؛ هرچه ضرد و ستایح است به خداوند اختصا  دارد

کیدهرگی داراخ گرفتگی وغلظت و انقباض است که به گونه اخ مبالغه و  از سیوخ دیگیر . انجامید میی در آن تأ
هرراه با گرفتگی و انقباض مونیود در " " در میانیه و ، سی که در ضرف "و" ونود دارد در ابتداخ کلرهعرق نف

 . بفشد می به دعا ی شگفت انگیزریتر، رهاسازخ شدید در ضرف "د" در آخر کلرهانفجار و 
"نفیس" را پییاپی  و کردارهاخ پسندیده ضضیرت واگۀ مکار  االخالقدربارۀ ، از صحیفۀ سجادیه 20در دعاخ 

 : »فرماید می تکرار کرده است که گاه خداوند را از آن اراده کرده و گاه خویح را مدنظر قرار داده است
 
 مَّ ُخذ  ُه للَّ أ

ک  ف  ن  ل   ن   س  ُصه  ا ُیف  ی م  س  ف  ن   م  ن  اب  ا و  لِّ ن  س  ف  ق  ل  ُحه  ا ُیص  ی م  س  ف  ن   ی م  یال  ی ه  س  ف  ن   نَّ إ  ا ف  ل   ک 
 
ا   و  ٌة أ یت  ه  ص   هیر، بارخیدایا»، «ار 

کچه  آن خود  نگه  د براخکن می از نفسم را اصالوچه  آن د براخ خودت بگیر و هرکن می از نفسم را خالص و پا
کت بازدارخ، دار ک شونده است مگر این که تو آن را از هال "نفیس"  ۀتکیرار واگ ( 174)هریان،  «زیرا نفسم هال

آورد کیه در  میی خود با خیدا وامیی دارد و ایریان ۀونود خویح و رابطدربارۀ انسان را به تفکر ، میان خود و خدا
کت، صورت وانهادن انسان به خویح کیت ، گیذارد و در صیورت پیونید بیا خیدا میی رو به گرداب هال از ایین هال

آن در عرق  و مفهو  افزاید و مانا میموسیقی ضاصل از تکرار این کلره به تونه و عنایت شنونده . یابد می رهایی
 . دکن می نانح رسوخ
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 تکرار جمله -ج
از تکیرار واگه اسیت و دهید کیه "امیرخ هنیرخ تیر  میی عبیارات رخ ۀتکرار در متن و کال  در ضوز  ۀگاه پدید

 گذارد و در باید موسییقایی ارزش زیباشیناختی واالییی دارد" می به ناخ عریق تر خنا و دقیق آن تأثیر هکاربرد ب
 ( 20: 1396، خرقانی)

و اهیل  در صحیفۀ سجادیه به وفور عبارت سال  و درود بیر پییامبر گرامیی در دعاهاخ اما  سجاد
گرچه دعا به خود و  ۀچنان که در خطب. شده استبیتح در  رن نرالت دیگر تکرار  پنجم این اتفاق افتاده و ا
یه  اما تکرار عبیارت " ،والیت مدارانح اختصا  یافته است یٍد و  آل  رَّ یی ُمح  ل  یلِّ ع  " در انتهیاخ هیر فیراز از دعیا ص 

کر  ،نرایانگر عد  تررکز بر خود و اصحابح بوده هییچ شیرارد و  میی مقد را بر خود  در هر ضال رسول ا
آن ضضیرت سرتاسیر ایین دعیا را  اهل بیت و صلوات بر رسول. کند نری ذکر صلوات را فراموش گاه

به هم پیوسته و آهنی   ها را آن، اتصال بین انزاخ دعا ۀضلقبه منزلۀ تحت الشااع خود قرار داده است چنان که 
فاصلی به منزلۀ ن عبارت دعایی بین هر فراز از طرف دیگر ای. ورانی و تکرارخ در دعا آفریده استو موسیقی د

. رود می ها انجامیده است که خود از ارکان زیبایی و آهنگین شدن دعا به شرار الفتا " آنضسن واقع شده که به "
گر مطابق آرایه هاخ بالغی در ادبیات فارسی قضاوت کنیم در ضکم ترنیع بند  . باشد می و ا

 موسیقی ناشی از جناس. 4-1-7-3

در لغت به ماناخ آوردن هم ننس یا مانند و شیبیه چییزخ کیردن . رود می از محسنات لفظی به شرار نناس
ننیاس از ( 413: 1358 )هاشیری، "مانیا اسیتهیا در  است و در اصطالو "تشابه دو لفظ در گفتار و اختالف آن

اصیلی ننیاس در هیم ننسیی ارزش ”.عناصر موسییقی آفیرین در کیال  اسیت زیباترین آرابه هاخ لفظی و ۀنرل
خیود ، چیون موسییقی، ... دکنی می ضروف دو کلره است که شار را موسیقایی تر و نثر را منسیجم تیر و آهنگیین

، اشیرف زاده) بفشید" میی ر در ناخ خود بنشیند این موسیقی را شدتگتناسب و تکرار اصوات است و نناس ا 
1384 :50 .) 

یانی هرسانی دو لفظ در ظاهر با مانیاخ  ،نناس تا . و ناقص( کامل) تا : اصلی است ۀنناس داراخ دو گون
، زایید ماننید ،اما نناس ناقص با عنایت به تغییر یا افزایح و کیاهح ضیروف داراخ انیواع متایدد اسیت. مفتلن

 (. نقطه) مقلوب و خط، مزدوج، فمحر، مرکب، اشتقاق، مضارع، الضق
 ( کامل) جناس تام -الف

، نوع ضروف: در چهار چیز با هم اتفاق دارند، متجانس در کنار اختالف در مانی ۀ"دو واگ  در این نوع نناس
 ( 413: 1358 )هاشری، ضرکات و سکنات و ترتیب"، عدد
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در وداع ماه رمضان و توصین این ماه مبارک بیه  اما  45نرونه اخ از این نوع نناس در فرازخ از دعاخ 
 »است: که فرموده نا  آن خورد می چشم

 
ل  ال  لسَّ أ   لِّ کُ  ن  م   و  ٍر هُ ه  ش   ن  ک  م  ی  ُ  ع 

 
یأ ی رٍ م  درود بیر تیو بیه عنیوان »، « ٌ ال  س 

"السیال " در ابتیداخ نرلیه و  دو واگۀ(. 335: 1385، فا یل) «ماهی که هره امیورش سیالمتی و راضتیی اسیت
ک دارند اما داراخ بار مانایی متفاوت از  در ایین فیراز از . باشیند هم می"سال " در انتهاخ آن گرچه در لفظ اشترا

ک . در" استاره کرد و آن "رّد الاجز علی الصتوان به زیبایی دیگرخ نیز اش می ،بر نناس کامل افزوندعا  اشیترا
لفظی آغاز و پایان کال  نشان از کرال مهارت و زیبایی روو و نان صاضب کال  دارد و ضضیرت بیه نیکیی ایین 

 . اب صحیفه عر ه داشته استکتدعاهاخ  ۀزیبایی را در واگه واگ 
 جناس ناقص -ب

شود که بیه دلییل  ییق مجیال ایین  می از گونه هاخ مفتلن نناس ناقص شواهدخ در صحیفۀ سجادیه یافت
 :شود می پرداخته پژوهح تنها به برخی از انواع آن در  رن شاهد مثال هاخ این کتاب ارزشرند

گر اختالف در دو لفظ : آن با نناس مضارع گوید سیوطی در تارین نناس الضق و تفاوت :جناس الحقـ  ا
 الضیق اسیت، بین ضروفی باشد که متقارب الرفرج باشند نناس از نوع مضیارع و در غییر ایین صیورت ننیاس

( 27: 1385، وضییدیان کامییار) نناس با اختالف ضرف نیز گفته انید، به این نوع نناس(. 285: 2000، مطلوب)
 (. 31: 1367، تجلیل) شود می ع هم خواندهرطف یا مچنان که به نناس مطر

ر  ار  و  »است: نرونه اخ از نناس الضق آمده  53در دعاخ  ش   یف   ین  ض  ش  و   خر  ض  و مرا در ضشر و نشر  »، «خر  ن 
 بیه کیال  زیبیایی خیا ، تناوب کاربست دو لفظ شبیه به هم(. 424: 1385، فا ل) «مورد رضرت خود قرار بده

"ضشییر و نشییر"  ۀو اخییتالف ضییرف اول در دو واگ . سییازد مییی بفشیییده کییه نظییر مفاطییب را بییه خییود ماطییوف
کیه در کنیار فایل "ارضیم" و برخیوردارخ از اصیوات سیبک در داده اسیت به میتن  ی دلنشین و بدیعآهنگ  رب

بیودن آواخ "ش"  ر رن این که پی، دکن می ابتداخ کلرات به نوعی اضساس راضتی و امنیت را به مفاطب منتقل
 ۀدو کلره به ارزش و اهریت روز قیامیت و قضیایاخ مربیو  بیه آن از نرلیه انتریاع و گردهریایی هری ۀدر میان

 ،مفلوقات در آن زمان اشاره دارد و ضرف "ر" نیز بر بقا و تداو  آن زمان و نیز ضاالت و صیفات آن داللیت دارد
شیود و  میی ت و مالیریت برخیوردارکون میاقبلح از رقیت ولی به دلیل سچرا که ضرف "ر" از ضروف تففیم اس

 . دکن می نوعی اضساس آرامح به شنونده القا
گر در یک کلره متجانس :زاید جناسـ  پیس . اسیت زایید دیگر باشد نناس از نیوع تر از کلرۀ ضرفی بیح، ا
 (. 384: 1388، الرازخ قیس) "آن است که کلره متجانس از دیگرخ به ضرفی زیادت باشد" زاید نناس

یت  ل  ا ب  ذ  إ  »فرمایید:  میی کیه ضضیرتنیا  آن باشیند میی زاید و راق" داراخ نناس "تراقی ۀدو واگ  42در دعاخ   غ 
ن  ق   و   یاق  ر  وُس التَّ ُف النُّ  ، فا یل) که به ضال اضتضار افتند و گفتیه شیود چیه کسیی برتیر اسیت"گاه  آن»، «اٍق ر   یل  م 
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و با  شود میزیادت ضروف "تاء و یاء" در لفظ "تراقی" باع  نلب تونه شنونده و تررکز وخ به آن ( 307: 1385
و . بیازمی دارد او را از دنیاپرستی و غفلت از آخیرت، یادآورخ رسیدن نان به ضلق و نزدیکی خروج روو از بدن

در غلیظی را به کال  بفشیده و موسیقی خشن و  ،شود می ونود ضرف "قاف" در دو لفظ که با انفجار و شدت ادا
گاهی مفاطب  فرنا   .شود می و پیا  دعا به خوبی منتقل انجامد میبه هشیارخ و بیدارخ و آ
ایین گونیه از (. 389: تیا بی، خطیب قزوینیی) آن است که اشتقاق میان دو واگه را گرد آورد :جناس اشتقاقـ 

 (. 269: 2000، مطلوب) نناس به اقتضاب و مقتضب نیز نامیده شده است
ع  ان  و  »است: صحیفۀ سجادیه آمده  47در فرازخ از دعاخ  ن  ی  ال  ل   ر  ف  ال  ی و  غ  ة  الدَّ و   اف  ا  حَّ و   اة  اف  ُرا  ال  و   ع  یو   ة  الصِّ  ة  ا  السَّ

ر  و    الطُّ
 
ة  اف  ا  ال  و   ة  ین  ن  أ  و  ... ی 

 
م  ت  أ ک  ا  ن  ی إ  ل   ر   إ   ام 

ل  ان  و   ین  ر  ا  ُرن  ُر ال  ی  خ   ک  نَّ یت  اب   ة  ر  ُار  ال  و   جِّ ح  ی ال  خ ف  ر  ی  ُعر  اق  ب   ا  یک  ن  اء  و  غ  ، «ه 
کدامنی و رفاه و دورخ از بدخ و تندرستی و آرامح و سالمتی را براخ من نرع کن» و بفششیت ... و بی نیازخ و پا

خشنودخ خیودت در راه  و بقیه عرر  را در ضج وانب و ضج عرره، را برایم کامل گردان زیرا تو بهترین بفشندگانی
واگگان "ماافاة و عافیة" و "إناا  و منارین" و "ُعرر و ُعررة" دو به دو با هیم داراخ ننیاس (. 370)هران،  «قرار ده

کیدتناوب و توالی این الفاظ هم بر ؛ اشتقاق هستند ها داللت دارد و هم به آفیرینح موسییقی و آهنگیین  ماانی آن تأ
 . سازد می ر الفاظ را در ذهن و اندیشه مفاطب نارخت که هرچه بیح گشتهشدن کال  منجر 

 موسیقی ناشی از سجع. 4-1-7-4

. دارد سیزا نقشیی بهسجع از فنون بالغی و ادبی ماروف در ادبیات عربی است که در آهنگین کردن متون نثرخ 
: بیی تیا، تفتیازانی) هراهنگی فاصله ها از یک نثر بر یک ضرف واضد"»است: تارین کرده  این گونهتفتازانی آن را 

 (. 393تا:  بی، خطیب قزوینی) قافیه در شار دانسته استبه منزلۀ و قزوینی سجع در نثر را ( 210
 : سجع بر سه گونه است

 (  209: 1980)ضلبی، ( روخ) و ضرف آخر( هجا) هرانندخ واگه هاخ آخر نرالت از نظر وزن :سجع متوازی -الف
سراسر و یم که ضضرت به مارفی خدایی پرداخته کن می منانات هایی مشاهدهانواع سجع را به ویژه در دعا و 

 . شود می شاهد مثال بسندها براخ هر نوع از سجع تنها به یک لذ ؛گرفته است ونودش را زیبایی فرا
یٍد و  رَّ ی ُمح  ل  لِّ ع  ص  و  »است: آمده  32در انتهاخ دعاخ  یل  ... هآل  یق  ن  ی   وة  ال  ص  یط  یُیح   ال  ا و  ُده  د  ُع م  یی ع  ی، اُده  د  ص  وة  ل  ص 

ش   ُن ال  ت  ر  اء  و  و  ه  ح  ُ ت   ل 
تح سی رخ الینقطیع باشید و مید و بر محرد و خاندانح درودخ بفرسیت کیه»، «اء  ر  السَّ ض  و  ر   اص  

( 261: 1385، فا یل) «ر کنیدلبرییز سیاخته و زمیین و آسیران را پیدرودخ که فضیا را ، تادادش به شرارش درنیاید
د و شنونده نیز آخرین مقاطع کیال  را بیه گیوش کن می انتهاخ نرالت و عبارات پیا  نهایی را به مفاطب القا ماروال  

پییا  ، کیال  عیالوه بیر موسییقایی کیردن آن ۀلذا آراسیتن خاتری ؛گردد می ها در ذهن او نارخ س ارد و تا مدت می دل
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این بفح از دعا ختم عبارات به "میددها و عیددها" و در . دکن می تر به مفاطب منتقل مونود در آن را بهتر و سریع
 . هرفوانی دارند به سجع متوازخ آراسته شده است روخنیز "الهواء و السراء" که هم در وزن و هم در ضرف 

"آن است که دو فاصله در وزن با هم اختالف داشته باشند و در ضرف آخیر بیا هیم متفیق  :مطرفسجع  -ب
 (. 422: 1358 )هاشری، باشند"

ل   و  »فرماید:  می ضضرت 20در مقطع آخر دعاخ  هِّ یإ   س  یر   وغ  ُلیی بُ ل  ک  ُسیُبل     ین   ی و  ا س ّ ی ض   ر  ی ن  ف 
 
یییع  أ ی ال  و  ض 

لی ر  ، فا یل) «یکیو بیدارو راه هاخ مرا در رسیدن به خشنودیت هروار گیردان و در هریه ضیاالت کیار  را ن»، «ع 
گرچه ضرف آخر دو واگه "سبلی و عرلی" موافق (. 175: 1385 ها متفاوت  اما وزن و هجاخ آن یکدیگر هستندا

در "عرلی" پس از دو ضرکت سنگین  ک و متوالی فتحهاین فراز از دعا ونود دو ضرکت سبالبته در . از هم است
د و مانند زیر و بیم کن می آرامح و راضتی پس از شدت و سفتی را به مفاطب منتقل، در "سبلی" و متوالی  ره

 . براخ شنونده دلنشین و لذت بفح است نراید و میآالت موسیقی عرل 
 "آن است که واگه هاخ دو پاره یا چند پاره در وزن و ضروف آخر با هم توافق داشته باشیند" :سجع مرصع -ج

 (. 422: 1358 )هاشری،
و  ی  »است: آمده  16در دعاخ  ف  ث  کُ ا غ  اخ فریادرس هر بی ییاور »، «یدٍ ر  اٍج ط  ت  لِّ ُمح  ُضد  کُ ع   ای  و   یدٍ ر  وٍل ف  ُذ لِّ م 

 ۀدر ایین دو عبیارت هیر واگه اخ در مقابیل قرینی( 145: 1385، فا یل) »تنها و اخ یاریگر هر نیازمند رانده شده
و . دباش می "محتاج" در مقتبل "مفذول" و "طرید" ماادل "فرید"، خود قرار گرفته است "عضد" در برابر "غوث"

این تقارن دو به دوخ واگگان کال  را آهنگین ساخته و به انسجا  و هراهنگی بین انزاخ نریالت کریک کیرده 
ک این کلرات متقارن و متقابل در گوش شنونده اثرخ غیرقابل انکیار در فهیم و ضفیظ  به این ترتیباست و  پژوا

به سبب نذابیتح آن را به صورت مسترر با خیود ، مدار زیرا انسان با شنیدن کال  ریت ؛ها دارد و مفهو  آن امان
زنیدگی و  د و این تکرار مسترر در اندیشه و تأمل در ماناخ واگگان مؤثر است کیه چیه بسیاکن می زمزمه و تکرار

 . سلوک انسان را دگرگون کند
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 نتیجه گیری
هاخ آن است و دعا شناسی ییدیده شده است زیبا تر کم چه از صحیفۀ سجادیه از دیده ها پنهان مانده و آن -1

تربیتیی نگریسیته -یک کتاب دعا و منانات به این اثر ارزشیرند اخالقیی سبب است که هراره به دیدبه آن  این
 ؛شده و از سیرا و برنستگی هاخ ادبی آن غفلت شده است

از ویژگی هاخ این کتاب گرانسن  زیباسازخ هدفرند با بهره گیرخ از آرایه هاخ بالغی و بیانی اسیت و  -2
ضسن االبتداء، ، التفات، کنایه و مجاز، استااره، مانند تشبیه ،آرایه هاخ بیانی شناسی، مصادیق زیباییدر این راه از 

از ایین گونیه هیاخ بییانی بیراخ  کیه امیا چنیان . استفاده شیده اسیتو موسیقی  ضسن النسق و ضسن الفتا 
کیدمحسوس و ملروس نشان دادن ماقوالت و نزدیک ساختن ماانی به ذهن مفاطب و  بر امیور میوردنظر بیه  تأ

 ؛گونه اخ هنرمندانه بهره برده است
 ،به قصد تزیین و آراستن کال  به انیواع صینایع بییانی نیسیت زیبایی هاخ بیانی در صحیفۀ سجادیه صرفا   -3

بلکه هدف واالخ این کتاب هدایت در مسیر تاالیم دینی و اخالقیی در اسیلوبی زیبیا و دلنشیین اسیت تیا هرچیه 
شناسیی را در دعاهیاخ امیا   ییزیبیاچیه  آن و. باشد و به غایت نهایی دسیت یابید اثرگذارتر در ذهن مفاطب  بیح

اسیتفاده از محسینات لفظیی و  تنهیان است نیه ابفشد اثربفشی هاخ مانوخ و عرفانی آن به مفاطب می محوریت
 ؛مانوخ
 ؛اخالقی و هنرخ را در کنار هم گرد آورده است-زیباسازخ درصحیفۀ سجادیه دو ننبه و عرلکرد دینی -4
قرامت آن هیا نییز  ، طریقۀکه آفاق تابیرخ دعاها و منانات ها در صحیفۀ سجادیه متفاوت استنا  آن از -5

 آهن  و موسیقی خا ، آوا، روش قرامت، ه اخ که هر یک از دعاها در افق خا  خودبا هم تفاوت دارد به گون
 ؛ستا که این موسیقی و ریتم نیز به نوبه خود گویاخ درونرایه و پیا  رسان دعاها. نراید می طلب را

کت زیباسازخ هنرخ از روو و ضر  ۀآموزه ها و مفاهیم ذهنی و انتزاعی مونود در صحیفۀ سجادیه در سای -6
ویژه برخوردار شده است به گونه اخ که با نواخ دلنشین خیود و نییز انسیجا   یآهنگ  ربو پویایی و موسیقی و 

سازد و به نهت برقرارخ ارتبا  روضی و ذهنیی بیا پییا  هیاخ  می نظر مفاطب را ماطوف به خود، مونود در متن
 . گیرد می محسوس به کارها را در زندگی خود به صورت ملروس و  آن، نهفته در وراخ الفاظ
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