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چکیده
لحاظ سبک  و اسببو     به )ع( های امام سجاد ، نیایش)ع( معصومینجامانده از  در میان آثار به

ای از ادبیبات موسبوم    ا ارائه کتا  صحیفه، با  تازهبیان از دیگر آثار متمایز است. امام سجاد ب

های برجسته و زیکای متون عرببی ببه ابمار     به اد  دعا را گشودند که به لحاظ ادبی از نمونه

که در این کتا  آمده، تصویرهای هنری زیکبایی را ببه    ییها ها و کنایه ، استعارهها رود. تشکیه می

رز این صنایع ادببی نبزد آن رتبرت اسبت. هم نبین      است که نشانگر اهمیت با ارمغان آورده

استعمال برخی صنایع بدیعی ازجمبه سجع، جناس، رسن نسب  و... نبوعی ایعباع و موسبیعی     

 افزاید. ازپیش به زیکایی متن و تأثیر آن بر مخاطب می است که بیش درونی به کالم امام بخشیده

ابناختی ایبن صبنایع در     تحبیب  زیکبایی   این معاله در پی آن است تا با رویکرد بالغی به نعد و

صحیفه سجادیه بپردازد. روش کار در این پژوهش، توصبیفی ب تحبیببی     25و  24، 23دعاهای 

های زیکبایی صبنایع بیبانی و برخبی از صبنایع       است و درصدد است تا به تحبی  و تکیین جبوه

 بدیعی بپردازد که در تولید موسیعی درونی متن مؤثرند.

 
 

بیان و بدیع.؛ موسیعی درونی؛ تصویر هنری؛ صحیفه سجادیه؛ اناسی زیکایی:اهکلیدواژه
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مقدمه .1
ای هستند که هدف اصبی آنهبا تربیبت، پبرورش روو، و هبدایت اسبت و       متون ویژه دینی، متون
کنند، از سازوکارهای متون ادبی و ساختارهای زببانی و   رال که بر عنصر ععالنیت تکیه می درعین

توان گفت  رو می ازاین؛ گیرند تا اور و عاطفه را در مخاطب برانگیزند یز بهره مین گوناگون هنری

ی از هنرهای ادبی را در خبود دارنبد و ببه همبین دلیب       ا مایه این متون هم ون سایر آثار ادبی بن

ْ»نشبین عکبارت     وقتی عر  بادیه»است که  ْاْ ْؤْ ْ ْدَعْ فَاص  و را ابنید ببه سبجده افتباد      (94)حجْر ْْ«َمرْؤِبم

 (.28  1988)سید محمد عمار، « گفت  به خدا قسم به خاطر فصارت و زیکایی آن به خاک افتادم

صحیفه سجادیه نیز از همین سازوکارهای هنری برای غنا بخشیدن به الفباظ و معبانی خبود    
بهره بُرده تا از این طری  بر اور و هیجان مخاطب بیفزاید و روو وی را مسبخر خبود سبازد.    

خت العرآن، انجی  اه  بیت و زبور أُ»هایی هم ون  در میان سایر متون دینی با عنوان این اثر که

ربال کبه    درعبین  ،(18  15تبا، ج  / طهرانی، ببی 100و  51  1، ج1409مدنی، ) است مبعب اده «آل محمد
اثبری دعببایی و روایببی اسبت، بسببیاری از جوانببب هنرهببای زببانی و ادبببی را در خببود گببرد    

ابناختی تصباویر هنبری و     های زیکایی رو این پژوهش در پی آن است تا جنکه است. ازاین آورده
 هایی موسیعایی آن را برجسته کند. جبوه
 

 . ضرورت پژوهش1-1
اناختی صحیفه سجادیه باید اذعان کبرد کبه زببان ببیب       درباره اهمیت و ارزش هنری و زیکایی

سخن در برابر این اثر سبر ببه    ای است که جادوگران عرصه صحیفه و ارزش هنری آن به گونه

  1، ج1409)مبدنی،  نبد  ا سجده فرود آورده و بزرگان سخنوری در برابر آن ارساس ناتوانی کبرده 

چراکبه  ؛ داننبد  های آسمانی می و برخی پا را از این فراتر گذااته و آن را در زمرة کتا  (52-51

بوم الهی و معبارف یعینبی   در عین برخورداری از رسن بالغت و کمال فصارت، دربردارندة ع
 (.268  1، ج1988)اُکّر، کند  است و در مسیر آنها ررکت می

ببا دعاهبای خبویش در پبی رهکبری و هبدایت جامعبه ببوده، از          )ع( ازآنجاکه امام سبجاد 

تصویرپردازی به عنوان سبازوکاری ببرای تکیبین مفباهیم تربیتبی و ععالنبی و تأثیرگبذاری در        

های این اثر را آابکار   هایی، زیکایی طبکد تا با انجام پژوهش راین میبناب؛ است مخاطب بهره برده
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هبایی از هنرهبای زیکبای ایبن اثبر الهبی پرداختبه تبا          کرد. این امر ما را بر آن داات تا به جنکه
 اود. اثر در میان جامعه دانشگاهی اناختهاناختی این  های هنری و زیکایی ازپیش، نشانه بیش

 

.پیشینهپژوهش2-1
ایگاه واالی صحیفه سجادیه در میان سایر آثار اسالمی و اسبو  زیکا و فنی آن سکب ابده از  ج

تبوان ببه    از این میبان مبی  ؛ های درخوری پیرامون این اثر نگااته اود ها و پژوهش دیرباز ارو

 های زیر اااره کرد  پژوهش
یه،زیباتریناثـرتجلیصورخیالدرصحیفهسجاد»(، 1390مجتکی ترکااوند، )؛ رسولی، رجت

 ؛3فصبنامه ادبیات و هنر دینی، پژوهشگاه عبوم و فرهنگ اسالمی، اماره  ،«دعاییشیعه

، نشریه «نیایشدومصحیفهسجادیهوتلمیحاتقرآنیونکاتبالغیآن(، 1384تجبی ، جبی ، )

 ؛9اماره  سفینه،

 ،«یدرصـحیفهسـجادیههـایبـدیعآرایه»(، 1387صدیعه مظفری )؛ الرسول، سید محمدرضا ابن
 ؛9، سال 17نامه، اماره  کاوش

، 53، ابماره  ةمشْاافصببنامه  ،«نکاتبالغیدرصحیفهسـجادیه»(، 1375فرد، غالمرضا، ) کریمی

 ؛زمستان

 دانشگاه اهید بهشتی.نامه در  پایانادبالسجاد،، ترکااوند، مجتکی

ببی در ایجباد فتبایی    ها ببدون توجبه ببه ارزش هنبری صبنایع اد      گفتنی است این پژوهش

موسیعایی و تصویرهای هنری، تنها برخی از صنایع ادبی صبحیفه را بررسبی کبرده، امبا ببه آن      
 اند. ای نکرده اااره

 

هایپژوهشهاوفرضیه.پرسش3-1
 کبه  اسبت  نیب ا گرفتبه،  قبرار  مبا  بحب   محور و رو هستیم با آن روبه جستار نیا در سؤالی که

متن صحیفه سجادیه کدامند و چه عوامبی سکب تأثیرگبذاری آنهبا    اناختی در های زیکایی مؤلفه

 اود؟ بر خواننده می

یة موردنظر نیز این است که متون ادبی برخالف متون عبمی، هدفشان تنها العای پیام به فرض
مخاطب نیست، ببکه هدف اصبی آنها تأثیرگذاری بر او و روو و فکر او را تحت سیطره خبود  
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ترین عناصر هنری هم ون، تصبویر،   رو برای رسیدن به این هدف، از مهم نازای؛ درآوردن است

کنند. این امر در کتا  صحیفه سجادیه  نمایی و... استفاده می بخشی، بزرگ آهنگ، تخیی ، تجسم

 روانی مشخص است. به

 

.روشپژوهش4-1
تیم و ببدیهی  های هنری صحیفه سبجادیه هسب   ای از زیکایی ما در این معاله درصدد تکیین گواه

است که پرداختن به همه جوانب زیکای صحیفه سجادیه نیاز ببه نگبارش چنبدین جببد کتبا       

ایم و با توجبه ببه    به همین دلی ، سه دعا از این اثر اریف را به عنوان نمونه انتخا  کرده؛ دارد

 زیم.پردا آنها به بررسی هنر امام سجاد در دو بُعد تصویرهای هنری و زیکایی موسیعایی می
ایوة انجام پژوهش توصیفی ب تحبیبی است. ابتدای امر نگاهی به ادبیات و اسبو  صبحیفه   

کنبیم و   ای به موضبوع و متبمون دعاهبای مبوردنظر مبی      سجادیه خواهیم داات. سپس اااره

سرانجام به تحبی  عناصر بیبانی تصبویرهای هنبری و عناصبر ببدیعی مبؤثر در ایجباد فتبای         
 پردازیم. میموسیعایی و ایعاع متن 

 

دعاوچگونگینگارشآندرصحیفهسجادیه.2
دعا نوعی کنش یا رفتار وجدانی در پیشگاه خداوند ببندمرتکه است و از این جهبت کبه یب     »

زیرا دعا تصویرگر ی  ؛ تجربه روانی و درونی است، با دیگر انواع هنرهای زبانی اختالف دارد
ی کبه در ایبن تجرببه    ا سطه در ارتکبا  اسبت. نکتبه   تجربه درونی است که با خداوند، بدون وا

یبری  گ یبری گوینبدة آن نیسبت، ببکبه تبابع جهبت      گ روانی وجود دارد این است که تابع جهت

یری تجربه روانبی  گ ار اک د اریعت است. به عکارت دیگر این اریعت اسالمی است که عهده
و ر ازاین؛ کبمات به زبان بیاورد وسیبة هد تا آن را بهد است و آن را به اخص دعاکننده ارائه می

گویی این کبمات دستاورد اوست رال آنکه کبمات دعا نتیجه ایبن تجرببه روانبی و ارساسبی     

 (.170  1992)بستانی، « است بوده

اود و این تمایز در این است که دعا  از اینجاست که دعا از دیگر تعکیرهای هنری متمایز می

گونه که در خطکبه، رسباله، و دیگبر     یافته به اخص، آن تعالی  تجربه درونی است، نه افکار ان

انبد،   دار فرایند انتعال موضوعات فکبری  زیرا این فنون ادبی عهده؛ اود فنون ادبی منثور دیده می
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اما دعا آفریننده رالت درونی در فرایند توجه به سوی خداست. در نتیجة این تمایز و تفباوت،  
 فنون هنری متفاوت خواهد بود. ساختار و اسبو  آن نیز از دیگر

کبارگیری اببزار کبار     ساختار هنری دعا، مطاب  با اصولی که بدان اااره کردیم و نیبز ببا ببه   »

هرچند ممکن اسبت در برخبی از   ؛ گیرد هنری هم ون، تصویر، ایعاع، عاطفه و تخی  اک  می

جدانی، ایعاع و تصویر های تجربه و های یاداده خود را نشان دهد، اما جنکه دعاها یکی از جنکه
د که در همه دعاها خواه دعای فبردی باابد یبا اجتمباعی،     نده محور اساسی دعا را تشکی  می

 (.171  همان)« وجود دارد

ای صبحیفه سبجادیه   هب  ی که در سراسر نیبایش ا افزون بر این عناصر هنری، برجستگی ویژه

و ثنای خدا همراه با تجبیب  و   هد، رمدد اود و مکدأ و معصود دعاها را تشکی  می مشاهده می
توصیفی است از ذات الیزال در باالترین سطحی که فعط از وربی قرآنبی الهبام    ؛ تسکیح اوست

وان در همان دعای آغازین صحیفه مشاهده کرد. این دعا با ت روانی می است. این امر را به گرفته
ْدْؤ  قرآن کریم با آیة اریفهکه  ود، چنانا تأسّی از قرآن کریم با رمد و ثنای الهی آغاز می م  َْمْاْلَ  ْلِلم

 هد.د تعالی اختصاص می تمام رمد و ثنا را به ذات باری (،1  الفاحتة)ْال عاَلممیََْْرب ْم

پردازد، از ادت ابوق   هم نین هنگامی که امام سجاد به ذکر صفات معشوق ازلی خود می

ازد. سب  ر ببر رتبرتش مبی   ش تمام صفات نی  و پسبندیده را محصبو  ا و عالقه به ذات قدسی

اسبو  رصر صفات نی  به خداوند در صحیفه بسیار اایع است. برای مثبال، امبام سبجاد در    
دعا برای مرزداران، وردانیت را به اش طری  )أنّ، ضمیر فص ، جمبه اسمیه، رصر به نفبی و  

ْأَنْ َ ْالَِلْؤ» ردانبد  گ استثنا، لفظ وَرْدَکَ، نفی جنس( محصور در خداوند می ََ ََْ مََلْأَنْ َ ْأَنَْ ْالَْامإََْلْ ملَْ
ََْ َْل ََ َدَكََْلَْشرمی  (.27)صحیفة سجادیه، دعای  «َوح 

 «.همتا هستی یگانه و بی؛ تو خدایی هستی که جز تو خدایی نیست»
؛ ورزد آید فعط بر صفت بندگی خبویش تأکیبد مبی    اما آنگاه که درصدد معرفی خویش برمی

نبد و  ک پی ذکبر مبی   رد ین صفت است به صورت ناخودآگاه و پیرو کبماتی را که دال بر ا ازاین
گبویی امبام در اثبر ارسباس     ؛ ودا این امر غالکاً به هنگام فروتنی در پیشگاه خداوند رادث می

ضعف در پیشگاه خال  هستی توان سخن گفتن را ندارد، جز تکبرار برخبی کبمبات متبرادف      

ُْم»  َْ ُمیؤْال مؤك  ْ ْ ْدؤَكْال ممك  ََ لْؤفَِْمن م ْ َْ جم ْال مؤك  َْامم ؤ  ُ ُمْْلؤْا ُمْلؤْال َم مْیؤْال َف ْاْلَ  ْالَضْرمیرؤ )صببحیفة سببجادیه،  «یؤْالَضْْعمُ ؤ

 (.21دعای 

من بنده مسکین، بینوا، نباتوان، ببدرال و مسبتمند، رعیبرا خبوار، فعیبر ترسبیده و ببه تبو          »
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 «.آورنده هستم پناه

اصبرار و الحباو در اعتبراف یبا      )ع( ای اسببوبی کبالم امبام سبجاد    هب  یکی دیگر از ویژگی

ای خویش است. این ویژگی ریشه در رعیعبت دعبا و فرهنبگ بیبان آن دارد و از آن     ه خواسته

 ود.ا وفور دیده می زیرا در تعالیم اسالمی ایعه به؛ جدا نیست

رپییکمضمونیاعبارتدریکفقـرهیـافقـراتمتعـدددردرازاسلوبیتکرارپی

است.برایمثال،سیدالساجدیندردعـایویژگیزباندعانهفتهصحیفهسجادیهدرهمین

ََلَْ ْمؤََمْد ْوَْ  »نـدکوسومبهپیشگاهخداوندعرضمـیبیست ْ َم ْوَْْالَل ؤَََّْْصِّْ م ََ ْوَْْآلْم ََافمُ َْ ِْم ْ ْأَل ْمك 
ََ ْوَْ ََافمَُ  ََ ْوََْْجل مل ِم ْ ِ م ْبمَعافمُ م ََ ْوََْْحص م ِم ْبمَعافمُ م رمم  ََ ْوََْأَْْأك  ََ ْوَْْغ ِمِم ْبمَعافمُ مْ ََلَْ ْبمَعافمُ مْ ْ  ْ ْلْم َْْ َصَْد  ْ َهْ

ْوَْ ََ ََ ْوَََْْافمُ َْ ََافمُ َْْ ِْم ْ ََ ْوَْْأَف رمش  ََافمُ َْ ْلمْْ ْ  ْ ْلم ْبَُِمْ ْوََْْأص   ْ اْوَََْْل ْؤَفْْر م نُ  ْفمْ ْالْْدو ََ ََافمُ مْْ َْرةْمْبََْیْ خم صببحیفة )« اْل 

 (.23سجادیه، دعای 
د بفرست و لکاس عافیت و تندرسبتی را ببر مبن بپوابان و ببا      خدایا بر محمد و آل او درو»

عافیتت مرا در پواش خود قرار ده و با عافیتت مرا مصون و محفوظ گردان و ببا عافیتبت مبرا    
نیاز کن و با عافیتت بر من تصدق نما و عافیتت را بر من بکخش و  اکرام کن و با عافیتت مرا بی

ا بر من اایسته گبردان و در دنیبا و آخبرت ببین مبن و      عافیتت را بر من بگستران و عافیتت ر
 «.عافیتت جدایی مینداز

ِْم » ِْ م ، َجل مل ِمْ ، أَل ْمك  ِمْ ، َحص م رمم  ببه کبار    َافُْةو همه افعبال دیگبری کبه در کنبار وا ه      ،أَغ ِمِمْ ، َأك 

کبرار،  نند و هدف از این ترادف و تک اند، از ی  چیز که همان طبب عافیت است، تعکیر می رفته
 (.309-310، 2007)مغنیه،  «تترع و اصرار در اجابت درخواست است



صحیفهسجادیه25و23،24نگاهیبهموضوعاتومضامیندعاهای.3
جاآوردن اکرا آن است. این دعا از هشبت فعبره تشبکی      وسوم درباره عافیت و به دعای بیست

ی است. فعبره سبوم دربباره درخواسبت     طبک اود که فعرة نخست و دوم کامالً درباره عافیت می

صحت و سالمت دین، جسم و قبب و فعرة چهارم درباره درخواسبت توفیب  رب  و عمبره و     

درخواست درود و ررمت بر پیامکر است. فعره پنجم درخواست از خدا برای توفی  در اکر و 

 ای اوست.ه سپاس از خدا و فعرات پایانی درباره پناه بردن به خدا از ارّ ایطان و ریبه

اود که همه فعرات ب با اخبتالف در تعبابیر ب      وچهارم از پانزده فعره تشکی  می دعای بیست
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رول موضوع دعا برای والدین است و سرانجام با درخواست از خداوند مکنبی ببر اینکبه امبام     
 رسد. اش در بهشت گرد هم جمع اوند، به پایان می سجاد همراه والدین گرامی

تبرین   دعا برای فرزندان است و از سبیزده فعبره تشبکی  ابده کبه مهبم      وپنجم  دعای بیست

های این دعا عکارتند از  طول عمر فرزندان، سبالمت دیبن و اخبالق آنهبا، طببب روزی       بخش

فراوان برای آنها، اطاعت فرزنبدان از والبدین، پنباه دادن ایشبان ببه خداونبد از ابرّ ابیطان و         
قرارگبرفتن خبود در زمبره صبالحان و نیکوکباران و      های ایطان، دعا ببرای   گری توصیف ریبه

سرانجام با درخواست همه راجات مذکور و پناه خواستن از خداوند برای خود و همه مبردان  
 رسد. و زنان مسبمان مؤمن از عذا  جهنم به پایان می

 

شناختیدعاهاییادشدهتحلیلزیبایی .4
ی و می  و رغکت افراد اک  گرفتبه  ناسی در اد  عربی، در آغاز بر اساس ذوق اخصا زیکایی

ذیرفتنبد، زیکبایی و زابتی آن اثبر را     پ بود. مخاطکان بر اساس تأثیری که در قکال یب  اثبر مبی   

در بازار عکباظ کبه اباعران ببرای بیبان رسبن و قبکح ااعارابان جمبع          »کردند.  قتاوت می
« ابعر ببود   دند، معیار ارزیابی، رکم اخص و نحوه تأثیرپذیری او از ابنیدن یب  بیبت   ا می

با ظهور اسالم نعد اخالقی جان گرفت. درسبتی و صبحت متبمون،     (.75-76  1، ج1984)فروخ، 

میّه بار دیگر نگاه هنر برای هنر که در زمان ا تدری  با ظهور بنی مالک قکول یا ردّ ی  اثر اد. به
صبورت و   ینی افراد راکم بود، مورد توجه قرار گرفبت. اهتمبام ببه   ب جاهبیت بر اذهان و جهان

 وجهی به متمون وجهة غالب این دوران بود.ت قالب و بی
الی اابعار،   رغم رتور فکر و برخی مفاهیم فبسفی در البه در ادبیات دوره عکاسی نیز، عبی

هم نان برتری از آن زیکایی کالم است نه درستی اندیشه و عم  یا معنای فبسبفی آن. آنهبا در   
ادند و رسن کالم را بر ایده و عمب   د کایی را هدف قرار میفتند زیگ ادبیات خود، در هر چه می

 ااتند.د یا معنای فبسفی آن معدم می

خوبی مطبع بودند و همه جوانب ی  متن ادبی را  ناقدان عر  از اصول و ارکان مهم زیکایی به

آنهبا در زمینبه   »کردنبد.   ای زببانی، بررسبی مبی   هب  ازجمبه  وا گان، نظام و ساختار جمبه و ارزش

بخشی، سبهولت، نرمبی و دور از غراببت ببودن را ابر        هایی هم ون  دقت، الهام وا گان، مؤلفه

و در عرصه ساختار جمالت به بررسبی فبرم و متبمون     (454-463  1964)ارمدبدوی، « کرده بودند
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تصبویرهای  »های زبانی به هنرهایی هم ون ایعاعا ناای از صنایع بدیعی و  آثار و در عرصه ارزش

 (.66  1387)راغب،  «پرداختند ه غالکاً ناای از کاربرد، تشکیه، استعاره و کنایه است میهنری ک
 

.تصویرهایهنریصحیفهسجادیه1-4
از پرکاربردترین اصطالراتی است که از دیرباز در بالغبت اسبالمی مطبرو ببود و در     یکی  1تصویر

در تاریخ نعبد و بالغبت، ببا آنکبه     دوره اکوفایی نعد جدید در ادبیات غر  محکوبیت بسیار یافت. 

است. تصبویر در   بوده، اما هم نان مکهم باقی مانده مصطبحاتترین  اصطالو تصویر در امار متداول

های محسبوس آن. ببه    تعکیر از رالت چیزی با جزئیات یا جبوه»ترین توصیف، عکارت است از  ساده

از ایبن تعریبف    (.191  1971)غُرَیِّبب،   «اسبت  تعکیری، تصویر تاببویی است که از کبمات تشکی  ابده 
وسبیبة تصبویر    زیبرا ببه  ؛ ترین اسبو  برای بیان امور ذهنی و معنبوی اسبت   آید که تصویر مهم برمی

تبرین روش ببه    راربت  ببه  را یخاص امیپ و فکر وخت یبرانگ را ال مخاطبیخ و ارساساتتوان  می

 کیه، استعاره، کنایه.ترین ابزارهای تصویر عکارتند از  تش کرد. مهم منتع  یو
 

تشبیه.تصویرپردازیبرپایه1-1-4
نزدی  کردن امر مععبول ببه محسبوس و یبا     »دهد  جوزیه از آن ارائه میتشکیه طک  تعریفی که 

 اسبت « نزدی  کردن امر محسوس به محسوسی دیگبر و سبنجیدن یکبی از آن دو ببا دیگبری     
 (.15  1981 ه،یجوز)

 و ببه  هٌمشبک  و مشبکه  نیبب  خالل رابطه از اود تشکیه بنا می ی که بر پایهریتصو به گذاتگان»

 زیتما و انکار را دو آن نیب تعام  هدیا و یروان تناسب و ندا ستهینگر، دو آن نیب یظاهر تناسب

که مطابعت بین دو طرف تشبکیه ببه معیباری ببر درسبتی       ، تاجایینهادند ار  را طرف دو نیب
ا عکدالعاهر جرجانی زیکایی تشکیه و تصبویر ناابی از آن را   ام .(72  1385 راغب،) «تشکیه بدل اد

افزون بر این او از تأثیر روانبی   (.109  2006)جرجانی، دهد  به جمع بین امور دور از هم نسکت می

در صحیفه سجادیه نیز تشکیه سبکب خبب  تصبویرهای     بافت و سیاق بر زیکایی تشکیه غاف  نیست.
در عکارت زیر از طری  تشکیه، چگونگی تعامب    )ع( ، امام سجاداست. برای مثال هنری مبموسی اده

                                                                                                                                                       

1. Image 
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ََ الُّل لناِ  الَعُُّ  ِو  یالّلُهمَّ اجَعلِنی أهابُ ُهما هَ »است   اش را به تصویر کشیده خود با والدین گرامی أبَ رلُُه ا  بَ 
.(24)دعای«بِرَّ األمِّ الَرؤوِ 

مانندپادشاهستمگربترسموباآنـانقراردهکهازپدرومادرمهچنانآنخدایامنرا»

 «.رفتارینمایمهمچونمادریمهربان،خوش
 )ع( سبجاد  امبام  نخسبت،  هیتشبک  در. اسبت  رفتبه  کبار  به یریتصو هیتشک دو عکارت، نیا در

 در او نزد رتور از یهمگ که است کشیده ریتصو به یجکار سبطانسان  به را شا یگرام نیوالد

 بنبابراین ؛ کنند یم اطاعت هایش فرمان از وجود تمام با اوند، یم اضرر او نزد هرگاه و هراسند
 از انسبان،  کبه طبور   نهمبا  خواهبد  یمب  خداونبد  از نیوالبد  ببه  ارترام ادت خاطر به )ع( امام

. باابد  شیخبو  نیوالبد  فرمبان  عیمط زین رترت آن کند، یم اطاعت یپادااه نیچن های فرمان

 و یمهرببان  تمبام  کبه  کشبد  یمب  ریتصبو  به مهربان یرمادسان  به را خود دوم، ریتصو در سپس
 فیتوصب  در یعکبارت  نیچنب  کبه  است یهیبد. کند یم خرج فرزندش به نسکت را خود عطوفت

ْوْأخاف مْاْ أجعلِْْالل َّْ» هم بون  یعکبارت  گفتن از اتریپو و تر  جذا اریبس نیوالد به ارترام
 .است داده جبوه محسوس و موسمب را یانتزاع امر نیا هیتشک  یطر از رایز؛ است «أبرمها

 نیوالبد  ببا  خود تعام  از یگرید ریتصو ه،یتشک  یطر از فعره نیهم ادامه در )ع( سجاد امام

ََ م ْلمَاالْمَدإْوَْْوَْ»  دگویب  یمب  کبه نجبا  آ گبذارد،  یم شینما به را َعِّْ ََْْا َْرَ َْدةمْْاج  َََْْرْلمَعُِمْ ْممْق  بْمر مإْهممَمْاَْأ
َِانم ْوَْ آنْمأَثْ َلَجْْال َاس  َْشر بَةمْالَظم  رمإْممق   (.همان) «لمَصد 

آلبود و آابامیدن آ     اطاعت و نیکی مرا نسکت به آنان همانند خوا  برای چشبم خبوا   »

 «.برای تشنه قرار بده
 یمنطعب  ارتکبا   و هسبتند  هبم  از دور ظاهر، در که زیچ دو نیب فعره، نیا در )ع( سجاد امام

 ب  گفتبه  عکبدالعاهر  کبه  چنبان  ب  هیتشبک  نبوع  نیا و است دهکر برقرار هیتشک ندارد، وجود انشانیم

ْدةْ) ببه  هٌمشبک  دو و( بر مهْاْقْویَاَْةْالاالْد) مشبکه   یب  از ه،یتشبک  نیا. است هیتشک نوع نیکاتریز َر
ْدةْالاسِْانْو» کبمات نشیگز. است اده  یتشک( شْربةْالظمْآنْالاسِْانْو  عنبوان  ببه  «شْربةْالظمْآنَْر

 داللبت  آنکبه  یببرا . اسبت  یروانب  داللبت  از سراار و گرفته صورت یخاص ظرافت با به هٌمشک

 هبای  وا ه یمعنبا  ببه  ینگباه  ابود،  مکشبوف  ببه  هٌمشک و مشکه انیم تناسب و هیتشک نیا یروان

 و ابده  خوا  میتسب چشمانش که اود یم گفته یکس به وسنان. ماندازی یم «نآظم» و «وسنان»
 کبه  ابود  یمب  گفتبه  یکسب  ببه  زیب ن ظمآن و است دنیخواب دهد، یم آرامش او به که یزیچ تنها
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 ربال . دهبد  یمب  دسبت  او ببه  یخوا ارساس آ  دنینوا اثر در و گرفته سخت او بر یتشنگ

 همبان  ارتکبا   نیب ا؛ افبت ی دست دارد، وجود هیتشک طرف دو انیم که یپنهان ارتکا  به توان یم

 ببه . دهبد  یم تدس وسنان و ظمآن به دنیخواب و آ  دنینوا از بعد که است یآرامش ارساس

 انبدازه  همبان  ببه  رتبرت  آن یببرا  اش یگرامب  نیوالد از )ع( سجاد امام اطاعت گرید عکارت

 همبراه  به وسنان یبرا خوا  و ظمآن یبرا آ  که آورد یم ارمغان به یرارت و یخوا ارساس

 به ارترام اثر در که را یالتذاذ و آرامش ارساس ه،یتشک  یطر از )ع( سجاد امام سان نیبد. دارد

 را مجبرد  میمفباه  نیب ا و است کشیده ریتصو به د،آی یم وجود به انسان روان و روو در نیوالد

 .است  داده جبوه محسوس خواننده یبرا

 

استعاره.تصویرپردازیبرپایه2-1-4
اند، آن است کبه   ای که دانشمندان عبم بالغت برای استعاره ذکر کرده های برجسته یکی از نعش

اند معنا و معصود را در قالب تصویری گویبا، ببدون اطنبا  در کبالم، همبراه ببا       تو استعاره می
ای مطبو  عرضه دارد و از این راه تخی  انونده را برانگیزد و در نهاد او تبأثیر مطببو     مکالغه

توان موضوعات غیرمحسوس را محسوس و امور معنوی  به کم  استعاره می»رو  بگذارد. ازاین
آدمی را در لکاس آدمی ظاهر ساخت و اینهبا خبود در تبأثیر بخشبیدن ببه      را مجسم نمود و غیر

 (.660  1413)رسینی، « کالم و جذا  نمودن آن بسیار مؤثر است

پس از آنکه طبول عمبر، و    )ع( العابدین وپنجم از صحیفه سجادیه، امام زین در دعای بیست

ْلْم ْ» کند  نماید، دعا می سالمتِ جسم، دین و اخالق فرزندانش را از خداوند درخواست می أد رمر 
َََل ْ ََْ ؤَّیوْ  (.25)دعای  «َدَإْأرزا

 «.هایشان را برای من و به دست من فراوان گردان روزی»

سبان ابیر کبه محسبوس و قابب        در این عکارت روزی که از امور مجرد و مععول است، به

رای روزی به این دلیب   کارگیری استعاره لفظ ایر ب است. به رؤیت است، به تصویر کشیده اده

آمدن روزی برای فرزندان را به تصویر بکشبد. ببه عکبارت دیگبر امبام       دست است که رارت به

ور کبه ابیری کبه از ریبوان     ط خواهد از خداوند درخواست نماید، همان سجاد با این تعکیر می

آسبانی در   هگیرد، روزی فرزندانم را نیبز بب   آسانی در دسترس انسان قرار می اود، به دوایده می
 دستان من جاری گردان تا بدین منظور متحم  زرمت و مشعت نشوم.
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ر، تأثیرگبذارتر و  تب  کنبد، زیبرا جبذا     گاه کباربرد اسبتعاری ببر تجسبیم هنبری تکیبه مبی       
برانگیزتر است. به همین دلی ، اه  فن در بیان معانی به تصویرهای مبادیا مجسبم بیشبتر     خیال

ِْم ْْو»کننبد. مبثالً در عکبارت     ن را در پیش چشم ترسیم مبی ای که آ آورند، به گونه روی می ألْمك 
ْوَْجل ملِمَُْافْم ََ ِْْْمَُافْمْ  َْ ْوَْحص م ََ ََُْبمعافْمْ  َْ و لکبباس عافیتببت را بببر بببدنم بپواببان و »(، 23)دعببای «  مْ

عافیت را کبه امبری    )ع( امام سجاد ،«سراپایم را با عافیتت بپواان و با عافیتت مرا محفوظ دار
پوااند، سپس عافیت را  سان لکاسی که از امور محسوس است، بر پیکر خود می ت بهمعنوی اس

 است. کند که در آن جای گرفته سان د  مستحکمی مجسم می به
ْممق...ْوَْ»هم نین در عکارت  ََ َْذلم ُعم َعل ِم ْفم َْجَم َََلَُْاْاج  َیْف ْال  مجْاَرةمْ و مرا در » (،25)دعای  «لر اِبم

هبای   ، اطاعبت از فرمبان  «اند از کسانی قرار بده که در تجارت با تو سود بردههمه این راجاتم، 
است کبه   وسیبة مؤمنان را هم ون تجارتِ تاجری مجسم نموده خداوند و انجام اعمال صالح به

اطبالع   )ببرای با اخصی کریم و ثروتمند وارد معامبه اده و در پی استفاده از این تجارت اسبت  

 (.130  4، ج1409بیشتر، ر.ک  مدنی، 

مثاببه   بخشد و آنها را به جان، جان می های بی استعاره بر تشخیص هم تکیه دارد که به پدیده

ْهممَّْذمکرمإْأَمَّ ْهممَّ ْأَودمإْو»دهد. مثالً در عکارت  انسان قرار می وسبیبة   کجی مرا به»، (25)دعای  «أح  م

نام نی  مرا در میبان  »به جای آنکه از عکارت  ،«وسیبة آنان زنده بدار آنان صاف کن و نام مرا به

است کبه در گبذر    استفاده اود، ذکر هم ون انسانی زنده به تصویر کشیده اده« مردم بگستران
 کند. زمان نشو و نما می



کنایه.تصویرپردازیبرپایه3-1-4
، سبت و در اصبطالو عببم بیبان    کنایه در لغت به معنای ترک تصریح )صریح سخن نگفبتن( ا »
بردن لفظی است که به جای معنای اصبی آن یکی از لوازم آن معنا را اراده کننبد، هرچنبد    کار به

همه عبمای بالغت بر اینکه کنایبه از   (.396  1388)تفتازانی،  «که اراده معنای اصبی نیز جایز است

ترین دلی  ابیوایی   ااید اصبی (.117  1368)جرجانی، هر تصریحی رساتر و ایواتر است، متفعند 
های عینی ارائه دهبد و آن   تواند معانی را در قالب صورت می»و جذا  بودن کنایه آن است که 

را به صورت امری مبموس و مشهود درآورد و آاکارا به نمایش گذارد و این همبان راز تبأثیر   

از اجبرای چنبین نعشبی     که کالم صریح عمیعی است که چنین کالمی بر مخاطب دارد، دررالی
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 (.754  1413)رسینی، « عاجز است

در موارد زیادی به کم  کنایه، تصویرهای زیکایی را در صبحیفه ببه ودیعبه     )ع( امام سجاد

نْمْو» برای مثال، در عکارت؛ است نهاده َما  ْالَرجْمُ م ْممَقْالشَْیَوْذؤر ْمْ أ ...ُطانم ْا ْْوََّْْم ْدابَْة ْأنَْ ْآخم ْکؤِّْ م ممْقَْشْر م
ْبْم ای که زمامش  اده و از ار هر جنکنده من و فرزندانم را از ار ایطان رانده»(، 23)دعای  « م اُِاصم

ْ» از طری  کنایه موجود در عکارت ،«به دست توست، پناه ده اصم ا ْبِم قبدرت و سببطه    « م اُأنَ ْآخم

قسبمت  در لغت، رسبتنگاه مبوی در    ةُناص»است.  خداوند بر همه مخبوقات را به تصویر کشیده

وسیبة  گرفتن موی جبوی پیشانی موجودات به»و  (246  20، ج1414)زبیبدی،   «جبوی پیشانی است

زیبرا  ؛ (259  5، ج1372)طکرسبی،   «خداوند، کنایه از قدرت و غبکبه او ببر همبه موجبودات اسبت     

ْ گویبد   هرگاه عر  بخواهد کسی را به اطاعت از دیگران وصبف کنبد مبی   »  دمْفْؤننْ ُْبمْْةؤْفْؤننْ ُناصم
زیرا اگر موی پیشانی هر کس را بگیری در ؛ است یعنی او مطیع و تحت فرمان فالنی قرار گرفته

  18ج، 1420)رازی،  «خواهی بکبری  توانی او را به هر راهی که می ای و می رعیعت بر او غبکه کرده

365.) 
ْدابَْ»روان است که بیان معنای رعیعی، یعنی آوردن تعکیبر   ََلْ ْکؤِّْ م ْ  ْ گباه آن   هبی   «ةْ أنَْ ْغالْم

ْا ْ» زیبرا تعکیبر  ؛ اسبت  ای را ندارد که تعکیر کنایی آن در کالم ایجاد کرده لطافت و زیکایی أنَْ ْآخم
ْ اصم عالوه بر اینکه موجز و مختصر است، بیشتر تصویرگر ذلبت و اطاعبت موجبودات در     « م اُبِم

در تصبویری زیکبا و   پیشگاه خداوند است. به این ترتیب این کنایه با ترسبیم رعیعتبی معنبوی    
گذارد که بیان صریح و عادی آن، از چنبین زیکبایی و    مبموس، تأثیر عمیعی از خود بر جای می

 بهره است. لطافتی بی

برای مبموس جبوه دادن بهشت، از تعابیر محسبوس اسبتفاده    )ع( سجاددر جای دیگر امام 

جایگاه بخشش »و « کرامت سرای»هم ون تعابیر کنایی مرادف آن،  ،جِْةفرموده و به جای لفظ 

ببرای خواننبده    ررمبت و مهرببانی خداونبد را   است تا از این طری ،  را به کار برده« و ررمت

ََْ»تداعی نماید   َْوَْرمحَ م ََ َْمغفمَر م ْوَْمَِّ م ََ ْکراَم م ْفم ْدارم ََ َعْبمرَأفَ م (.24)دعای «َحَ  ََْنَ مم
 .«گاه آمرزش و ررمت تو جمع اویمواسطة مهربانی تو در سرای کرامت و جای تا به»

اًَْح   ْ ؤعمْمیدَْیْیَْاجَعِّْبَْْو» ایشان هم نین در عکارت َْؤَْبَصَرهؤ...ْوَْْ ََِْ ْ َمْسؤد  (، 23)دعبای   « ؤامَلَْرَََْْ َْ

و سدی در برابرش قرار ده تا چشمش را از دیدن من کور کنی و طبوق خبواری ببر گبردنش     »

اری دابمنان خبویش را در پبیش روی خواننبده ترسبیم      از طری  کنایه، ذلت و خبو  ،«بیاویزی
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خواهبد تبا دابمنش را خبوار و ذلیب        است. در این فراز از دعا، امام سجاد از خداوند می کرده
ولی به جای آنکه خواری را مستعیماً به خود اخص نسکت دهبد، گردنکنبد خبواری و    ؛ گرداند

ْْة»آویزد. استعمال کبمه  ذلت را بر گردن او می این عکارت، زیکایی خاصی به ایبن تعکیبر    در« َر

هبا را   ازآنجاکه گردن ببرده »بردند و  ها به کار می زیرا این وا ه را برای برده؛ است کنایی بخشیده

ْْةها  کشیدند، به برده بستند و آنها را به دنکال خود می با طنا  می   1390نیبا،   )قبائمی « گفتنبد  می َر

ن تعکیر کنایی عبیه دامنان خبود، از دو جهبت ببه آنهبا طعبن      کاربردن ای امام سجاد با به (.295

ای به آنها نسکت داده که هم بون گردنکنبدی    نخست آنکه، ذلت و خواری را به گونه؛ است زده

هبا   که همیشه همراه انسان است، پیوسته مالزم آنهاست و دیگر اینکه این دامنان هم ون برده
 خوار و زبون خواهند اد.

اند، از کنایبه تصبویری اسبتفاده     در دعایی که برای فرزندان خود انشا فرموده )ع( سجادامام 

وسبیبة آنهبا    خدایا! بازوی مرا ببه »(، 25)دعای  «إََضؤدْمْهممَّْ ْدؤدْ اَلل  ؤََّْاشْ »فرماید   اند. آنجا که می کرده

  کنایه از تعویت کردن و یاری رساندن است. صبارب کتبا  « اَدّ عَتُد»، «محکم و تعویت کن

یاببد، زیبرا ببازو     با قوی ادن بازو، دست قدرت مبی »نویسد   الکحر المدید درباره این تعکیر می
زیبرا هرگباه ببازو قبوی     ؛ پس قوی کردن بازو کنایه از تعویت کردن است؛ پشتیکان دست است

 (.250  4، 1419، َجُْة)ابن  «تواند کارها را انجام دهد اود، دست بهتر می



دعاهاییادشده.موسیقیدرونی2-4
انبد.   در اد  عربی، ناقدان موسیعی را به دو نوع موسیعی بیرونی و موسیعی درونی تعسیم کرده

ابود و موسبیعی درونبی     موسیعی بیرونی همان اوزان عروضی است که فعط در اعر یافت می
عکارت است از ایعاع راص  از هماهنگی و نسکت ترکیکی کبمات و طنین خاص هر ررفبی در  

رت با رروف دیگر. مدار این هماهنگی و انسجام موجود میبان کبمبات غالکباً ببر محبور      مجاو

 گردد. تکرار، سجع، جناس، موازنه، ترصیع و... می

 

.تکرار1-2-4
آن  هبای  جببوه  از هرکبدام  ،(494  2000 ،2ج ب،یّب ط) «گردد می تکرار بر یدرون یعیموس مدار»ازآنجاکه 

 تکبرار  در یاساس قاعدة». دارد ییبسزا نعش موسیعایی متن اختارس در( کبمه رروف و تکرار تکرار)
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 قواعبد  از و بااد دااته متن یکب معنای با یعیدق ارتکا  اود، یم تکرار که یعکارت ای لفظ که است آن

هبای   از نمونبه  (.110  1378 ،ییرجبا ) «کنبد  روییب پ است، راکم یادب اثر ةمجموع بر که یاناس ییکایز

توان به عکبارت   است، می اده )ع( سجادامام ب تعویت موسیعی درونی در کالم تکرار رروف که سک

ْْالَل ؤََّْْوَْ» زیر ااباره کبرد    َْحْ    َلمْ َْ ؤَمْاْممْق  ََْاَعَْْم ْ ْرؤوه  ْأَو   ُ َْم ََِ مْ ْممْق  َْخلََْلْ ملَُ مَمْاْ ْأًَذإ ْأَو  َمْاَْمَكْ ؤَماْممِ مْ ْممْق 
طًَةْلماؤنؤاهممَما ْوَْ َؤْحم َعل   (.24)دعای  «زمیاَدًةْفم َْحَكَِاِتممَماَْؤلؤا اًْفم َْدرََجاِتممَما ْوَْْفَاج 

خدایا! آزار و اذیتی که از من به آنان رسیده یا هر عم  ناپسندی که از من نسبکت ببه آنبان    »

سر زده یا رعی از آنان نزد من ضایع گشته، همه را عام  ریزش گناهانشان و عبو درجاتشان و 
 «.ن قرار دههایشا فزونی نیکی

دوازده بببار تکببرار اببده و سببکب موسببیعایی اببدن ایببن فعببره « م»در ایببن عکببارت رببرف 

اده، ایبن اسبت کبه ایبن     « م»است. آن ه سکب زیکایی موسیعی راص  از تکرار ررف  گردیده
 (62  1982)مفتباو،   «کننده رزن و اندوه در متن اسبت  الهام»گوید   که محمد مفتاو می ررف چنان
 است. خوبی هماهنگی و ارتکا  برقرار کرده با موضوع این بخش از دعا بهو این امر 

ََلَْ ْمؤََمْد ْوَْ» توان به این عکارت اااره کرد  و از موارد تکرار کبمه می ْ َم ْوَْْالَل ؤَََّْْصِّْ م ِْم ْْآلْم أَل ْمك 
ََ ْوَْ ََ ْوَََْْافمَُ  ََافمَُ  ََ ْوََْْجل مل ِم ْ ِ م ْبمَعافمُ م ِْمَْحص م رمم  ََ ْوََْأك  ََ ْوَْْ ْبمَعافمُ م ََ ْْأَغ ِمِم ْبمَعافمُ م ََلَْ ْبمَعافمُ مْ ْ  ْ َ َصَْد

ْوَْْوَْ ََ ََافمَُ  ْلم ْ  ْ ََ ْوََْْه ََافمَُ  ِم ْ ََ ْوَْْأَف رمش  ََافمُ َْ ْلْم ْ  ْ ْلم ْبَُِمْ ْوََْْأص   ْ اْوَََْْل ْؤَفْر م نُ  ْفمْ ْالْدو ََ ََافمُ مْ َْرةْمْبََْیْ خم « اْل 
 (.23)دعای 

استوعـالوهبـرتقویـتایقـانمـتن،عافیتدهبارتکرارشدهدراینعبارتکلمه

سازد.خوانندهرابهاهمیتونقشکلیدیاینواژهمتوجهمی



جناس.2-2-4
 کالم در سو  ی از» زیرا؛ دارد ییبسزا یکی از صنایع ادبی است که در زیکایی متن نعش جناس

 ببه  جبه یدرنت .ابود  یمب  مختببف  ینمعبا  یتبداع  سبکب  ،گرید یسو از و کند یجاد میا یعیموس
 و ییکبا یز جادیا عوام  از نیا و انجامد یم انونده توجه جبب و کشش جادیا و  یتخ گسترش

 و آهنبگ  ببه  مرببو   آن به  یکی  است یجار سرچشمه دو از سخن در ییکایز رایز؛ است هنر

 (.2  1367  ،یتجب) «اود یم مربو  یمعان یزا لذت یروین به آن ه گرید و هاست وا ه نیطن

ْلممْمْو» در عکارت  ؤك 
ْاُ ِم ْ َ ْ َِّْْالَْاْمْْویَْأ ...ْمم ِم ؤكْلمما

ْْإاُ َْف كم ْلِم ََ نْ لماؤلْدمإْفمْْوْ َسْلل ؤ ْالْدو ِّْم ْْاْوَُاجم ِّْم آجم
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َرةْم و به همه مردان و زنان مسبمان، مانند آن ه را که از تو برای خود و فرزندانم »، (25 )دعای «اْلخم

دو وا ة عاج  و آج  عالوه بر ایجاد موسبیعی در کبالم    ،«بفرما از دنیا و آخرت خواستم، عطا

 اند. سکب تداعی معانی متعدد اده

ْ فمْ َرَغْ ََِْْا» توان به ایبن مبوارد ااباره کبرد      می )ع( سجاد از موارد دیگر جناس در کالم امام
ْماْأََمر  َِاْوَْ َْؤْثَاابم َمُاَب َعل ؤَّ ...ْمْؤْوَْ»؛ (25)دعای  «َرَهْ َ ِاْ ْلَْْغَْیَْعُطْماج  و آنها (، 25)دعای «یََْْاَْ َْلْْوَْیََْْاصم

َْرهؤْمْاْ ََْالَْْوْإبْمر ْمْ َلأسَْ ْ طم ْؤ ؤماْفمْْو»؛ اده قرار ببده  را مطیع من و نه نافرمان و عاقّ ْرْمَُْلأک  ْأم  اْیْْإاهؤْممْق 
، مبن از  دانم و ای پروردگبار  انگار نمی و آنها را در نیکی کردن به خودم، سه »(، 24)دعبای  «َرب ْم

 «.اند کراهت ندااته و نارارت نیستم آن ه آنان در سرپرستی من انجام داده
به عبت تناسب و « برّ و ر ّ»و  «عاصین و عاقّین»و  «رَغَّکتَنا و رَهَّکتَنا» این فعرات، وا گان در

 اند. ای که در رروفشان وجود دارد، سکب تعویت ایعاع درونی متن اده هارمونی
 

سجع.3-2-4
هم ون جناس یکی از عناصر مؤثر در ایجاد موسیعی است، اما بایبد در نظبر داابت     زین جعس

 در زیب ن هیسبجاد  فهیصح نثر بخشد که به دور از تکبف بااد. که سجع زمانی به کالم زیکایی می

 ی اسبت نثبر  ببکبه  باابد  تصنع و تکبف یرو از که یمسجع نه اما ،است مسجع دعاها، غالب

 .است هماهنگ و وزن هم کبمات آوردن قدرت و طکع یرو از وا گان نشیگز که وایا و ساده
تبوان   اسبت، مبی   از موارد متعدد سجع در صحیفه سجادیه که بر موسیعی پایان فعرات افزوده

 به عکارات زیر اااره کرد 
نهبا مهرببان   و مرا با آنبان رفیب  و نسبکت ببه آ    . »(24 )دعای «ُاًُْ ممْاَْشْفْمََُلَُْْاًْوُهممماَْرفْ نمْلْ صْو»
 «.گردان

ْوُأهابْؤ ؤماْهَْ» ْالَعكؤافم ْالَرؤؤفْمبَْْأََْْةْالكولطانم اْبمَرْاألؤم م از والدینم همان گونبه بترسبم   » (.24 )دعبای  «رومهؤ

گونه که مادر ببه فرزنبدش نیکبی     اود و به آنها نیکی کنم همان که از پادااه ستمگر ترسیده می
 «.کند می

َََْددْمکَْْوْإأَمَّْ ْهمْمَّ ْأَودْمْو» ْهمْمَّْ وسیبة آنها صاف کبن و تعبداد مبرا     کجی مرا به» (.25 )دعای «إْ مْر 

 «.وسیبة آنان زیاد گردان به
نْمْو» َما  ْشَْیذؤرْ ْوْ أ ْکؤِّ م َْشر م َْمرْمُ م ...ْممق  ََِْمْد ْوَْیطان  ْ ْسؤلطان  ْکؤِّ م َْشر م َْحفْمْد ْوَُْممق  ْمؤ ْ َرف  ْکؤِّ م َْشر م ْْد ْوَُْْممق  ممْق 
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ْ ََ ْ ْکؤِّْ م ْوُعَشر م خودم و نسبم را از ابر هبر ابیطان سبرکش و از ابر هبر       » (.23 )دعای «دْ یَشْدْمْ  

جو و از ار هر انسان ثروتمند مغرور و از ار همه موجودات ضبعیف و توانبا در    پادااه ستیزه

 «.پناه خود قرار بده
آخر هر فعبره، یعنبی    است و فعط کبمات نخستین، جناس متوازی به کار رفته عکارتسه  در

در عکبارت دوم و  « البرؤف العسبوف و  »هبای   در عکارت نخست، وا ه« رفی  و افی »های  ا هو

و در عکارت پایانی، سبجع   برابرند هم با یورَ و وزن در در عکارت سوم،« أوَد و عدد» های وا ه

 است، زیرا اکثر وا گان فعرات در وزن و روی با هم مواف  و برابرند. مُرصّع به کار رفته

 

موازنه.4-2-4
 در قافیبه ، ولی بااد مساوی در وزن یا دو مصراع دو فعره از است که دو کبمه آخر آنموازنه »

اناختی موازنه را نیز همانند سجع، باید در  خاستگاه زیکایی (.457  1388)تفتازانی،  «مختبف بااند
ه اواهد وجو کرد. ازجمب بخشد، جست نوازی که به کالم می ارزش موسیعایی آن و طنین گوش

  عکارت زیر است سجادیهموازنه در صحیفه 

َ مارمهمَّ ْوزمد ْلْمْ أؤمدؤد ْلْم» ْلْمْآجا ممَّْوْ فْمْ فم ْأ عمراان را » (.25)دعای « َف ؤَّْ ََُْعْ ََْْا مْلْمْهؤَّْولََْصغْ َرب م

اان را برای من زیاد کن و خردساالنشان را برایم پرورش  برای من طوالنی کن و مدت زندگی

 «.فشان را برایم قوی و نیرومند سازده و ضعی
زیبرا در  ؛ موازنبه اسبت   «صغیر و ضبعیف »و « أعمار و آجال»های  وا ه، میان در این عکارت

نوایی و آهنگبین کبردن کبالم     وزن مساویند، اما در قافیه نه. این توازن و هماهنگی سکب خوش
 است.  اده

 

 )تنسی  صفات( .حسننسق5-2-4
ا یا قیدهایی با نظمی خاص، در پی هم بیایند کبه  ه ست که صفتای ا رسن نس  به گونه»

اود. مراد از نظمی خاص کبه   آهنگی و نوعی موسیعی در سخن می این امر موجب خوش
مثالً ؛ های مختبف در کالم ظاهر اود محور این صنعت است، این است که صفات به گونه

مث  عکبارات زیبر از    (.104  1374)فشارکی،  «بدون عطف یا به اک  معطوف یا اضافه بیاید
 صحیفه سجادیه 
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ْکافْمَُافْمْ َافمِْمْو» کننبده،   به من عافیتی را عنایت فرما که کفایت» (.23 )دعای «ةًًُْْةْنامْمًُْةَْالْمًُةْشافْمًُة
 «.افادهنده، ببندمرتکه و زیاداونده بااد

نْمْو» َما  ْالَرجْمُ م ْممَقْالشَْیذؤر ْمْوْ َا َْشر مْالكََّْْْوُطانم و من و نسب   » (.23)دعای  «اَمةمْا اَمةمْالعاَمْةمْالنَمْةْمممق 

اده و از ار موجودات سمّی و کشنده و از ابر همبه موجبودات )چبه      مرا از ار ایطان رانده
 «.زخم، در پناه خود نگاه دار انسان و چه ریوان( و از ار چشم

َِِْم)ْو» َْجَْْ َحَ ْْ (ْ ؤْْ مم ْْق  ْْر مهمْوُْْمم ََ ْ ْْهمهمْوَْشْْر مهمْوَْْعم َمْوَْكْْدمهمْوحَْْمَه ْْهمهمْوَْغم  َمْوََْداَو مْْ َمْوَْمصْْاممدمهمْوَْحْامملمْْ لمْْ ْرمج 
َْمُخَْ هبا و   جویی، غیکت، رسادت، دامنی، دام تا مرا از همه زیان، ار، طعنه، عیب» (.23ی دعا) «لمْ

 «.اش ایمن گردانی های پیاده و سواره ها و نیرو کمینگاه
انبد و هم نبین    ت غیرمعطوف که به صیغه اسم فاع  آمبده در عکارات اول و دوم تتابع کبما

تکرار ررف الف در تمامی آنها، ایعاع و هارمونی زیکایی به کالم بخشیده که گبوش ابنونده را   
واسطه ررف عطف میان کبمات موزونی  کند. همین امر در عکارت سوم اما به به خود جذ  می

 است. اند، محع  اده که بر ی  نس  و اک  آمده

گیرینتیجه
ببه ایبن نتیجبه رسبیدیم کبه       )ع( اده از صحیفة اریفه امبام سبجاد   از بررسی دعاهای انتخا 

الکالغه و...( برای تأثیر ببر مخاطبب    صحیفه سجادیه، هم ون سایر متون دینی )مث  قرآن و نه 
اسبت تبا بسبیاری از     منبد ابده   و تحری  عواطف او، از سازوکارهای متون ادبی و هنری بهبره 

اهیم مجرد و معنوی را در قالب امور محسوس و مبمبوس ببه تصبویر بکشبد کبه ایبن امبر        مف
ای کبه بایبد دربباره زیکبایی      است. نکته واسطه صنایع بیانی تشکیه، استعاره و کنایه محع  اده به

تصویرهای هنری صحیفه سجادیه یادآور اد، این است که اگرچه تکیه این تصاویر ببر صبنایع   
جدای از بافت )سیاق( متن و تناسب روانیا موجود میبان مبتن و صبنایع ادببی     بیانی است، اما 

به همین دلی  از کارکرد روانی برخوردارند. عبالوه ببر تصباویر بیبانی،     ؛ اده نیستند کارگرفته به
کاربرد برخی صنایع بدیعی ازجمبه  تکرار رروف و کبمات، سبجع، جنباس، موازنبه و رسبن     

اسبت کبه گبوش ابنونده را ببه       ی موسیعایی در متن ایجاد کردهنس  نوعی هارمونی و هماهنگ
نماید. اایان ذکر است که این صنایع نیز به صورت جواشبی در مبتن ببه کبار      خود جبب می

اند، نه کواشی. به عکارت دیگر، زیکایی این صنایع در ایبن اسبت کبه ببدون تکببف و در       رفته
 اند. جهت مواف  طکع به کار گرفته اده
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منابع

 (منابععربیالف
دکْ ْحكْقَْْْا ْْان شْاراِ َْْاهرة ْالبح ر ای یف   ی ری ُّ ق ال  ری  ا ی  ( 1419ْامحدْبقْممْد ْ)ْابقَْجُْة  .1

 زک .
 ما ْةْهنضةْمصرْبالفجالة.ْ ْالطْعةْالْالْة اسس الن   االدبی عن  العرب( 1964ْامحدْبدوإ ْامحد ْ) .2
 عةْاألول  ْبلِو ْجممعْالْحاثْاإلسنمُةْللدراساِْوْالِشر. ْالطْال ن   االسالم( 1992ْبك ان  ْمماد ْ) .3
  ْالطْعةْاُامكَ ََّْ ْمِشاراِْامساَُلُان.شرح املختصر( 1430ْ ف ازان  ْسعدْالدیق ْ) .4
 ْالطْعْْةْاَلولْْ  ْبْْلِو ْم سكْْةْاس  راا البال،  َد ری    ل   ریعلی  م عر   ا   نرج  ی( 2006ْجرجْْان  َْْْْدالُاهر ْ) .5

 الا ْْالُْافُة.
ْاُطُْْسُدْممد ْبلِو ْدارْاُعرفة.األ ثال  ی ال ری  الکرل( 1981ْیَ ْابقَُْ َّ ْ)جاْز .6 ْ ْحتُُ  َْه 
  ِْتران ْم سكةْالطْاَةْوْالِشر.أسالیب البیا   ی ال ری ( 1413ْحكُِ  ْسُدْجعفر ْ) .7
ْدهللاْممدْبقَْمر ْ) .8   اثْالعرب . ْبلِو ْدارْ حُاءْال  ارییح الغیب( 1420ْرازإ ْفخرالدیقْابَا
 ْحتُُْْ َْلْْ ْهنلْْ ْوْری  اا الع  ر      ن ج   اهر ال   ا   ( 1414ْزبُْدإ ْممْْدْبْْقَْْْْدالرزاْْ)مر ضْ ْزبُْْدإ( ْ) .9

 َل ْسلإ ْالطْعةْاَلول  ْبلِو ْدارْالفار.
  ْالطْعةْاألول  ْدمش  ْدارْالفار.نظریَ االعجاز ال رینی( 1988ْسُدْممدَْمار ْامحد ْ) .10
  ْبلِو ْدارْاُر ض .أدب النف أ  شعراء احلُّنی( 1988ْشؤََب ْجااد ْ) .11
ْنُا.ْ ْاَلسنمْوْاُكلمیْ ُدس  ْحجم جَّ ْصحی ه کا له سجادیه .12
 ناصرْخكرو.ْان شاراِ ِْتران ْ ی ری ُّق ال ری  البیا  جممع( 1372ََْبس  ْفضِّْبقْحكق ْ) .13
 ُة ْبلِو ْدارْاألَااء. ْالطْعةْالْانالذایعَ إلی ریصانیف الشیعَ ا( َْْ ران  ْآَاْبهرگ ْ)ب  .14
  ْبلِو ْدارْالفار.املرش  إلی  هم أشعاا العرب   صناعتها( 2000َُْ ْ َْْدهللا ْ) .15
  ْبلِو ْداراُاشاف.متهی   ی ن   احل یث( 1971ْغؤریْ  ْروز ْ) .16
  ْالطْعةْاُامكة ْبلِو ْدارْالعلَّْللمنیی.ریاایخ األدب العربی( 1984ْفروخ َْمر ْ) .17
 .قری  کرل .18
 ْحتُُ  ْمكقْحكُِ ْایاض الُّالکنی  ی شرح صحی َ سی  الُّاج ین( 1409ْمدن  ْسُدَلُخانْبقْامحد ْ) .19

 دف ْان شاراِْاسنم .امُِ  ْالطْعةْاألول  ََّْ ْ
 ْحتُُ  ْسام ْالغریرإ ْالطْعةْالرابعة ََّْ ْدارْالا ابْ ی ظالل الصحی َ الُّجادیَ( 2007ْمغَُِ ْممدجااد ْ) .20

 اَلسنم .
  ْالطْعةْاألول  ْاُغرب ْدارْالُْضاء. ی سیماء الشعر ال  ل دااسَ نظریَ   رینبی یَ( 1982ْ اح ْممد ْ)مف .21
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ب(منابعفارسی
مؤسسبه مطالعبات و     تهبران  ،چبا  اول  ،جناسدرپهنـهادبفارسـی(، 1367تجبی ، جبی ، ) .1

 تحعیعات فرهنگی.
آسبتان    دکتر سبید محمبد رادمبنش، مشبهد      ترجمم، دالئلاإلعجاز(، 1368جرجانی، عکدالعاهر، ) .2

 قدس رضوی.
، متبرجم  سبید رسبین    کارکردتصویرهنریدرقـرآنکـریم(، 1387راغب، عکدالسالم ارمد، ) .3

 سیدی، تهران  سخن.
 ، چا  اول، مشهد  دانشگاه فردوسی.آشناییبانقدمعاصرعربی(، 1378رجایی، نجمه، ) .4

 .انتشارات نی   تهران چا  اول، ،بدیع(، 1374فشارکی، محمد، ) .5
انتشبارات فرهنبگ و     تهبران  چبا  اول، ، معناشناسیشناختیقـرآن (،1390) نیا، عبیرضا، قائمی .6

 .اندیشه اسالمی

ْ
ْ
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 دااسَ مجالیَ التص یر ال ّّن   امل سی ی ال اخلیَ يف الصحی َ الُّجادیَ
 من ذجا( 25د 24د 23)أدعیَ 

 4السم حمُّّنب د3د سی حُّنی سی ي2د  رضیه یباد1حُّن خلف
َْالْْدک اراهْف ْاللغةْالعربُةْوْآداها ْجبامعةْفردوسيِْبش دْ.1
ْأس اذةْمشارکةْيفَْكَّْيفْاللغةْالعربُةْوآداهاْجبامعةْفردسيِْبش دْ.2
ْأس اذْيفَْكَّْاللغةْالعربُةْوْآداها ْجبامعةْفردوسيِْبش دْ.3
ْيِْبش دأس اذْمكاَدْيفَْكَّْاللغةْالعربُةْوآداهاْجبامعةْفردوس .1

 
hasan_khalaf84@yahoo.com 

 امللّخص
ْْاْسْْااهاْمْْقْآثْْارْاألممْْةْاُعصْْامیْ)ع(ْأدَُْْةْاإلمْْامْالكْْجاد الْْوْوصْْل ْْ)ع(ْمْْقْحُْْسْاألسْْلابْم لْْ َْم 
يفْک ابْالصحُفة ْف ْْفصنْجدیداْيفْاألدبْیؤكم  ْأدبْالدَاء ْحُْسْیؤع ََْبْهْااْْ)ع(ْ لُِا.ْاإلمامْالكجاد
ِّْالِصْْااْالعربُْْة.ْمْْاْأؤودعْيفْهْْااْالا ْْابْمْْقْ شُْْْ اِ ْواسْْ عاراِ ْوکِایْْاِ ْیعْْر ْاألدبْمْْقْأبْْرزْوأَجْْ

ْکمْْْاْأن ْاسْْْْ خدامْبعْْْْ ْ َْلْْْْ ْمْْْدإْاه مْْْْامْاإلمْْْامْهْْْْاهْالصِْْْْاَاِْاألدبُْْْةْوالْنغُْْْْة. صْْْاراْفُِ ْْْْةْرامعْْْةْ ْْْْدل 
ْکالكجع ْواجلِا  ْوحكْقْالِكْ  ْو...ْأَْف ْ یُاَْاْداخلُْاَْلْ  ّْ اْسْاهَّْکْنمْا¬الصِاَاِْالْدیعُة إلمْامْ

يفَْجالُ ةْنلْهااْالا اب.ْی دفْهااْاُُالْوبِظرةْبنغُْةْ لْ ْنُْدْوحتلَُِّْْجالُْاِْهْاهْالصِْاَاِْيفْأدَُْةْ
مقْالصحُفةْالكجادیة.ْهاهْالدراسةْ ع مدْاُِ جْالاصف ْال حلُلْ ْو ریْدْأنْ ْدر ْو ْْی25ْْ ْو24ْ ْو23ْ

صِْْاَاِْالْدیعُْْْةْاُْْ ثرةْيفْ َْْفاءْاُاسُُْْْ ْالداخلُْْةَْلْْ ْکْْْنمْاجلاانْْْْاجلمالُْْةْللصِْْاَاِْالُْانُْْْةْوبعْْ ْال
ْ.)ع(ْاإلمام

 
 اجلمالُة ْالصحُفةْالكجادیة ْال صایرْالفّن  ْاُاسُُ ْالداخلُة ْالُْانْوالْدیع.ْالکلمات الرئیَُّ:


