تجلي صور خيال در صحيفة سجاديه ،زيباترين اثر دعايي شيعه
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چکيده
خيال ،روح وجانماية ادبیات و عرصة تجلي آن ،عناصر علم بيان از جمله تشبيه ،استعاره ،مجاز و كنايه
است .صحیفة سجادیة امام سجاد(ع) به رغم غرض و هدف خاص مترتب بر آن ،با برخورداري از سبک
مخصوص به خود ،اثری ادبی نیز به شمار می آید .اما اینکه تا چه میزان از این مهمترین جانمایة ادب
یعنی خیال بهره گرفته ،مسألهایاست که این مقاله ب ه آن پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش است که:
در صحیفة سجادیه ،چه عناصري از علم بیان که جلوهگاه خیال پردازی در متون ادبی است به کار رفته
و تا چه حد این عناصر ،خیالپردازی را که قوام بخش ادبیات متن شمرده ميشود ،متبلور ساخته است؟
به این منظور با ارائة تعاریف مختصر از عناصر تشكيلدهندة دانش بیان و با تحلیل متن صحیفه و ارائة
شواهدی چند معلوم ساختهايم که امام سجاد (ع) در صحیفة خویش از تشبیه و کنایه و مجاز و استعاره به
شیوهای بسیار ظریف و زیبا بهره بردهو مضامین را با ترکیباتی روحنواز بیان کرده است .بهعالوه از میان
انواع سهگانة خیال (ساده ،آفریننده ،بالدار) ،خيال ساده يا همان «التصوير البياني» بیشتر از ساير آرايهها در
صحیفة امام سجاد (ع) آشكار و نمایان است.
واژگان کليدي :صحيفة سجاديه ،دعا ،صور خيال،تشبيه ،مجاز ،استعاره ،كنايه.
 -1دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي h-rasouli@sbu.ac.ir

 -2كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي
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 -1مقدمه
صحيفة سجاديه با توجه به محتوای آن به عنوان اثری در بردارندة مضامین بلند اخالقی و معنوی شناخته

شده ولی این اثر صرف ًا کتاب اخالق یا تربیت نيست ،بلکه اثر ادبي ممتازی است که در میان آثار ادبی
دینی از جایگاهي ویژه برخوردار ميباشد .چهبسا به همين سبب ،دانشمنداني بزرگ از شيعه و سني و
يهودي و مسيحي به امتيازات بالغي آن اعتراف کردهاند.
يکي از عوامل امتياز صحيفه سجاديه و هر اثر ادبي موفق ،بهرهمندي هنرمندانه از صنايع بالغي است،
زيرا اين صنايع و صور خيال موجود در آن مانند دميدن روح در بدن انسان ،باعث تحرک و پويايي متن
ميگردند و به باور بسياري از ناقدان معاصر از قويترين عوامل اثرگذاري در مخاطب و بهترين وسيلة
القاي عقيده يا انديشه به شمار ميروند.
تنوع آرايههاي ادبي و صناعات بديعي در سخنان سيد الساجدين(ع) بسيار و چشمگير و نشانة اصرار
و التزام آن حضرت بر آراستن کالم خود به زيور فصاحت و بالغت است و از اين جهت ميتواند الگويي
روشن را براي بالغت شناسان ترسيم نمايد .به ندرت ميتوان از ميان سخنان آن حضرت (ع) ،سخني را
يافت که نوعي از سجع يا ترکيب موزون در آن نباشد .موزون بودن سخن ،در شکل و قالب متناسب،
موجب التذاذ مخاطب ميشود و به فهم سخن و حفظ آن نيز ياري ميرساند.
از این رهگذر و با توجه به اهمیت این کتاب ارزشمند ،بررسیها و تحقیقاتی در بارة جلوههای ادبی
آن صورت گرفته ولی اين مقال ه بر آن است تا با تأكيد بر ادبی بودن اين متن ،به طور خاص صور خیال
و میزان کاربرد انواع آن را بررسی کند .به این منظور نگارندگان کوشیدهاند ابتدا از عنصر خیال و صور
گوناگون آن در علم بیان تعاریفي مختصر ارائه کنند و سپس بر پایة این تعاریف ،با تحلیل متن صحیفه و
استناد به شواهد متعدد ،ميزان برخورداري از اين عنصر بياني و صور تشكيلدهندة آن را در این اثر نشان
دهند.

 -2خيال ،جانماية ادب و انواع ادبي
خيال ،روح و جانماية شعر و ادب و هنر است و بدون شناخت اجمالي و نيز نسبت آن با ادب،
نميتوان در بارة راز و رمز بر انگيزندگي و دلربايي آن سخن گفت.
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خيال در لغت به معاني مختلف و در عين حال نزديك به هم ذكر شده است ،ابن منظور ذيل مادة

خيال چنين آورده است« :خيال و خيالة ،شبح و تصويري است كه در خواب يا بيداري در ذهن حاصل
مي شود(».ابن منظور،بيتا :ج، 11ص )230و زمخشري در معناي آن مينويسد« :تصوير حاصل در آيينه
را خيال گويند(».زمخشري 1399،ق1979 ،م :ص.)180
توانايي و نيرويي كه به ما اين امكان را ميدهد تا آنچه را كه نا ديدني است ديده ،وآنچه را كه شنيدني
است بشنويم ،را خيال گويند ،يعني اينكه ما در اينجا نشسته باشيم اما قلب و روان و تمام احساسات و
عواطف ما در جايي ديگر و مشغول به تماشايي ديگر باشند( .احمد ابو حاقة1996،م :ص).286
گاهي پيش ميآيد كه ما با ديدن تصويري يا شنيدن آوايي يا حتي لمس كردن و بوييدن چيزي ،به
دنيايي ديگر منتقل ميشويم و سعي ميكنيم با قوة خيال بين اين ديدنيها و شنيدنيها ارتباط برقراركنيم ،البته
قدرت خيال نيز همچون نيروي عاطفه از شخصي به شخص ديگر متفاوت است و هر اندازه شخص در بر
انگيختن خيال ديگران و كشاندن آنها به دنبال جلوه هاي خيالی خود موفق باشد ،به همان اندازه سخن و
تعبيراتش به دنياي ادب نزديكتر است.
الزم نيست تمام خيال بر انگيزيها واقعي بوده و همة مردم آنها را ديده يا شنيده باشند ،بلكه گاه سخنی
يا بيان مطلبي ،مانند بسياري از داستانهاي علمي – تخيلي ،مخاطبان را به دنياي دور و غير واقعي ميكشاند

و آنها را با جريانات و شخصيتهايي آشنا ميكند كه يا اص ً
ال واقعيت ندارند يا حداقل آنگونه نيستند كه
در ذهن يا روان نمودي داشته باشند .گاهي نيز گوينده به گونه اي در اعماق طبيعت نفوذ ميكند و رازها
و جريانات غير محسوس و فراموش شده را به صحنة نمايش مي گذارد و به آنها زندگي دوباره ميبخشد
كه مخاطب فراموش ميكند كه اين شخصيتها ،بيجان و فاقد قدرت تكلم و تشخيص هستند( .انیس
المقدسی 1981،م :ص /26احمد ابو حاقة ،همان :ص.)300
وقتي سخن ازعنصر خيال و خيالپردازي به ميان ميآيد منظور هر آن چيزي است كه قوة تخيل
مجسم ميكند و يا اينكه يك
ما را به حركت واميدارد و ناگفتهها و نا ديدنيها را در برابر ديدگانمان ّ
صحنه را به صحنة ديگر و يك موضوع را با استفاده از صورتگريهاي تشبيهي و مجازي به صورتهاي ديگر

مرتبط مي سازد .

 :1-2انواع خيال
با توجه به آنچه گفته شد ،عنصر خيال به سه گونه تجلي مييابد :شامل خيال ساده یا « التصوير البياني»
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که بيشتر با عناصر تشبيه ،استعاره وكنايه به تصويرگريهاي جزئي و ارتباط بين پديدهها ميپردازد (انیس
المقدسی ،همان:ص /26احمد ابو حاقة ،همان :ص )300؛ مانند « :سخنان تو ُدر است» و سخناني از این

قبيل كه ذهن را از چيزی به چيز ديگر منتقل ميكند -2 .خيال آفريننده «التصميم الموضوعي»كه بيشتر
جريانات و صحنههاي غير واقعي يا آميختهاي از واقعيات را به نمايش میگذارد( .احمد امين 1967،م:
ص /61-60انیس المقدسی ،همان :ص )27مانند فيلمها وداستانهاي تخيلي -3.خيال بالدار (مطلق و رها)
يا « ُم َجنَّح»كه معمو ًال گوينده با به گفتگو در آوردن اشياي بيجان و همراز شدن با آنها به دنبال ارزشها

و حقايق روحي و معنوي ميگردد ،مانند جان بخشيدن به درختان و كوه ها و رودخانه ها در برخي از
فيلمهاي انيميشن يا برخي از اشعار و داستانها از زبان حيوانات و يا اشياي موجود در طبيعت كه به اين گونه،
«التوسع النظري» نيز اطالق ميشود( .انیس المقدسی،همان :ص)28
عنصر خيال ،همان عنصري است كه مخاطب به وسيلة آن لحظه به لحظة خود را با اثر ادبي سپري و
همة جريانات را به تصوير ميكشاند ،پس نميتوان عواطفي را تحريك شده ديد ،اما رد پايی از خيال در
بر انگيختن آن مشاهده نكرد.

 -3علم بيان عرصة تصوير برداري
عنصر خيال بر بسياري از زمينههاي زندگي انسان و به ويژه زندگي فكري ،ادبي و هنري اديبان ،هنر
مندان و شاعران سيطره و سلطه دارد و هيچ عرصهاي از حضور اين قوة شگفت انگيز خالي نيست ،اما در
علم بيان و مباحث آن چون تشبيه ،استعاره ،كنايه و مجاز (بهخصوص در استعاره و تشبيه) ،از نمودي
پويا،برجسته و گسترده برخوردار ميباشد .به عبارت ديگر ،علم بيان و مباحث آن فن تصوير برداري
و به پرواز واداشتن مرغ خيال در چشماندازهاي رنگارنگ و تصاوير شاعرانه است .تصوير يا صورت در
اصطالح عبارت از آن است كه اديب يا هنر مند بتواند تجارب شخصي و عواطف گوناگون خود را در
قالبي زيبا و شگفت و يا تعبيري جذاب و هنر مندانه ارائه نمايد .و اين امر تنها از عهدة كساني بر ميآيد
كه داراي قوة خيال نيرومند ،موهبتي خدادادي ،ذهني كاشف ،انديشهاي نافذ ،روحي لطيف و احساساتي
رقيق باشند .بنا بر اين « :تصوير ،مولود قصور زبان و پيچيدگي تجربه و نيز محصول نيروي بيان و كيفيتي
در جمله است كه موجب استحكام و روشني و زيبايي و شكوه آن مي شود(».محمدفاضلی1376،ش:
ص.)178
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 :1-3تشبيه
تشبيه از مادة «ش ـ ب ـ ه» ،چيزى را مثل و شبيه چيز ديگر قرار دادن است(.ابن منظور ،همان:
ج :13ص  )504-503تشبيه از مصطلحات و مباحث علوم بالغت است که در آثار متأخران (از سكاكى
به بعد) در جايگاه نخست مبحث علم «بيان» قرار گرفته است(.تفتازانی793 ،ق ،ج ،2ص / 8حسین بن
محمد طیبی1407،ق :ص )180اسلوب تشبيه در كالم عربى كاربردى فراوان دارد ،به گفتة مبرد ،اين سخن
كه بيشتر كالم عرب بر پاية تشبيه شكل گرفته است ،چندان دور از واقع نيست(.زرکشی 1415ق ،ج:3
ص / 467سیوطی1407،ق ،ج :2ص)90
بالغيان تعاريفي متعدد از تشبيه به دست دادهاند؛ سكاكى ميگويد :تشبيه مشاركت دادن امرى با امر
ديگر در معنايى است (سکاکی 1937م :ص /141تفتازانی ،همان :ص )8يحيى بن حمزه علوى تشبيه را
عبارت از جمع ميان دو يا چند چيز در معنايى با حرف كاف ميداند(.یحیی بن حمزه العلوی الیمنی1423 ،
ق :ج ،1ص )136بعضى هم گفتهاند :تشبيه ملحق كردن چيزى به چيز ديگر در يكى از صفات مشهورش
است(.سیوطی1407،ق :ص )90تعريف اخير از وضوح بيشتر برخوردار است؛ اما با روشن بودن مقصود
از تشبيه اختالف اين تعابير چندان اهميت ندارد .وجه مشترك ميان اين تعاريف و تعابير كه مورد تأكيد
قدما هم بوده آن است كه در تشبيه اشتراك مشبَّه و مشبَّ ٌه به در يك و گاه در چند صفت بسنده مينمايد

و هيچگاه اشتراك در همة صفات الزم نميباشد.

بنابراين با جمعبندي تعاريف مذكور ميتوان گفت ،تشبيه در اصطالح عبارت است از :پيوند مشاركت
بين دو يا چند پديده در معنا و صفتي به طرق مخصوص ،به بيان ديگر ،تشبيه ايجاد پيوند ميان دو امر يا
بيشتر در يك يا چند صفت با ادات ويژه با توجه به غرض و هدف خاص متكلم است ،مانند َ «:ي ْو َم َي ُك ُ
ون
اش ال ْ َم ْبث ِ
اس َكال ْ َف َر ِ
ُوث» (قارعة  /آية .)4شايان ذكر است كه « :هرچه جهات اختالف ميان مشبه و مشبه
النَّ ُ

به بيشتر باشد ،تشبيه زيبا تر است( ».شفیعی کدکنی : ،ص)57

در اين موضوع نميتوان شك كرد كه فطرت انسان با كاربرد تشبيه و التذاذ از آن سرشته است ،زيرا او،
عاشقِ نظم ،ترتيب ،هماهنگي و سنجش ميان پديدهها است كه از خصو صيات ذاتي تشبيه به شمار ميورند.
یکی از مهمترین فوائد تشبیه تبيين و توضيح مشبههاي مبهم و غيرشفاف است ،به عبارت ديگر تشبيه ،معناي
مشبه را برجسته ميسازد(.خواه در جهت زيبايي و خواه از جهت زشتي) ابوهالل عسكري ميگويد« :تشبيه
معنا را ميافزايد وآن را روشن و مؤكد ميسازد( ».ابو هالل عسکری 1952 ،م :ص).243
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دیگر فايدة تشبیه آن است كه میان سه صفت«،مبالغه  ،ايجاز  ،وضوح» جمع ميكند(.ابن اثیر: ،

ص )122همچنین تشبیه میان امور مختلف را پیوند برقرار ميسازد ،مث ً
ال ميتوان ميان آب وآتش و زندگي
و مرگ جمع كرد ،يا براي مثال مي توان گفت :او براي دوستان چون زندگي و براي دشمنان چون مرگ
است ،يا به ترسو شير و به بخيل ،حاتم اطالق نمود.

 :2-3تشبيه در صحيفة سجاديه
با بررسی و کنکاش در عبارات صحیفةسجادیه از میان انواع مختلف تشبیه با نوع برجستهتر و نمایانتر
آن یعنی تشبیه بلیغ روبرو میشویم و شاید بدون اغراق بتوان گفت این کتاب ارزشمند آكنده از این
نوع تشبیه است یعنی تشبیهی كه در آن ادات تشبيه و وجهشبه هر دو حذف مىشوند .تشبيه بليغ نسبت
به چهارقسم ديگر آن (مجمل و مفصل و مرسل و مؤكد) از بالغتي بيشتر برخوردار است ،زيرا داللتي
روشنتر بر نزديكى و يگانگى دو طرف تشبيه دارد( .تفتازانی،همان :ص)56
اين تشبيه را از آن جهت بليغ ناميدهاند كه حذف ادات و وجه شبه ،تشبيه را به استعاره نزديك
ميكند و اين موجب برجستگي و تعين بيشتر مشبه ميشود وبه گفتة ديگر موجب اتحاد ميان طرفين تشبيه
ميگردد.

 :1-2-3نمونة نخست

ك َعلَى َو ْحي ِ َ
امام سجاد(ع) در دعاي دوم در وصف پيامبر مي فرمايد« :الل َّ ُه َّم فَ َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َأمِين ِ َ
ك،

كَ ،و َصفِ ِّي َ
ك م ِ ْن خَ لْقِ َ
َو ن َ ِجيب ِ َ
ك م ِ ْن عِ َبادِ َ
ك ،إ ِ َمامِ ال َّر ْح َم ِةَ ،و َقائ ِ ِد الْخَ ْي ِرَ ،و م ِ ْف َتا ِح ال ْ َب َر َك ِة( ».امام سجاد (ع)،

1382ش :ص )18-17

«خدايا بر محمد امين وحي تو  ،و برگزيدة از خلق و برترين بندگان تو است ،درود فرست كه پيشواي
رحمت و قافله ساالر خير و نيكي و كليد بركت و خجستگي است».
«مفتاح البركة» يعني كليد بركت كه امام(ع) آن حضرت را به كليد برکت تشبيه كرده است ،در اين
تشبيه چنانچه ميبينيم فقط مشبه و مشبه به ذكر شده و قدرت تخيل تا بدان حد قوي و زيبا است كه موهم
اتحاد و عدم برتري مشبه ومشبه به نسبت به همديگر است ،در واقع مشبه آنچنان بر تري يافته كه در وجه
شبه به سطح مشبه به ميرسد و اين خود يك نوع مبالغه در شدت تشبيه است.
امام (ع) در قالب تشبيه  ،به صورتي زيبا فرموده :پيامبر نه تنها مانند كليد بركت است بلكه وجود
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مباركش ،خود كليد است و با او درهاي بركت خداوند گشوده ميشود.

 :2-2-3نمونة دوم
ادبا و علمای ادب ،شب را از آن جهت که با آمدن خود همه جا را فرا ميگيرد و بر همه چیز سایه
میافکند چون پوشش و لباسی پنداشتهاند که بر جسم نهاده ميشود و آنرا میپوشاند .این نوع تشبیه در
کالم باری تعالی نیزآمده استَ « :و َج َعلْ َنا الل َّ ْي َل ل ِ َبا ًسا» (نبا  /آية( )10و شب را [براى شما] پوششى قرار

داديم)

امام (ع) دردعاي شش از صحیفه امام (ع) به بررسي آفرينش شب پرداخته و به طرز زيبايي بين شب
به عنوان مشبه و لباس به عنوان مشبه به ،در قالب تشبيه پل ارتباطي زیبایی در قالب تشبيه برقرار كرده
است:

ب َو ن َ َه َض ِ
«فَخَ لَقَ ل َ ُه ُم الل َّ ْي َل ل ِ َي ْس ُك ُنوا فِي ِه م ِ ْن َح َر َك ِ
ات النَّ َص ِ
ات التَّ َع ِ
بَ ،و َج َعلَ ُه ل ِ َباس ًا ل ِ َيلْ َب ُسوا م ِ ْن َر َاحت ِ ِه َو
َم َنام ِ ِه( .»...،امام سجاد (ع) ،همان :ص « )35پس شب را براي ايشان بيا فريد ،تا در پناه آن ،از حركتها و
جنبشهاي خستگي آور (روز) و زحمتهاي طاقت فرسا دمي بياسايند»...

خاصيت شب اين است كه همه جا تاريك و اشيا و اماكن در آنها مخفي و ناپيدا هستند و خاصيت
لباس نيز پوشش اجسام و ابدان ميباشد ،پس با حذف ادات و وجه شبه بين آنها تشبيه بليغ برقرار شده
است.

 :3-2-3نمونة سوم

در دعاي هشتم «ُ ...م َتاب َ َع ِة ال ْ َه َوىَ ،و ُمخَ ال َ َف ِة ال ْ ُه َدىَ ،و ِسنَ ِة ال ْ َغ ْف َل ِةَ ،و تَ َعا ِطي ال ْ ُك ْل َف ِة« .»...،واز پيروي هوس

و سر پيچي از هدايت و خواب غفلت و كوشش بيش از حد به تو پناه ميبرم( ».همان :ص )46 -45

امام(ع) به امور ناپسند اخالقي و كردارهاي نكوهيده پرداخته است كه از ميان آنها «غفلت» را كه از

نشانههاي گمراهي است به « ِسنةُ ،چرت وخواب»  -كه وجه شبه در هردو عدم آگاهي است -تشبيه كرده
و در اينجا نيز ادات و وجه شبه را براي داللت بر هم سطح بودن مشبه و مشبه به حذف كرده است.

 :4-2-3نمونةچهارم
يكي از موارد تشبيه بليغ ،قرار گرفتن مشبه به در جايگاه خبر است همانند عبارتی که در دعای بیستم

آمده که «:فَإ ِ َذا َك َ
ان ُع ُم ِري َم ْرتَع ًا ل ِ َّ
لش ْي َطا ِن( ».همان :ص« )91و آنگاه كه عمرم چراگاه شيطان شود  »...در

اين عبارت «مرتع» به عنوان مشبه به ،خبر واقع شده و ُعمر را به عنوان مشبه ب ه آن تشبيه كرده است .در
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اينجا كمال زيبايي نمايان ميشود ،زيرا الزمة آوردن چنين تشبيهاتي ،ذوق عاطفي و خيال قوي ميباشد.
عمر ،برههاي از زمان است كه انسان در آن به بهرهبرداري و رفع نيازها ميپردازد حال آنكه ويژگي
«مرتع» نيز به عنوان مشبه به ،جايي است كه در آن حيوانات به چرا ميپردازند كه در هر دو وجه شبه
تمتع و بهرهبرداري ميباشد.

 :5-2-3نمونة پنجم

چهار«:كان َْت َعاف ِ َي ُت َ
َ
ون َأبْ َصارِهِ ْمَ ،و َر ْدم ًا ُد َ
ك ل َ َنا ِح َجاب ًا ُد َ
ون َأ ْس َماعِهِ ْم» (همان :ص
در دعای سي و

 ....« )177عافيت وگذشت تو پوششي بود تا چشمان ديگران نبيند وگوشهاشان نشنود« ».عافية ،سالمتي»
امري است كه جسم را در برابر انواع مرضها حفظ ميكند و«ستر،پرده» نيز پوششي است كه اشياء را در
برابر ضرر و زيان نگه ميدارد در اين دعا نيز حجاب به عنوان مشبه به ،خبر واقع شده و عافيت را به عنوان
مشبه به آن تشبيه كرده و وجه شبه در هردو پوشش و (وقاية) مي باشد كه امام (ع) به طرز زيبا يك
امر نامحسوس را به محسوس که هدف ازآن تقرير در ذهن خواننده بوده است ،تشبيه كرده ،چون در چنين
امري وضوح تصوير گري در تشبيه بيشتر است.

 : 6-2-3نمونةششم

َّك َأ َع ْن َتنِي َعلَى خَ ْت ِم ِك َتاب ِ َ
در دعای چهل و دوم آمده است«:الل َّ ُه َّم إِن َ
ك ال َّ ِذي َأن َْزل ْ َت ُه نُوراً» (همان:

(أنزل َته
ص« )202خدايا تو ما را برختم كتاب خودكه آن را نو و روشني فرستادي ،ياري دادي ».در جملة َ
نوراً) ميبينيم كه «قرآن كريم» به عنوان مشبه ،به«نور» تشبيه شده است .همانطور كه ميدانيم بهوسيلة

نور ،تاريكيها و ظلمتها از بين رفته و توانایی یافتن راه از بیراه امکانپذیر میشود ،و قرآن نيز به عنوان
كتاب آسماني و هدايتگر انسان ،از آنجاكه سرشار از سخنان نوراني خداوند و درآن درس زندگي و
بندگي است ،لذا او را از غرق شدن در گرداب گناهان رهايي ميبخشد ،از اين جهت وجه شبه در هر دو
روشنگري و هدايت ميباشد كه با حذف آن ا ّدعاي همساني قرآن با نور را كرده است که در همین فراز
از دعا می فرماید«:الل َّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِهَ ،و ْاج َعلِ ال ْ ُق ْر َ
آن ل َ َنا فِي ُظلَ ِم الل َّ َيالِي ُمونِس ًا( »...،همان :ص

« )207خدايا بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را در تاريكي شبها مونس و همدم ما قرار ده ».در
اين عبارت قرآن به عنوان كتاب آسماني و هدايتگر كه در هر زمان و دورهاي چارهساز و راهگشاي بشر
و همدم و مونس او در تنهاييها بوده به «مونس» تشبيه شده كه وجه شبه در آن دو نيز روشن و آشكار
است.
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 :7-2-3نمونة هفتم

ت ب ِ ِه ُم َح َّمدا ً َعلَم ًا لِلدَّلل َ ِة َعلَ ْي َ
ك» (همان :ص )205
در دعای چهل و دوم آمده است «:الل َّ ُه َّم َو َك َما ن ََص ْب َ

«پروردگارا چنانچه محمد (ص) را علم وپرچمي براي هدايت به سويت قرار دادي  »...پيامبر (ص) از آن
جهت كه از سوی خدا براي هدايت مردم از نادانيها و جهالتها فرستاده شد و تنها مرجعي بود كه مردم براي
راهيابي به هدايت به سويش ميشتافتند و او نيز با قرآن اين سخن نوراني خداوند آنها را به راه راست هدايت
ميكرد ،لذا به «علم،پرچم» تشبيه شده كه در بيابانها و دشتها براي هدايت افراد گم شده نصب ميگرديد
تا به آن وسيله راه از پي راه تشخیص داده شود،پس وجه شبه در هر دو هدايتگري است.
(مبين نوع عمل) است که در موارد بسیار از
یکی دیگر از موارد كاربرد تشبیه بلیغ مصدري نوعي ّ

فراز های صحیفه مشاهده ميگردد ،به عنوان مثال در دعای سي و هشت:
َ
«أ ْع َت ِذ ُر إِل َ ْي َ
ك َيا إِلَهِي م ِ ْن ُه َّن َو م ِ ْن ن ََظائ ِ ِرهِ َّن ا ْعت ِ َذا َر ن ََد َام ٍة َي ُك ُ
ون َواعِظ ًا ل ِ َما ب َ ْي َن َي َد َّي م ِ ْن َأشْ َباهِهِ َّن»...

(همان :ص« )191خداي من ! از اينها و مانند اينها از تو پوزش ميطلبم ،پوزشي از روي پشيماني كه مرا
در برابر گناهاني از اين گونه كه در پيش رو دارم باز ميدارد كه تقدير آن چنين استَ :أع َت ِذ ُر إِعت ِ َذا َرا ً

َكإِعت ِ َذارِ ن ََد َام ٍة كه مشبه به (اعتذار ندامة) صفت براي مشبه محذوف (اعتذاراً) است كه با حذف ادات و
الس ُب ِع
وجه شبه ادعاي هم سطحي دو طرف تشبيه شدت يافته است .در دعاي چهل و نهَ « :و َأضْ َب َأ إِل َ َّي إِضْ َبا َء َّ
يست ِ ِه( ».همان :ص « )305چنان د ّرنده اي كه در كمين شكارش نشسته
ل ِ َط ِر َ
يدت ِ ِه انْت ِ َظارا ً لاِ نْت ِ َهازِ ال ْ ُف ْر َص ِة ل ِ َف ِر َ
و در انديشة فرصتي است كه شكارش را به چنگ آورد».

در اين نوع تشبيهات  ،قصد مبالغه و تأكيد به منظور نزديكي و تقريب بين دو طرف تشبيه و در
راستاي تقريب به ذهن فزوني مييابد ،به گونهاي كه تصويري گويا و نمايان از آن ،پيش روي خواننده
قرار ميدهد.امام(ع) براي د ّرنده خويي دشمنان تصويري بهتر از حملهور شدن حيوانات وحشي نيافته است

و اين چيزي است كه جز از بليغان و فصيحان بر نمي آيد.

 : 8-2-3نمونة هشتم

اتَ ،و َي ْذ َه ُب بِال ْ َب َر َك ِ
در دعاي چهل و هفتَ «:ط ِّو ْقنِي َط ْو َق إْال ِ ْقلاَ ِع َع َّما ُي ْحب ِ ُط ال ْ َح َس َن ِ
ات( ».همان :ص

« )278گردنم را به گردنبند پروا و دل كندن از هر چه كه نيكيها را تباه و بيمزد ميسازد و بركت و
خجستگي را اززندگي ميربايد ،بياراي».
چون قصد امام(ع) ،دوري از تباهکنندة خیر و برکت و نیکیها است ،پس به تشبيه،آن هم از نوع بليغ
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روي آورده ومشبه به را به إقالع كه داللت بر از بيخ و بن كندن دارد ،اضافه كرده و تقدير چنين است:
«طو ْقني طوق ًا كطوق اإلقالع» كه اين خود دليلي بر خيال سرشار و ادبي امام(ع) است كه چنين زيبا در
ّ
ي خود به آن پرداخته است.
اسلوب سخن پرداز 

 :9-2-3نمونة نهم

ُوب َك َما َوضَ ْع ُت ل َ َ
در دعاي سي و يك آمده استَ ...« :و ا ْرفَ ْعنِي َع ْن َم َصارِ ِع ُّ
الذن ِ
ك ن َ ْف ِسي( ».همان:

ص ...« )154تو نيز مرا از در افتادن درگردابهاي گناهان نگاه دار ،و همچنان كه در انتقامگيري از من
درنگ كرده اي ،مرا در پردة س ّتاريت خود بپوشان».
«ذنوب ،گناه» از جمله اموري است كه فرد با ارتكاب آن ،بيشتر و آسانتر در دام آن گرفتار
ميگردد ،به طوري كه از خود بيخود و در ميان انبوه گناهان هالك و نابود ميشود ،بنابراين به

«مصارع» -پرتگاه و گرداب و پوشيده از ِگل و اليي كه اشيا را به تدريج در خود فرو ميبرد - .تشبيه شده
است كه وجه شبه ،نابودي و هالكت است ،سپس بر خالف قاعده  ،ابتدا مشبه به آمده و به مشبه اضافه
شده است كه در ادب فارسي به آن اضافة تشبيهي گفته ميشود.

 :10-2-3نمونة دهم

ب َم ْك ُروه ٍ َجل َّ ْي َت َها َع ِّنيَ ،و َس َحائ ِ ِ
دردعاي چهل و نه آمده استَ « :و َك ْم م ِ ْن َس َحائ ِ ِ
ب ن ِ َع ٍم َأ ْم َط ْرتَ َها َعلَ َّي« »،و

چه بسا از ابرهاي ناخوشايند كه از من دور نمودي و چه بسيار از ابرهاي نعمت كه بر من باراندي( ».همان:
ص « )307مكروه امري است ناخوشايند و مصيبت بار كه در اينجا به «سحائب ،ابر» تشبيه شده استو
از آنجا كه از ويژگيهاي ابر استيالء بر مكان ميباشد و امر مكروه نيز چون بركسي وارد شود ،وي را در
بر ميگيرد ،لذا وجه شبه در هر دو استيالء وحاكميت است.
يا چنين گفت:كه چون با ظهور ابر از وجود نور خورشيد ممانعت مي شود ،وا با وجود يك امر نا
خوشايند نيز دسترسي به نعمت غيرممكن ميگردد ،ميتوان وجه شبه در هر دو را (ممانعت از رسيدن به امر
خوشايند مطلوب) در نظر گرفت .ودر«سحائب النعم» نيز چنين تقدير و رويكردي ،روا و جايز ميباشد.

 -4حقيقت و مجاز
جاي ترديد نيست كه شناخت انواع تصاوير شاعرانه ربطي وثيق با شناخت حقيقت دارد ،زيرا همانگونه
كه ذكر شد تصاوير خيالي ،تصاويري فراتر از حقيقت (و نه ضد آن) هستند ،به بيان ديگر ،نميتوان در
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بارة پديدههاي ادبي داوري كرد مگر آنكه معناي حقيقت و تعاريف آن دانسته شود ،از آنجا كه هر
مخيلي مبالغه آميز و غير متعارف ،و نيز هر امر غير متعارف
مخيل است و هر پديدة ّ
پديدة ادبي و هنري ّ
مخيل بودن و در نتيجه برجسته و هنري بودن آن ندارد،
و مخيلي ،معيار و محكي جز حقيقت براي اثبات ّ

از اين رو شناخت حقيقت ،مهم ميباشد.

اما حقيقت چيست؟ در اصطالح به چه معنايي است؟ سكاكي گفته است «:حقيقت كلمه اي است كه
در معناي وضعي(موضوع له)خود بهكار رفته باشد(».سکاکی1937 ،م :ص).169
صاحب تلخيص نيز مي نويسد « :حقيقت كلمهاي است كه اهل و اصحاب هر عملي آنرا در بيان خود،
در معناي وضعي و اولي آن (وضع واضع)بهكار ببرند(».تفتازاني ،همان :ص .)285
ابن اثير نيز مي گويد «:حقيقت عبارت از لفظي است كه داللت بر معناي وضعي و اصلي خود كند».
(ابن اثیر ،همان :ص)584
در واقع بهترين تعريف ارائه شده در بارة حقيقت آن است كه :استعمال آن لفظ و واژه مبتني بر وضع
واضع باشد ،يعني در همان معنايي كه واضع از ابتدا آنرا وضع كرده ،بهكار رود و هيچ تجاوز و انحرافي
در آن صورت نگرفته باشد.

 :1-4مجاز
شيوة كار هنرمندان و شاعران تقليد محض از طبيعت نيست ،بلكه با نوعي خالقيت و آفرينش همراه
است ،بنابراين شاعر بر مبناي نگاه خاص خود ،پديدهها را به گونهاي ديگر ،احساس و درك ميكند .و
نامهاي تازه و نو برآنها مينهد و اين نام گذاريها موجب بسط و گسترش واژگان و توسعة زبان ميشود
و اين امر هم به نوبة خود منتهي به تنوع ،رنگارنگي ،طراوت زندگي ما ميگردد .مجاز يكي از اين شيوهها
و نگرشهاي خاص شاعرانه به شمار ميرود و در تعريف آن گفتهاند« :هرگاه از معناي وضعي كلمه و
(كالم) تجاوز نمودي و آن را در معنايي غير از معناي وضعي آن ،با مالحظة مناسبت ميان معناي اصلي
و مجازي استعمال نمودي ،پس آن كلمه را در معناي مجازي بهكار بردهاي»(.محمد فاضلی1376 ،ش:
ص)398
شاعر و يا اديب نميتواند هر كلمهاي را در معناي دلخواه خود استعمال كند مگر آن كه ميان معناي

اصلي و ثانوي حتم ًا نسبت و پيوندي (عالقهاي) برقرار باشد ،مث ً
ال نميتوان كفش گفت و ببر را اراده
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كرد ،چون هيچ نسبت و پيوندي ميان آنها وجود ندارد ،به همين دليل علماي بالغت و ناقدان ادب شرط
استعمال مجاز را دو چيز دانستهاند :اول عالقه  ،دوم قرينة صارفه ،يعني نشانهاي كه ذهن مخاطب را از توجه
به معناي اصلي لفظ منصرف سازد و به معناي ثانوي و مجازي آن معطوف دارد ،و قزينة لفظي و مقالي كه
در خود كالم ذكر ميشود ،مانند« :دريايي را دركالس ديدم يا شيري تير انداز ديدم « ...كه –دركالس
و تيرانداز – قرينههايي هستند كه ذهن را از معناي اصلي  -دريا وشير– به معناي مجازي ،دانشمند و مرد
شجاع سوق ميدهد و يا قرينة معنوي و حالي كه از اوضاع و احوال حاكم بر گفتار فهميده ميشود ،براي
مثال مخاطب از قبل ميداندكه زيد آدم بخيلي است ،اما از باب طنز و مطايبه به وي ميگوييم :حاتم آمد.
(حاتم :رمز بخشندگي است)

 :2-4انواع مجاز و بررسی آن در صحیفة سجاديه
مجاز را به دو نوع اصلي مجاز لغوي و مجاز عقلي تقسيم نمودهاند .مجاز لغوي نيز به مجاز مرسل و
مجاز باالستعارة و هر يك از اين دو نيز به مفرد و مركب تقسيم ميشوند.
 .1مجاز مرسل :مجازي است كه عالقة آن مبتني بر مشابهت نباشد ،مانند عالقة جزء وكل و سبب
ومسبب و انواع عاليق ديگر .عالقههاي مجاز مرسل را تا چهل عالقه بر شمردهاند(.جعفر زاهدی ،بيتا:
ص)258

 :1-2-4مرسل ،عالقة جزئيه
نکتة قابل توجه در بیان و ارائة یک متن یا اثر ادبی که تأثیري بهسزا در سبک و سیاق و استعمال
کلمات و اصطالحات میتواند داشته باشد ،محیط و شرایط فرهنگی حاکم بر آن است .گاهی كاربرد
اصطالحاتی را در متون گذشته ميبینیم که مختص به آن برهة زمانی خاص ميباشد مانند استعمال مجازی

عبارتّ -
فک الرقاب :آزاد کردن گردن -که نشان دهندة شرایط حاکم برآن دورة زمانی خاص میباشد،
زيرا در آن زمان بر گردن و دستان اسیر یا متهم یا سارقی دستگير شده ،طناب یا غل و زنجیر میانداختند
و باز شدن و رهایی گردن از این غل و زنجیر به منزلة آزادی وي بود و این امر در زمان کنونی یا در
آینده شايد به این معنا (آزادي متهم) نباشد .از این نوع کاربرد مجازی میتوان به وفور در صحیفة سجاديه
مشاهده کرد.
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 :1-1-2-4نمونة اول

در دعای پنجم میفرمایدَ « :و َأ ْعت ِ ْق رِ َقاب َ َنا م ِ ْن نَقِ َمت ِ َ
ك( »...امام سجاد (ع) ،همان :ص « )31و ما را از

مكافات عقوبت خويش رهايى بخش ».و در دعاي شانزدهم آمده َ ...« :و َر َجا ًء ل ِ َر ْح َمت ِ َ
ك الَّتِي ب ِ َها فَ َك ُ
اك
رِ َق ِ
ين( »....همان :ص « )76وبه اميد رحمتت كه ماية آزادي خطاكاران است ».يا در دعاي
اب الْخَ ا ِطئ ِ َ

ان ل َ َ
چهل و چهار « :الل َّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِهَ ،و إ ِ َذا َك َ
اب ُي ْعت ِ ُق َها
ك فِي ُك ِّل ل َ ْي َل ٍة م ِ ْن ل َ َيالِي َش ْه ِرن َا َه َذا رِ َق ٌ
اج َع ْل رِ َقاب َ َنا م ِ ْن تِلْ َ
كَ ،أ ْو َي َه ُب َها َص ْف ُح َ
َع ْف ُو َ
الر َق ِ
اب( »،همان :ص « )225خدايا بر محمد و خاندانش
ك فَ ْ
ك ِّ
درود فرست و چون در هر شب از شبهاي اين ماه بندهاي به عفو تو آزاد ميگردد يا چشمپوشيات آن را

ميبخشد ،پس ما را نيز از آنان قرار ده».
در اين نمونهها ميبينيم كه امام با چه ظرافت و زيبايي خاص با بهكار گيري كلمات در معناي مجازي
آنها (ذكر جزء :رقاب ،گرد ن و ارادة كل :جسم) سخني بر زبان جاري ساخته كه موجب تحسين و
نيكوسازي كالم گشته است.
در فرازي ديگر ،مالحظة شرایط و فر هنگ خاص زمانه را در سیاق گفتار ميبينیم .از آنجا که در
ادوار گذشته ،هنوز خبری از سالحهای گرم نبود و بیشتر جنگ و نبردها با سالحهای سرد از جمله شمشیر
و نیزه انجام ميگرفت و چون کسی در نبرد بر دیگری پیروز میشد ،به سوی مغلوب پیش رفته و پای بر
گردن یا بر جسدش میگذاشت که این نشان دهندة پیروزی و غلبه بر او بود ،لذا پای نهادن بر گردن به
معنای پیروزی بر دشمن گرديد و در میان ادبا کاربردي فراوان یافت که این كاربرد در عبارات صحیفه
ت َك ْعبِي َعلَ ْي ِه» (همان:
به زیبایی هر چه تمامتر بهکار رفته است ،در دعاي چهل و نه میخوانیم َ « :و َأ ْعلَ ْي َ

ص ...« )304مرا براو پيروز گرداندي.»...

کعب یعنی قوزک پا ،بر اساس آنچه گفته شد ،پای مرا بر روی او قرار دادی یعنی مرا بر او غالب و
پیروز کردی و منظور از اين عبارت ،استيال و حاكميت ميباشد زيرا پا نهادن بر روي چيزي ،داللت بر
مسلط شدن بر آن ميباشد ،لذا امام (ع) با آوردن جزيي از پا (كعب :قوزک) از ذكر كل آن خودداري
كرده است و مجاز مرسل ،عالقة جزئيه ميباشد.

 :3-4مرسل ،عالقة حالّيه

كه ذكر ّ
حال (آنچه در محل واقع شده) و ارادة محل شود .در دعاي چهل و نه آمده است َ ...« :أ ْر َك ْس َت ُه
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لأِ ُ ِّم َر ْأ ِس ِه فِي ُزبْ َيت ِ ِه» (همان :ص « )305او را به مغز در همان گودالي كه كمين كرده بود نگونسارش
كرديُ ( ».ال ّم ْ
رأسه) به معناي مغز سر ،در واقع پوست نازكي است كه مغز را ميپوشاند كه در اينجا به
صورت مجازي (ذكر حال و ارادة محل) به كار رفته و عالقة آن نيز حالّيه ميباشد.

 :4-4مرسل ،عالقة آليه
ب ه این معنا که وسیله و آلت انجام کار ذکر شود و از آن ،معنای مجازی اراده گردد مانند آنچه در

اص َمنِي( ».همان :ص)92
دعای بيست آمده است کهَ « :و ْاج َع ْل لِي َيدا ً َعلَى َم ْن َظلَ َمنِيَ ،و ل ِ َسان ًا َعلَى َم ْن خَ َ

«در مقابل آنكه بر من ستم ميكند ،دستي و در برابر كسي كه با من دشمني مينمايد ،زباني (وسيلة برهان
و حجت) قرار ده».
دراين عبارت لسان به معناي حقيقي خود بهكار نرفته ،بلكه مقصود معناي مجازي آن یعنی حجت و
بر هان است ،چون زبان ،وسيله و آلت اداي برهان و حجت ميباشد .در دعاي بيست و سه آمده است...«:

َو تُؤْ م ِ َننِي م ِ ْن َج ِمي ِع ضَ ِّره ِ َو شَ ِّره ِ َو َغ ْم ِزه ِ َو َه ْم ِزه ِ َو ل َ ْم ِزه ِ َو َح َس ِده ِ َو َع َدا َوت ِ ِه َو َح َبائِل ِ ِه َو َم َصاي ِ ِده ِ َو َر ِجل ِ ِه
َو خَ ْيل ِ ِه ،إِن َ
ير(»..همان :ص « )118مرا ازهمة آسيبها و گزندها و بد گوييها و عيب جوييها
َّك َع ِز ٌ
يز َق ِد ٌ
و حسدورزيها و دشمنيها و بندها و دامهاي (شيطان) و لشگريان پياده و سوارهاش ايمن گردان زيرا تو
شكست ناپذير و توانا هستي».
در اينجا خيل ،اسم جمع و به معناي اسبها ،مقصود نبوده بلكه كلمة خيل را به صورت مجازي براي
سواران به كار برده چون معناي حقيقي اسب وسيله و ابزارسوار شدن ميباشد ،پس مجاز مرسل بنابر عال
قة آليه در آن جريان يافته است.
همچنين امام سید الساجدین(ع) با تأثیر از آیات مبارک قرآن در دعاي چهل و هفتم می فرمایدَ ...« :و
ْاج َع ْل لِي ل ِ َس َ
ين( »،همان :ص « )287و نام وذکري نيکو برايم در ميان آيندگان قرار ده».
ان ِص ْد ٍق فِي الْغَاب ِ ِر َ
همين اسلوب را می توان در كالم باريتعالي مالحظه کرد که می فرماید َ «:و ذِ ْكرا ً ن َامِي ًا فِي

ين»(الشعراء/آية .)84
الآْ ِخ ِر َ

منظور از (لسان صدق) ،ذكر و نام نيكو است و از آنجا كه زبان ،آلت و وسيلة بيان ذكر نيك

ميباشد لذا اسم آلت را ذكر و نتیجة منتج از آن را اراده كرده است ،پس مجاز مرسل يا عالقة آليه تحقق
يافته است.
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 :5-4مرسل ،عالقة سببيه
به اين معنا كه سبب چيزي ذكر و مسبب مورد نظر باشد .

در دعاي شانزدهم آمده است َ ...«:يا َع ُض َد ُك ِّل ُم ْح َتا ٍج َط ِري ٍد( ».همان :ص) «اى ياور نيازمندان و

رانده شدگان».

در اين عبارات امام(ع) باز هم با آوردن جزئي از جسم (عضد) ،نه در مقابل كل بلكه به عنوان سبب
سبب قدرت است  ،مسبب (قدرت) را مورد نظر داشتهاند .از این موارد را میتوان در دعاهای بيست :
«الل َّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِهَ ،و ْاج َع ْل لِي َيدا ً َعلَى َم ْن َظلَ َمنِي» (همان :ص « )92پروردگارا بر محمد (ص)

و خاندان او درود بفرست و مرا در برابر آنكه بر من ستم روا ميدارد ،قدرتمند قرار ده .بيست و يك
ك َو فِي َق ْب َضت ِ َ
َاص َيتِي ب ِ َي ِد َ
«:فَإِن ِّي َع ْب ُد َ
ك ،ن ِ
ك» (همان :ص « )104همانا من بندة تو و در قلمرو ملك و

فرمانروايي تو و در تحت قدرت و سلطهات هستم ».بيست و يكَ «:و لاَ ت َْج َع ْل ل ِ َفا ِج ٍر َو لاَ َكاف ِ ٍر َعلَ َّي مِنَّ ًة،
َو لاَ ل َ ُه عِ ْن ِدي َيداً( ».همان :ص « )107بار خدايا،بار منت هيچ گنهكار و كافر بر دوش من منه و براى

هيچيك از آنان در نزد من نعمت و بهرهاى قرار مده ».دعاي بيست و هفت َ ...«:و ا ْقب ِ ْ
ض َأ ْي ِد َي ُه ْم َعنِ ال ْ َب ْس ِط،
َو اخْ ِز ْم َأل ْ ِس َن َت ُه ْم َعنِ ال ُّن ْطقِ » (همان :ص « )135و دستشان از تطاول كوتاه كن و زبانشان از گفتن به بند
اب ال ْ ُو ُصلاَ ِ
الضع ِ ُ
آر ».و سي و دوَ «:و َأن َا ال ْ َع ْب ُد َّ
ت( ».همان :ص
يم َأ َملاً  ،خَ َر َج ْ
ت م ِ ْن َي ِدي َأ ْس َب ُ
يف َع َملاً  ،ال ْ َج ِس ُ
« )163و من بندهاي ضعيف هستم كه كردارش اندك وبي مقدار  ،و آرزويش بزرگ و بسيار  ،اسباب

پيوند به قرب تو از كفم بيرون رفته».

ت َذل ِ َ
لصغ َْرى
دعاي سي و هفت َ ...« :و ل َ ْو فَ َعلْ َ
ب ب ِ َج ِمي ِع َما َك َد َح ل َ ُه َو ُج ْملَ ِة َما َس َعى فِي ِه َج َزا ًء ل ِ ُّ
ك ب ِ ِه ل َ َذ َه َ
يك َو م ِ َنن ِ َ
م ِ ْن َأ َيادِ َ
ك( ».همان :ص « )187بار خدايا ،اگر نه چنين كرده بودى ،بنده تو همة آنچه را به رنج

فراهمكرده و به كوشش فرا چنگ آورده بود در برابر كمترين انعام و احسانتاز دست مىداد».

 :6-4مرسل ،عالقة مسببيه
يعني اينكه مسبب در جمله ذكر و ارادة سبب شود ،در دعای دعاي ششم میخوانیم:
ك الآْ ِجلِ فِي ُأخْ َرا ُه ْم ب ِ ُك ِّل َذل ِ َ
«َ ...و َي ْس َر ُحوا فِي َأ ْر ِض ِهَ ،طلَب ًا ل ِ َما فِي ِه ن َْي ُل ال ْ َعا ِجلِ م ِ ْن ُدن َْيا ُه ْمَ ،و َد َر ُ
ك
ُي ْصل ِ ُح ش َْأن َ ُه ْمَ ،و َي ْب ُلو َأخْ َبا َر ُه ْم( »...،همان :ص« )36و در زمين پهناور خداوند به گردش درآيند تا آنچه را

كه دستيابي به نعمت دنيا ونيل به سعادت بيزوال آخرت در گرو آن است ،به دست آورند و با اين همه
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امور و شئونات آنان را اصالح نمايد و اعمالشان را در معرض بال و امتحان قرار دهد».
استعمال لفظ (أخبار) ،به جاي (أعمال) ،کاربردی مجازی شمرده ميشود ،زيرا به شيوة مجاز مرسل و
با عالقة مسببيت ،مسبب (أخبار) را ذكر و سبب (اعمال) را حذف نموده است.

 :7-4مرسل ،عالقة مبدليه

دعاي چهل و هفتَ ...«:و ْاج َع ْل لِي ل ِ َس َ
ين»( .همان:
ينَ ،و ذِ ْكرا ً ن َامِي ًا فِي الآْ ِخ ِر َ
ان ِص ْد ٍق فِي الْغَاب ِ ِر َ

ص« )287در برابر من ستايش و آوازة نيكو در ميان آيندگان قرار ده».

در اين عبارت آوردن (ذكر ،ياد و نام) به جاي (صيت ،آوازه)،كاربردي مجازي دارد كه از نوع مرسل
با عال قة بدليت ميباشد.

 : 8-4مجاز مركب
مجازی است که در معنایی شبیه معنای اصلی و نخستین خویش بهکار گرفته شده و مقصود از معنای
اصلی ،معنایی است که لفظ بر آن داللت مطابقی دارد نه تضمنی والتزامی .این تشبیه معنای مجازی به
معنای اصلی و مطابقی باید تشبیه تمثیل باشد یعنی وجه شبه مرکب و فراهم آمده از چند چیز باشد .دردعاي
دوازدهم می خوانیم :

ك ا ْعت ِ َرافِي ل َ َ
ك ب ِ ُسوءِ َما ْاك َت َس ْب ُت َو َه ْل ُي ْن ِجينِي م ِ ْن َ
« ...فَ َه ْل َي ْن َف ُعنِيَ ،يا إِلَهِي ،إ ِ ْق َرارِي عِ ْن َد َ
ك ب ِ َقبِي ِح َما
ا ْرت ََك ْب ُت َأ ْم( .». ...همان :ص « )55پس اي خداي من ! آيا اقرار به بديهايي كه از من سرزده است ،برايم
سود بخش است ؟وآيا اعترافم به زشتيهاي كردارم كه مرتكب شدهام ماية نجات و رهاييام خواهد بود».

در اين عبارت (هل) استفهاميه از معناي حقيقي خود كه پرسش از امر مجهول بوده ،خارج و در معناي
مجازي آن یعنی تقریر و تثبيت استعمال شده و اين مجاز مركب است.
و در دعاي سيزده آمده است:

«َ ...و ُقلْ ُت ُس ْب َح َ
ان َربِّي َك ْي َ
اج ُم ْح َتاج ًا َو َأن َّى َي ْر َغ ُب ُم ْع ِد ٌم إِلَى ُم ْع ِدمٍ( ».همان :ص )61
ف َي ْس َأ ُل ُم ْح َت ٌ

منزه و پاك است پروردگار من !چگونه محتاجي از محتاجي ميخواهد و چرا هيچ به
«با خويش گفتم ّ :
هيچ روي ميآورد».

سياق جملههاي پرسشي با ادات استفهام (كيف ،أن ّي) در اين جمالت از نظر امام تنها حصول علم از امر
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معين باشد ،بلكه استفهام در جمالت
معين براي پرسشي ّ
مجهولي نيست و يا اينكه امام(ع) در صدد پاسخي ّ

فوق از معناي اصلي خود خارج ودر معناي مجازي كه (اظهار تعجب) بوده استعمال شده است.
دعاي بيست ويك:

«َ ...و َم ْن ُيؤْ م ِ ُننِي م ِ ْن َ
ك َو َأن َْت َأخَ ْف َتنِي؟ َو َم ْن ُي َساعِ ُدنِي َو َأن َْت َأ ْف َر ْدتَنِي؟ َو َم ْن ُي َق ِّوينِي َو َأن َْت
َأضْ َع ْف َتنِي؟( »...همان :ص« )103چون به وحشت و هراسم بيافكني چه كسي است كه مرا ايمن سازد؟ و

چون تو تنهايم بگذاري چه كسي است كه ياريام دهد؟»

در عبارت فوق ،سياق جمالت استفهامي است ولي به صورت مجاز از مقصود اصلي خارج و درمعناي
تقرير و تثبيت بهكار رفته است كه مجاز مركب محسوب ميشود.
در دعاي پنجاه و يك آمده است:

ت َع ِّنيَ ،و َك ْم م ِ ْن ن ِ ْع َمةٍ َساب ِ َغةٍ َأ ْق َر ْر َت ب ِ َها َع ْينِي( ».همان :ص
«إِلَهِي فَ َك ْم م ِ ْن بَلاَ ءٍ َجاهِ ٍد َق ْد َص َر ْف َ

« )315بار خدايا،چه بالهاى رنج آور كه از من بگردانيدهاى و چه نعمتهاىفراوان كه مرا بدان شادمان
ساختهاي».
مقصود از جمالتي كه با كم خبريه بهكار رفتهاند  ،معناي مجازي آنها يعني ،اظهار تعجب و شگفتي
ميباشد.

 -5مجاز عقلي
در بارة مجاز عقلي ديدگاههاي متفاوت وگاه متعارض ارائه شده است .چكيدة تعاريف علمي و پذيرفته
شده دربارةمجاز عقلي آن است كه :مجاز عقلي عبارت از اسناد و نسبت دادن چيزي به چيزي است كه از
آ ِن او نيست ،يا به گفتة ديگر ،مجاز عقلي  «:اسناد فعل يا شبه فعل؛ اسم فاعل ،مفعول ،صفت مشبهه و...

به غير ما هو له با عالقة سببيه ،زمانيه ،مكانيه ،مصدريه ،فاعلية مفعوليه(.».محمد فاضلی1376 ،ش :ص)263
مانند اينكه بگوييم « :استاندار شهر را آباد كرد» ،بديهي است كه استاندار آنرا آباد نكرده بلكه سبب
ساخت آن بوده است(كارگران و مهندسين فاعل حقيقياند) و يا «امير ارتش را شكست داد،».كه عقل
حكم ميكند كه با كمك ديگران اين كار را كرده است و از آنجا كه محل استعمال مجاز عقلي :كالم
،جمله و نسبت حكميه است و به حكم عقل دريافت ميشود ،به اين دليل به آن مجاز عقلي گويند(.و نه
لغوي).
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 :1-5در صحيفة سجاديه نيز از اين نوع مجاز بسيار يافت ميشود از آن جمله :در دعاي هشتم آمده
انَ ،أ ْو َي ْن ُك َب َنا ال َّز َم ُ
الش ْي َط ُ
استَ «:و َأ ْن َي ْس َت ْح ِو َذ َعلَ ْي َنا َّ
ان( ».همان :ص« )46و از اينكه شيطان بر ما چيره گردد

يا اينكه روزگار به ما گزند و آسيب رساند»...

در عبارت فوق اسناد فعل (ينكب ،آسيب رساندن) به فاعل غير حقيقي خود (الزمان) صورت گرفته
است چرا كه در اصل فاعل حقيقي فتنههاي زمانه هستند كه به انسان آسيب ميرسانند (نه خود زمان)
بنابراين در اين عبارت مجاز عقلي ،رخ داده است.
 :2-5و در دعاي چهل و پنج:
«السلاَ ُم َعلَ ْي َ
ك م ِ ْن ن ِ
َاص ٍر َأ َع َ
الش ْي َطا ِنَ ،و َصا ِح ٍ
ان َعلَى َّ
ب َس َّه َل ُس ُب َل إْال ِْح َسا ِن( ».همان :ص « )238سالم
َّ

بر تو ياوري كه ما را درچيرگي بر شيطان ،ياري ،كردي و رفيق و همراهي كه راه هاي نيكي و احسان
را هموار ساخت».
در اين عبارت نيز اسناد فعل به فاعل غير حقيقي كه در واقع سبب ميباشد صورت گرفته است كه
اين مجاز عقلي از نوع اسناد فعل به سبب ميباشد.
 :3-5و در دعاي پنجاه ودو :
َ
«أن َا بِإ ِ ْس َرافِي َعلَى ن َ ْف ِسي َذل ِ ٌ
اي َأ ْر َدانِيَ ،و َش َه َواتِي َح َر َم ْتنِي( ».همان :ص )322
يلَ ،ع َملِي َأ ْهلَ َكنِيَ ،و َه َو َ

«به سبب زياده روي در كار خويش  ،زبون و خوارم  ،كردارم تباهم كرده است و خواهش نفسم مرا تباه
ساخته و هوس هايم محرومم كرده اند».
حرمت به عمل و هوا و شهوت،
(أرداني)باب إفعال از «ردي» به معني هالك و اسناد هالك و ردي و
ْ
مجاز عقلي و از باب اسناد فعل به سبب ميباشد.

 -6مجاز باالستعاره
استعاره از نظر لغوي از باب استفعال به معني چيزي را به عاريه خواستن و در اصطالح ،تشبيهي است
كه از اركان چهارگانة آن تنها مشبه يا مشبه به باقي مانده باشد.

رأيت أسدا ً
استعاره ،مجاز لغوي است(استعمال كلمه در غير معناي اصلي خود با عالقة مشابهت) مانندُ :

يرمي ،و «يرمي» قرينهاي است كه ذهن را از معناي أسد ،كه حيوان جنگلي است خارج و به معناي مجازي
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ٌ
شجاع باشد ،هدايت ميكند.
رجل
كه
ٌ

پس استعاره «استعمال لفظ درغير معناي وضعي و اصلي به عالقة مشابهت ميان معناي اصلي و فرعي
با قرينه اي است كه مانع از ارادة معناي اصلي و حقيقي شود( ».تفتازانی ،همان :ص)68

 :1-6انواع استعاره
مرشحه و اصلي و تبعي،
مجرده و
ّ
استعاره را به اعتبارهاي مختلف تقسيم کردهاند ،از قبيل :استعارة مطلقهّ ،

تمثيلي و ّ
مصرحه و مکنيه .به دليل جايگاه ويژه و مهم که استعارة مصرحه
مرکب و غير تمثيلي و سرانجام ّ

و مکنيه در صحيفة سجاديه ،اين دو استعاره را به طور اجمالي ،بررسي مينماييم.

مصرحه
ّ :1-1-6

مصرحه يا تصريحيه عبارت از :ذکر مشبه و ارادة مشبه به است ،مانند :اين سخن امام علي
استعارة ّ

ف ُ
(ع) که « َال تُکشَ ُ
ات إ ِ َال ب ِ ِه« ،».تيرگيها تنها به وسيلة قرآن زدوده ميشوند ».در اين کالم
الظلَ َم ُ
علوي،گمراهيها و ضاللتها به تيرگيها و ظلمات تشبيه شده است ،آن گاه ظلمات را ذکر کردهاند ،و از آن

ارادة گمراهي و ضاللت نمودهاند.

 :2-1-6مکنيه
استعارهاي است که در آن از ارکان تشبيه تنها مشبه ،به همراه الزمي از لوازم مشبه به ذکر شده باشد،
و شايان ذکر است از آنجا که همواره الزم مشبه به بر سبيل تخييل براي مشبه اثبات ميشود «:استعارة
مکنيه را  ،مکنية تخييليه ناميدهاند(».فاصلي ،همان :ص)249

 :2-6فوائد استعاره

همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،استعاره غالب ًا بيش از ديگر مباحث و اسلوبهاي فنون و علوم بيان موجب

مخيل شدن کالم ادبي و ايضاح و برجستگي معنا ميشود .با اين همه ،اشارة مجمل به مهمترين فوائد آن
سودمند به نظرميرسد:
 .1كشف و ايضاح :گفتهاند که«:استعاره  ،طبيعت را آشکار ميکند(».هاوکس1377 ،ش :ص)27
و«طبيعت را در وهلة اول خداوند خلق کرده است ،شاعر فقط آنها را کشف مي کند( ».همان)؛
 .2تشخيص :عبارت از احيا و جان بخشيدن به اشياء است ،مانند« :طبيعت جوان ميشود و در زمين
خندان ميگردد ».و نيز «چنگالهاي مرگ» بديهي است که مرگ چنگال ندارد از اينرو« :استعاره ابزاري
حد موجودات زنده فراهم ميکند( ».همان :ص)82؛
است براي برکشيدن کلمات تا ّ
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 .3ايجاد ائتالف :ايجاد پيوند ميان دو يا چند امر نامتشابه از ويژگيهاي فرآيند استعاره است ،و«:مهمترين
توانايي آن برقراري پيوندي وحدت بخش ميان پديده هاست( ».همان :ص)60؛
 .4گسترش جهان واژگان و معنا :دايچز بر آن است که «استعاره وسيلهاي براي گسترش معناست».
(شفيعي كدكني ،همان :ص  )112و« :با هر استعارهاي به طول و عرض جهان ميافزائيم (».شميسا،
1370ش :ص  )142و اصو ًال استعاره« :واقعيت را بسط ميدهد( ».هاوکس ،همان :ص )68؛

 .5خلاّ قيت :هِردِر آلماني برآن است که «استعاره صرف ًا معنا را ارائه نميکند ،يا طبيعت را تقليد

نميکند ،بلکه اينها را خلق ميکند(».شميسا ،همان :ص )142و ميتوان گفت که« :قوة تخيل در حرکت
خود جهان را ميسازد(».هاوکس ،همان :ص .)61

 -7استعارة اصليه در صحيفة سجاديه

در دعای شانزدهم امام (ع) میفرمایند« :تَغ ّمدتَني ب ِ ِست ِر َ
ک( ».امام سجاد(ع)1383 ،ش :ص « )77مرا

با پوشش خود پوشاندي».

از آنجا که عفو به عنوان مشبه براي گناهان به منزلة پوششي است که از افشاي آن جلوگيري میکند،
به «ستر» (پوشش) تشبيه شده است که آن نيز عيب و عيوب جسمها را از ديدگان پنهان ميدارد لذا لفظ
مشبه (عفو) حذف و لفظ (ستر) به جاي آن قرار گرفته و چون استعاره در اسم جريان يافته است ،استعارة
تصريحة اصليه ميباشد.

 :2-7دعاي بيست و دو:

الش ِّ
الش ُب َه ِ
الظ ُل َم ِ
اسَ ،و َأ ْه َت ِدي ب ِ ِه فِي ُّ
اتَ ،و َأ ْس َت ِ
ي ُء ب ِ ِه م ِ َن َّ
ك َو ُّ
ب لِي نُورا ً َأ ْم ِشي ب ِ ِه فِي النَّ ِ
ات».
ض
« َو َه ْ

(همان :ص) «بر من فروغى تابناك افكن كه در پرتو آن در ميان مردم راه بسپرم و در تاريكيها راه خود
بيابم و در روشنايى آن از دام هر شك و شبهه برهم».
چون که نور ،چيزي است که فرد به آن راه را از بيراهه تخيص ميدهد و خود را به سر منزل ميرساند
و انسان هم با علم ،توانایی رسیدن به مقصود را دارد ،لذا در اين عبارت علم به نور تشبيه شده پس مشبه
(علم) حذف و مشبه به (نور) به جاي آن قرار گرفته است و با توجه به آنکه استعاره در اسم جريان يافته،
استعاره ،تصريحة اصليه ميباشد.
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همچنين ضاللت و گمراهي نيز به عنوان مشبه به ظلمات (تاريکيها) تشبيه شده که وجه شبه در هر دو
«عدم تمايز و تشخيص» است ،لذا مشبه (ضاللت) حذف و ظلمت به جاي آن قرار گرفته و از آنجا که
ظلمت اسم است ،استعاره اصليه ميباشد.

 :3-7دعاي بيست و هفت:

«َ ....و بَاعِ ْد ب َ ْي َن ُه ْم َو ب َ ْي َن َأ ْز ِو َدتِهِ ْمَ ،و َح ِّي ْر ُه ْم فِي ُس ُبلِهِ ْم( ».همان :ص « )135چنان كن كه ميان ايشان و

زاد و توشة ايشان فاصلهاىبزرگ پديد آيد و در راه سرگشته و حيرانشان گردان».

در اين عبارت «فکر و انديشه و تاکتيکهاي جنگي» دشمنان به عنوان مشبه ،به «سبل» تشبيه شده است
و وجه شبه در آنها «رساندن به هدف و مقصود» ميباشد که پس از آن مشبه حذف و مشبه به ،بر سبيل
استعارة تصريحة اصليه ،جريان يافته است.

 :4-7دعاي سي و دو:

« َق ْد َملَ َ
الش ْي َط ُ
ك َّ
ان عِ َنانِي فِي ُسوءِ ال َّظ ِّن( ».....همان :ص « )170همانا شيطان در بدگماني ،افسار و عنان

مرا در تصرف خود گرفته است».

عنان يعني :افسار شتر يا اسب ،وسيلة تسلط يافتن به حيوان است و از آنجاکه تمام فعالیتهای انسان
نیز بهوسیلة فکر و اندیشه و قلب انسان هدایت و صورت میگيرد ،فکر و انديشه و قلب به عنوان مشبه ،به
«عنان» به عنوان مشبه به تشبيه شدهاند سپس مشبه حذف و مشبه ب ه،بر سبيل استعارة تصريحه در جاي آن
قرار گرفته و از آنجا که اسم جامد است ،اصليه ميباشد.

 :5-7دعاي چهل و چهار:

الش َّ
كَ ،و ال ْ َع َمى َع ْن َسبِيل ِ َ
ك فِي دِين ِ َ
ير فِي ت َْم ِجي ِد َ
« َو َج ِّن ْب َنا إْالِل ْ َحا َد فِي ت َْو ِحي ِد َ
كَ ،و الْتَّ ْق ِ
كَ ،و َّ
كَ ،و
ص َ
ال ل ِ ُح ْر َمت ِ َ
كَ ،و الاِ ن ْ ِخ َد َاع ل ِ َع ُد ِّو َ
إْال ِ ْغ َف َ
ك َّ
الش ْي َطا ِن ال َّر ِجي ِم ( »....همان :ص « )225 -224او و ما را از الحاد در

توحيد خود و قصور در بزرگداشت خود و شك در دين خود و نابينايى در طريق خود و غفلت از تعظيم
خود و فريفته شدن به دشمنت،آ ن شيطان رجيم دور دار«.
العمي  :استعارة اصلية تصريحه از ضاللت و گمراهي.
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سبيلک  :استعارة تصريحة اصليه از «دينک يا رضاک».

 :6-7دعاي چهل و پنج:

اج َرتِهِ ْم ل َ َ
الس ْومِ َعلَى ن َ ْف ِس َ
ك لِع ِ َبادِ َ
ك( ».همان :ص )231
كُ ،ت ِر ُ
يد رِبْ َح ُه ْم فِي ُم َت َ
« َو َأن َْت ال َّ ِذي زِ ْد َت فِي َّ

«اى خداى من ،تو كسى هستى كه در معامله با بندگان خود ،همواره بهسود آنان در بها مىافزايى و
مىخواهى كه در معامله با تو سود برند».
السوم :به معناي داد و ستد و خريد و فروش کاال و عملي است که در آن شخص به سود و منفعت
مادي ميرسد ،در اين فراز از دعا ،عبادت به آن تشبيه شده است زير در عبادت خداوند نيز سود و منفعت
مادي و معنوي براي فرد حاصل ميشود و آنگاه مشبه (عبادت) حذف و مشبه به (سود) بر سبيل استعارة
تصريحة اصليه ،در جاي آن قرار گرفته است.

 :7-7دعاي پنجاه يك:

عثرتي( ».همان :ص« )361اي پناهگاه من ،آنگاه كه
« َيا َك ْهفِي ِح َ
ين ُت ْعيِينِي ال ْ َم َذاهِ ُب و يا ُمقِيلي َ

همةراهها بر من بسته است و اي درگذرندة از گناهان من».

کهف به معناي غار و استعمال آن براي پناه بردن ،استعارة اصليه است و مقيل اسم فاعل باب افعال از
(قيل) به معناي فسخ در معامله و استعارة تبعيه به جاي (غافر) .و عثرة به معناي لغزيدن است و استعمال آن
به جاي خطا و اثم مجاز و به عالقة مشابهت ميباشد ،پس استعارة تصريحة اصليه ميباشد.

 : 8-7دعاي چهل و هفت:

ين( ».همان :ص « )14اى خداوند ،مرا از
ينَ ،و ن َ ْع َس ِة ال ْ َمخْ ُذول ِ َ
ينَ ،و ِسنَ ِة ال ْ ُم ْس ِرف ِ َ
« َو ن َِّب ْهنِي م ِ ْن َر ْق َد ِة الْغَافِل ِ َ

خواب غافالن و ناهشيارى اسرافكاران و خواب آلودگى خذالن رسيدگان بيدار و آگاه ساز».
«رقدة» و«سنۀ» و«نعسۀ» همگي استعارة تصريحة اصليه براي غفلت و جهل ميباشند.

 -8استعارة مكنيه در صحيفة سجاديه
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 :1-8دعاي اول:

« َو َر ِك ْب َنا ُم ُت َ
ون ز َْج ِرهِ ،فَلَ ْم َي ْب َت ِد ْرن َا ب ِ ُع ُقوبَت ِ ِه( ».همان :ص« )14و بر مركب عصيان برنشستيم ،به عقوبت

ما نشتافت».

زجر به معناي نهي و مقصود از آن گناه و خطاي باشد که به «مرکب» تشبيه شده و وجه شبه در آن
دو اين است که هر يك فرد را به سوي چيزي پيش ميبرند ،پس مشبه به (مرکب) حذف و با يکي از
لوازمش (متون) بدان اشاره شده ،بنابراين استعارة مکنيه در آن جريان يافته است.

 :2-8دعاي پنج:

« َو ْاكفِ َنا َح َّد ن ََوائ ِ ِ
ب ال َّز َما ِنَ ،و َش َّر َم َصاي ِ ِد َّ
الش ْي َطا ِن( ».همان :ص « )33-32و ما را از سطوتحوادث

زمان و شر دامهاى شيطان حفظ فرما».

از آنجا که شيطان در پي فريفتن انسانها است ،به دنبا فرصتي ميگردد تا آنها را در دام خود گرفتار
سازد لذا در اينجا شيطان به عنوان مشبه ،به صياد تشبيه شده که وجه شبه در هر دوي آنها «فريفتن»
است ،پس مشبه به (صياد) حذف شده و با يکي از لوازم آن «مصائد» بدان اشاره شده است که اين نوع از
استعاره« ،استعارة بالکناية» نام دارد.

 :3-8دعاي نه:

ف َم َحبَّ َت َ
« َو َأ ْع ِم َأبْ َصا َر ُق ُلوب ِ َنا َع َّما خَ ال َ َ
ك( »....همان :ص « )49و ديدة دل ما را از آنچه خالف دوستى

توست كور گردان».

در ابصار قلوبنا ،استعاره به اين صورت جريان يافته که قلوب به عنوان مشبه ،به چيزي تشبيه شده که
داراي چشم بوده است (انسان) و سپس مشبه به حذف و مشبه به جاي آن قرار گرفته و با يکي از لوازم
مشبه به محذوف به آن اشاره شده است (ابصا ر قلوبنا) پس استعارة مکنيه در آن جريان يافته و استعاره با
مالئم مشبه به همراه است که اين را ترشيح مي نامند چون تأکيد و تقويتي براي مشبه به ميباشد.

 :4-8دعاي سي و يك:
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« َه َذا َم َقا ُم َم ْن ت ََدا َول َ ْت ُه َأ ْي ِدي ُّ
الذن ِ
ُوب( ».همان :ص« )151اين جايگاه كسي ميباشد كه دستان گناهان

او را دست به دست گردانيده است».

در اين فراز استعاره بهاين صورت جريان يافته است که (ذنوب ،گناهان) ،به چيزي تشبيه شدهاند که
دست دارد (انسان) و از آنجاکه گناهان چون دامنگير انسان شوند ،او را در زير فشار خود نابود ميکنند،
لذا وجه شبه در هر دو تسلط يافتن و نابودکردن است ،سپس لفظ مشبهبه (انسان) حذف شده است و با
يکي از لوازمش که «ايدي» به آن اشاره شده است و اين نوع استعاره ،مکنيه ميباشد.

 :5-8دعاي پنج:

« َو َيا َم ْن تَ ْن َق ِط ُع ُد َ
ون ُر ْؤ َيت ِ ِه الَأْبْ َصا ُر( ».همان :ص« )31و اي آن كه ديدگان پيش از ديدن او ،باز

ميمانند».

در اين عبارت لفظ (حبل ،طناب) (وسيلهاي جهت پيوند) به عنوان مشبه به و لفظ «بصر» (عضوي
براي ديدن) مشبه است ،لذا مي توان وجه شبه ياا «جامع» را (وصول يا پيوند به چيزي) در نظر گرفت.
آنگاه لفظ مشبه به (مستعار) حذف شده و با يکي از لوازمش (انقطاع) ب ه آن اشاره کرده است و اين از
نوع استعاره ،مکنيه ميباشد.

 :6-8دعاي سيزده:

« َو َيا َم ْن لاَ ُي َكدِّ ُر َع َطا َيا ُه بِالاِ ْمت ِ َنا ِن( ».همان :ص « )59و اي آنكه بخششهاي خود را با م ّنت گذاشتن،

مكدر نميسازد».
آلوده و ّ

از آنجا که «عطايا = بخششها» در بردارندة نيکيها و نعمتها است به «ماء» تشبيه شده که آن نيز همان
ويژگيها را دارا ميباشد و وجه شبه در هر دو «منفعت و سود» است و با حذف مشبه به «ماء» با يکي از
لوازمش ّ
«يکدر» به آان اشاره کرده و به اينگونه استعارة مکنيه در آن تحقق يافته است.

 :7-8دعاي هفت:

« َيا َم ْن ت َُح ُّل ب ِ ِه ُع َق ُد ال ْ َم َكارِهِ( ».همان :ص « )42اى خداوندى كه گره كارهاي كه (براي انسان)

ناخوشايند و تحمل آن دشوار است ،به تو گشوده مىشود».
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«مکاره» (امور ناخوشايند) را با برخورداري از سختي و پيچيده بودن به «بساط = فرش» تشبيه کرده
که آن نيز رنگ و نگارههاي فريبنده و تار و پودهاي فراوان و پيچيده را دارا است و «جامع = وجه شبه»
را ميتوان «پيچيدگي و فريبندگي» در نظر گرفت سپس لفظ مشبه به «بساط» را حذف کرده و با يکي
از لوازمش که عقد «گره» ميباشد ،از طريق استعارة مکنيه به آن اشاره کرده است.

 : 8-8دعاي بيست و هفت:

« َو َأ ْط ِ
ف َع ْن ُه َح َرا َر َة َّ
الش ْو ِق( ».همان :ص « )139آتش اشتياق او به يار و ديار در دلش فرو نشان».

لفظ «الشوق» كه به معناي اضطراب و جنب و جوش دروني براي رسيدن به مقصدي خاص است به

«النار» تشبيه شده كه یکی از ويژگيهاي آن نيز اضطراب و برافروختن ميباشد ،لذا ميتوان وجه شبه را
«اضطراب» در نظر گرفت ،سپس لفظ مشبه به «النار» حذف و با يکي از لوازمش که «حرارة» مي باشد
به آن اشاره شده و استعارة مكنيه ميباشد.

 :9-8دعاي بيست و هفت:

« َو اخْ لَ ْع َو َثائِقَ َأ ْفئ ِ َدتِهِ ْم» (همان :ص « )135بند دلشان بگسل».

در اينجا امام سجاد(ع) به طرز زيبايي از استعاره بهره برده است ،به آن گونه که «فؤاد» به معناي دل

را که مأواي تمام دردها و رنجها و شاديها و غمها است به «بساط» که آن نيز سرشار از نقشها و انواع
رنگها ميباشد ،تشبيه کرده و وجه شبه «جامع» در هر دو گستردگي و وسعت است ،سپس با حذف مشبه
به «بساط» با يکي از لوازم و خصيصههايش «وثائق» به آن اشاره کرده است و استعاره نيز از نوع استعارة
مکنيه ميباشد.

 :10-8دعاي سي:

«َ ....و َأ ْج ِر م ِ ْن َأ ْس َب ِ
اب ال ْ َحلاَ ِل َأ ْرزَاقِي( ».همان :ص « )149و از راههاي حالل ،روزيهاي مرا جاري

ساز».

«ارزاق» را به معناي رزق و روزي که شامل انواع نعمتها و بخششها است به «ماء» يعني آب نيز که
همين ويژگيها را دارا ميباشد تشبيه کرده که وجه شبه در هر دو «سود ومنفعت رساندن» مي باشد ،سپس
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لفظ مشبه به «ماء» را حذف و با يکي از لوازم آن که «فعل أجر» «جاري» به آن اشاره کرده و استعاره
از نوع استعارة مکنيه مي باشد.

 :11-8دعاي سي و يك:

«َ ...و َقا َدت ُْه َأزِ َّم ُة الْخَ َطا َيا( ».همان :ص « )151و لگامهاي لغزشها او را به پيش رانده است».

«خطايا» كه وسيلة حركت به سوي انحرافات است را به «فرس» تشبيه کرده کو وجه شبه در هر دو
«پيش بردن» مي باشد ،سپس مشبه به «فرس» را حذف و با يکي از لوازمش«ازمة» به آن اشاره كرده
است و استعاره از نوع استعارة مکنيه ميباشد.

 :12-8دعاي سي و هفت:

يضوا فِي َطا َعت ِ َ
«َ ...و َأ ْع َد ْد َت َث َواب َ ُه ْم َق ْب َل َأ ْن ُيفِ ُ
ك( ».همان :ص « 159و ثواب ايشان را مهيا كردهاى

پيش از آنكه به اطاعتت روى آرند».

از آنجا که در طاعت کردن و فرمانبرداري از خداوند پيامدهاي خوب و نعمتهاي فراوان نهفته است،
لذا در اينجا امام سجاد(ع) طاعت خداوند را به «ماء» ،آب ،تشبيه کرده ،زيرا آب نيز دربردارندة بسياري
از نعمتها و ماية حيات ميباشد ،سپس لفظ مشبه به «ماء» را حذف و با يکي از لوازمش«يفيضوا» به آن
اشاره داشته و استعاره از نوع استعارة مکنيه است.

 :13-8دعاي چهل و هشت:

« َو َأذِ ْقنِي َط ْع َم ال ْ َعافِيَ ِة إِلَى ُم ْن َت َهى َأ َجلِي( ».همان :ص « )298و تا زندهام طعم عافيت را بهمن بچشان».

در «فراغ ،آسودگي» و «عافية ،سالمتي» چنان لذتي وجود دارد که آن دو را به عنوان مشبه  ،به

«عسل» تشبيه کرده و وجه شبه در هر دو «لذت» است سپس با حذف مشبه به «عسل» با يکي از
لوازمشان «حالوة ،شيريني» به آنها اشاره شده است.

 :14-8دعاي چهل و هفت:
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ب ُدن َْيا َدنِيَّةٍ تَ ْن َهى َع َّما عِ ْن َد َ
ك( ».همان :ص« )279و از قلب من ،دوستي دنياي
«َ ...و ان ْ ِز ْع م ِ ْن َقلْبِي ُح َّ

پست را بركن كه از هر آنچه نزد تو ميباشد ،بازميدارد».
«حب دنيا» دوستي دنيا ،سرتاسر زندگي انسان را ميپوشاند و او را از توجه و عنايت به خداوند باز مي
دارد ،لذا آن را به «لباس» تشبيه کرده و وجه شبه در هر دو «پوشش و فراگيري» ميباشد سپس لفظ مشبه به
را حذف و يکي از لوازمش را «نزع» براي داللت بر آن آورده و استعارة مکنيه در آن جريان يافته است.

 -9کنايه در لغت و اصطالح
کنايه هم يکي از شيوه هاي غيرمستقيم بيان و يکي از ابزارهاي مخيل ساختن کالم است.
کنايه در لغت :آن است که چيزي بگويي و چيز ديگر اراده کني ،گفتهاند :کنايه يا ناقص واوي است
(کنا يکنو) يا مصدر يايي است (کني يکني) که معناي هر دو يکي است(.همان :مادة کني).
در تعريف کنايه مانند هر اصطالح ديگر ،ميان علماي بالغت و ناقدان ادب اتفاق نظر وجود ندارد .از
اينرو تعاريف متعدد دربارة آن ارائه کردهاند.
جرجاني در تعريف آن ميگويد« :کنايه آن است که گوينده معنايي را بيان کند ،ولي اين معنا را با
لفظ اصلي و وضعي آن اظهار نکند ،بلکه با معنايي که مترادف آن است به آن معناي مطلوب اشاره کند،
مانند  ... :هو طويل النجاد ( .حمايل شمشير او بلند است) آيا نميبيني كه اگر قامت بلند باشد ،حمايل
شمشير هم بلند است( » .جرجانی ،بيتا :ص )109
ابن اثير هم در تعريف کنايه به نکتة مهمي اشاره ميکند .وي ميگويد« :کنايه ،هر کلمهاي است که
داللت بر معنايي کند که بتوان آن را هم بر حقيقت حمل کرد و هم مجاز ،با وصف جامعي که ميان آن
دو هست ( ».ابن اثير ،همان :ج ، 3ص )50
مانند :فالن کثير الرماد( ،فالني خاکستر خانه اش زياد است ).که هم کنايه از بخشندگي است و هم
ميتوان آن را بر حقيقت و ظاهر آن حمل کرد (در ضمن در کنايه دو اصطالح مهم وجود دارد .اول
«مک ّني به» که همان معناي ظاهري لفظ و دوم «مک ّني عنه» که معناي مراد لفظ و عبارت است).

 :1-9اقسام کنايه
کنايه را از جهات مختلف به انواعي تقسيم کرده اند:

:1-1-9کنايه از لحاظ «مکنّي عنه» (معناي مراد) شامل :کنايه از موصوف :مک ّني غالب ًا يک ترکيب
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الرب (خانة خدا) که
اضافي است که از آن به اسم موصوف (اسم و نه صفت) راه ميبريم ،مانند  :بيت ّ

از آن متوجه دل ميشويم و يا آنچه که در اين آية شريفه مالحظه ميکنيم « :أ َو َم ْن َينشأ فِي ِ
الحلي ِة».

(زخرف /آية  )18که منظور «دختر» است يا «مجامع االضغان» (محل اجتماع کينهها) که مقصود دل
است و همچنین کنايه از صفت :مک ّني به غالب ًا صفتي است که از آن به صفت ديگري (مک ّني عنه) راه

ميبريم ،مانند (هو طويل النجاد (حمايل شمشير او بلند است ).که منظور بلندي قامت است .و «کثير
الرماد» (خاکستر خانه اش زياد است ).که به کرم وجود او رهنمون ميشويم .و «عريض القفا» (پشت
گردنش پهن است ).که مقصود ناداني شخص است .کنايه از نسبت را نیز بیان داشتهاند که آن عبارت
است از :اثبات امري براي امر ديگري يا نفي آن است و به ديگر سخن ،مراد از آن تخصيص صفتي به
موصوف است.
 :2-1-9و همچنین قدما کنايه را از نظر وضوح و خفا ،قلت و کثرت وسائط و سرعت يا کندي
انتقال از مک ّني به ،به مک ّني عنه به :تلويح ،ايما ،رمز و تعريض تقسيم كردهاند .تلويح در لغت :از دور به
چيزي اشاره کردن و در اصطالح اسمي است که وسائط ميان الزم و ملزوم آن متعدد باشد و اين تعدد
باعث دشواري فهم مک ّني عنه ميشود ،مانند« :کثير الرماد ».که از :زيادي خاکستر به زيادي پخت و پز
و از آن به زيادي غذا و زيادي مهمان و از آن به بخشندگي منتقل ميشويم .از همين قبيل است« :مهزول
الفصيل»(الغربودن بچه شتر)که کنايه از بخشندگي است .ايماء و آن کنايهاي است که در آن وسائط
اندک و ربط ميان مک ّني به و مک ّني عنه آشکار باشد« :اين کنايه امروزه از همة کنايات رايجتر است
(».شميسا1370،ش :ص  )241و اما نوع دیگر رمز میباشد :کنايهاي است که وسائط ميان معناي اول و
دوم اندک ،ولي توأم با نوعي خفاء و پوشيدگي باشد ،مانند« :هو عريض القفا» کنايه از ابله بودن يا «نعته
ال ينصرف ».که کنايه از احمق بودن شخص است .بديهي است که فهم اين نوع کنايات دشوار ميباشد،
زيرا غالب ًا به لحاظ معنايي نسبتي ميان معناي مجازي و حقيقي آنها وجود ندارد .و تعريض کنايهاي است که

نسبت داده مي شود به موصوفي که در کالم مذکور نيست ،يا به عبارت ديگر ،تعريض جمله يا عبارتي
است که مک ّني عنه آن هشدار به کسي يا نکوهش و يا مسخره کردن است(.شميسا ،همان :ص )243

مث ً
ال وقتي کسي که مسلمانان را مي آزارد ،اين حديث نبوي را براي وي ذکر ميکنيم« :المسلم من سلم
المسلمون من يده و لسانه  ».که مقصود نفي اسالم از آن فرد مردم آزار است ،ولي اين فرد که مخاطب
62

باشد (موصوف) در عبارت ذکر نشده است.

 :2-9كنايه از موصوف در صحيفه
 :1-2-9دعاي اول:

الب ِ
سط َو َج َع َل ل َ َنا َأ َد َو ِ
ب في َنا آ َال ِ
مداهلل ِ ال َّ ِ
ات ال َق ِ
بص و ( »...امام سجاد ،همان :ص )14-13
الح ُ
« َو َ
ذي َر َّک َ
ت َ

«ستايش ويژة خداوندي است كه ابزر جنب و جوش (رگهاي بدن) و افزار قبض (درهم شدن) را در
وجود ما به هم پيوست».
آالت البسط و ادوات القبض کنايه از رگ و استخوان و خون و ساير اعضا و اندام و جوارح يا کنايه
از شادي و اندوه که به اصطالح کنايه از موصوف است.

 :2-2-9دعاي دوازده:

«َ ....و َغ َّر َقت ُد ُمو ُع َه خَ دَّي ِه ( »....همان :ص « )56و اشكهايش گونههاي او را فراگرفت».
کنايه از گريستن بسيار و نوع آن صفت و ايما و اشاره است.

 :3-2-9دعاي چهارده:

تَ ،يا إِلَهِيَ ،ما ن َالَنِي م ِ ْن فُلاَ ِن بْنِ فُلاَ ٍن( »...همان :ص « )64تو مىدانى اى خداوند من که
«َ ...ق ْد َعل ِ ْم َ

فالن فرزند فالن در حق منمرتكب چه كارهايى شده».
فالن بن فالن کنايه از انسان ميباشد.

 :4-2-9دعاي سي و پنج:

« َو َأ ِّي ْدن َا بِع ِ ٍّز لاَ ُي ْف َق ُدَ ،و ْاس َر ْح َنا فِي ُملْ ِ
ك ا َأْلب َ ِد( »...همان :ص « )180و ما را به عزتى يارى ده كه زوال

نگيرد و به آن ملك ابدى روانه فرما».

«ملک االبد» کنايه از بهشت و از نوع موصوف و قريب و واضح است.

 :3-9كنايه ،ايما و اشاره
 :1-3-9دعاي دو:

اج َر إِلَى بِلاَ دِ الْغُرب َ ِةَ ،و َم َح ِّل النَّ ْأ ِي َع ْن َم ْو ِطنِ َر ْحل ِ ِهَ ،و َم ْو ِض ِع رِ ْجل ِ ِهَ ،و َم ْس َق ِط َر ْأ ِس ِهَ ،و َم ْأن ِ
َس ن َ ْف ِس ِه.»...
« َو َه َ

(همان :ص)19

«به ديار غربترخت كشيد و موطن مألوف و زادبوم و سراى انس خود رها كرد ،تا دينتو را نصرت
دهد».
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«موطن رجل» و «موضع رجل»کنايه از مکه و از نوع ايما و اشاره ميباشد.

 :2-3-9دعاي سه:

« ...فَ ُي َن ِّب ُه بِالنَّ ْفخَ ِة َص ْر َعى َر َهائِنِ ال ْ ُق ُبورِ( »...همان :ص)21

رهائن :جمع رهينه و کنايه از مردگان و از نوع موصوف و ايماء و اشاره است.

 :3-3-9دعاي چهارم:

ب إِل َ ْيهِ ُم ال ْ َع َم َل ل ِ آْل ِجلَِ ،و الاِ ْست ِ ْع َدا َد ل ِ َما ب َ ْع َد ال ْ َم ْو ِ
ت( »...همان:
«َ ....و ت َُز ِّه َد ُه ْم فِي َس َع ِة ال ْ َعا ِجلَِ ،و ت َُح ِّب َ

ص« )29و به فراخيها و خواستههاى اين جهان زودگذر بىميلشان كنى و شوق عمل براى ثواب آن جهانى
و آمادگى براى پس از مرگ را در دلشان اندازى».
العاجل و اآلجل :کنايه از دنيا و آخرت از نوع موصوف و ايما و اشاره ميباشد.

 :4-3-9دعاي چهارم:

ين( »..همان :ص« )30و به جايگاه امن و آرامش ك ه پرهيزگاران
« ...ت َُص ِّي َر ُه ْم إِلَى َأ ْمنٍ م ِ ْن َمقِيلِ ال ْ ُمتَّقِ َ

راست روانه گردانى».

مقيل اسم مکان به معناي جاي استراحت يا خوابيدن از قال يقيل و قائله به معناي نيمروز .قيلوله يعني
خواب نيمروز يا استراحت در نيمروز :کنايه از بهشت و از نوع ايما و اشاره است.

 :5-3-9دعاي شانزده:

ک فِي ال َعا ِج َل ُد َ َ
ک َو بَشِّ رنِي ب ِ َذل ِ َ
«َ ....واک ُتب لِي َأ َم َان َا مِن ُسخ ِط َ
شري َأع ِر ُف َها( .»...همان:
ون األ َجلِ بُ َ

ص« )78براي من ،در امان ماندن از خشمت را واجب گردان و هم اكنون نه در آينده مرا به آن مژده و
نويد بخش ،مژدهاي كه آن را ميشناسم».
«العاجل و االجل» کنايه از دنيا و آخرت و از نوع موصوف و ايما و اشاره است.

 :6-3-9دعاي شانزده:

دت ل َ َ
ض ُط َ
اب ا َأْل ْر ِ
ول ُع ُم ِري( ».همان :ص« )77سر به سجده
« َس َج ُ
ايَ ،و َأ َكلْ ُت ت َُر َ
ك َحتَّى تَ َت َف َّق َأ َح َد َق َت َ

نهم تاچشمانم از چشمخانه به در شود و همه عمر جز خاك زمين هيچ نخورم».

خاک زمين را خوردن ،کنايه از سکوت ميباشد زيرا اگر خاک در دهان کسي باشد قادر به سخن
گفتن صريح نميباشد و هنر کنايه در همين است که هم ميتوان ظاهر را برداشت کرد و هم باطن را و
البته بهتر است که معناي دوم را در نظر بگيريم ،با اين اوصاف ،کنايه در عبارت کنايه از صفت مي باشد
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چون سکوت قائم به غير است نه اينکه چيزي به آن قائم شود و نيز ميتوان برداشت کرد که مقصود
امام تحمل سختيها و رنجشهاي زندگي دنيوي براي وصال محبوب ميباشد ،بنابراين از تصريح به آن روي
برتافته و آن را کنايه وار بيان کرده است.

 :7-3-9دعاي هفده :

ك ْي َد ُه َو ا ْه ِد ْم َ
«الل َّ ُه َّم َو ا ْه ِز ْم ُج ْن َد ُهَ ،و َأبْ ِط ْل َ
ك ْه َف ُهَ ،و َأ ْرغِ ْم َأن ْ َف ُه» (همان :ص« )83بار خدايا ،لشكرش

بشكن،كيدش باطل نماى،پناهگاهش ويرانساز و بينىاش بر خاك مال».

بيني بر خاک ماليدن کنايه از نابودي و هالکت است چون به هنگام افتادن و هالکت اولين جايي که
به زمين ميرسد بيني ميباشد ،لذا کنايه از آن آواره و از نوع صفت است ،زيرا به صفتي از صفات اشاره
دارد و از نوع ايماء ميباشد.

 :8-3-9دعاي بيست و هفت:

«الل َّ ُه َّم ا ْف ُل ْل ب ِ َذل ِ َ
ك َع ُد َّو ُه ْمَ ،و ا ْقل ِ ْم َع ْن ُه ْم َأ ْظ َفا َر ُه ْم( ».همان :ص)135

از آنجا که چنگال از نشانههاي قدرت و خوشي ميباشد و بريدن آن بر ناتواني و عدم قدرت صحه
ميگذارد ،لذا اين عبارت براي ناتواني و ضعف کنايه آورده شده و امام نيز با شيوايي خاص خود اين
مطلب را دريافته و از آن استفاده نموده است که خود نشان از علم و ذوق سرشار امام دارد و کنايه از نوع
صفت و ايما و اشاره ميباشد.
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نتيجه گيري
با بررسی و تحلیل متن صحیفة سجادیه و یافتن شواهد متعدد از کاربرد صور خیال درآن میتوان
گفت که از میان انواع خیال یعنی :ساده ،آفریننده(التصمیم الموضوعی) و مطلق و رها(مج ّنح) ،خیال ساده
کاربردي گستردهتر در این اثر دارد .استفاده از محسنات لفظي و زينتهاي کالمي توسط امام سجاد(ع) و
دقت و مهارت باالي ايشان در گزينش الفاظ و چينش آنها از یک سو و بهرهبرداري از تشبیه و مجاز و
استعاره در تبیین و توضیح گفتار وآموزههاي بلند عرفاني و اخالقي و تربيتي و استفاده از کنایه برای بیان
غیر مستقیم شکایات و اندوههاي دروني و نيايشهاي آسماني از دیگر سوی نمايانگر اثبات و کاربرد زیبا
و گستردة انواع صور خيالي درصحیفة سجادیهباشد.
در اين مقاله با ارئة فرازهايي برجسته از صحيفة سجاديه ،به تطبيق موارد ياد شده بر آن پرداخته شد.
شايان يادآوري است اين تنها اشارهاي گذرا به تصور خيال در مهمترين كتاب نيايش شيعه بود و كنكاش
در همة ابعاد زيباييشناختي اين اثر گرانقدر فرصتي ديگر و مقالهاي گستردهتر را طلب مينمايد.
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