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 تجلي صور خیال در صحیفة سجادیه، زیباترین اثر دعایي شیعه
دكتر حجت رسولي1 

مجتبي تركاشوند2

چکیده
خیال، روح وجان مایۀ ادبیات و عرصۀ تجلي آن، عناصر علم بیان از جمله تشبیه، استعاره، مجاز  و کنایه 
است. صحیفۀ سجادیۀ 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 این که تا چه میزان از این مهم ترین جان مایۀ ادب 
یعنی خیال بهره گرفته، مسأله ای  است که این مقاله به  آن پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش است که: 
در صحیفۀ سجادیه، چه عناصري از علم بیان که جلوه گاه خیال پردازی در متون ادبی است به کار رفته 
و تا چه حد این عناصر، خیال پردازی را که قوام بخش ادبیات متن شمرده مي شود، متبلور ساخته است؟ 
به این منظور با ارائۀ تعاریف مختصر از عناصر تشکیل دهندۀ دانش بیان و با تحلیل متن صحیفه و ارائۀ 
شواهدی چند معلوم ساخته ایم که امام سجاد (ع) در صحیفۀ خویش از تشبیه و کنایه و مجاز و استعاره به 
شیوه ای بسیار ظریف و زیبا بهره برده  و مضامین را با ترکیباتی روح نواز بیان کرده است. به عالوه  از میان 
انواع سه گانۀ خیال (ساده، آفریننده، بالدار)، خیال ساده یا همان »التصویر البیاني« بیشتر از سایر آرایه ها در 

صحیفۀ  امام سجاد (ع) آشکار و نمایان است.

واژگان کلیدي: صحیفۀ سجادیه، دعا، صور خیال،تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه.
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1- مقدمه
صحیفۀ سجادیه با توجه به محتوای آن به عنوان اثری در بردارندۀ مضامین بلند اخالقی و معنوی شناخته 
شده ولی این اثر صرفاً کتاب اخالق یا تربیت نیست، بلکه اثر ادبي ممتازی است که در میان آثار ادبی 
دینی از جایگاهي ویژه  برخوردار  مي باشد. چه بسا به همین سبب، دانشمنداني بزرگ از شیعه و سني و 

یهودي و مسیحي به امتیازات بالغي آن اعتراف کرده اند.
یکي از عوامل امتیاز صحیفه سجادیه و هر اثر ادبي موفق، بهره مندي هنرمندانه از صنایع بالغي است، 
زیرا این صنایع و صور خیال موجود در آن مانند دمیدن روح در بدن انسان، باعث تحرک و پویایي متن 
مي گردند و به باور بسیاري از ناقدان معاصر از قوي ترین عوامل اثرگذاري در مخاطب و بهترین وسیلۀ 

القاي عقیده یا اندیشه به شمار مي روند. 
تنوع آرایه هاي ادبي و صناعات بدیعي در سخنان سید الساجدین(ع) بسیار و چشم گیر و نشانۀ اصرار 
و التزام آن حضرت بر آراستن کالم خود به زیور فصاحت و بالغت است و از این جهت مي تواند الگویي 
روشن را براي بالغت شناسان ترسیم نماید. به ندرت مي توان از میان سخنان آن حضرت (ع)، سخني را 
یافت که نوعي از سجع یا ترکیب موزون در آن نباشد. موزون بودن سخن، در شکل و قالب متناسب، 

موجب التذاذ مخاطب مي شود و به فهم سخن و حفظ آن نیز یاري مي رساند. 
از این رهگذر و با توجه به اهمیت این کتاب ارزشمند، بررسیها  و تحقیقاتی  در بارۀ جلوه های ادبی 
آن  صورت گرفته ولی  این مقاله  بر آن است تا با تأکید بر ادبی بودن این متن، به طور خاص صور خیال 

و میزان کاربرد انواع آن را بررسی کند. به این منظور نگارندگان کوشیده اند ابتدا از عنصر خیال و صور 
گوناگون آن در علم بیان تعاریفي مختصر ارائه کنند و سپس بر پایۀ این تعاریف، با تحلیل متن صحیفه و 
استناد به شواهد متعدد، میزان برخورداري از این عنصر بیاني و صور تشکیل دهندۀ آن را در این اثر نشان 

دهند. 

2- خیال، جان مایۀ ادب و انواع ادبي
 خیال، روح و جان مایۀ  شعر و ادب و هنر است و بدون شناخت اجمالي و نیز نسبت آن با ادب، 

نمي توان در بارۀ  راز و رمز بر انگیزندگي و دلربایي آن سخن گفت. 
خیال در لغت به معاني مختلف و در عین حال نزدیک به هم ذکر شده است، ابن منظور ذیل مادۀ  
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خیال چنین آورده است: »خیال و خیالة، شبح و تصویري است که در خواب یا بیداري در ذهن حاصل 
مي شود.«(ابن منظور،بي تا: ج11 ،ص230) و زمخشري در معناي آن مي نویسد: »تصویر حاصل در آیینه 

را خیال گویند.«(زمخشري ،1399ق، 1979م: ص 180).
توانایي و نیرویي که به ما این امکان را مي دهد تا آنچه را که نا دیدني است دیده، وآنچه را که شنیدني 
است بشنویم، را خیال گویند، یعني این که ما در اینجا نشسته باشیم اما قلب و روان و تمام احساسات و 

عواطف ما در جایي دیگر و مشغول به تماشایي دیگر باشند. (احمد ابو حاقة،1996م: ص286.)
گاهي پیش مي آید که ما با دیدن تصویري یا شنیدن آوایي یا حتي لمس کردن و بوییدن چیزي، به 
دنیایي دیگر منتقل مي شویم و سعي مي کنیم با قوۀ خیال بین این دیدنیها و شنیدنیها ارتباط برقرارکنیم، البته 
قدرت خیال نیز هم چون نیروي عاطفه از شخصي به شخص دیگر متفاوت است و هر اندازه شخص در بر 
انگیختن خیال دیگران و کشاندن آنها به دنبال جلوه هاي خیالی خود موفق باشد، به همان اندازه سخن و 

تعبیراتش به دنیاي ادب نزدیک تر است.
 الزم نیست تمام خیال بر انگیزیها واقعي بوده و همۀ مردم آنها را دیده یا شنیده باشند، بلکه گاه  سخنی 
یا بیان مطلبي، مانند بسیاري از داستانهاي علمي – تخیلي، مخاطبان را به دنیاي دور و غیر  واقعي مي کشاند 
و آنها را با جریانات و شخصیتهایي آشنا مي کند که یا اصاًل واقعیت ندارند یا حداقل آن گونه نیستند که 
در ذهن یا روان نمودي داشته باشند. گاهي نیز گوینده به گونه اي در اعماق طبیعت نفوذ مي کند و رازها 
و جریانات غیر محسوس و فراموش شده را به صحنۀ  نمایش مي گذارد و به آنها زندگي دوباره مي بخشد 
که مخاطب فراموش مي کند که این شخصیتها، بي جان و فاقد قدرت تکلم و تشخیص هستند. (انیس 

المقدسی،1981 م: ص26/ احمد ابو حاقة، همان: ص300).
وقتي سخن ازعنصر خیال و خیال پردازي به میان مي آید منظور  هر آن چیزي است که قوۀ  تخیل 
ما را به حرکت وا مي دارد و ناگفته ها و نا دیدنیها را در برابر دیدگانمان مجّسم مي کند و یا این که یک 
صحنه را به صحنۀ دیگر و یک موضوع را با استفاده از صورتگریهاي تشبیهي و مجازي به صورتهاي دیگر 

مرتبط مي سازد .

2-1: انواع خیال
التصویر البیاني«  با توجه به آنچه گفته شد، عنصر خیال به سه گونه تجلي مي یابد: شامل خیال ساده یا »
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که بیشتر با عناصر تشبیه ، استعاره وکنایه به تصویرگریهاي جزئي و ارتباط بین پدیده ها مي پردازد (انیس 
المقدسی، همان:ص26/ احمد ابو حاقۀ، همان: ص300) ؛ مانند : »سخنان تو ُدر است« و سخناني از این 
قبیل که ذهن را از چیزی به چیز دیگر منتقل مي کند. 2- خیال آفریننده »التصمیم الموضوعي«که بیشتر 
جریانات و صحنه هاي غیر واقعي یا آمیخته اي از واقعیات را به نمایش می گذارد. (احمد امین ،1967م: 
ص60-61/ انیس المقدسی، همان: ص27) مانند فیلمها وداستانهاي تخیلي.  3- خیال بالدار (مطلق و رها) 
یا »ُمَجنَّح«که معموالً گوینده با به گفتگو در آوردن اشیاي بي جان و همراز شدن با آنها به دنبال ارزشها 
و حقایق روحي و معنوي مي گردد، مانند جان بخشیدن به درختان و کوه ها و رودخانه ها در برخي از 
فیلمهاي انیمیشن یا برخي از اشعار و داستانها از زبان حیوانات و یا اشیاي موجود در طبیعت که به این گونه، 

»التوسع النظري« نیز اطالق مي شود. (انیس المقدسی،همان: ص28)
عنصر خیال، همان عنصري است که مخاطب به وسیلۀ آن لحظه به لحظۀ خود را با اثر ادبي سپري و 
همۀ جریانات را به تصویر مي کشاند، پس نمي توان عواطفي را تحریک شده دید، اما رد پایی از خیال در 

بر انگیختن آن مشاهده نکرد.

3- علم بیان عرصۀ تصویر برداري 
عنصر خیال بر بسیاري از زمینه هاي زندگي انسان و به ویژه زندگي فکري، ادبي و هنري ادیبان، هنر 
مندان و شاعران سیطره و سلطه دارد و هیچ عرصه اي از حضور این قوۀ شگفت انگیز خالي نیست، اما در 
علم بیان و مباحث آن چون تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز (به خصوص در استعاره و تشبیه)، از نمودي 
پویا،برجسته و گسترده برخوردار مي باشد. به عبارت دیگر، علم بیان و مباحث آن  فن تصویر برداري 
و به پرواز واداشتن مرغ خیال در چشم اندازهاي رنگارنگ و تصاویر شاعرانه است. تصویر یا صورت در 
اصطالح عبارت از آن است که ادیب یا هنر مند بتواند تجارب شخصي و عواطف  گوناگون خود را در 
قالبي زیبا و شگفت و یا تعبیري جذاب و هنر مندانه ارائه نماید. و این امر تنها از عهدۀ کساني بر مي آید 
که داراي قوۀ خیال نیرومند ، موهبتي خدادادي ، ذهني کاشف ، اندیشه اي نافذ ، روحي لطیف و احساساتي  
رقیق باشند . بنا بر این : »تصویر، مولود قصور زبان و پیچیدگي تجربه و نیز محصول نیروي بیان و کیفیتي 
در جمله است که موجب استحکام و روشني و زیبایي و شکوه آن مي شود.«(محمدفاضلی،1376ش:  

ص178).
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3-1: تشبیه
تشبیه از مادۀ »ش ـ ب ـ ه«، چیزی را مثل و شبیه چیز دیگر قرار دادن است.(ابن منظور ،همان: 
ج 13: ص 503-504) تشبیه از مصطلحات و مباحث علوم بالغت است که در آثار  متأخران (از سکاکی 
به بعد) در جایگاه نخست مبحث علم »بیان« قرار گرفته است.(تفتازانی، 793ق، ج2، ص8 / حسین بن 

محمد طیبی،1407ق: ص 180) اسلوب تشبیه در کالم عربی کاربردی فراوان دارد، به گفتۀ مبرد، این سخن 
که بیشتر کالم عرب بر پایۀ تشبیه شکل گرفته است، چندان دور از واقع نیست.(زرکشی 1415ق، ج 3: 

ص 467 / سیوطی،1407ق، ج 2: ص 90)
بالغیان تعاریفي متعدد از تشبیه به دست داده اند؛ سکاکی مي گوید: تشبیه مشارکت دادن امری با امر 
دیگر در معنایی است (سکاکی 1937م: ص 141/ تفتازانی، همان: ص 8) یحیی بن حمزه علوی تشبیه را 
عبارت از جمع میان دو یا چند چیز در معنایی با حرف کاف مي داند.(یحیی بن حمزه العلوی الیمنی، 1423 
ق: ج 1، ص 136) بعضی هم گفته اند: تشبیه ملحق کردن چیزی به چیز دیگر در یکی از صفات مشهورش 
است.(سیوطی،1407ق: ص 90) تعریف اخیر از وضوح بیشتر برخوردار است؛ اما با روشن بودن مقصود 
از تشبیه اختالف این تعابیر چندان اهمیت ندارد. وجه مشترک میان این تعاریف و تعابیر که مورد تأکید 
قدما هم بوده آن است که در تشبیه اشتراک مشبَّه و مشبٌَّه به در یک و گاه در چند صفت بسنده مي نماید 

و هیچ گاه  اشتراک در همۀ صفات الزم نمي باشد.
بنابراین با جمع بندي تعاریف مذکور مي توان گفت، تشبیه در اصطالح عبارت است از: پیوند مشارکت 
بین دو یا چند پدیده در معنا و صفتي به طرق مخصوص، به بیان دیگر، تشبیه ایجاد پیوند میان دو امر یا 
بیشتر  در یک یا چند صفت با ادات ویژه  با توجه به غرض و هدف خاص متکلم است، مانند :»َیْوَم َیُکوُن 
النَّاُس َکالَْفَراِش الَْمْبُثوِث« (قارعة / آیۀ 4).شایان ذکر است که : »هرچه جهات اختالف میان مشبه و مشبه 

به بیشتر باشد ،تشبیه زیبا تر است.« (شفیعی کدکنی،  : ص57)

در این موضوع نمي توان شک کرد که فطرت انسان با کاربرد تشبیه و التذاذ از آن سرشته است،  زیرا او، 
عاشِق نظم، ترتیب، هماهنگي و سنجش میان پدیده ها است که  از خصو صیات ذاتي تشبیه به شمار مي ورند. 
یکی از مهم ترین فوائد تشبیه تبیین و توضیح مشبه هاي مبهم و غیر شفاف است، به عبارت دیگر تشبیه، معناي 
مشبه را برجسته مي سازد.  (خواه در جهت زیبایي و خواه از جهت زشتي) ابوهالل عسکري مي گوید: »تشبیه 

معنا را مي افزاید وآن را روشن و مؤکد مي سازد.« (ابو هالل عسکری، 1952 م: ص243.)
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دیگر فایدۀ تشبیه آن است که میان سه صفت،»مبالغه ، ایجاز ، وضوح« جمع مي کند.(ابن اثیر،  : 
ص122) همچنین تشبیه میان امور مختلف را پیوند برقرار مي سازد، مثاًل مي توان میان آب وآتش  و زندگي 
و مرگ جمع کرد، یا براي مثال مي توان گفت : او براي دوستان چون زندگي و براي دشمنان چون مرگ 

است، یا به ترسو شیر و به بخیل، حاتم اطالق نمود.

3-2: تشبیه در صحیفۀ سجادیه
با بررسی و کنکاش در عبارات صحیفۀسجادیه از میان انواع مختلف تشبیه با نوع برجسته تر و نمایانتر 
آن یعنی تشبیه بلیغ روبرو می شویم و شاید بدون اغراق بتوان گفت این کتاب ارزشمند آکنده از این 
نوع تشبیه است یعنی  تشبیهی که در آن ادات تشبیه و وجه شبه هر دو حذف می شوند. تشبیه بلیغ نسبت 
به چهارقسم دیگر آن (مجمل و مفصل و مرسل و مؤکد) از بالغتي بیشتر برخوردار است، زیرا داللتي 

روشن تر بر نزدیکی و یگانگی دو طرف تشبیه دارد. (تفتازانی،همان: ص 56)
 این تشبیه را از آن جهت بلیغ نامیده اند که حذف ادات و وجه شبه ، تشبیه را به استعاره نزدیک 
مي کند و این موجب برجستگي و تعین بیشتر مشبه مي شود وبه گفتۀ دیگر موجب اتحاد میان طرفین تشبیه 

مي گردد.
3-2-1: نمونۀ نخست

ٍد أَمِینَِک َعلَی َوْحیَِک،   امام سجاد(ع) در دعاي دوم در وصف پیامبر مي فرماید: »اللَُّهمَّ فََصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
ْحَمِة، َو َقائِِد الَْخْیِر، َو مِْفَتاِح الَْبَرَكِة.« (امام سجاد (ع)،  َو نَِجیبَِک مِْن َخلْقَِک، َو َصفِیَِّک مِْن عَِبادَِک، إَِمامِ الرَّ

1382ش: ص 18-17 )
»خدایا بر محمد امین وحي تو ، و برگزیدۀ از خلق و برترین بندگان تو است، درود فرست که پیشواي 

رحمت و قافله ساالر خیر و نیکي و کلید برکت و خجستگي است.«
»مفتاح البركة« یعني کلید برکت که امام(ع) آن حضرت را به کلید برکت تشبیه کرده است، در این 
تشبیه چنان چه مي بینیم فقط مشبه و مشبه به ذکر شده و قدرت تخیل تا بدان حد قوي و زیبا است که موهم 
اتحاد و عدم برتري مشبه ومشبه به نسبت به همدیگر است، در واقع مشبه آنچنان بر تري یافته که در وجه 

شبه به سطح مشبه به مي رسد و این خود یک نوع مبالغه در شدت تشبیه است.
امام (ع) در قالب تشبیه ، به صورتي زیبا فرموده: پیامبر نه تنها مانند کلید برکت است بلکه وجود 
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مبارکش، خود کلید است و با او درهاي برکت خداوند گشوده مي شود.
3-2-2: نمونۀ دوم

ادبا و علمای ادب، شب را از آن جهت که با آمدن خود همه جا را فرا مي گیرد و بر همه چیز سایه 
می افکند چون پوشش و لباسی پنداشته اند که بر جسم نهاده مي شود  و آن را می پوشاند.  این نوع تشبیه در 
کالم باری تعالی نیزآمده است: »َوَجَعلَْنا اللَّْیَل لَِباًسا« (نبا / آیۀ10) (و شب را ]برای شما[ پوششی قرار 

دادیم) 
 امام (ع) دردعاي شش از صحیفه امام (ع) به بررسي آفرینش شب پرداخته و به طرز زیبایي بین شب 
به عنوان مشبه و لباس به عنوان مشبه به، در قالب تشبیه پل ارتباطي زیبایی در قالب تشبیه برقرار کرده 

است:
»فََخلََق لَُهُم اللَّْیَل لَِیْسُکُنوا فِیهِ مِْن َحَرَکاِت التََّعِب َو نََهَضاِت النََّصِب، َو َجَعلَُه لَِباساً لَِیلَْبُسوا مِْن َراَحتِهِ َو 
َمَنامِهِ،...«. (امام سجاد (ع)، همان: ص 35) »پس شب را براي ایشان بیا فرید، تا در پناه آن، از حرکتها و 

جنبشهاي خستگي آور (روز) و زحمتهاي طاقت فرسا دمي بیاسایند...«
خاصیت شب این است که همه جا تاریک و اشیا و اماکن در آنها مخفي و ناپیدا هستند و خاصیت 
لباس نیز پوشش اجسام و ابدان مي باشد، پس با حذف ادات و وجه شبه بین آنها تشبیه بلیغ برقرار شده 

است.
3-2-3: نمونۀ سوم

در دعاي هشتم »... ُمَتابََعِة الَْهَوی، َو ُمَخالََفۀِ الُْهَدی، َو ِسنَِة الَْغْفَلِة، َو تََعاِطي الُْكْلَفِة،...«. »واز پیروي هوس 
و سر پیچي از هدایت و خواب غفلت و کوشش بیش از حد به تو پناه مي برم.« (همان: ص 45- 46)

امام(ع) به امور ناپسند اخالقي و کردارهاي نکوهیده پرداخته است که از میان آنها »غفلت« را که از 
نشانه هاي گمراهي است به »ِسنۀ، ُچرت وخواب« - که وجه شبه در هردو عدم آگاهي است- تشبیه کرده 

و در اینجا نیز ادات و وجه شبه را براي داللت بر هم سطح بودن مشبه و مشبه به حذف کرده است.
3-2-4: نمونۀ چهارم

 یکي از موارد تشبیه بلیغ، قرار گرفتن مشبه به در جایگاه خبر است همانند عبارتی که در دعای بیستم 
ْیَطاِن.« (همان: ص91) »و آنگاه که عمرم چراگاه شیطان شود ...« در  آمده که :»فَإَِذا َکاَن ُعُمِري َمْرتَعاً لِلشَّ
این عبارت »مرتع« به عنوان مشبه به، خبر واقع شده و ُعمر را به عنوان مشبه به  آن تشبیه کرده است. در 
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اینجا کمال زیبایي نمایان مي شود،  زیرا الزمۀ آوردن چنین تشبیهاتي، ذوق عاطفي و خیال قوي مي باشد. 
عمر، برهه اي از زمان است که انسان در آن به بهره برداري و رفع نیازها مي پردازد حال آن که ویژگي 
»مرتع« نیز به عنوان مشبه به، جایي است که در آن حیوانات به چرا مي پردازند که در هر دو وجه شبه 

تمتع و بهره برداري مي باشد.
3-2-5: نمونۀ پنجم

در دعای سي و چهار:»َکانَْت َعافَِیُتَک لََنا ِحَجاباً ُدوَن أَبَْصارِهِْم، َو َرْدماً ُدوَن أَْسَماعِهِْم« (همان: ص 
177) ».... عافیت وگذشت تو پوششي بود تا چشمان دیگران نبیند وگوشهاشان نشنود.« »عافية، سالمتي« 
امري است که جسم را در برابر انواع مرضها حفظ مي کند و»ستر،پرده« نیز پوششي است که اشیاء را در 
برابر ضرر و زیان نگه مي دارد در این دعا نیز حجاب به عنوان مشبه به، خبر واقع شده و عافیت را به عنوان 
مشبه به آن  تشبیه کرده و وجه شبه در هردو پوشش و (وقاية) مي باشد  که امام (ع) به طرز زیبا  یک 
امر نامحسوس را به محسوس که هدف ازآن تقریر در ذهن خواننده بوده است، تشبیه کرده، چون در چنین 

امري وضوح تصویر گري در تشبیه بیشتر است.
3-2-6 : نمونۀ  ششم 

نُوراً« (همان:  أَنَْزلَْتُه  َِّذي  ال ِکَتابَِک  َخْتِم  َعلَی  أََعْنَتنِي  ََّک  إِن در دعای چهل و دوم آمده است:»اللَُّهمَّ 
ص202) »خدایا تو ما را بر ختم کتاب خود که آن را نو و روشني فرستادي، یاري دادي.« در جملۀ (أنَزلَته 
نوراً) مي بینیم که »قرآن کریم« به عنوان مشبه، به»نور« تشبیه شده است. همان طور که مي دانیم به وسیلۀ 
نور، تاریکیها و ظلمتها از بین رفته و توانایی یافتن راه از بی راه امکان پذیر می شود، و قرآن نیز به عنوان 
کتاب آسماني و هدایت گر انسان، از آن جا که سرشار از سخنان نوراني خداوند و درآن درس زندگي و 
بندگي است، لذا او را از غرق شدن در گرداب گناهان رهایي مي بخشد، از این جهت وجه شبه در هر دو 
روشنگري و هدایت مي باشد که با حذف آن اّدعاي همساني قرآن با نور را کرده است که در همین فراز 
ٍد َو آلِهِ، َو اْجَعِل الُْقْرآَن لََنا فِي ُظلَِم اللََّیالِي ُمونِساً،...« (همان: ص  از دعا می فرماید:»اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
207) »خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را در تاریکي شبها مونس و همدم ما قرار ده.« در 
این عبارت قرآن به عنوان کتاب آسماني و هدایت گر که در هر زمان و دوره اي چاره ساز و راه گشاي بشر 
و همدم و مونس او در تنهاییها بوده به »مونس« تشبیه شده که وجه شبه در آن دو نیز روشن و آشکار 

است.
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3-2-7: نمونۀ هفتم
داً َعلَماً لِلدَّاللَِة َعلَْیَک« (همان: ص 205)  در دعای چهل و دوم آمده است :»اللَُّهمَّ َو َکَما نََصْبَت بِهِ ُمَحمَّ
»پروردگارا چنانچه محمد (ص) را علم وپرچمي براي هدایت به سویت قرار دادي ...« پیامبر (ص) از آن 
جهت که از سوی خدا براي هدایت مردم از نادانیها و جهالتها فرستاده شد و تنها مرجعي بود که مردم براي 

راه یابي به هدایت به سویش مي شتافتند و او نیز با قرآن این سخن نوراني خداوند آنها را به راه راست هدایت 
مي کرد، لذا به »علم،پرچم« تشبیه شده که در بیابانها و دشتها براي هدایت افراد گم شده نصب مي گردید 

تا به آن وسیله راه از پي راه تشخیص داده شود،پس وجه شبه در هر دو هدایتگري است. 
یکی دیگر از موارد کاربرد تشبیه بلیغ مصدري نوعي (مبّین  نوع عمل) است که در موارد بسیار از 

فراز های صحیفه مشاهده مي گردد، به عنوان مثال در دعای سي و هشت:
 »... »أَْعَتِذُر إِلَْیَک َیا إِلَهِي مِْنُهنَّ َو مِْن نََظائِِرهِنَّ اْعتَِذاَر نََداَمٍة َیُکوُن َواعِظاً لَِما بَْیَن َیَديَّ مِْن أَْشَباهِهِنَّ
(همان: ص191) »خداي من ! از اینها و مانند اینها از تو پوزش مي طلبم، پوزشي از روي پشیماني که مرا 
در برابر گناهاني از این گونه که در پیش رو دارم باز مي دارد که تقدیر آن چنین است: أَعَتِذُر إِعتَِذاَراً 
َکإِعتَِذارِ نََداَمٍة  که مشبه به (اعتذار ندامة) صفت براي مشبه محذوف (اعتذاراً) است که با حذف ادات و 
ُبِع  وجه شبه ادعاي هم سطحي دو طرف تشبیه شدت یافته است. در دعاي چهل و نه: »َو أَْضَبَأ إِلَيَّ إِْضَباَء السَّ
لَِطِریَدتِهِ انْتَِظاراً اِلنْتَِهازِ الُْفْرَصِة لَِفِریَستِهِ.« (همان: ص 305) »چنان دّرنده اي که در کمین شکارش نشسته 

و در اندیشۀ فرصتي است که شکارش را به چنگ آورد.« 
در این نوع تشبیهات ، قصد مبالغه و تأکید به منظور نزدیکي و تقریب بین دو طرف تشبیه و در 
راستاي تقریب به ذهن  فزوني مي یابد، به گونه اي که تصویري گویا و نمایان از آن، پیش روي خواننده  
قرار مي دهد.امام(ع) براي دّرنده خویي دشمنان تصویري بهتر از حمله ور شدن حیوانات وحشي نیافته است 

و این چیزي است که جز از بلیغان و فصیحان بر نمي آید .

3-2-8 : نمونۀ هشتم
ا ُیْحبُِط الَْحَسَناِت، َو َیْذَهُب بِالَْبَرَکاِت.« (همان: ص  ْقنِي َطْوَق اْلِْقاَلِع َعمَّ در دعاي چهل و هفت:»َطوِّ
278) »گردنم را به گردنبند پروا و دل کندن از هر چه که نیکیها را تباه و بي مزد مي سازد و برکت و 

خجستگي را اززندگي مي رباید، بیاراي.«
چون قصد امام(ع)، دوري از تباه کنندۀ خیر و برکت و نیکیها است ، پس به تشبیه ،آن هم از نوع بلیغ 
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روي آورده ومشبه به را به إقالع که داللت بر از بیخ و بن کندن دارد، اضافه کرده و تقدیر چنین است: 
»طّوْقني طوقاً کطوق القالع« که این خود دلیلي بر خیال سرشار و ادبي  امام(ع) است که چنین زیبا در 

اسلوب سخن پردازي  خود به آن پرداخته است .
3-2-9: نمونۀ نهم 

نُوِب َکَما َوَضْعُت لََک نَْفِسي.« (همان:  در دعاي سي و یک آمده است: »... َو اْرفَْعنِي َعْن َمَصارِِع الذُّ
ص154) »... تو نیز مرا از در افتادن درگردابهاي گناهان نگاه دار، و همچنان که در انتقام گیري از من 

درنگ کرده اي ، مرا در پردۀ سّتاریت خود بپوشان.«
 »ذنوب، گناه« از جمله اموري است که فرد با ارتکاب آن ، بیشتر و آسان تر در دام آن گرفتار 
به  بنابراین  نابود  مي شود ،  و  انبوه گناهان هالک  میان  بي خود و در  از خود  به طوري که  مي گردد، 
»مصارع«- پرتگاه و گرداب و پوشیده از ِگل و الیي که اشیا را به تدریج در خود فرو مي برد. - تشبیه شده 
است که وجه شبه،  نابودي و هالکت است،  سپس بر خالف قاعده ، ابتدا مشبه به آمده و به مشبه اضافه 

شده است که در ادب فارسي به آن اضافۀ تشبیهي گفته مي شود . 
3-2-10: نمونۀ دهم

،« »و  دردعاي چهل و نه آمده است: »َو َکْم مِْن َسَحائِِب َمْکُروهٍ َجلَّْیَتَها َعنِّي، َو َسَحائِِب نَِعٍم أَْمَطْرتََها َعلَيَّ
چه بسا از ابرهاي ناخوشایند که از من دور نمودي و چه بسیار از ابرهاي نعمت که بر من باراندي.« (همان: 
ص 307) »مکروه امري است ناخوشایند و مصیبت بار که در اینجا به »سحائب، ابر« تشبیه شده است  و 
از آن جا که از ویژگیهاي ابر استیالء بر مکان مي باشد و امر مکروه نیز چون بر کسي وارد شود، وي را در 

بر مي گیرد، لذا وجه شبه در هر دو استیالء وحاکمیت است .
یا  چنین گفت :که چون با ظهور ابر از وجود نور خورشید ممانعت مي شود، وا با وجود یک امر نا 
خوشایند نیز دسترسي به نعمت غیر ممکن مي گردد، مي توان وجه شبه در هر دو را (ممانعت از رسیدن به امر 

خوشایند مطلوب) در نظر گرفت. ودر»سحائب النعم« نیز چنین تقدیر و رویکردي، روا و جایز مي باشد.

4- حقیقت و مجاز 
جاي تردید نیست که شناخت انواع تصاویر شاعرانه ربطي وثیق با شناخت حقیقت دارد، زیرا همان گونه 
که ذکر شد تصاویر خیالي ، تصاویري فراتر از حقیقت (و نه ضد آن) هستند، به بیان دیگر، نمي توان در 
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بارۀ پدیده هاي ادبي داوري کرد مگر آن که معناي حقیقت و تعاریف آن دانسته شود ، از آن جا که هر 
پدیدۀ ادبي و هنري مخّیل است و هر پدیدۀ مخّیلي مبالغه آمیز و غیر متعارف ، و نیز هر امر غیر متعارف 
و مخیلي ، معیار و محکي جز حقیقت براي اثبات مخیّل بودن و در نتیجه برجسته و هنري بودن آن ندارد ، 

از این رو شناخت حقیقت، مهم مي باشد.
اما حقیقت چیست ؟ در اصطالح به چه معنایي است ؟ سکاکي گفته است :»حقیقت کلمه اي است که 

در معناي وضعي(موضوع له)خود به کار رفته باشد.«(سکاکی، 1937م: ص169.)
صاحب تلخیص نیز مي نویسد : »حقیقت کلمه اي است که اهل و اصحاب هر عملي آن را در بیان خود ، 

در معناي وضعي و اولي آن (وضع واضع)به کار ببرند.«(تفتازاني، همان: ص 285).
ابن اثیر نیز مي گوید :»حقیقت عبارت از لفظي است که  داللت بر معناي وضعي و اصلي خود کند«.

(ابن اثیر، همان: ص584)
در واقع بهترین تعریف ارائه شده در بارۀ حقیقت آن است که : استعمال آن لفظ و واژه مبتني بر وضع 
واضع باشد، یعني در همان معنایي که واضع از ابتدا آن را وضع کرده ،به کار رود و هیچ تجاوز و انحرافي 

در آن صورت نگرفته باشد.

4-1: مجاز 
شیوۀ کار هنرمندان و شاعران تقلید محض از طبیعت نیست ، بلکه با نوعي خالقیت و آفرینش همراه 
است ، بنابر این شاعر بر مبناي نگاه خاص خود، پدیده ها را به گونه اي دیگر ، احساس و درک  مي کند . و 
نامهاي تازه و نو بر آنها مي نهد و این نام گذاریها موجب بسط و گسترش  واژگان و توسعۀ زبان  مي شود 
و این امر هم به نوبۀ خود منتهي به تنوع، رنگارنگي ، طراوت زندگي ما مي گردد. مجاز یکي از این شیوه ها 
و نگرشهاي خاص شاعرانه به شمار مي رود  و در تعریف آن گفته اند : »هرگاه از معناي وضعي کلمه و 
(کالم) تجاوز نمودي و آن را در معنایي غیر از معناي وضعي آن، با مالحظۀ مناسبت میان معناي اصلي 
و مجازي استعمال نمودي ، پس آن کلمه را در معناي مجازي به کار برده اي«.(محمد فاضلی، 1376ش: 

ص398)
شاعر و یا ادیب نمي تواند هر کلمه اي را در معناي دلخواه خود استعمال کند مگر آن که میان معناي 
اصلي و ثانوي حتماً نسبت و پیوندي (عالقه اي) برقرار باشد ، مثاًل نمي توان کفش گفت و ببر را اراده 
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کرد ، چون هیچ نسبت و پیوندي میان آنها وجود ندارد ، به همین دلیل علماي بالغت  و ناقدان ادب شرط 
استعمال مجاز را دو چیز دانسته اند : اول عالقه ، دوم قرینۀ صارفه ، یعني نشانه اي که ذهن مخاطب را از توجه 
به معناي اصلي لفظ منصرف سازد و به معناي ثانوي و مجازي آن معطوف دارد، و قزینۀ لفظي و مقالي که 
در خود کالم ذکر مي شود، مانند: »دریایي را درکالس دیدم  یا شیري تیر انداز دیدم ... »که –درکالس 
و تیر انداز – قرینه هایي هستند که ذهن را  از معناي اصلي  - دریا وشیر– به معناي مجازي ، دانشمند و مرد 
شجاع سوق مي دهد و یا قرینۀ معنوي و حالي که از اوضاع و احوال حاکم بر گفتار فهمیده مي شود، براي 
مثال مخاطب از قبل مي داندکه زید آدم بخیلي است، اما از باب طنز و مطایبه به وي مي گوییم : حاتم آمد. 

(حاتم : رمز بخشندگي است)

4-2: انواع مجاز و بررسی آن در صحیفۀ سجادیه
 مجاز را به دو نوع اصلي مجاز لغوي و مجاز عقلي تقسیم نموده اند. مجاز لغوي نیز به مجاز مرسل و 

مجاز باالستعارة و هر یک از این دو نیز به مفرد و مرکب تقسیم مي شوند .
1. مجاز مرسل : مجازي است که عالقۀ آن مبتني بر مشابهت نباشد، مانند عالقۀ جزء وکل و سبب 
ومسبب و انواع عالیق دیگر. عالقه هاي مجاز مرسل را تا چهل عالقه بر شمرده اند.(جعفر زاهدی، بي تا: 

ص258)
4-2-1: مرسل، عالقۀ جزئیه

 نکتۀ قابل توجه در بیان و ارائۀ یک متن یا اثر ادبی که تأثیري به سزا در سبک و سیاق و استعمال 
کلمات و اصطالحات می تواند داشته باشد، محیط و شرایط فر هنگی حاکم بر آن است . گاهی کاربرد 
اصطالحاتی را در متون  گذشته  مي بینیم که مختص به آن برهۀ زمانی خاص مي باشد مانند استعمال مجازی 
عبارت- فّک الرقاب: آزاد کردن گردن- که نشان دهندۀ شرایط حاکم بر آن دورۀ زمانی خاص می باشد، 
زیرا در آن زمان بر گردن و دستان اسیر یا متهم یا سارقی دستگیر شده، طناب یا غل و زنجیر می انداختند 
و باز شدن و رهایی گردن از این غل و زنجیر به منزلۀ آزادی وي بود و این امر در زمان کنونی یا در 
آینده شاید به این معنا (آزادي متهم) نباشد. از این نوع کاربرد مجازی می توان به وفور در صحیفۀ سجادیه 

مشاهده کرد.
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4-2-1-1: نمونۀ اول
در دعای پنجم می فرماید: »َو أَْعتِْق رَِقابََنا مِْن نَقَِمتَِک...« (امام سجاد (ع)، همان: ص 31) »و ما را از 
َّتِي بَِها فََکاُک  مکافات عقوبت خویش رهایی بخش.« و در دعاي شانزدهم آمده : »... َو َرَجاًء لَِرْحَمتَِک ال
رَِقاِب الَْخاِطئِیَن....« (همان: ص 76) »وبه امید رحمتت که مایۀ آزادي خطاکاران است.« یا در دعاي 

ٍد َو آلِهِ، َو إَِذا َکاَن لََک فِي ُکلِّ لَْيَلٍة مِْن لََیالِي َشْهِرنَا َهَذا رَِقاٌب ُیْعتُِقَها  چهل و چهار : »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
َقاِب،« (همان: ص 225) »خدایا بر محمد و خاندانش  َعْفُوَک، أَْو َیَهُبَها َصْفُحَک فَاْجَعْل رَِقابََنا مِْن تِلَْک الرِّ
درود فرست و چون در هر شب از شبهاي این ماه بنده اي به عفو تو آزاد مي گردد یا چشم پوشي ات آن را 

مي بخشد، پس ما را نیز از آنان قرار ده.«
در این نمونه ها مي بینیم که امام با چه ظرافت و زیبایي خاص با به کار گیري کلمات در معناي مجازي 
آنها (ذکر جزء:  رقاب، گردن  و ارادۀ کل: جسم) سخني بر زبان جاري ساخته که موجب تحسین و 

نیکوسازي کالم گشته است.
در فرازي دیگر، مالحظۀ  شرایط و فر هنگ خاص زمانه را در سیاق گفتار مي بینیم. از آن جا که در 
ادوار گذشته، هنوز خبری از سالحهای گرم نبود و بیشتر جنگ و نبردها با سالحهای سرد از جمله شمشیر 
و نیزه انجام مي گرفت و چون کسی در نبرد بر دیگری  پیروز می شد، به سوی مغلوب پیش رفته و پای بر 
گردن یا بر جسدش می گذاشت که این نشان دهندۀ پیروزی و غلبه بر او بود، لذا پای نهادن بر گردن به 
معنای پیروزی بر دشمن گردید و در میان ادبا کاربردي فراوان یافت که این کاربرد در عبارات صحیفه 
به زیبایی هر چه تمام تر به کار رفته است، در دعاي چهل و نه می خوانیم : »َو أَْعلَْیَت َکْعبِي َعلَْیهِ« (همان: 

ص 304) »...مرا براو پیروز 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 این عبارت، استیال و حاکمیت مي باشد زیرا پا نهادن بر روي چیزي، داللت بر 

مسلط شدن بر آن مي باشد، لذا امام (ع) با آوردن جزیي از پا (کعب: قوزک) از ذکر کل آن خودداري 
کرده است و مجاز مرسل، عالقۀ جزئیه مي باشد .

4-3: مرسل، عالقۀ حالّیه
 که ذکر حاّل (آنچه در محل واقع شده) و ارادۀ محل شود. در دعاي چهل و نه آمده است : »... أَْرَکْسَتُه 
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أِلُمِّ َرْأِسهِ فِي ُزبَْیتِهِ« (همان: ص 305) »او را به مغز در همان گو دالي که کمین کرده بود نگونسارش 
کردي .« (اُلّم رْأسه ) به معناي مغز سر، در واقع پوست نازکي است که مغز را مي پوشاند که در این جا به 

صورت مجازي (ذکر حال و ارادۀ محل)  به کار رفته و عالقۀ آن نیز حالّیه مي باشد .

4-4: مرسل، عالقۀ آلیه
 به  این معنا که وسیله و آلت انجام کار ذکر شود و از آن، معنای مجازی اراده گردد مانند آنچه در 
دعای بیست آمده است که:  »َو اْجَعْل لِي َیداً َعلَی َمْن َظلََمنِي، َو لَِساناً َعلَی َمْن َخاَصَمنِي.« (همان: ص92) 
»در مقابل آن که بر من ستم مي کند، دستي و در برابر کسي که با من دشمني مي نماید، زباني (وسیلۀ برهان 

و حجت) قرار ده.«
دراین عبارت لسان به معناي حقیقي خود به کار نرفته، بلکه مقصود معناي مجازي آن یعنی حجت و 
بر هان است، چون زبان، وسیله و آلت اداي برهان و حجت مي باشد. در دعاي بیست و سه آمده است:»... 
هِ َو َغْمِزهِ َو َهْمِزهِ َو لَْمِزهِ َو َحَسِدهِ َو َعَداَوتِهِ َو َحَبائِلِهِ َو َمَصایِِدهِ َو َرِجلِِه  هِ َو َشرِّ َو ُتْؤمَِننِي مِْن َجِمیِع َضرِّ
ََّک َعِزیٌز َقِدیٌر..«(همان: ص 118) »مرا ازهمۀ آسیبها و گزندها و بد گوییها و عیب جوییها  َو َخْیلِهِ، إِن
و حسدورزیها و دشمنیها و بندها و دامهاي (شیطان) و لشگریان پیاده و سواره اش ایمن گردان زیرا تو 

شکست ناپذیر و توانا هستي.«
در این جا خیل ،اسم جمع و به معناي اسبها، مقصود نبوده بلکه کلمۀ خیل را به صورت مجازي براي 
سواران به کار برده چون معناي حقیقي اسب وسیله و ابزارسوار شدن مي باشد، پس مجاز مرسل بنابر عال 

قۀ آلیه در آن جریان یافته است.
هم چنین امام سید الساجدین(ع) با تأثیر از آیات مبارک قرآن در دعاي چهل و هفتم می فرماید: »... َو 

اْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدٍق فِي الَْغابِِریَن،« (همان: ص 287) »و نام وذکري نیکو برایم در میان آیندگان قرار ده.«
فِي  نَامِیاً  ذِْکراً  :»َو  فرماید  می  که  کرد  مالحظه  باریتعالي  کالم  در  توان  می  را  اسلوب  همین 

اآْلِخِریَن«(الشعراء/آیۀ 84).
منظور از (لسان صدق)، ذکر و نام نیکو است و از آن جا که زبان، آلت و وسیلۀ بیان ذکر  نیک 
مي باشد لذا اسم آلت را ذکر و نتیجۀ منتج از آن را اراده کرده است، پس مجاز مرسل یا عالقۀ آلیه تحقق 

یافته است.
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4-5: مرسل، عالقۀ سببیه
به این معنا که سبب چیزي ذکر و مسبب مورد نظر باشد .

 در دعاي شانزدهم آمده است :»... َیا َعُضَد ُکلِّ ُمْحَتاٍج َطِریٍد.« (همان: ص) »ای یاور نیازمندان و 
رانده شدگان.«

در این عبارات امام(ع) باز هم با آوردن جزئي از جسم (عضد)، نه در مقابل کل بلکه به عنوان سبب 
سبب قدرت است ، مسبب ( قدرت ) را مورد  نظر داشته اند. از این موارد را می توان در دعاهای بیست : 
ٍد َو آلِهِ، َو اْجَعْل لِي َیداً َعلَی َمْن َظلََمنِي  « (همان: ص 92) »پروردگارا بر محمد (ص)  »اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَی ُمَحمَّ
و خاندان او درود بفرست و مرا در برابر آ ن که بر من ستم روا مي دارد، قدرتمند قرار ده. بیست و یک 
:»فَإِنِّي َعْبُدَک َو فِي َقْبَضتَِک، نَاِصَیتِي بَِیِدَک« (همان: ص 104) »همانا من بندۀ تو و در قلمرو ملک و 
فرمانروایي تو و در تحت قدرت و سلطه ات هستم.« بیست و یک:»َو اَل تَْجَعْل لَِفاِجٍر َو اَل َکافٍِر َعلَيَّ مِنًَّۀ، 
َو اَل لَُه عِْنِدي َیداً.« (همان: ص 107) »بار خدایا،بار منت هیچ گنهکار و کافر بر دوش من منه و برای 
هیچ یک از آنان در نزد من نعمت و بهره ای قرار مده.« دعاي بیست و هفت :»... َو اْقبِْض أَْیِدَیُهْم َعِن الَْبْسِط، 
َو اْخِزْم أَلِْسَنَتُهْم َعِن النُّْطِق« (همان: ص 135) »و دستشان از تطاول کوتاه کن و زبانشان از گفتن به بند 
عِیُف َعَماًل، الَْجِسیُم أََماًل، َخَرَجْت مِْن َیِدي أَْسَباُب الُْوُصاَلِت.« (همان: ص  آر.« و سي و دو:»َو أَنَا الَْعْبُد الضَّ
163) »و من بنده اي ضعیف هستم که کردارش اندک وبي مقدار ، و آرزویش بزرگ و بسیار ، اسباب 

پیوند به قرب تو از کفم بیرون رفته.«
ْغَری  دعاي سي و هفت : »... َو لَْو فََعلَْت َذلَِک بِهِ لََذَهَب بَِجِمیِع َما َکَدَح لَُه َو ُجْملَۀِ َما َسَعی فِیهِ َجَزاًء لِلصُّ
مِْن أََیادِیَک َو مَِننَِک.« (همان: ص 187) »بار خدایا، اگر نه چنین کرده بودی، بنده تو همۀ آنچه را به رنج 

فراهم کرده و به کوشش فرا چنگ آورده بود در برابر کمترین انعام و احسانت  از دست می داد.«

 4-6: مرسل، عالقۀ مسببیه
 یعني این که مسبب در جمله ذکر و ارادۀ سبب شود، در دعای دعاي ششم می خوانیم:

»... َو َیْسَرُحوا فِي أَْرِضهِ، َطلَباً لَِما فِیهِ نَْیُل الَْعاِجِل مِْن ُدنَْیاُهْم، َو َدَرُک اآْلِجِل فِي ُأْخَراُهْم بُِکلِّ َذلَِک 
ُیْصلُِح َشْأنَُهْم، َو َیْبُلو أَْخَباَرُهْم،...« ( همان: ص36) »و در زمین پهناور خداوند به گردش درآیند تا آنچه را 
که دستیابي به نعمت دنیا  ونیل به سعادت  بي زوال آخرت در گرو آن است، به دست آورند و با این همه 
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امور و شئونات آنان را اصالح نماید و اعمالشان را در معرض بال و امتحان قرار دهد.«
استعمال لفظ (أخبار)، به جاي (أعمال)، کاربردی مجازی شمرده مي شود، زیرا به شیوۀ مجاز مرسل و 

با عالقۀ مسببیت، مسبب (أخبار) را ذکر و سبب (اعمال) را حذف نموده است.

4-7: مرسل، عالقۀ مبدلیه
نَامِیاً فِي اآْلِخِریَن«. (همان:   دعاي چهل و هفت:»... َو اْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدٍق فِي الَْغابِِریَن، َو ذِْکراً 

ص287) »در برابر من ستایش و آوازۀ نیکو در میان آیندگان قرار ده.«
در این عبارت آوردن (ذکر، یاد و نام) به جاي (صیت، آوازه)،کاربردي مجازي دارد که از نوع مرسل 

با عال قۀ بدلیت مي باشد.
4-8 : مجاز مرکب

  مجازی است که در معنایی شبیه معنای اصلی و نخستین خویش به کار 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 :
»... فََهْل َیْنَفُعنِي، َیا إِلَهِي، إِْقَرارِي عِْنَدَک بُِسوءِ َما اْکَتَسْبُت َو َهْل ُیْنِجینِي مِْنَک اْعتَِرافِي لََک بَِقبِیِح َما 
اْرتََکْبُت أَْم... .«. (همان: ص 55) »پس اي خداي من ! آیا اقرار به بدیهایي که از من سرزده است، برایم 
سود بخش است ؟وآیا اعترافم به زشتیهاي کردارم که مرتکب شده ام مایۀ نجات و رهایي ام خواهد بود.« 
در این عبارت (هل) استفهامیه از معناي حقیقي خود که پرسش از امر مجهول بوده، خارج و در معناي 

مجازي آن یعنی تقریر و تثبیت استعمال شده و این مجاز مرکب است.
و در دعاي سیزده آمده است:

َّی َیْرَغُب ُمْعِدٌم إِلَی ُمْعِدمٍ.«  (همان: ص 61)  »... َو ُقلُْت ُسْبَحاَن َربِّي َکْیَف َیْسَأُل ُمْحَتاٌج ُمْحَتاجاً َو أَن
»با خویش گفتم : منّزه  و پاک است پروردگار من !چگونه محتاجي از محتاجي مي خواهد  و چرا هیچ به 

هیچ روي مي آورد.«
سیاق جمله هاي پرسشي با ادات استفهام (کیف، أنّي) در این جمالت از نظر امام تنها حصول علم از امر 
مجهولي نیست و یا این که امام(ع) در صدد پاسخي معّین براي پرسشي معّین باشد،  بلکه استفهام در جمالت 
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فوق از معناي اصلي خود خارج ودر معناي مجازي که (اظهار تعجب) بوده استعمال شده است.
دعاي بیست ویک:

أَنَْت  َو  ینِي  ُیَقوِّ َمْن  َو  أَْفَرْدتَنِي؟  أَنَْت  َو  ُیَساعُِدنِي  َمْن  َو  أََخْفَتنِي؟  أَنَْت  َو  مِْنَک  ُیْؤمُِننِي  َمْن  َو   ...«
أَْضَعْفَتنِي؟...« (همان: ص103) »چون به وحشت و هراسم بیافکني چه کسي است که مرا ایمن سازد؟ و 

چون تو تنهایم بگذاري چه کسي است که یاري ام دهد؟«
در عبارت فوق، سیاق جمالت استفهامي است ولي به صورت مجاز از مقصود اصلي خارج و درمعناي  

تقریر و تثبیت به کار رفته است که مجاز مرکب محسوب مي شود.
در دعاي پنجاه و یک آمده است:

َعْینِي.« (همان: ص  بَِها  أَْقَرْرَت  َسابَِغۀٍ  نِْعَمۀٍ  َعنِّي، َو َکْم مِْن  َقْد َصَرْفَت  َجاهٍِد  باََلءٍ  فََکْم مِْن  »إِلَهِي 
315) »بار خدایا،چه بالهای رنج آور که از من بگردانیده ای و چه نعمتهای  فراوان که مرا بدان شادمان 

ساخته اي.«
مقصود از جمالتي که با کم خبریه به کار رفته اند ، معناي مجازي آنها یعني، اظهار تعجب و شگفتي 

مي باشد. 

5- مجاز عقلي
در بارۀ مجاز عقلي دیدگاه هاي متفاوت وگاه متعارض ارائه شده است. چکیدۀ تعاریف علمي و پذیرفته 
شده دربارۀ مجاز عقلي آن است که: مجاز عقلي عبارت از اسناد و نسبت دادن چیزي به چیزي است که از 
آِن او نیست، یا به گفتۀ دیگر، مجاز عقلي :» اسناد فعل یا شبه فعل؛ اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه و... 
به غیر ما هو له با عالقۀ سببیه، زمانیه، مکانیه، مصدریه، فاعلیۀ مفعولیه.«.(محمد فاضلی، 1376ش: ص263) 
مانند این که بگوییم : »استاندار شهر را آباد کرد«، بدیهي است که استاندار آن را آباد نکرده بلکه سبب 
ساخت آن بوده است(کارگران و مهندسین فاعل حقیقي اند) و یا »امیر ارتش را شکست داد.«،که عقل 
حکم مي کند که با کمک دیگران این کار را کرده است و از آن جا که محل استعمال مجاز عقلي: کالم 
،جمله و نسبت حکمیه است و به حکم عقل دریافت مي شود، به این دلیل به آن مجاز عقلي گویند.(و نه 

لغوي).
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5-1: در صحیفۀ سجادیه نیز از این نوع مجاز بسیار یافت مي شود از آن جمله: در دعاي  هشتم آمده 
َماُن.« (همان: ص46) »و از اینکه شیطان بر ما چیره گردد   ْیَطاُن، أَْو َیْنُکَبَنا الزَّ است:»َو أَْن َیْسَتْحِوَذ َعلَْیَنا الشَّ

یا این که روزگار به ما گزند و آسیب رساند...«
در عبارت فوق اسناد فعل (ینکب، آسیب رساندن) به فاعل غیر حقیقي خود (الزمان) صورت گرفته 
است چرا که در اصل فاعل حقیقي فتنه هاي زمانه هستند که به انسان آسیب مي رسانند (نه خود زمان) 

بنابر این در این عبارت مجاز عقلي، رخ داده است. 
5-2: و در دعاي چهل و پنج:

َل ُسُبَل اْلِْحَساِن.« (همان: ص 238) »سالم  ْیَطاِن، َو َصاِحٍب َسهَّ اَلُم َعلَْیَک مِْن نَاِصٍر أََعاَن َعلَی الشَّ »السَّ

بر تو یاوري که ما را درچیرگي بر شیطان ،یاري ،کردي و رفیق و همراهي که راه هاي نیکي و احسان 
را هموار ساخت.«

در این عبارت نیز اسناد فعل به فاعل غیر حقیقي که در واقع سبب مي باشد صورت گرفته است که 
این مجاز عقلي از نوع اسناد فعل به سبب مي باشد.

5-3: و در دعاي پنجاه ودو :
»أَنَا بِإِْسَرافِي َعلَی نَْفِسي َذلِیٌل، َعَملِي أَْهلََکنِي، َو َهَواَي أَْرَدانِي، َو َشَهَواتِي َحَرَمْتنِي.« (همان: ص 322) 
»به سبب زیاده روي در کار خویش ، زبون و خوارم ، کردارم تباهم کرده است و خواهش نفسم مرا تباه 

ساخته و هوس هایم محرومم کرده اند.«  
(أرداني)باب إفعال از »ردي« به معني هالک و اسناد هالک و ردي و حرمْت به عمل و هوا و شهوت، 

مجاز عقلي و از باب اسناد فعل به سبب مي باشد.

6- مجاز باالستعاره
 استعاره از نظر لغوي از باب استفعال به معني چیزي را به عاریه خواستن و در اصطالح، تشبیهي است 

که از ارکان چهارگانۀ آن تنها مشبه یا مشبه به باقي مانده باشد.
استعاره، مجاز لغوي است(استعمال کلمه در غیر معناي اصلي خود با عالقۀ مشابهت) مانند: رأیُت أسداً 
یرمي، و »یرمي« قرینه اي است که ذهن را از معناي أسد، که حیوان جنگلي است خارج و به معناي مجازي 

که  رجٌل شجاٌع باشد، هدایت مي کند.
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پس  استعاره »استعمال لفظ درغیر معناي وضعي و اصلي به عالقۀ مشابهت میان معناي اصلي و فرعي 
با قرینه اي است که مانع از ارادۀ معناي اصلي و حقیقي شود.« (تفتازانی، همان: ص68) 

6-1: انواع استعاره 
استعاره را به اعتبارهاي مختلف تقسیم کرده اند، از قبیل: استعارۀ مطلقه، مّجرده و مرشّحه و اصلي و تبعي، 
تمثیلي و مرّکب و غیر تمثیلي و سرانجام مّصرحه و مکنیه. به دلیل جایگاه ویژه و مهم که استعارۀ مصرحه 

و مکنیه در صحیفۀ سجادیه، این دو استعاره  را به طور اجمالي، بررسي مي نماییم.
6-1-1: مّصرحه

استعارۀ مّصرحه یا تصریحیه عبارت از: ذکر مشبه و ارادۀ مشبه به است، مانند: این سخن امام علي 
این کالم  در  قرآن زدوده مي شوند.«  به وسیلۀ  تنها  »تیرگیها  بِهِ.«،   إاِلَ  لََماُت  الُظُ ُتکَشُف  (ع) که »الَ 
علوي،گمراهیها و ضاللتها به تیرگیها و ظلمات تشبیه شده است، آن گاه ظلمات را ذکر کرده اند، و از آن 

ارادۀ گمراهي و ضاللت نموده اند. 
6-1-2: مکنیه 

استعاره اي است که در آن از ارکان تشبیه تنها مشبه، به همراه الزمي از لوازم مشبه به ذکر شده باشد، 
و شایان ذکر است از آن جا که همواره الزم مشبه به بر سبیل تخییل براي مشبه اثبات مي شود :»استعارۀ 

مکنیه را ، مکنیۀ تخییلیه نامیده اند.«(فاصلي، همان: ص 249)

6-2: فوائد استعاره 
همان طور که قباًل ذکر شد، استعاره غالباً بیش از دیگر مباحث و اسلوبهاي فنون و علوم بیان موجب 
مخیل شدن کالم ادبي و ایضاح و برجستگي معنا مي شود. با این همه، اشارۀ مجمل به مهم ترین فوائد آن 

سودمند به نظرمي رسد: 
1. کشف و ایضاح: گفته اند که:»استعاره ، طبیعت را آشکار مي کند.«(هاوکس، 1377ش: ص 27) 

و»طبیعت را در وهلۀ اول خداوند خلق کرده است، شاعر فقط آنها را کشف مي کند.« (همان)؛
2. تشخیص: عبارت از احیا و جان بخشیدن به اشیاء است، مانند: »طبیعت جوان مي شود  و در زمین 
خندان مي گردد.« و نیز » چنگالهاي مرگ« بدیهي است که مرگ چنگال ندارد از این رو: »استعاره ابزاري 

است براي برکشیدن کلمات تا حّد موجودات زنده فراهم مي کند.« (همان: ص82)؛
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3. ایجاد ائتالف: ایجاد پیوند میان دو یا چند امر نامتشابه از ویژگیهاي فرآیند استعاره است، و:»مهم ترین 
توانایي آن برقراري پیوندي وحدت بخش میان پدیده هاست.« (همان: ص60)؛

4. گسترش جهان واژگان و معنا: دایچز بر آن است که »استعاره وسیله اي براي گسترش معناست.« 
به طول و عرض جهان مي افزائیم .«(شمیسا،  استعاره اي  (شفیعي کدکني، همان: ص 112) و: »با هر 

1370ش: ص 142) و اصوالً استعاره: »واقعیت را بسط مي دهد.« (هاوکس، همان: ص 68)؛
5. خاّلقیت: هِردِر آلماني برآن است که »استعاره صرفاً معنا را ارائه نمي کند، یا طبیعت را تقلید 
نمي کند، بلکه این ها را خلق مي کند. «( شمیسا، همان: ص 142)و مي توان گفت که: »قوۀ تخیل در حرکت 

خود جهان را مي سازد.«(هاوکس، همان: ص 61).

 7- استعارة اصلیه در صحیفۀ سجادیه
در دعای شانزدهم امام (ع) می فرمایند: »تَغّمدتَني بِِستِرَک.« (امام سجاد(ع)، 1383ش: ص 77) »مرا 

با پوشش خود پوشاندي.«
از آن جا که عفو به عنوان مشبه براي گناهان به منزلۀ پوششي است که از افشاي آن جلوگیري می کند، 
به »ستر«  (پوشش) تشبیه شده است که آن نیز عیب و عیوب جسمها را از دیدگان پنهان مي دارد لذا لفظ 
مشبه (عفو) حذف و لفظ (ستر) به جاي آن قرار گرفته و چون استعاره در اسم جریان یافته است، استعارۀ 

تصریحۀ اصلیه مي باشد.
 

7-2: دعاي بیست و دو:
ُبَهاِت.«  کِّ َو الشُّ ُلَماِت، َو أَْسَتِضي ُء بِهِ مَِن الشَّ »َو َهْب لِي نُوراً أَْمِشي بِهِ فِي النَّاِس، َو أَْهَتِدي بِهِ فِي الظُّ
(همان: ص) »بر من فروغی تابناک  افکن که در پرتو آن در میان مردم راه بسپرم و در تاریکیها راه خود 

بیابم و در روشنایی آن از دام هر شک و شبهه برهم.«
چون که نور، چیزي است که فرد به آن راه را از بي راهه تخیص مي دهد و خود را به سر منزل مي رساند 
و انسان هم با علم، توانایی رسیدن به مقصود را دارد، لذا در این عبارت علم به نور تشبیه شده پس مشبه 
(علم) حذف و مشبه به (نور) به جاي آن قرار گرفته است و با توجه به آن که استعاره در اسم جریان یافته، 

استعاره، تصریحۀ اصلیه مي باشد. 
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همچنین ضاللت و گمراهي نیز به عنوان مشبه به ظلمات (تاریکیها) تشبیه شده که وجه شبه در هر دو 
»عدم تمایز و تشخیص« است، لذا مشبه (ضاللت) حذف و ظلمت به جاي آن قرار گرفته و از آن جا که 

ظلمت اسم است، استعاره اصلیه مي باشد.
 

7-3: دعاي بیست و هفت:
».... َو بَاعِْد بَْیَنُهْم َو بَْیَن أَْزوَِدتِهِْم، َو َحیِّْرُهْم فِي ُسُبلِهِْم.« (همان: ص 135) »چنان کن که میان ایشان و 

زاد و توشۀ ایشان فاصله ای  بزرگ پدید آید و در راه سرگشته و حیرانشان گردان.«
در این عبارت »فکر و اندیشه و تاکتیکهاي جنگي« دشمنان به عنوان مشبه، به »سبل« تشبیه شده است 
و وجه شبه در آنها »رساندن به هدف و مقصود« مي باشد که پس از آن مشبه حذف و مشبه به، بر سبیل 

استعارۀ تصریحۀ اصلیه، جریان یافته است. 

7-4: دعاي سي و دو:
.....« (همان: ص 170) »همانا شیطان در بدگماني، افسار و عنان  نِّ ْیَطاُن عَِنانِي فِي ُسوءِ الظَّ »َقْد َملََک الشَّ

مرا در تصرف خود گرفته است.«
عنان یعني: افسار شتر یا اسب، وسیلۀ تسلط یافتن به حیوان است و از آن جاکه تمام فعالیتهای انسان 
نیز به وسیلۀ فکر و اندیشه و قلب انسان هدایت و صورت می گیرد، فکر و اندیشه و قلب به عنوان مشبه، به 
»عنان« به عنوان مشبه به تشبیه شده اند سپس مشبه حذف و مشبه به ، بر سبیل استعارۀ تصریحه در جاي آن 

قرار گرفته و از آن جا که اسم جامد است، اصلیه مي باشد.
 

7-5: دعاي چهل و چهار:
کَّ فِي دِینَِک، َو الَْعَمی َعْن َسبِیلَِک، َو  »َو َجنِّْبَنا اْلِلَْحاَد فِي تَْوِحیِدَک، َو الْتَّْقِصیَر فِي تَْمِجیِدَک، َو الشَّ
ِجیِم ....« (همان: ص 224- 225) »او و ما را از الحاد در  ْیَطاِن الرَّ َک الشَّ اْلِْغَفاَل لُِحْرَمتَِک، َو ااِلنِْخَداَع لَِعُدوِّ
توحید خود و قصور در بزرگداشت خود و شک در دین خود و نابینایی در طریق خود و غفلت از تعظیم 

خود و فریفته شدن به دشمنت،آن  شیطان رجیم دور دار.  »
العمي : استعارۀ اصلیۀ تصریحه از ضاللت و گمراهي. 
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سبیلک : استعارۀ تصریحۀ اصلیه از »دینک یا رضاک.«

7-6: دعاي چهل و پنج:
ْومِ َعلَی نَْفِسَک لِعَِبادَِک، ُتِریُد رِبَْحُهْم فِي ُمَتاَجَرتِهِْم لََک.« (همان: ص 231)  َِّذي زِْدَت فِي السَّ »َو أَنَْت ال
»ای خدای من، تو کسی هستی که در معامله با بندگان خود، همواره به  سود آنان در بها می افزایی و 

می خواهی که در معامله با تو سود برند.«
السوم: به معناي داد و ستد و خرید و فروش کاال و عملي است که در آن شخص به سود و منفعت 
مادي مي رسد، در این فراز از دعا، عبادت به آن تشبیه شده است زیر در عبادت خداوند نیز سود و منفعت 
مادي و معنوي براي فرد حاصل مي شود و آن گاه مشبه ( عبادت) حذف و مشبه به (سود) بر سبیل استعارۀ 

تصریحۀ اصلیه، در جاي آن قرار گرفته است. 

7-7: دعاي پنجاه یك:
»َیا َکْهفِي ِحیَن ُتْعیِینِي الَْمَذاهُِب و یا ُمقِیلي عثَرتي.« (همان: ص361) »اي پناهگاه من، آن گاه که 

همۀ راهها بر من بسته است و اي درگذرندۀ از گناهان من.« 
کهف به معناي غار و استعمال آن براي پناه بردن، استعارۀ اصلیه است و مقیل اسم فاعل باب افعال از 
(قیل) به معناي فسخ در معامله و استعارۀ تبعیه به جاي (غافر). و عثرة به معناي لغزیدن است و استعمال آن 

به جاي خطا و اثم مجاز و به عالقۀ مشابهت مي باشد، پس استعارۀ تصریحۀ اصلیه مي باشد.

 7-8 : دعاي چهل و هفت:
»َو نَبِّْهنِي مِْن َرْقَدةِ الَْغافِلِیَن، َو ِسنَةِ الُْمْسِرفِیَن، َو نَْعَسِة الَْمْخُذولِیَن.« (همان: ص 14) »ای خداوند، مرا از 

خواب غافالن و ناهشیاری اسرافکاران و خواب آلودگی خذالن رسیدگان بیدار و آگاه ساز.«
»رقدة« و»سنة« و»نعسة« همگي استعارۀ تصریحۀ اصلیه براي غفلت و جهل مي باشند. 

8- استعارة مکنیه در صحیفۀ سجادیه
8-1: دعاي اول:
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»َو َرِکْبَنا ُمُتوَن َزْجِرهِ، فَلَْم َیْبَتِدْرنَا بُِعُقوبَتِهِ.« (همان: ص14) »و بر مرکب عصیان برنشستیم، به عقوبت 
ما نشتافت.«

زجر به معناي نهي و مقصود از آن گناه و خطاي باشد که به »مرکب« تشبیه شده و وجه شبه در آن 
دو این است که هر یک فرد را به سوي چیزي پیش مي برند، پس مشبه به (مرکب) حذف و با یکي از 

لوازمش (متون) بدان اشاره شده، بنابراین استعارۀ مکنیه در آن جریان یافته است.

8-2: دعاي پنج:
ْیَطاِن.« (همان: ص 32-33) »و ما را از سطوت حوادث  َماِن، َو َشرَّ َمَصایِِد الشَّ »َو اْکفَِنا َحدَّ نََوائِِب الزَّ

زمان و شر دامهای شیطان حفظ فرما.«
از آن جا که شیطان در پي فریفتن انسانها است، به دنبا فرصتي مي گردد تا آنها را در دام خود گرفتار 
سازد لذا در این جا شیطان به عنوان مشبه، به صیاد تشبیه شده که وجه شبه در هر دوي آنها »فریفتن« 
است، پس مشبه به (صیاد) حذف شده و با یکي از لوازم آن »مصائد« بدان اشاره شده است که این نوع از 

استعاره، »استعارۀ بالکناية« نام دارد. 

8-3: دعاي نه:
ا َخالََف َمَحبََّتَک....« (همان: ص 49) »و دیدۀ دل ما را از آنچه خالف دوستی  »َو أَْعِم أَبَْصاَر ُقُلوبَِنا َعمَّ

توست کور گردان.«
 در ابصار قلوبنا، استعاره به این صورت جریان یافته که قلوب به عنوان مشبه، به چیزي تشبیه شده که 
داراي چشم بوده است ( انسان) و سپس مشبه به حذف و مشبه به جاي آن قرار گرفته و با یکي از لوازم 
مشبه به محذوف به آن اشاره شده است (ابصار  قلوبنا) پس استعارۀ مکنیه در آن جریان یافته و استعاره با 

مالئم مشبه به همراه است که این را ترشیح مي نامند چون تأکید و تقویتي براي مشبه به مي باشد.
 

8-4: دعاي سي و یك:
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نُوِب.« (همان: ص151) »این جایگاه کسي مي باشد که دستان گناهان  »َهَذا َمَقاُم َمْن تََداَولَْتُه أَْیِدي الذُّ
او را دست به دست گردانیده است.«

در این فراز استعاره به این صورت جریان یافته است که (ذنوب، گناهان)، به چیزي تشبیه شده اند که 
دست دارد (انسان) و از آن جاکه گناهان چون دامنگیر انسان شوند، او را در زیر فشار خود نابود مي کنند، 
لذا وجه شبه در هر دو تسلط یافتن و نابودکردن است، سپس لفظ مشبه به (انسان) حذف شده است و با 

یکي از لوازمش که »ایدي« به آن اشاره شده است و این نوع استعاره، مکنیه مي باشد.

 8-5: دعاي پنج:
»َو َیا َمْن تَْنَقِطُع ُدوَن ُرْؤَیتِهِ األَأْبَْصاُر.« (همان: ص31) »و اي آن که دیدگان پیش از دیدن او، باز 

مي مانند.«
در این عبارت لفظ (حبل، طناب) (وسیله اي جهت پیوند) به عنوان مشبه به و لفظ »بصر« (عضوي 
براي دیدن) مشبه است، لذا مي توان وجه شبه یاا »جامع« را (وصول یا پیوند به چیزي) در نظر گرفت. 
آن گاه لفظ مشبه به (مستعار) حذف شده و با یکي از لوازمش (انقطاع) به  آن اشاره کرده است و این از 

نوع استعاره، مکنیه مي باشد.
 

8-6: دعاي سیزده:
ُر َعَطاَیاُه بِااِلْمتَِناِن.« (همان: ص 59) »و اي آن که بخششهاي خود را با مّنت گذاشتن،  »َو َیا َمْن اَل ُیَکدِّ

آلوده و مکّدر نمي سازد.«
از آن جا که »عطایا = بخششها« در بردارندۀ نیکیها و نعمتها است به »ماء« تشبیه شده که آن نیز همان 
ویژگیها را دارا مي باشد و وجه شبه در هر دو »منفعت و سود« است و با حذف مشبه به »ماء« با یکي از 

لوازمش »یّکدر« به آان اشاره کرده و به این گونه استعارۀ مکنیه در آن تحقق یافته است.

8-7: دعاي هفت:
»َیا َمْن ُتَحلُّ بِهِ ُعَقُد الَْمَکارِهِ.« (همان: ص 42) »ای خداوندی که گره کارهاي که (براي انسان) 

ناخوشایند و تحمل آن دشوار است، به تو گشوده می شود.«
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»مکاره« (امور ناخوشایند) را با برخورداري از سختي و پیچیده بودن به »بساط = فرش« تشبیه کرده 
که آن نیز رنگ و نگاره هاي فریبنده و تار و پودهاي فراوان و پیچیده را دارا است و »جامع = وجه شبه« 
را مي توان »پیچیدگي و فریبندگي« در نظر گرفت سپس لفظ مشبه به »بساط« را حذف کرده و با یکي 

از لوازمش که عقد »گره« مي باشد، از طریق استعارۀ مکنیه به آن اشاره کرده است.

8-8 : دعاي بیست و هفت:
ْوِق.« (همان: ص 139) »آتش اشتیاق او به یار و دیار در دلش فرو نشان.« »َو أَْطِف َعْنُه َحَراَرَة الشَّ

لفظ »الشوق« که به معناي اضطراب و جنب و جوش دروني براي رسیدن به مقصدي خاص است به 
»النار« تشبیه شده که یکی از ویژگیهاي آن نیز اضطراب و برافروختن مي باشد، لذا مي توان وجه شبه را 
»اضطراب« در نظر گرفت، سپس لفظ مشبه به »النار« حذف و با یکي از لوازمش که »حرارة« مي باشد 

به آن اشاره شده و استعارۀ مکنیه مي باشد.

8-9: دعاي بیست و هفت: 
»َو اْخلَْع َوَثائَِق أَْفئَِدتِهِْم« (همان: ص 135) »بند دلشان بگسل.«

در اینجا امام سجاد(ع) به طرز زیبایي از استعاره بهره برده است،  به آن گونه که »فؤاد« به معناي دل 
را که مأواي تمام دردها و رنجها و شادیها و غمها است به »بساط« که آن نیز سرشار از نقشها و انواع 
رنگها مي باشد، تشبیه کرده و وجه شبه »جامع« در هر دو گستردگي و وسعت است، سپس با حذف مشبه 
به »بساط« با یکي از لوازم و خصیصه هایش »وثائق« به آن اشاره کرده است و استعاره نیز از نوع استعارۀ 

مکنیه مي باشد.
  

8-10: دعاي سي:
».... َو أَْجِر مِْن أَْسَباِب الَْحاَلِل أَْرَزاقِي.« (همان: ص 149) »و از راه هاي حالل، روزیهاي مرا جاري 

ساز.«
»ارزاق« را به معناي رزق و روزي که شامل انواع نعمتها و بخششها است به »ماء« یعني آب نیز که 
همین ویژگیها را دارا مي باشد تشبیه 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 یکي از لوازم آن که »فعل أجر« »جاري« به آن اشاره کرده و استعاره 
از نوع استعارۀ مکنیه مي باشد.

8-11: دعاي سي و یك:
»... َو َقاَدْتُه أَزِمَُّة الَْخَطاَیا.« (همان: ص 151) »و لگامهاي لغزشها او را به پیش رانده است.«

»خطایا« که وسیلۀ حرکت به سوي انحرافات است را به »فرس« تشبیه کرده کو وجه شبه در هر دو 
»پیش بردن« مي باشد، سپس مشبه به »فرس« را حذف و با یکي از لوازمش»ازمة« به آن اشاره کرده 

است و استعاره از نوع استعارۀ مکنیه مي باشد.

8-12: دعاي سي و هفت:
»... َو أَْعَدْدَت َثَوابَُهْم َقْبَل أَْن ُیفِیُضوا فِي َطاَعتَِک.« (همان: ص 159 »و ثواب ایشان را مهیا کرده ای 

پیش از آن که به اطاعتت روی آرند.«
از آن جا که در طاعت کردن و فرمانبرداري از خداوند پیامدهاي خوب و نعمتهاي فراوان نهفته است، 
لذا در این جا امام سجاد(ع) طاعت خداوند را به »ماء« ،آب، تشبیه کرده، زیرا آب نیز دربردارندۀ بسیاري 
از نعمتها و مایۀ حیات مي باشد، سپس  لفظ مشبه به » ماء« را حذف و با یکي از لوازمش»یفیضوا« به آن 

اشاره داشته و استعاره از نوع استعارۀ مکنیه است.

8-13: دعاي چهل و هشت:
»َو أَذِْقنِي َطْعَم الَْعافِيَِة إِلَی ُمْنَتَهی أََجلِي.« (همان: ص 298) »و تا زنده ام طعم عافیت را به من بچشان.«

در »فراغ، آسودگي« و »عافیۀ، سالمتي« چنان لذتي وجود دارد که آن دو را به عنوان مشبه ، به 
»عسل« تشبیه کرده و وجه شبه در هر دو »لذت« است سپس با حذف مشبه به »عسل«  با یکي از 

لوازمشان »حالوة، شیریني« به آنها اشاره شده است.
 

8-14: دعاي چهل و هفت:
ا عِْنَدَک.« (همان: ص279) »و از قلب من، دوستي دنیاي  »... َو انِْزْع مِْن َقلْبِي ُحبَّ ُدنَْیا َدنِیَّۀٍ تَْنَهی َعمَّ
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پست را برکن که از هر آنچه نزد تو مي باشد، بازمي دارد.«
»حب دنیا« دوستي دنیا، سرتاسر زندگي انسان را مي پوشاند و او را از توجه و عنایت به خداوند باز مي 
دارد، لذا آن را به »لباس« تشبیه کرده و وجه شبه در هر دو »پوشش و فراگیري« مي باشد سپس لفظ مشبه به 

را حذف و یکي از لوازمش را »نزع« براي داللت بر آن آورده و استعارۀ مکنیه در آن جریان یافته است.

9- کنایه در لغت و اصطالح 
کنایه هم یکي از شیوه هاي غیرمستقیم بیان و یکي از ابزارهاي مخیل ساختن کالم است. 

کنایه در لغت: آن است که چیزي بگویي و چیز دیگر اراده کني، گفته اند: کنایه یا ناقص واوي است 
(کنا یکنو) یا مصدر یایي است (کني یکني) که معناي هر دو یکي است.(همان: مادۀ کني). 

 در تعریف کنایه مانند هر اصطالح دیگر، میان علماي بالغت و ناقدان ادب اتفاق نظر وجود ندارد. از 
این رو تعاریف متعدد دربارۀ آن ارائه کرده اند. 

جرجاني در تعریف آن مي گوید: »کنایه آن است که گوینده معنایي را بیان کند، ولي این معنا را با 
لفظ اصلي و وضعي آن اظهار نکند، بلکه با معنایي که مترادف آن است به آن معناي مطلوب اشاره کند، 
مانند : ... هو طویل النجاد. ( حمایل شمشیر او بلند است) آیا نمي بیني که اگر قامت بلند باشد، حمایل 

شمشیر هم بلند است. « (جرجانی، بي تا: ص 109)
ابن اثیر هم در تعریف کنایه به نکتۀ مهمي اشاره مي کند. وي مي گوید: »کنایه، هر کلمه اي است که 
داللت بر معنایي کند که بتوان آن را هم بر حقیقت حمل کرد و هم مجاز، با وصف جامعي که میان آن 

دو هست .« (ابن اثیر، همان: ج3 ، ص 50)
مانند: فالن کثیر الرماد، (فالني خاکستر خانه اش زیاد است.) که هم کنایه از بخشندگي است و هم 
مي توان آن را بر حقیقت و ظاهر آن حمل کرد ( در ضمن در کنایه دو اصطالح مهم وجود دارد. اول 

»مکّني  به« که همان معناي ظاهري لفظ و دوم »مکّني عنه« که معناي مراد لفظ و عبارت است.) 
 

9-1: اقسام کنایه
 کنایه را از جهات مختلف به انواعي تقسیم کرده اند:

9-1-1:کنایه از لحاظ »مکنّي عنه« (معناي مراد) شامل: کنایه از موصوف: مکّني غالباً یک ترکیب 
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اضافي است که از آن به اسم موصوف (اسم و نه صفت) راه مي بریم، مانند : بیت الّرب (خانۀ خدا) که 
از آن متوجه دل مي شویم  و یا آنچه که در این آیۀ شریفه مالحظه مي کنیم : »أ َو َمْن َینشأ فِي الِحليِة.« 
(زخرف/ آیۀ 18) که منظور »دختر« است یا »مجامع االضغان« (محل اجتماع کینه ها) که مقصود دل 
است و همچنین کنایه از صفت: مکّني به غالباً صفتي است که از آن به صفت دیگري (مکّني عنه) راه 

مي بریم، مانند (هو طویل النجاد (حمایل شمشیر او بلند است.) که منظور بلندي قامت است. و »کثیر 
الرماد« (خاکستر خانه اش زیاد است.) که به کرم وجود او رهنمون مي شویم. و »عریض القفا«  (پشت 
گردنش پهن است.) که مقصود ناداني شخص است. کنایه از نسبت را نیز بیان داشته اند که آن عبارت 
است از: اثبات امري براي امر دیگري یا نفي آن است  و به دیگر سخن، مراد از آن تخصیص صفتي به 

موصوف است. 
9-1-2: و همچنین قدما کنایه را از نظر وضوح و خفا، قلت و کثرت وسائط و سرعت یا کندي 
انتقال از مکّني به، به مکّني عنه به: تلویح، ایما، رمز و تعریض تقسیم کرده اند. تلویح در لغت: از دور به 
چیزي اشاره کردن و در اصطالح  اسمي است که وسائط میان الزم و ملزوم آن متعدد باشد  و این تعدد 
باعث دشواري فهم مکّني عنه مي شود، مانند: »کثیر الرماد.« که از: زیادي خاکستر به زیادي پخت و پز 
و از آن به زیادي غذا و زیادي مهمان و از آن به بخشندگي منتقل مي شویم. از همین قبیل است: »مهزول 
الفصیل«(الغربودن بچه شتر)که کنایه از بخشندگي است. ایماء و آن کنایه اي است که در آن وسائط 
اندک و ربط میان مکّني به و مکّني عنه آشکار باشد: »این کنایه امروزه از همۀ کنایات رایج تر است 
.«(شمیسا،1370ش: ص 241) و اما نوع دیگر رمز می باشد: کنایه اي است که وسائط میان معناي اول و 
دوم اندک، ولي توأم با نوعي خفاء و پوشیدگي باشد، مانند: »هو عریض القفا« کنایه از ابله بودن یا »نعته 
ال ینصرف.« که کنایه از احمق بودن شخص است. بدیهي است که فهم این نوع کنایات دشوار مي باشد، 
زیرا غالباً به لحاظ معنایي نسبتي میان معناي مجازي و حقیقي آنها وجود ندارد. و تعریض کنایه اي است که 

نسبت داده مي شود به موصوفي که در کالم مذکور نیست، یا به عبارت دیگر، تعریض جمله یا عبارتي 
است که مکّني عنه آن هشدار به کسي یا نکوهش و یا مسخره کردن است.(شمیسا، همان: ص 243) 
مثاًل  وقتي کسي که مسلمانان را مي آزارد، این حدیث نبوي را براي وي ذکر مي کنیم: »المسلم من سلم 
المسلمون من یده و لسانه .« که مقصود نفي اسالم از آن فرد مردم آزار است، ولي این فرد که مخاطب 

باشد (موصوف) در عبارت ذکر نشده است.
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9-2: کنایه از موصوف در صحیفه 
9-2-1: دعاي اول:

َب فیَنا آالَِت الَبسِط َو َجَعَل لََنا أََدَواِت الَقبِص و ...« (امام سجاد، همان: ص 14-13)  َّذِي َرکَّ »َوالَحمُداهللِ ال
»ستایش ویژۀ خداوندي است که ابزر جنب و جوش  (رگهاي بدن) و افزار قبض (درهم شدن) را در 

وجود ما به هم پیوست.«
آالت البسط و ادوات القبض کنایه از رگ و استخوان و خون و سایر اعضا و اندام و جوارح یا کنایه 

از شادي و اندوه که به اصطالح کنایه از موصوف است.
9-2-2: دعاي دوازده:

یهِ ....« (همان: ص 56) »و اشکهایش گونه هاي او را فراگرفت.« َقت ُدُموُعَه َخدَّ ».... َوَغرَّ
کنایه از گریستن بسیار و نوع آن صفت و ایما و اشاره است. 

9-2-3: دعاي چهارده:
»... َقْد َعلِْمَت، َیا إِلَهِي، َما نَالَنِي مِْن ُفاَلِن بِْن ُفاَلٍن...« (همان: ص 64) »تو می دانی ای خداوند من که 

فالن فرزند فالن در حق من مرتکب چه کارهایی شده.«
فالن بن فالن کنایه از انسان مي باشد.

9-2-4: دعاي سي و پنج:
»َو أَیِّْدنَا بِعِزٍّ اَل ُیْفَقُد، َو اْسَرْحَنا فِي ُملِْک األَأْبَِد...« (همان: ص 180) »و ما را به عزتی یاری ده که زوال 

نگیرد و به آن ملک ابدی روانه فرما.«
»ملک االبد« کنایه از بهشت و از نوع موصوف و قریب و واضح است.

9-3: کنایه، ایما و اشاره
9-3-1: دعاي دو:

»َو َهاَجَر إِلَی باَِلدِ الُْغربَِة، َو َمَحلِّ النَّْأِي َعْن َمْوِطِن َرْحلِهِ، َو َمْوِضِع رِْجلِهِ، َو َمْسَقِط َرْأِسهِ، َو َمْأنَِس نَْفِسهِ...«. 
(همان: ص19)

»به دیار غربت رخت کشید و موطن مألوف و زادبوم و سرای انس خود رها کرد، تا دین  تو را نصرت 
دهد.«
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»موطن رجل« و »موضع رجل«کنایه از مکه و از نوع ایما و اشاره مي باشد.
9-3-2: دعاي سه:

»... فَُیَنبُِّه بِالنَّْفَخۀِ َصْرَعی َرَهائِِن الُْقُبورِ...« (همان: ص21)
رهائن: جمع رهینه و کنایه از مردگان و از نوع موصوف و ایماء و اشاره است.

9-3-3: دعاي چهارم:
َدُهْم فِي َسَعِة الَْعاِجِل، َو ُتَحبَِّب إِلَْیهُِم الَْعَمَل لِْلِجِل، َو ااِلْستِْعَداَد لَِما بَْعَد الَْمْوِت...« (همان:  ».... َو ُتَزهِّ
ص29) »و به فراخیها و خواسته های این جهان زودگذر بی میلشان کنی و شوق عمل برای ثواب آن جهانی 

و آمادگی برای پس از مرگ را در دلشان اندازی.«
 العاجل و اآلجل: کنایه از دنیا و آخرت از نوع موصوف و  ایما و اشاره مي باشد.

9-3-4: دعاي چهارم:
»... ُتَصیَِّرُهْم إِلَی أَْمٍن مِْن َمقِیِل الُْمتَّقِیَن..« (همان: ص30) »و به جایگاه امن و آرامش که  پرهیزگاران 

راست روانه گردانی.«
مقیل اسم مکان به معناي جاي استراحت یا خوابیدن از قال یقیل و قائله به معناي نیمروز. قیلوله یعني 

خواب نیمروز یا استراحت در نیمروز: کنایه از بهشت و از نوع ایما و اشاره است. 
9-3-5: دعاي شانزده:

رنِي بَِذلَِک فِي الَعاِجَل ُدوَن األََجِل بُشَري أَعِرُفَها...«. (همان:  ».... َواکُتب لِي أََمَانَا مِن ُسخِطَک َو بَشِّ
ص78) »براي من، در امان ماندن از خشمت را واجب گردان و هم اکنون نه در آینده مرا به آن مژده و 

نوید بخش، مژده اي که آن را مي شناسم.«
»العاجل و االجل« کنایه از دنیا و آخرت و از نوع موصوف و ایما و اشاره است.

9-3-6: دعاي شانزده:
»َسَجدُت لََک َحتَّی تََتَفقََّأ َحَدَقَتاَي، َو أََکلُْت ُتَراَب األَأْْرِض ُطوَل ُعُمِري.« (همان: ص77) »سر به سجده 

نهم تاچشمانم از چشمخانه به در شود و همه عمر جز خاک زمین هیچ نخورم.«
خاک زمین را خوردن، کنایه از سکوت مي باشد زیرا اگر خاک در دهان کسي باشد قادر به سخن 
گفتن صریح نمي باشد و هنر کنایه در همین است که هم مي توان ظاهر را برداشت کرد و هم باطن را و 
البته بهتر است که معناي دوم را در نظر بگیریم، با این اوصاف، کنایه در عبارت کنایه از صفت مي باشد 
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چون سکوت قائم به غیر است نه این که چیزي به آن قائم شود و نیز مي توان برداشت کرد که مقصود 
امام تحمل سختیها و رنجشهاي زندگي دنیوي براي وصال محبوب مي باشد، بنابراین از تصریح به آن روي 

برتافته و آن را کنایه وار بیان کرده است.
9-3-7: دعاي هفده :

»اللَُّهمَّ َو اْهِزْم ُجْنَدُه، َو أَبِْطلْ َکْیَدُه َو اْهِدمْ َکْهَفُه، َو أَْرغِْم أَنَْفُه« (همان: ص83) »بار خدایا، لشکرش 
بشکن،کیدش باطل نمای،پناهگاهش ویران ساز و بینی اش بر خاک مال.«

بیني بر خاک مالیدن کنایه از نابودي و هالکت است چون به هنگام افتادن و هالکت اولین جایي که 
به زمین مي رسد بیني مي باشد، لذا کنایه از آن آواره و از نوع صفت است، زیرا  به صفتي از صفات اشاره 

دارد و از نوع ایماء مي باشد.
9-3-8: دعاي بیست و هفت:

ُهْم، َو اْقلِْم َعْنُهْم أَْظَفاَرُهْم.« (همان: ص135) »اللَُّهمَّ اْفُلْل بَِذلَِک َعُدوَّ
از آن جا که چنگال از نشانه هاي قدرت و خوشي مي باشد و بریدن آن بر ناتواني و عدم قدرت صحه 
مي گذارد، لذا این عبارت براي ناتواني و ضعف کنایه آورده شده و امام نیز با شیوایي خاص خود این 
مطلب را دریافته و از آن استفاده نموده است که خود نشان از علم و ذوق سرشار امام دارد و کنایه از نوع 

صفت و ایما و اشاره مي باشد. 
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نتیجه گیري
با بررسی و تحلیل متن صحیفۀ سجادیه و یافتن شواهد متعدد از کاربرد صور خیال درآن می توان 
گفت که از میان انواع خیال یعنی: ساده، آفریننده(التصمیم الموضوعی) و مطلق و رها(مجّنح)، خیال ساده 
کاربردي گسترده تر در این اثر دارد. استفاده از محسنات لفظي و زینتهاي کالمي توسط امام سجاد(ع) و 

دقت و مهارت باالي ایشان در گزینش الفاظ و چینش آنها از یک سو و بهره برداري از تشبیه و مجاز و 
استعاره در تبیین و توضیح گفتار وآموزه هاي بلند عرفاني و اخالقي و تربیتي و استفاده از کنایه برای بیان 
غیر مستقیم شکایات و اندوه هاي دروني و نیایشهاي آسماني از دیگر سوی نمایانگر اثبات و کاربرد زیبا 

و گستردۀ انواع صور خیالي درصحیفۀ سجادیه  باشد.
در این مقاله با ارئۀ فرازهایي برجسته از صحیفۀ سجادیه، به تطبیق موارد یاد شده بر آن پرداخته شد. 
شایان یادآوري است این تنها اشاره اي گذرا به تصور خیال در مهم ترین کتاب نیایش شیعه بود و کنکاش 

در همۀ ابعاد زیبایي شناختي این اثر گران قدر فرصتي دیگر و مقاله اي گسترده تر را طلب مي نماید.
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