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  1رسول بالويدکتر 
  2د غفوري فرمحمدکتر 

 

  چکیده
سبک شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سدة أخیر، توجهی ویژه از طرف ادبیـان و  

ندة نگرش گیرد که بیان کنهر فرد سرچشمه می سبک ادبی، از اندیشۀ. وران به آن شده است سخن
نوع الفاظ، ترکیبات و جمله بندي و طرز تعبیر . هاي پیرامونی خود استو بینش آن فرد به واقعیت

در این میان از جمله متونی که شایستگی و . معانی، مهم ترین عوامل در چگونگی سبک ادبی است
ـ  ارزش بررسی و تجزیه و تحلیل دارد، متون دینی به ویژه ادعیه و شروح آن رود،  ه شـمار مـی  ها ب

یکی از متون دینی است که توجه بسیاري از علماي شـیعه را بـه   ) ع(دعاي صباح امیرمؤمنان علی 
یکی از بهترین شروح آن که بـه دلیـل   . خود جلب نموده و شروح بسیاري بر آن نوشته شده است

اثر آقـا نجفـی    هاي ادبی، بالغی و عرفانی از جایگاهی واال برخوردار است، شرح دعاي صباحجلوه
نوشتار حاضر بر آن است، تا عناصر سبکی شرح دعاي صباح آقا نجفی را از نگاه . قوچانی می باشد

آوایـی، واژگـانی و   (شناسی نویسندگان و ناقدان معاصر و بر اساس سه سطح و گسترة زبانی سبک
یگر بـه روشـی   و فکري و میزان انسجام این سطوح بـا همـد  ) صنایع بدیعی و بیانی(، ادبی )نحوي

توصیفی ـ تحلیلی در سایۀ سبک شناختی تجزیه و تحلیل نماید، تا به واسطۀ این عوامل، شناختی هر  
  .هاي ادبی آن تبیین گرددها و ارزشتر از این شرح به دست آید و زیباییچه بهتر و دقیق

ادبـی و  زبـانی،   هـاي  شرح دعاي صباح، آقا نجفی قوچانی، سبک شناسی، سـطح : واژگان کلیـدي 
  .فکري
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مهمقد  
از موضوعاتی که در حوزة ادبی، به عنوان ابزاري براي سنجش ارزش آثار ادبی مـورد مطالعـه   

باشد؛ دانش شناسی میها و صفات سبکی و به دیگر سخن سبکگیرد، تبین و بررسی ویژگیقرار می
و توانایی و قـدرت ادبـی   سازد تا بتوان با تکیۀ بر خصایل زبانی اثر شناسی، بستري فراهم میسبک

  . نگارندة آن، میزان تأثیرگذاري وي بر مخاطب را مورد ارزیابی قرار داد
ایـن  . شودهاي سبکی منحصر به فرد خود، از دیگر آثار متمایز میهر اثر ادبی به اعتبار ویژگی

  .ن متن استت آهاي سبکی، متمایز کنندة متن ادبی از متون ادبی دیگر و به تعریف دیگر هویشاخصه
هاي   گر توانمندي وي در خلق نوآوري بررسی هر نوشتۀ ادبی و شیوة نگارش نویسندة آن، بیان

هاي برتر وي ادبی است و رهاورد این شناخت، ارزیابی روش یا سبک هر نگارنده و گزینش نوشته
پیرو آن، سبکی گزیند و اي برمیمایههر ادیب یا نویسنده متناسب با روحیۀ خویش، درون. باشدمی

اي از تحلیل ادبی است که با تکیـه بـر    شناسی، گونه سبک. آفریند می اش هماهنگ با لفظ و اندیشه
کند و بـه   هاي صور زبانی را بررسی می هاي مؤثّر زبان مجازي و زیبایی شناسی، جنبه هاي زبان روش

  ). 95: 1390ی، فتوح(دهد  زبان پیچیده و نفیس ادبی بیش از زبان ساده عالقه نشان می
به عبارت دیگر، شناخت سبکی یک اثر ادبی گامی مؤثر در جهت ارائۀ نظرات و عقاید نسـبتاً  

  .صحیح، راجع به صاحب اثر است
هاي ادبی، زبانی و فکري اثر ادبـی مـی  مطالعات سبک شناختی در تفسیر متن، به بررسی جنبه

  .دهدسی را نیز پوشش میهایی چون نقد ادبی، بالغت و زبان شناپردازد و دانش
شرح دعاي صباح آقا نجفی قوچانی از جمله متونی دینی است که شایستگی بررسی و تجزیـه و  

است؛ ثانیاً شارح ) ع(شناسی دارد؛ زیرا اوالً دعاي صباح منسوب به امیر سخن امام علی تحلیل سبک
 پژوهش بر آن است تا در حداین . آن نیز شخصی ادیب و عارف به نام آقا نجفی قوچانی می باشد

تـر ادب   بضاعت خود سبک ادبی شرح دعاي صباح را بررسی کند تا زمینۀ آشنایی هـر چـه بـیش   
هاي سبک ادبی ایشان، در سه حوزة زبانی، فکـري و ادبـی در پرتـو    دوستان و اهل هنر با ویژگی

ی جدید از توانایی علمـی  هاي ادبی آن، شناختها و ارزشسبک شناسی فراهم گردد و با بیان زیبایی
  .و ادبی شارح آن ارائه دهد
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  پژوهش هاي ـ سؤال1
1هاي زبانی شرح دعاي صباح چیست؟  ترین ویژگی ـ مهم 
  اي در شرح دعاي صباح دارد؟ ـ صور خیال و صناعات بدیعی چه جلوه2
  هاي فکري برخوردار است؟ ـ شرح دعاي صباح از چه مؤلّفه3

  پژوهش هاي ـ فرضیه2
گیري از لغات و واژگان عربی متناسب با اهداف و ترین ویژگی زبانی شرح دعاي صباح بهرههمـ م1

  ؛گیري از موسیقی درونی و بیرونی استتا حدود زیادي داراي هنجارشکنی نحوي و فاقد بهره
  ؛کندگري میـ شرح مسایل بیانی و بدیعی تا حدي فراوان در شرح دعاي صباح جلوه2
  .هاي فلسفی و عرفانی استگر اندیشه باح بیانـ شرح دعاي ص3

  ـ روش پژوهش3
روش پژوهش در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و بر اساس استناد به شرح دعاي صباح اثر  

چنـین بـراي بررسـی     آقا نجفی قوچانی و استدالل و استخراج شواهد از آن صورت گرفته است؛ هم
شده است، در نویسندگان و ناقدان معاصر بهره گرفته  شناسی سبک شرح دعاي صباح از شیوة سبک

شود تا بـا تجزیـۀ   گانۀ زبانی، فکري و ادبی پرداخته میاین شیوه، به تحلیل متن از طریق سطوح سه
  .تر از متن دست یابیمتر، به شناختی بهتر و دقیق متن به اجزاي کوچک

  ـ پیشینۀ پژوهش و ضرورت انجام آن4
جایی که اطالع داریم، اثري جدي، علمـی و ارزشـمند    اح آقا نجفی تا آندربارة شرح دعاي صب

در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده اسـت؛ در   ژوهشیصورت نگرفته و شاید بتوان گفت اصالً پ
سبب شد ) فکري، زبانی، ادبی(نتیجه ضرورت توجه به این شرح و تحلیل و بررسی سبک شناسی آن 

  .تر از این اثر دینی ـ ادبی فراهم گرددمحتوا نگاشته شود و زمینۀ درك بهتر و عمیقاي با این تا مقاله

  ـ سبک شناسی و روش بررسی سبک متون5
بررسی هر نوشتۀ ادبی و شیوة نگارش نویسندة آن، توانمندي وي در خلق نوآوري و در نهایت 

سبک و روش آثار هـر نگارنـده   نمایاند، رهاورد این شناخت، ارزیابی جذب خوانندگان را به ما می
  .است
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در زبان عربی، از مصدر ثالثی مجرد، به معناي گداختن، ریختن و قالب گیري کـردن  » سبک«
  . )15: 1382غالمرضایی، (زر و نقره است 

روش خاص ادراك و بیان افکار بـه وسـیلۀ ترکیـب    «: سبک در اصطالح ادبی عبارت است از
سبک به یک اثر ادبی وجهۀ خاص، از لحاظ صورت و معنـی  . یرکلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعب

کند و آن نیز به نوبۀ خویش، وابسته به طرز تفکّر گوینده یا نویسنده دربـارة حقیقـت مـی    القا می
  ).1: 1349بهار، (» باشد

روشی خاص است کـه  «: محمد معین در فرهنگ فارسی در ذیل واژة سبک چنین آورده است
: 1389معین، (کند، طرز بیان ما فی الضمیر است ادراك و احساس خود را بیان می شاعر یا نویسنده

  .باشد، بنابراین واژة یاد شده در گسترة ادبیات به معناي طرز و شیوه می)1818
افالطون، سبک را کیفیت و امتیازي تعریـف  . گرددشناسی به یونان و روم باز میپیشینۀ سبک

در این مفهوم، سبک بـه  . ر وجود دارد و بعضی از آثار فاقد آن هستنددر بعضی از آثا«که کند  می
معناي هماهنگی کامل بین هدف و وسایل؛ یعنی اندیشه و الفاظی است که براي بازگو کـردن بـه   

چه که قصد گفتن آن  رود و در حقیقت منظور از آن، منطبق بودن زبان نویسنده است با آنمیکار 
داند و معتقد اسـت   ؛ اما ارسطو، سبک را خاصیت ذاتی کالم می)125: 1376میر صادقی، (» را دارد

امـین پـور،   ( هر اثري داراي سبک است، حال این سبک ممکن است پست، متوسط یا عالی باشـد 
1384 :179-182.(  

ها اي ندارد و به صورت کم رنگ در تذکرهسبک شناسی به معناي حقیقی خود در ایران پیشینه
نویسان در شرح زندگانی یک سراینده یا نویسنده، شیوه خورد؛ به این ترتیب که تذکرهبه چشم می

بـه بعـد در کتـب تـذکره بـه معنـاي سـبک         هاز دورة صفوی. نمودندو عملکرد او را ستایش می
خان هدایت  ي رضا قلی»مجمع الفصحا«خوریم و ظاهراً اولین جایی که لفظ سبک به کار رفته  برمی
  ).1/25: 1349 بهار،(است 

. سبک شناسی جدید در آغاز قرن بیستم و در نتیجۀ مطالعات شارل بالی سوئیسی پایه گذاري شد
کوشد تا متن را از لحاظ زیبایی شناسی بدون توجه به تاریخ، جامعه و زندگی مؤلّف شناسی میسبک

شناسـی  انون سبککه ـ اموري خارج از متن هستند ـ بررسی و تحلیل کند؛ همان طور که جورج م  
شـود و   داند که به واسطۀ آن، متن از سیاق اخبـاري خـود دور مـی   هاي زبانی میرا بررسی ویژگی
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عربی، سبک شناسی در قـرن   گیرد، در نقدوظیفۀ تأثیرگذاري، همراه با زیبایی ادبی را به عهده می
خاقانی اصفهانی (از شد ، عبدالسالم المسدي و محمدالهادي الطرابلسی آغهگذشته توسط عفیف دمشقی

  ).130: 1389و دیگران، 
خـویش بـه بررسـی     "سبک شناسی"در ایران نیز براي اولین بار ملک الشعراي بهار در کتاب 

ات    «: داردسبک ادب فارسی پرداخته است، او در تعریف سبک بیان مـی  سـبک در اصـطالح ادبیـ
کلمات و انتخاب الفاظ و طـرز تعبیـر   عبارت از روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیلۀ ترکیب 

  ).15: 1368عبادیان، (» است
شمیسا معتقـد اسـت   : هاي متفاوت بررسی و تعریف شده استسبک در عصر معاصر از دیدگاه

هـاي  و یک روح یا ویژگی یـا ویژگـی  . خوردسبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم می«
این وحدت از عوامل و مختصات تکرار ). 16: 1386شمیسا، (» مشترك و مکرّر در آثار کسی است

ا غالبـاً پنهـان و پوشـیده     شونده و جلب نظر کننده ناشی می انـد  شود، عواملی که نسبتاً آشـکار؛ امـ
داند؛ نگاهی که هـر  هاي متفاوت به جهان میهاي مختلف را حاصل نگاهسناپور نیز سبک). همان(

  ).9: 1387سناپور، (کند اي را کشف می بار چیز تازه
توان از اسلوب هنري، از نظرگاه یا شخصیت هنرمند، سبک را نمی«مدعی است که  1گرگوریان

هـاي ملّـی و هنـري جـدا دانسـت      برد و از ویژگیهایی که در آن به سر می از درك وي از زمان
  )96: 1364خراچنکو، (

ه و یا هنرمند، بـراي  سبک روشی است که شاعر و نویسند: توان گفتترین تعریف میدر کلّی
گزیند؛ یعنی شیوة سرودن و نوشتن و ارائۀ اثر هنري، به بیان دیگـر  بیان موضوع یا هنر خود برمی

  .شودسبک حضور شخص است که آگاهانه یا نا آگاهانه در اثرش ظاهر می
هایی گوناگون ها و شیوه تجزیه و تحلیل سبک شناسی متون، روششناسان و نقّادان، براي سبک

ها که شیوة سیروس شمیسا در تحلیـل مـتن از طریـق سـه      گیرند، یکی از این روش را در پیش می
هـا بـا    تر و تبیین رابطۀ آن باشد تا با تجزیۀ متن به اجزاي کوچکدیدگاه زبانی، فکري و ادبی می

یکدیگر، به ساختار متن دست یابیم، در سطح زبانی، که متشکّل از سه سـطح موسـیقایی، لغـوي و    
نحوي است، به بررسی موسیقی جمله و عناصر موسیقایی آن، موسیقی درونی و بیرونی، وزن و قالب 

                                                             
1 .Grigorian 
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در سـطح  . شـود  و جز آن پرداخته می  شعري، نوع الفاظ، ترکیب جمالت، ساختار نحوي و دستوري
یت در گیرد و در نها ها و مضامین نویسنده، مورد تطبیق و تحلیل قرار می مایه ترین درون فکري، مهم

به کار رفته در متن ادبی، بـه  ) تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز(سطح ادبی، مباحث بیانی و صور خیالِ 
   ).135ـ 133: خاقانی اصفهانی و دیگران، همان( شود بوتۀ نقد و تحلیل سپرده می

  ـ آقا نجفی قوچانی 6
، در )هـ ش 1257(ق .هـ 1295سید محمد حسن آقا نجفی قوچانی معروف به آقا نجفی در سال 

از توابع قوچان به دنیا آمد؛ در سنین کودکی در روستاي خـروه قبـل از   ) خروه(روستاي خسرویه 
سالگی روانۀ شهر قوچان شد و پس از سـه سـال    13هفت سالگی قرآن را نزد پدر ختم کرد و در 

درب و پریـزاد  تحصیل در قوچان پیاده از راه سبزوار و نیشابور به مشـهد رفـت و در مدرسـۀ دو    
  ).2-1: 1362قوچانی، (ادبیات و سطح را تا قوانین فرا گرفت 

جـا بـه    سالگی همراه یکی از همدرسانش پیاده از راه طبس و کویر به یزد و از آن 19وي در 
ساکن گردید؛ در اصفهان منظومۀ حاج مالّ هادي سـبزواري را  » عربون «اصفهان رفت و در مسجد 
را نزد شیخ عبدالکریم گزي و حکمت را نزد میرزا جهانگیرخان قشـقایی   نزد آخوند کاشی، رسائل

  ).3: 1378قوچانی، (فراگرفت 
ف در اصفهان با یکی از دوستانش، پیـاده عـازم   سالگی پس از چهار سال توقّ 23ایشان در سن 

دکاظم خراسانی حضور یافت و همـین امـر موجـب شـد،     محم نجف گردید و در درس آخوند مالّ
آقا نجفی در کتاب سیاحت شرق خاطراتی زیاد از . بگیرد براي ادامۀ تحصیل در نجف بماند تصمیم

سـالگی بـه درجـۀ     30این عالم بزرگوار در ). همان(نامالیمات زندگی خود در نجف آورده است 
وي . سال زندگی در نجف، به ایران بازگشـت  20سالگی و بعد از  43اجتهاد نایل گردید و در سنّ 

نماید و به درخواسـت  توقّفی کوتاه در مشهد می) ع(بازگشت پس از زیارت حرم امام رضا در راه 
سال از عمـر پایـانی    25شود و بیش از جا ماندگار می گردد و در آن مردم قوچان عازم این شهر می

گذراند و در ضمن به ادارة حوزة علمیه دینی خود را در مقام فقاهت و حاکمیت شرع در قوچان می
پردازد؛ این مرد وارسته تا آخر عمر از کار و تالش دست برنداشت  و تدریس در مدرسۀ عوضیه می

سالگی در قوچان زندگی را بدرود گفـت و در   68هجري شمسی در سن  1322و سرانجام در سال 
  ).4: همان(هایش به خاك سپرده شد یکی از اتاق
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رین مراحـل کمـال و مـدارج فقاهـت در     ت مرحوم آقا نجفی در نجف اشرف با رسیدن به عالی
مباحث فقه، اصول، عرفان، اخالق و سفرنامه نویسی از خود تألیفاتی به یادگار گذاشت، که در این 

خواهیم پرداخت» شرح دعاي صباح«ترین تألیفات وي  مقاله به تحلیل سبک شناسی یکی از مهم.  

  آقا نجفی قوچانی» دعاي صباحِ«شناسی شرح ـ سبک7
اسـت، آن حضـرت   ) ع(صباح، از ادعیه پر مغز و پر محتوا، منسوب به امیر مؤمنان علی دعاي 

خواند؛ عالّمۀ مجلسی ابتدا این دعا را از آموخت و هر صبح آن را می) ص(این دعا را از رسول خدا 
ـ  653ـ نوشتۀ سید بن باقی قرشی به سال » اختیار المصباح«کتاب  ق و از معاصـران سـید بـن    .هـ

  ). 242/ 91: 1403مجلسی، (کند س ـ نقل میوطاو
د بـر آن  متعد یاین دعا پس از نقل عالّمۀ مجلسی مورد توجه عالمان شیعی قرار گرفته و شروح

به شروح فارسی و عربی » ةیعالذر«اند، عالّمۀ فقید حاج آغا بزرگ تهرانی در کتاب ارزشمند نگاشته
  :توان موارد زیر را برشمردها می کند و از جملۀ آنبه صورت منظوم و منثور این دعا اشاره می

  ؛»مفتاح الفالح و مصباح النجاح«ـ شرح منظوم فارسی، از مولی ابو الوفاء به نام 1
  ؛»جناح النجاح«ـ شرح دعاي صباح از محمد مهدي بن علی اصغر قزوینی به نام 2
  ؛ابدینـ شرح عالّمه میر محمد عبد الحسیب بن امیر سید بن زین الع3
  ؛ـ شرح حاج سید جواد بنان مدنی4
  ). 256-13/252: 1403تهرانی، . (ها ـ شرح سید نور اهللا شریف حسینی شوشتري و جز آن5

. رودبـه شـمار مـی    ها در میان انواع شروح این دعا، شرح آقا نجفی قوچانی یکی از بهترین آن
شمسی و به دستخطّ خود شارح  1287هجري قمري برابر با  1327تاریخ نگارش این کتاب در سال 
شمسی به مناسبت مجمع بزرگداشت آقا نجفی، نشـر هفـت    1378و به زبان فارسی است و در سال 

  . آن را به چاپ رسانید
انی و ادیبـی  ف آن شخصی حکیم، عالمی رباین شرح از امتیازاتی زیاد برخوردار است؛ زیرا مؤلّ

شریف صباح با باریـک بینـی خـاص نکـات ادبـی،      خوش قریحه است که در هر فرازي از دعاي 
. نظیـر اسـت  توان گفت در نوع خود بـی کند و به جرأت می ت بررسی میعرفانی و بالغی را به دقّ

و اشـعار شـعراي عـارف و    ) ع(چنین شارح با استفاده از ایات قرآن کریم، روایات اهـل بیـت    هم
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اي  اي، جاذبـه وي براي خواننده از هر طبقـه هاي صرفی و نحاصطالحات عرفانی، بالغی و حتّی نکته
  .خاص را ایجاد کرده است

در این مقاله تالش شده تا با استفاده از اصول سبک شناسی، شرح دعاي صباح آقا نجفی بررسی 
شناسی شرح دعاي صباح تا حدي، مرزهاي بین سـطوح  شایان ذکر است که در بررسی سبک. شود

شناسـی  نند، با این حال سعی شده است تا با توجه به قوانین سبککشناسی راه خود را گم میسبک
  .که بیان گردید، سبک این اثر ادبی ـ دینی واکاوي گردد

  1سطح زبانی: 1ـ7
به طور کلّی از دیرباز در بررسی و نقد یک اثر، سطح زبانی اهمیتی خاص برخوردار است و در 

تـر  مرویی گسترده دارد و شامل سطح کوچـک شناسی، قلمیان دیگر سطوح مورد بررسی در سبک
در فرهنگ اصـطالحات نقـد ادبـی در    . شودمی) عبارت پردازي(و نحوي ) واژگانی(آوایی، لغوي 

این مسأله که یک نویسـنده از  : سبک شناسان معتقد هستند«: پیوند سبک و زبان چنین آمده است
ها، لغات موجود در زبان اي گوناگون جملههمادة اولیۀ موجود که شامل دستور زبان، ساختمان بندي

هایی خاص کرده و سبکی خاص را به وجـود آورده اسـت، بسـیار حـایز      شود، انتخابو غیره می
توانند در ساختن معنی داشته باشند، کمک ها می ها و نقشی که آناهمیت است و مطالعۀ این انتخاب

 ). 319: 1378مقدادي، (» کندتر از متن میقگران در دستیابی به تحلیلی دقیزیادي به تحلیل

  2آوایی سطح: 2ـ1ـ7
شمیسا بر این باور است که سطح آوایی در واقع همان سطح موسیقایی متن است؛ زیرا در ایـن  

  ). 153: 1375شمیسا، (شود مرحله، متن از لحاظ ابزار موسیقی آفرین بررسی می
  . ت آواشناسی و موسیقی کالم نداردنثر آقا نجفی قوچانی خصلت سبکی برجسته از جه

                                                             
1 .Linguistic Level 

2 .Phonological Level 
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  1شناسی واژهسطح لغوي یا سبک: 3ـ1ـ7
  واژگان فلسفی ـ عرفانی: الف

تر در  واژگانی است که بار فلسفی دارند و بیش نثر شرح دعاي صباح آقا نجفی قوچانی، لبریز از
یسـت کـه وي   روند؛ اما بسامد باالي واژگان فلسفی هرگز دلیـل بـر آن ن  کتب فلسفی به کار می

انبوه واژگان فلسفی، مانند قدم، حدث، صفت، ذات، عدم . دیدگاهی غیرعارفانه نسبت به هستی دارد
گیرد و مـانع  کند، رنگی عرفانی به خود میو غیره تحت تأثیر فضایی عارفانه که آقا نجفی خلق می

  .شود که نثر وي از فضاي عارفانه دور شوداز آن می
» کیفیت آن حادث است یا قدیم و ذات بر اولی محلّ حوادث خواهد شداگر کیفیت داشتی، « ـ

  ).28: 1378قوچانی، (
  ).43همان، (» مراد از رحمت در این جا وجود منبسط و فیض حقّ است«ـ 

  :دیگر بسامد واژگان فلسفی و عرفانی در شرح دعاي صباح به این گونه است
، مهیه )25ص (، اشراقیین )25ص (، عالم زر )19ص (، عالم سفلی )18ص (قوة غضبیه و شهویه 

ّ ، )28ص (، حادث و قدیم )27ص ( ، عالم اختراع و )30ص (، صورت ذهنیه )28ص (و معلولیت  ةعلی
ص (، اضمحالل )33ص (، تکفّل )32ص (، عالم ناسوت )31ص (، جبروت )31ص (عالم ملکوت 

، عالم وجـود  )43ص (نس، فصل، ماهیت ، ج)37ص ( لیةاتّصاة ، هیولی، صور)34ص ( ةوتیر، )33
ة ، النا)46ص (، عبودیت )43ص (منبسط، فیض اقدس  ّ ة النبامی ّ ة، الحسی ّ ة، الحیواتی ّ ة النانی ّ ة، القدطقی ّ سـی

ة  ّ ةاالالکلی ّ ة، )53ص ( لهی ّ ة و تکوینی ّ ة، اضافه اشرا)57ص ( تشریعی ّ ةو اضافه اعتبار قی ّ ، امکان )60ص ( ی
 و وقوعی 72ص (ذاتی(،  ضهمفو) ة، جبر)74ص ّ ـة، جسما)74ص (، اشعري )74ص ( ی ّ الحـدوث   نی

ة، ما)80ص (، خوف و رجاء، قبض و بسط )77ص ( ّ   ...، و )85ص (، حرکت جبلّی )83ص ( هی

  واژگان عربی: ب
اي که در اداي امروزه در زبان معیار فارسی، واژگان عربی در حد معمول و مرسوم است به گونه

که ملیت واژه  شود، بدون ایناز واژگان عربی نیز استفاده می) رسمی و غیر رسمی(جمالت روزانه 
ه کسی را به خویش جلب کند؛ اما در نثر شرح دعاي صباح، آقا نجفی به مانند بزرگان دیگـر  توج

                                                             
1 .Lexical Level 
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توان برخی واژگان عربی را یافت که مخصوص زبان عادي و معیار نیست و حوزة فقاهت دینی می
  : آیدآقا نجفی به شمار می ویژگی سبکی

ةاشیاء  ّ ، ید، شمس، فَطَن، الثَّري، ضیاء، باب، نیر اعظم، یة، طالع و ساطع، هاوة، نطق، غیر متمیزمخفی
مصنوع بی صانع، تعیش، اتّصاف، مجانست، مسوق، ما فیها، متفرّع، مالحظۀ عیون، جسم ملون، انسالخ، 

یضةجبن و تهور،  ،جهلةو  غفلةمستشعر و مستبصر، تعلیم،  ِ ، الملخّص، کیف کان، لهذا، علی السابق، ب
  ... ، انطماس، و ةو مبعد بةاسفل السافلین، الذّ لذایذ، محتاج الیه و معطی به، مع ذلک، االّ أنت، مقرّ

  تکرار واژگان: ج
ـ   ه این ویژگی سبکی در اثر آقا نجفی ظهور چندانی ندارد و ایشان به ندرت برخی واژگـان را ب

کند، وي از صورت متوالی در قالب مضاف و مضاف الیه و یا با فاصله یک حرف اضافه تکرار می
الیه و یا با فاصله چند حرف براي نشان دادن باطن و عمق تکرار واژگان به شکل مضاف و مضاف

  : به عنوان نمونه. گیردیک مفهوم کمک می
و ارادة او  مبدأو قدرت او بر قدرت  مبدأعلم وعلم او بر  مبدأداللت دارد وجود او بر وجود «ـ 

  )21: قوچانی، همان(» مبدأو حیات او بر حیات  مبدأو اختیار او بر اختیار  مبدأبر اراده 
  ) 58همان، (» خود قرار داده است مرکبکه نفس من  مرکبیاست، آنچنان  مرکبیپس بد «ـ 

است  ایالجبر این  ایالجآن، تقدم آن  لیل در نهار بر عکس ایالجبنابراین وجه جهت تقدیم «ــ  
نهار در  ایالجلیل در نهار شد و بعد  ایالجدر خارج، چون خلقت زمین و آسمان شد روز بود و اول 

  )77همان، (» لیل واقع شد
  ).87همان، (» بر خالق شود تکبربر خلق راجع به  تکبربر مخلوقات حقّ نورزد چو  تکبر«ـ 

  واژه شناسی: د
هایی است که در فهم متون دینی نقش بنیادین دارد، آقا غت یا واژه شناسی یکی از دانشدانش ل

نجفی نیز به این امر مهم توجه داشته است؛ بنابراین براي بازشناسی الفاظ دعاي صباح و تعیین حدود 
گان آن را تر فرازهایی از دعاي صباح واژ گیرد و تقریباً در ذیل بیش معانی آن از علم لغت یاري می

  .دهدها به دست می کند و معناي محصلی از آنبررسی می
  :شوددر ذیل به چند نمونه از واژه شناسی آقا نجفی در شرح دعاي صباح اشاره می
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منَن جمع منّت به معنی نعمت است، و اسم منّان مشتقّ از این است، یعنی کثیر العطاء نه آنکه « ـ
  ).33: قوچانی، همان(» استبه معنی منّت گزارنده بر عباد 

اآلماق، جمع موق است و موق گوشۀ چشم است از طرف بینی، چنانکه لحاظ، گوشۀ چشـم  « ــ 
کشـد و بـه   نفس طوالنی است که محزون می ةاست و زفر ةاست از طرف گوش، زفرات جمع زفر

» عبارت اخري، به معناي آه کشیدن است از حزن و در اصل به معنی مشک آب هـم آمـده اسـت   
  ).46همان، (

تندي و درشتی نمودن : نَزق به معنی جستن است و الخُرق بالضم ضد الرفق یعنی: نَزق الخُرقِ« ـ
  ).47همان، (» و به معناي جهالت و حماقت هم آمده است

است بـه معنـی دور افتـادن     ةو کبوات جمع کبو....به معنی لغزش است  ةعثرات جمع عثر« ــ 
  ). 51همان، (» ...است
شود در نزد تعجب از چیزي و در نزد توجع و دردناك بودن از چیزي و کلمه واهاً گفته می« ـ

  ).59همان، (» در اینجا مراد اظهار وجع است
» به معنی داخل کردن است و ابتدا داخل کردن شب را در روز در اول حمل اسـت : االیالج« ـ

  ).76همان، (
  ).82همان، (» ق اول شب استدیاجی جمع دجی به معنی تاریکی، غَس« ـ
  ).83همان، (» ثجاج صیغه مبالغه از ثج است به معناي سیالن است« ـ

  ...ـ 

  اصطالحات نجومی:  هـ
به کارگیري اصطالحات نجومی در شرح دعاي صباح آقا نجفی گویاي آشنایی شـارح بـا علـم    

  : نجوم است
، اعتدال خریفی، انقـالب صـیفی، انقـالب    البروج، اعتدال ربیعی منطقـةفلک اعظم، معدل النّهار، 

شتوي، قطب شمالی، قطب جنوبی، برج، فلک ثوابت، حمل ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان؛ 
  ) 76همان، (، اقلیم سرطان، اول میزان سبعة، اقالیم )18ـ 17همان، (عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت 
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  سطح نحوي : 3ـ1ـ7
شوند، کوتاه و نشینی بررسی می ی جمله، جمالت از نظر محور همدر سطح نحوي، یا سبک شناس

  ).216: 1386شمیسا، (هاي سبکی به شمار رود توانند تا حدي از مشخّصهبلند بودن جمالت نیز می

  جایی ارکان جمله هجاب: الف
هاي خـارج از  ها در شرح دعاي صباح تا حدودي گرایش به هنجارگریزي دارد و جملهساختار جمله

جایی ترتیب متمم،  تر به خاطر جابه هاي هنجارمند برابر هستند، این هنجارشکنی بیشهنجار تقریباً با جمله
دهد، هنجارشکنی و تنوع ترتیب اجزاي جمله در نتیجۀ پیروي آقا نجفـی قوچـانی از   فعل و مفعول رخ می

 توان گفت که این ل جمله ـ است و چه بسا می شیوة گفتار و اثرپذیري از نحو عربی ـ آوردن فعل در او
  : ویژگی ناشی از غوطه ور شدن ایشان در زبان و ادبیات عربی و به شیوة عادت رخ داده است

ـةخطوط شعا کشید و طویل ساخت«ـ  ّ » نـور اسـت   هشمس را با نوري کـه حاصـل از شـعل    عی
  ).19: 1378قوچانی، (

  ).22همان، (» ود بنفسه و به خودي خود نه به براهینبر ذات خ داللت کرداي آنچنان کسی که « ـ
  ).33همان، (» او را به حال خود رها کندپس « ـ
خلق را به سوي تو با کلمات خود به داللت لفظی و بـه وجـود و اوصـاف     دلیل شدپس او « ـ
  ).35همان، (» خود به داللت عقلی ةحمید
نه براي چیزي دیگر در آب خـوردن مـن،   بار خدایا از بزرگی خود  ایجاد کن یا بسیار کن« ـ

  )46همان، . (»هاي خشوع راچشمه
 ارائه کنـد اصناف مطالعات و شبهه کاریها را به لباس برهان حقّ و میزان عادل و  ارائه کند« ــ 

  )59همان، (» زن و اوالد و اموال را دوست گیرداعداء را به صورت احبه پس 
» حطی به جهت مبالغه در راه نیافتن نقص بر خزائن اوتخصیص داد پري خزائن را به وقت ق« ــ 

  )68همان، (
از انحراف مزاج و تفرّق اتّصاالت بدن  متأثّر شودنفس گمان کند که خود عین بدن است و « ـ

بدن که اینها از اوست نه  خیال کنداحوال روح به بدن مثل حیات و قدرت و شعور و  سرایت کندو 
  )81:همان(» .از غیر
  ...ـ 
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  کاربرد تکیه کالم هاي عربی: ب
در بحث از گزینش واژگانی در شرح دعاي صباح بیان شد که لغات عربی در شرح دعاي صباح 

برخوردار است؛ اما باید گفت که تأثیر آقا نجفی قوچانی از زبان عربی محـدود بـه    ي باالاز بسامد
ه حاصل آشنایی کامل او با ایـن  تر است و این مسألکاربرد واژگان این زبان نیست؛ بلکه گسترده

ها و در نثر آقا نجفی قوچانی عالوه بر واژگان مفرد عربی، تکیۀ کالم. زبان و زندگی در عراق است
. گر اندیشیدن وي به این زبان است حروف ربطی فراوان از این زبان وجود دارد که گاه حتی نشان

و عربی در حال رفت و آمد است، و از  حقیقت آن است که شرح دعاي صباح دایم بین زبان فارسی
همین روست که در نثر وي جمالت عربی و فارسی بدون رعایت مرز مشخّصی در امتداد هم قـرار  

اي که گویی از دید آقا نجفی این دو زبان یک زبـان  آمیزند، به گونهگیرند و یا با یکدیگر میمی
 بـاطنی،  ( »واژه«نـه  اسـت  » جمله«، واحد زبان شناسانبا توجه به این که بنابر عقیدة زبان. هستند
 عربی و شیوة پیوستن این جمالت به جمالت فارسی، مقولۀ تأثیر» جمالت«، بسامد باالي)21: 1371

هاي مختلف انجام می  بین زبانکه معموالً» داد و ستد واژگانی«آقا نجفی از زبان عربی را از حوزة 
خوانندة شرح دعاي صـباح  . دهدکند و ماهیتی جدید به سبک شرح دعاي صباح میگیرد، خارج می
هایی از این کتاب و برخورد با جمالت عربی، حقّ دارد از خود سؤال کند که آیـا  در مطالعۀ بخش

  ! در حال خواندن متن دو زبانۀ فارسی و عربی است؟
  ). 22: قوچانی، همان(» پس دلیلند إذهاب اللیل و إتقان فلکطلوع صبح و مثل « ـ
  ).23همان، (» و ذات او اقتضاء ضرورت هیچ طرف را ندارد یةعلی السونسبت او به طرفین « ـ
» رسـد  قاب قوسین أو أدنیبه واسطۀ این مرکب به مقاماتی رسد که رشک ملک شود و به « ـ

  ).47همان، (
  ). 60همان، (» است ال تعد و ال تحصیتسویالتی که  غیر اینها از« ـ
از این، رفع این شرك  بل کاد أن یکون محاالً و أصعباحساس آن در غایت صعوبت است « ـ
  ). 66همان، (» است
و احتمال داد که نا  ةهاربا من الذنوب و راجیا للمغفررا  سعةچون داعی کوبید باب رحمت وا« ـ

  ).67ن، هما(» امید و مأیوس گردد
» از لوازم حرکت جبلّی و توجه غریزي موجودات است به سوي حقّ الموت و الفناء لجملـةبا« ـ

  )85همان، (
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ها و حروف ربط عربی در دیگر صفحات شرح دعاي صباح بـه  دیگر بسامد کاربرد تکیۀ کالم
  : این شرح است
، کمـا  )24ص(یشدها  ، ال)19ص(، عجل اهللا فرجه )18ص(، قال عزّ من قائل )17ص(اقرب به 

، )67ص( ة، هارباً من الذنوب و راجیاً للمغفر)30ص(، فافهم )30ص(، کیف کان )26ص(ال یخفی 
، قـاب  )44ص(، رزقه اهللا لنـا و للمـؤمنین   )40ص(مختلف فیه  الجملـة، فی )39ص(کفی فیه قوله 

، وفقنا )66ص(اصعب ، کاد أن یکون محاالً و )58ص(، وفقنا اهللا لمتابعتهم )47ص(قوسین أو أدنی 
، کمـا  )68ص(، محتاج الیه و معطی به )67ص(، تقریباً ألذهان و تفهیماً لألفهام )66ص(اهللا لذالک 

، )78ص(، الیشعر عابد حقّ )78ص(، علی کل شیء قدیر )73ص(، الخیر هو الکمال )70ص (ورد 
) 85(الموت و الفناء  ةبالجمل، )85ص(الزم الموت فی الظاهر  لة، الذ)83ص (لساخت االرض بأهلها 

  )همان... (و

  نثر آمیخته به شعر: ج
در زمینۀ شـعر فارسـی و عربـی     نی از اندوختۀ ذهنی دقیق و سرشارکه آقا نجفی قوچا جا از آن

اند، ایشان جستهالي عبارات شرح دعاي صباح از ابیات شعري بهره اند، بنابراین در البهبرخوردار بوده
بیت دیگر به زبـان   35بیت آن، به زبان عربی و  5گیرند که به کار می بیت شعر را 41در مجموع 

  : فارسی است، آقا نجفی از به کارگیري این اشعار دو هدف داشته است
اي که موضوع از نثر به نظم دسـت بـه   استفاده از شعر براي تکرار مطالب نثراست، به گونه -1

  :سازددد و حذف آن به معنا خللی وارد نمیگرشود و تنها موجب طوالنی شدن کالم میدست می
  :پس تمام عوالم روشن است به ضیاء عقل کل که باطن حضرت ختمی مرتبت است ـ

  )20همان، (و کل الی ذاك الجمال یشیر     عبارتنا شتّی و حسنک واحد 
پس محب آن است که در همه وقت و در همه آن محبوب بین باشد که در او شائبه خود بینی  ـ

  :اشد و باید از حقّ خواستگار این مقام شدنب
  )57همان، (فارفع بلطفک انی من البین     بینی بینک انی ینازعنی 

شود، پس فعل از اوست و او مختار است در فعل و آن که فعل عبد چون به اراده عبد صادر میـ 
  :کندکند و اگر نخواهد نمیبیند عبد اگر بخواهد میحقیقتاً می

  ).75همان، ( این دلیل اختیار است اي صنم   این کنم یا آن کنماي که گویی 
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گاهی نیز هدف ایشان از بیان ابیات اشعار تکرار مطالب نثر نیست؛ بلکه براي تبین اندیشه و  -2
  :شودگیرد و حذف آن نیز موجب نقص در معنی میدیدگاه خویش از زبان شعر بهره می

و آل او نبود لهذا دسـت  ) ع(به درگاه حقّ از مصطفی  تر و مقرّب تر تر و محبوب چون کریمـ 
  :توسل به دست ایشان زد

  ظلمات است بترس از خطر گمراهی    قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
  )34همان، (

  :و مادر آن حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف که این جا سلسله یکی شودـ 
  )41همان، (المجامع  إذا جمعتنا یا جریر    اولئک آبایی فجئنی بمثلهم 

، 17، 15: قوچـانی، همـان  : (ها در شرح خود بهره جسته است نشانی ابیاتی که آقا نجفی از آن 
18 ،19 ،20 ،22 ،24 ،25 ،31 ،32 ،36 ،39 ،40 ،42 ،44 ،45 ،46 ،48 ،52 ،54 ،55 ،59 ،60 ،64 ،66 ،
69 ،73 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،84 ،85 ،86.(  

  حات و مسایل نحوي و صرفیطرح اصطال: د
هاي دینی از اهمیتی زیاد برخوردار یکی از ابزارهاي مهم که در شرح کتب عربی به ویژه کتاب

تـرین  شاید بتوان گفت یکی از برجسته. باشدمی) صرف و نحو(است، آگاهی از قواعد زبان عربی 
اهتمام به آن در خالل شرح شرح آقا نجفی به کارگیري صحیح قواعد نحوي و صرفی و  هاي ویژگی

باشد، ایشان در شرح دعاي صباح پیش از پرداختن به معناي متن، به نقش کلمات در جمله بر اساس می
  : کندپردازد و در این میان به برخی از اصطالحات و مسایل صرفی و نحوي اشاره می قواعد عربی می

  تَبلُّجِه یا من دلَع لسانَ الصباحِ بِنُطقِ : متن دعا ـ
که اشاره باشد به  یا حرف ندا، من موصوله است یا موصوفه و اولی اوالتر است تا این«: متن شرح

که باري تعالی معروف به این صالت است، لسان صباح مفعول است، اضافه المیه است، بنطق، باء  این
  ).13: قوچانی، همان(» ...ر الم از براي مالبست است یا مصاحبت و اضافه نطق بیانیه است یا به تقدی

  و أیقظنی إلی ما منحنی به من مننه و إِحسانه: متن دعاـ 
إلی متعلق است به أَیقظَ بنا بر تضمین کردن او را معنی توجه، مـا موصـوله اسـت    «: متن شرح

  ).33همان، (» منحنی اي اعطانی ضمیر به، راجع است به موصول، من مننه بیان موصول است
  صلِّ اللّهم علَی الدلیلَ إِلیک فی اللَّیلِ األَلیلِ: ن دعامت ـ
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اَللَّهم در اصل یا اهللاُ بوده، حرف ندا حذف شده است، عوض آن میم مشدده در آخر «: متن شرح
  ).34همان، (» .آن زیاد شده است، و لهذا جمع بین هر دو نشود

  فینَ األبرارو علَی آله األَخیارِ المصط: متن دعا ـ
» اصل آل أهل بوده به دلیل بناي تصغیر او براهیل و التصغیر یرد الشیء إلی أصـله «: متن شرح

  ).42همان، (
  الهی قَرَعت باب رحمتک بید رجائی: متن دعا ـ

قرعت فعل . است هتشریفی هالهی منادي به حذف حرف ندا و اضافۀ او به متکلم اضاف: متن شرح
  ).60همان، (» ...حمتَک مفعول به و فاعل، ر

ٌ کَالّ و حیاضُک متَر: متن دعاـ  ة َ   فی ضَنک المحول ع
 عةو حیاضُک مبتدا و متر هسابق هکالّ کلمه ردع و انکار است و از صورت استفهامی«: متن شرح

  )68همان، (» و در او مضاف محذوف است اي فی وقت ضنک عةخبر است و فی ضنک متعلّق به متر
  ...ـ 

  کاربرد هنري آیات، احادیث و عبارات نهج البالغه: هـ
عبارت  9آیۀ قرآن،  65توان دریافت کرد که ایشان از با نگاه به شرح دعاي صباح آقا نجفی می

  .هاي گوناگون بهره جسته استحدیث به صورت 35نهج البالغه و 

  کاربرد هنرمندانۀ آیات قرآنی، احادیث در بافت کالم: 1-هـ 
ر شرح دعاي صباح، مواردي فراون وجود دارد که آیات قرآنی و احادیث به شـکلی هنرمندانـه در   د

بافت کالم جاي گرفته است، در این گونه موارد، عبارات قرآنی یا احادیث به صورت ترکیب اضـافی و  
آید ـ نه تنها  به طریق تتمیم یا تکمیل ـ که باالترین حد تناسب و ظرافت و دقّت در اقتباس به شمار می 

خورد که امکان جدایی و انفکـاکش  از جهت لفظ؛ بلکه از نظر معنی نیز چنان به عبارت فارسی پیوند می
در چنین کاربردي، آیات و احادیث یا به شکل اقتباس و نقل تمام آیه و یا به طریق . شودنیز متصور نمی

هاي نهج آیات قرآنی، احادیث و عبارت ۀدرج هنرمندان. گیردنقل چند کلمه از آیه یا حدیث صورت می
هاي فارسی عالوه بر برهم زدن روال طبیعی کالم، موجب آشنایی زدایـی از زبـان و   البالغه در میان جمله

گردد و از طریق ایجـاز و اختصـاري کـه در بطـن     برانگیخته شدن عاطفۀ اعجاب و شگفتی مخاطب می
افزایدو بالغی دیگر را نیز به متن میهاي معنایی تعبارت قرآنی وجود دارد، ظرفی :  
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اهللا علیهم  ةاین فلک در مقدارهاي تزین خود به بروج دوازدگانه که ائمه اثنی عشر است صلو ــ 
قوچـانی،  ... (و معلوم شـد  » وبالنجم هم یهتدون«اجمعین که باعث هدایت خلقند به شاهراه هدایت 

1378 :19.(  
از » لوالك لماخلقت االفالك«موجودي از ناحیه اوست اوست واسطه فیض وجود و کمال هر ـ 

  ).37همان، (» ...شوداینجا معلوم می
إتبـاع  « قال امیر المؤمنین علیه السالم دو چیز است که من از آن دو چیز براي شـما ترسـانم   ـ

  ). 69همان، (» الهوي و طول األمل
» ...گ نشانه و دلیل است پس این کارهاي بزر» یرزق من یشاء بغیر حسابٍ«پس اوست که  ـ

  ).78همان، (

  اندآیات و احادیث به صورت مستقلّ و براي تایید معانی پیشین ذکر شده: 2-هـ 
گذشته از مواردي که در آن آیات و احادیث به شکل هنرمندانه به کار رفته، مواردي نیز وجود 

  : اندرفته دارد که آیه و یا حدیث به عنوان تأیید و تأکید معناي کالم به کار
بدان که حقیقت حضرت نبوي صلوات اهللا علیه اول صادر و اول مخلوقی است که از حضرت  ــ 

  ). 36همان، (» اول ما خلق اهللا نوري«: حقّ صادر شده چنانچه فرمود
یا «این مرتبه را نفس مطمئنه گویند، از جانب خدا آورده است و به او بازگشت خواهد نمود  ـ

  ).54همان، (» ضیةمر ضیةإرجعی إلی ربک را مطمئنةالایتها النفس 
  ).79همان، (» ماخلقت الجن و اإلنس إال لیعبدون«عبادت بدون معرفت ثمر ندارد ـ

پس عبد اگر به کماالت بزرگ به عنایت حضرت حقّ رسیده باشد، سزاور است که ایـازوار   ــ 
رحم اهللا « ج نشودو خود را گم نکندنعلین و پوستین کهنه خود را فراموش نکند و از طور خود خار

  ).87همان، (» امرء عرف قدره و لم یتعد طوره
: نشانی آیات، احادیث و عبارت نهج البالغه در کتاب شرح دعاي صباح بـه ایـن گونـه اسـت    

، 39، 37، 36، 35، 32، 31، 30، 29، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15: قوچانی، همان(
40 ،41 ،42 ،44 ،45 ،46 ،48 ،52 ،54 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،66 ،67 ،68 ،69 ،73 ،
76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،84 ،85 ،86 ،87.(  
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  1سطح ادبی: 2ـ7
که از نامش پیدا است زبان ادبی اثر و انحراف از هنجارهاي هنري و خالقیت در این سطح چنان
ات همـان    خن فرمالیستتمام س. شوندهاي ادبی بررسی می هاي روسی این است که اصـل در ادبیـ

مایۀ مکتـب فرمالیسـتی   ادبیت که بن. کندچه یک متن یا اثر را ادبی می می باشد، یعنی آن 2ادبیت
، )191: 2004برکـات،  (سـازد  گر فنونی است که اثر را هنـري و زیبـا مـی    است، در حقیقت بیان

تشبیه، استعاره، کنایه : تن یا اثر ادبی مسایلی از علم بیان از قبیلبنابراین در تحلیل سطح ادبی یک م
  ).158: 1375شمیسا، (چنین مسایل بدیع مورد بررسی قرار می گیرد  هم

  : هاي ادبی و عناصر خیال شرح دعاي صباح ذیل دو عنوان قابل بررسی استویژگی

  طرح مباحث بالغی در ضمن شرح: 1ـ2ـ7
این کتاب طرح مباحث بالغی است، آقا نجفی به قواعـد علـوم ادبـی،    هاي ارزشی یکی از جنبه

گیري از قواعد علوم ادبی به طرح مباحـث بالغـی در   توجهی ویژه دارد و در مواردي بسیار با بهره
شرح دعاي صباح پرداخته است، ایشان ضمن تشریح این قواعد در سیاق متن به تحلیـل و بررسـی   

سازد؛ پردازد و زمینۀ درك بهتر علوم ادبی دعاي صباح را فراهم مییهاي ادبی دعاي صباح مآرایه
  :شودها آورده میهایی از انواع این تحلیلدر زیر نمونه

  یا من دلَع لسانَ الصباحِ بِنُطقِ تَبلُّجِه: متن دعا ـ
لکنایه است ضمیر تبلّج راجع به صباح است، و تشبیه صباح به نفس متکلّم استعاره با«: متن شرح

قوچـانی،  (» و اثبات لسان که از لوازم مشبه به است، استعاره تخییلیه است و ذکر دلع ترشیح اسـت 
1378 :14(  
  و َ سرَّح قطَعِ اللَّیلِ المظلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِه: متن دعا ـ

اسـت و اسـناد    چارپایان استعاره بالکنایـه  هاي تاریکی شب به گلهبیان تشبیه قطعه« :متن شرح
چنین تشبیه لیل به انسان متکلّم به قرینه اضافه تلجلج که  سرح به سوي او استعاره تخییلیه است و هم

از لوازم متکلّم است به او، وجه تلجلج لیل آنکه چون اشیاء در ظلمت لیل خوب متمیز نیستند، مثـل  
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در جمع بین ظلمـۀ و تـبلج طبـاق     معانی کالم متلجلج پس گویا لیل در اظهار اشیاء متلجلج است و
ه استاست، مثل جمع بین نطق و تلجلج که از محس16همان، (» .نات بدیعی(  

  و کف أَکُف السوء عنّی بِیده و سلطانه: متن دعاـ 
سوء، تشبیه شده است به انسان و اثبات کف از براي او شده است به طور استعاره تخییلیه و در «

کف و اکف جناس است و مراد از ید قدرت است، پس در جمع بین کـف و یـد ایهـام    جمع بین 
  ).33همان، (» تناسب است

  بِک أَنزَلت حاجتی: متن دعاء ـ
یعنی به تو به تنهایی نه به تو و غیر تو پس قصر افراد است یا به تو نه به غیـر تـو   «: متن شرح

چون تقدیم ماحقّه التأخیر یفید الحصر و القصـر و   فرود آوردم حاجت خودم را پس قصر قلب باشد
  ).88همان، (» قصر یا افراد است یا قصر قلب و هر دو در این مقام رواست اگر چه قصر قلب است

  

  بهره گیري از علوم بالغی: 2ـ2ـ7
ترین اهتمام خود را به شرح و توضیح مسایل  همان طور که پیش از این بیان شد، آقا نجفی بیش

  : گیرددعاي صباح نموده است و در ضمن آن نیز از عناصر بالغی بهره میبالغی 
  

  آرایۀ تمثیل -الف
الي شرح خویش از آرایۀ تمثیـل   در شرح دعاي صباح، آقا نجفی براي فهم بهتر مطالب در البه

  :سود جسته است
  ).49همان، (تا نگرید طفل کی نوشد لبن 

  ).78همان، (شکر نعمت نعمتت افزون کند 
  تشبیه -ب

لجین المـاء،  : هاي تشبیهی به کار رفته است که جاي تأمل دارددر شرح آقا نجفی برخی اضافه
  ).14همان، (ذهب االصیل 

  کنایه -ج
  :گیرندآقا نجفی به ندرت از زبان کنایه در بیان مطالب کمک می

  ، )37همان، ( یةلیس وراء العبادان قر
  )38همان، (زید کثیر الرّماد 
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   1ح فکريسط: 3ـ7
جا که ضرورتی احساس  پردازد؛ بلکه آنآقا نجفی در شرح دعاي صباح فقط به شرح مطالب نمی

به تبین مفهوم » بطن«ورزد، سپس تحت عنوان  کند، ابتدا به بیان مفهوم ظاهري عبارت مبادرت می
ق مطلب را شرح براي اهل ذو» بطن البطن«گاه با عنوان  پردازد و آن باطنی و ماوراي ظاهر عبارت می

آقا نجفی در شرع . آشنا سازد) ع(دهد تا خواننده را به عمق دریاي نیایش امام عارفان علی و بسط می
گر رویکرد فلسفی و عرفانی ایشان  دعاي صباح به موضوعاتی عرفانی و فلسفی گرایش دارد و این بیان

  :باح شامل موارد زیر استدر شرح دعاي صباح است، محورهاي اصلی اندیشۀ وي در شرح دعاي ص
نویسنده آراي حکما را دربارة  ،در این زمینه: » اتّحاد عاقل و معقول«معرکۀ آراي حکما  -الـف 

  کند؛اتحاد عاقل و معقول بیان می
شارح معتقد است که شناخت خداوند : ۀ اطهار میسر نیستشناخت حقّ تعالى بى معرفت ائم -ب

شود؛ زیرا آنان راهنماي بشـر بـراي رسـیدن بـه     ر امکان پذیر نمیۀ اطهابدون شناخت پیامبر و ائم
  تردید بدون شناخت آنان، شناخت خداوند یگانه تحقّق نخواهد یافت؛ اند و بیخداوند بوده

پرداخته و معتقد است نفس آدمی شارح به تبین نفس نیکو و شقی : نفس سعید و نفس شقى -ج
شود؛ اما اگر از کنترل خـارج  درجات عالی و قرب الهی میاگر کنترل شود، سبب وصول آدمی به 

  گردد؛ شود سبب هالکت آدمی می
سبب نجات آدمی از ) ع(ل به دامن اهل بیت دست توس: مایۀ نجات) ع(توسل به اهل بیت  -د

  ها است؛بالها و مصیبت
اصـلی   توان گفت شـالودة در پایان می: غرض از دعا ذکر معشوق و برآمدن حاجت است -هـ

تفکّر آقا نجفی در شرح دعاي صباح ذکر معشوق و بر آمدن حاجت است؛ زیرا ایشان بر این بـاور  
  . باشد که هدف از دعا ذکر معشوق و طلب نیاز از او و برآوردن حاجت است می
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  گیري نتیجه
شناسی شرح دعاي صباح آقا نجفی قوچـانی صـورت   هاي دقیق که در سبکبا توجه به بررسی

هاي سبکی آن در سه سطح زبانی، فکري و ادبی طبقه بندي گردید، نتـایج ذیـل    ذیرفت و ویژگیپ
  :شود حاصل می

اي از جهـت  نثر آقا نجفی قوچانی خصلت سـبکی برجسـته  : سطح آوایی -الف :ـ سطح زبـانی 1
  آواشناسی و موسیقی کالم ندارد؛

نش و بـه کـارگیري واژگـان    ـ گـزی 2واژگان فلسفی و عرفانی،  ـ لبریز از1: سطح لغوي -ب
ــ بـه   5ـ واژه شناسی الفاظ دعاي صباح و تعیین حدود معنا، 4ـ پرهیز از تکرار واژگان، 3عربی، 

  کارگیري اصطالحات نجومی؛
جایی ترتیب مـتمم، فعـل و    تر به خاطر جابه ـ گرایش به هنجارگریزي بیش1: سطح نحوي -ج

گیري از ابیـات  ـ بهره3و حروف ربطی زبان عربی، ـ به کارگیري وافر از تکیه کالم ها 2مفعول، 
نخست تکرار مطالب نثر و دیگر بـراي  : الي عبارات شرح دعاي صباح براي دو منظور شعر در البه

ـ طرح اصـطالحات و مسـایل نحـوي و    4تبیین اندیشه و دیدگاه خویش و عدم تکرار مطالب نثر، 
  .رات نهج البالغهـ کاربرد هنرمندانۀ آیات، احادیث و عبا 5صرفی، 

گیري از آقا نجفی به قواعد علوم ادبی توجهی ویژه دارد و در موارد بسیار با بهره :ـ سطح ادبی2
پـردازد و   هاي ادبی دعاي صباح میقواعد علوم ادبی به طرح مباحث بالغی و تحلیل و بررسی آرایه

الوه بر پرداختن به مسایل بالغی سازد، ایشان عزمینۀ درك بهتر علوم ادبی دعاي صباح را فراهم می
  به ندرت از عناصر بالغی در متن شرح بهره گرفته است؛

ه دارد و     :ـ سطح فکري3 آقا نجفی در شرح دعاي صباح به موضوعات فلسـفی و عرفـانی توجـ
؛ » اتّحاد عاقل و معقـول «ـ معرکۀ آراي حکما 1: محورهاي اندیشۀ وي در شرح دعاي صباح شامل

ـ توضیح و تفسیر نفـس سـعید و نفـس    3عالى بى معرفت ائمۀ اطهار میسر نیست؛ حق ت ـ شناخت2
  .ـ ذکر معشوق و برآمدن حاجت5مایۀ آرامش و آسایش؛ ) ع(ـ توسل به اهل بیت 4شقى؛ 



	1395 تابستان، دومشماره سال اول، 
 

98 

 

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم .1
  .انتشارات علمی و فرهنگی: ، تهرانسنت و نوآوری در شعر معاصر، )۱۳۸۴(امین پور، قیصر  .2
د رضا با .3 ّ ل: ، تهرانپیرامون زبان و زبان شناسی، )۱۳۷۱(طنی، محم ّ   .انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ او
  .دمشق ةمنشورات جامع: ، دمشقو معاصرة ةحدیث ةاتجاهات نقدی، )م ۲۰۰۴(برکات، وائل و دیگران  .4
د تقی  .5 ّ  .انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم: ، تهرانشناسیسبک، )۱۳۴۹(بهار، محم
  . دار االضواء: ، بیروتالذریعة إلی تصانیف الشیعة، )۱۴۰۳(غابزرگ تهرانی، آ .6
کبری  .7 ، »سبک شناختی قصیدة العب النرد محمـود درویـش«، )۱۳۸۹(خاقانی اصفهانی، محمد، مریم ا

  .، زمستان۱۷زبان و ادبیات عربی، شماره  ۀمجل
: نـازی عظیمـا، تهـران ۀ، ترجمـفردیت خالق نویسـنده و تکامـل ادبیـات، )۱۳۶۴(خراچنکو، میخاییـل  .8

گاه   .انتشارات آ
  .انتشارت چشمه: ، تهراننویسیچهار جستار داستان : جادوهای داستان، )۱۳۸۷(سناپور، حسین  .9

ّ ، )۱۳۸۶(شمیسا، سیروس  .10   . انتشارات فردوس، چاپ چهارم: ، تهرانات سبک شناسیکلی
لانتشارات فردوس، چاپ ا: ، تهرانسبک شناسی شعر، )۱۳۷۴(ــــــــــــ  .11 ّ   .و
ّ ) : ۱۳۷۲(عبادیان، محمود  .12   .آوای نو، چاپ دوم: ، تهراناتدر آمدی بر سبک شناسی در ادبی
د  .13 ّ   .انتشارات جامی: ، تهرانسبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو) : ۱۳۸۲(غالمرضایی، محم
ّ ، )۱۳۹۰(فتوحی رود معجنی، محمود  .14 ارات انتشـ: ، تهـرانهـا ها، رویکردها و روشهسبک شناسی نظری

  .سخن
ل: ، تهرانشرح دعای صباح، )۱۳۷۸(قوچانی، آقا نجفی حسینی خراسانی  .15 ّ   . نشر هفت، چاپ او
  .امیر کبیر: ، تهرانسیاحت شرق، )۱۳۶۲(ــــــــــــ  .16
د باقر  .17 ّ   .احیاء التراث العربی ةمؤسس: ، بیروتبحار االنوار، )۱۴۰۳(مجلسی، محم
د  .18 ّ   .شر سرایشن: ، تهرانفرهنگ فارسی، )۱۳۸۹(معین، محم
  .انتشارات فکر روز، چاپ دوم: ، تهرانفرهنگ اصطالحات نقد ادبی، )۱۳۷۸(مقدادی، بهرام  .19
  .مهناز، چاپ دوم: ، تهرانواژه نامه هنر شاعری، )۱۳۷۶(میر صادقی، میمنت  .20


