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 چکیده

 یادب نقد یمحورها نیتر یکانون از یکی استعاره مطالعه
 معطوف خود به را ناقدان توجه ربازید از که است
 یها سخن آن کارکرد و نقش درباره و است داشته

 که ییکارکردها جمله از. است شده گفته یاریبس
 که است نیا اند کرده ذکر یزبان فن نیا یبرا ناقدان

 ذهن در ستند،ین ادراک قابل یسادگ به که را یمیمفاه
 در ایپو ریتصو سان به را آن و دینما یم مجسم مخاطب

 پژوهش نیا. دینما یم میترس خوانند چشم شیپ
 نیا یلیتحل – یفیتوص روش بر هیتک به تا کوشد یم

 هیسجاد فهیصح در را استعاره یکارکردها از جنبه
 اتیادب نخست منظور، نیهم به. دینما نییتب و یبررس
 یاجمال صورت به هیسجاد فةیصح نگارش سبک و دعا

 گاهیجا یبررس ضمن سپس. ردیگ یم قرار یبررس مورد
 لیتحل به آن، کارکرد و یادب نقد حوزه در استعاره
 بارز نقش و هیسجاد فةیصح یها استعاره از یا گوشه

 میمفاه و یانتزاع میمفاه ،یعیطب میمفاه ریتصو در آن
 در سجاد امام که دهد یم نشان ها افتهی. میبپرداز ینید

 ساختن بایز یبرا فقط نه را استعاره ه،یسجاد فهیصح
 دادن جلوه ینیع و محسوس یبرا بلکه خود، کالم
 گرفته کار به شنونده ذهن دادن قرار ریتأث تحت کالم
 .است

 میمفاه ر،یتصو استعاره، ه،یسجاد فةیصح :ها کلیدواژه
 .یروح و یانتزاع
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Abstract 

Metaphor study is one the most focused literary 

criticism branches paid attention by critics since last 

time ago and there are so many words about its role 

and function. Among the functions stated by critics 

of this language technique is that it portrays the 

concepts not perceivable easily in addressed mind 

and depicts it as a dynamic picture in front of the 

reader eye. This research attempts to study and 

explain this aspect of metaphor functions in Sahifah 

Sajjadiah relying on descriptive-analytical method. 

For this purpose, first of all, pray literature and 

Sahifah Sajjadiah writing style is investigated in 

brief. Then, while studying metaphor position in 

literary criticism area and its function, we will 

engage in analyzing the some part of Sahifah 

Sajjadiah metaphors and its marked role in 

depicting the natural concepts, abstract and 

religious concepts. The findings show that in 

Sahifah Sajjadiah, Imam Sajjad has employed the 

metaphor not only for adorning his words, but for 

sensible and objective representation of the words 

and for affecting the addressed mine. 

 

Keywords: Sahifah Sajjadiah, Metaphor, Image, 

Abstract and mental concepts. 
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 لهئمس طرح و مقدمه
ای هستند که هدف اصلی  متون ویژه دینی، متون

ها تربیت، پرورش روح و هدایت است و در  آن

کنند، از  نیت تکیه میعین حال که بر عنصر عقال

سازوکارهای متون ادبی و ساختارهای زبانی و 

گیرند تا شور و عاطفه را  هنری گوناگونی بهره می

توان گفت این  رو می در مخاطب برانگیزند، از این

ای از هنرهای  متون همچون سایر آثار ادبی بن مایه

 ادبی را در خود دارند.

نی است صحیفه سجادیه یکی از همین متون دی

که از سازوکارهای هنری برای غنا بخشیدن به 

الفاظ و معانی خود بهره جسته است تا از این 

طریق بر شور و هیجان مخاطب بیفزاید. این اثر که 

هایی همچون  در میان سایر متون دینی به عنوان

 «أخت القرآن، انجیل اهل بیت و زبور آل محمد»

در  (555 و 05: 5، ج5253مدنی، ) است ملقب شده

عین حال که اثری دعایی و روایی است، بسیاری از 

جوانب هنرهای زبانی و ادبی را در خود گرد 

آورده است. این پژوهش در پی آن است تا یکی از 

 استعارههای هنری متن صحیفه سجادیه، یعنی  جنبه

را مورد بررسی قرار دهد. شایان ذکر است که 

هنری در  های جنبهبسامدترین استعاره یکی از پر 

صحیفه سجادیه است که عمدتا برای بیان مفاهیم 

انتزاعی و حاالت روانی به کار گرفته شده است؛ 

به  رویکرد این از (امام سجاد ) برداری بهره

 برای خود نظر مورد مسائل و مفاهیم منظور تبیین

است چرا که تصویرپردازی، از بهترین  مخاطب

 ب است.های تأثیرگذاری بر مخاط مولفه

به  و دارد تصویری ماهیتی گفتنی است استعاره

گیرد تا از یک  دنبال یک ضرورت روانی شکل می

سو متکلم را در ترسیم عواطف و احساساتش یاری 

دهد و از سوی دیگر، ذهن خواننده را در درک 

اهداف مورد نظر گوینده و مفاهیمی که در تصور 

یکرد حاضر با رو . پژوهشگنجد، یاری رساند نمی

های به  بررسی کارکرد استعاره پی در معناشناختی

کار رفته در صحیفه سجادیه است. بدیهی است 

پرداختن به همة استعارات صحیفه از حوصله این 

بحث خارج و بلکه نیازمند به نگارش چند مجلد 

باشد، از این رو به گزینش تعداد محدودی  کتاب می

 .ایم از برترین استعارات این اثر پرداخته

 قیتحق یها هیفرض و ها پرسش
 محور و میدار رو شیپ جستار، نیا در که التیسوا

هدف از به  که است نیا ،اند گرفته قرار ما بحث

کارگیری استعاره در متون به طور عام و متون دینی 

به طور خاص چیست؟ آیا استعاره صرفاً جنبه زیبایی 

 د؟بخشیدن به متن دارد یا کارایی دیگری نیز دار

، این میا داده قرار خود نظر مد که تیایفرض

ترین اهداف به کارگیری  است یکی از برجسته

تواند ملموس کردن معانی و نزدیک  استعاره می

که  گرداندن آن به ذهن مخاطب باشد. نکته دیگر آن

استعاره فقط برای زیبایی بخشیدن به متن به کار 

تأثیر  رود، بلکه اصل در به کارگیری استعاره نمی

 روانی آن بر مخاطب است.

 تحقیقه پیشین
جایگاه واالی صحیفه سجادیه در میان سایر آثار 

اسالمی و اسلوب زیبا و فنی آن سبب شده از 

ها  چشم پژوهشگران به دور نماند و از دیرباز شرح

های درخوری پیرامون این اثر نگاشته  و پژوهش

اشاره  های زیر توان به پژوهش شود؛ از این میان می

تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، "کرد: 

، نوشته حجت رسولی و "زیباترین اثر دعایی شیعه

مجتبی ترکاشوند، فصلنامه ادبیات و هنر دینی، 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، شماره سوم، 

نیایش دوم صحیفه سجادیه و ". 5935سال

به قلم جلیل  "تلمیحات قرآنی و نکات بالغی آن
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. 3، شماره5922نشریه سفینه، زمستان  تجلیل،

، نوشته سید "های بدیعی در صحیفه سجادیه آرایه"

محمدرضا ابن الرسول و صدیقه مظفری، کاوش 

نکات بالغی "(. 5921، سال نهم )51نامه، شماره 

نوشته غالمرضا کریمی فرد،  "در صحیفه سجادیه

. 5910، زمستان 09، شماره مشکاةفصلنامه 

 از) "سجادیه صحیفه از بخشی در هاستعار بررسی"

محسن صبوری، مجله اللغة  ( به قلم02تا 22دعای

واألدب العربی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 

. نویسنده در این مقاله به روشی 5935، بهار 5

های موجود در صحیفه  بندی استعاره سنتی به تقسیم

سجادیه در قالب استعاره مصرحه، مکنیه، مطلقه، 

حه، مجرده، وفاقیه و عنادیه پرداخته است و مرش

ها را در  بسامد کاربرد هر یک از این استعاره

صحیفه سجادیه نشان داده است و سرانجام به این 

ترین  نتیجه رسیده است که امام سجاد از بلیغ

ها استفاده کرده است. به عنوان مثال  استعاره

فاده استعاره مرشحه را بیشتر از مجرده و مطلقه است

کرده و یا استعاره خاصیه را بیشتر از استعاره عامیه 

 به کار برده است.

اختالف و مزیت پژوهشی که عرضه خواهد 

شد و در سایر مقاالتی که ذکرشان رفت دیده 

شود این است که این پژوهش نقش استعاره را  نمی

در تصویرگری مفاهیم دینی و مفاهیم انتزاعی که به 

یستند، در صحیفه سجادیه راحتی قابل ادراک ن

بررسی و تبیین نموده است و همچنین به کارکرد 

شود،  هایی که ذکر می روانی هر یک از استعاره

 گردد. اشاره می

 روش پژوهش
تحلیلی  -شده توصیفیکه در این پژوهش اتخاذ  روشی

ادبیات و اسلوب صحیفه سجادیه است. در آغاز، 
قدان ادب عربی سپس آراء و نظرات نا شود. واکاوی می

و سرانجام  شود می نقد و بررسی درباره استعاره

استعاراتی که در صحیفه سجادیه به کار رفته است، در 
سه بُعد تصویر مفاهیم طبیعی، تصویر مفاهیم انتزاعی و 

 شود. میحاالت روانی و تصویر مفاهیم دینی تحلیل 

 دعا و ادبیات نگارش آن در صحیفه سجادیه

دعا غالباً از ابزارهای متعددی ساختمان هنری »

همچون تصویر، ایقاع، عاطفه و تخیل شکل 

گیرد؛ هرچند ممکن است در برخی از دعاها،  می

الذکر خود را نشان ندهد، اما  های فوق یکی از جنبه

های ایقاع و تصویر محور اساسی دعا را  جنبه

« دهد که در همه دعاها وجود دارد تشکیل می

 (.910-918: 5259)بستانی، 

امام سجاد )ع( در صحیفه سجادیه، از تمامی 

های الهی و  این ابزارهای هنری در تبیین اندیشه

ای  اسالمی سود بُرده تا این موضوعات را به شیوه

هنری در این موضوعات انتزاعی را در صفحه دل 

 مخاطب ترسیم نماید.

زیبایی عنصر عاطفه در کالم امام سجاد )ع( را 

 تی در حمد و ثنای پروردگار جست.توان به راح می

پردازد، از  هنگامی که به توصیف خداوند میایشان 

شدت شوق و عالقه به ذات پروردگار تمام صفات 

سازد. اسلوب  نیک را محصور بر حضرتش می

حصر صفات نیک به خداوند در صحیفه بسیار شایع 

است. به عنوان مثال، امام سجاد در دعا برای 

یت را به شش طریق )أنّ، ضمیر مرزداران، وحدان

فصل، جمله اسمیه، حصر به نفی و استثناء، لفظ 

گرداند:  وحدک، نفی جنس( محصور در خداوند می

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ »

 (.81)صحیفة سجادیة، دعاء « 1لَكَ

اسلوبی های  موسیقی نیز یکی دیگر از ویژگی

                                                                                
 همتا بی و هیگان نیست، خدایی تو جز که هستی خدایی تو .5

هستی )در این مقاله، ترجمه همه عبارات صحیفه سجادیه از آقای 

 عبد المحمد آیتی است(.
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توان از موارد  متن صحیفه است. برای مثال، می

متعدد جوانب موسیقایی متن صحیفه به عبارات 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ مَظْلُومٍ »زیر اشاره کرد: 

ظُلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ، وَمِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَّ فَلَمْ 

ءٍ اعْتَذَرَ إِلَيَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَمِنْ ذِي  مُسِي أَشْكُرْهُ، وَمِنْ

فَاقَةٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أُوثِرْهُ، وَمِنْ حَقِّ ذِي حَقٍّ لَزِمَنِي 

لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ، وَمِنْ عَيْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِي فَلَمْ أَسْتُرْهُ، 

)صحیفه « 1رْهُوَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَلَمْ أَهْجُ

(. جنبه هنری این متن عالوه بر 92سجادیه: دعای 

مضمون واالی آن، در موسیقی هماهنگ آن متبلور 

أَنْصُرْهُ، أَشْكُرْهُ، »، مثل هر بنداست. کلمات پایانی 

 ،با هم ها را آن« أُوثِرْهُ، أُوَفِّرْه، أَسْتُرْهُ، أَهْجُرْهُ أَعْذِرْهُ،

های دلنشینی را از  غمهساخته و نوزن و برابر  هم

هنگام مناجات امام سجاد در گوش شنونده 

 کند. انداز می طنین

های اسلوبی صحیفه  از موارد دیگر زیبایی

های هنری این اثر  توان به تصویر سجادیه می

گرانسنگ اشاره کرد که إن شاء اهلل در ادامه به 

تصاویر هنری آن در خالل بحث از استعارات 

 خواهیم پرداخت. موجود در صحیفه،

استعاره در حوزه نقد ادبی  و ایارارد   جایگاه 
 آن

 ترین ترین و قدیمی یکی از پیچیده استعاره

سال قبل مورد  8055ی است که از حدود موضوعات

                                                                                
خواهم: اگر در حضور من بر  خدایا! من از درگاه تو پوزش می .5

ام، یا به من  ای ستم رفته است و من به یاری او نشتافته دیده ستم

از کردارِ بدِ خود ام، یا بدکرداری  نیکی شده و آن را سپاس نگفته

ام، یا مستندی از من چیزی خواسته و  پوزش خواسته و نپذیرفته

ام، یا دارنده حقی  من برآوردن نیاز او را بر نیاز خود، پیش نیفکنده

ام، یا عیبی از  بر عهده من حقی داشته است و من به جا نیاورده

ی که ام، و یا هرگناه مؤمنی بر من آشکار شده و من آن را نپوشانده

 ام. پیش آمده و من از آن دوری نگزیده

ارسطو جه ادیبان و فیلسوفان قرار گرفته است. تو

به که  استق.م( نخستین کسی 988 -ق.م922)

چنین را  آنو  از استعاره سخن گفتهصراحت 

استعاره انتقال اسم چیزی » تعریف کرده است:

است به چیز دیگر، یا انتقال از جنس به نوع، یا از 

نوع به جنس یا از نوع به نوع یا حسب قیاس 

چه در  گوید: آن او می (.598تا،  ارسطو، بی« )تناسب

های بالغی انگیزه مسرت است، منشأ  بیشتر عبارت

 (.555: 5910ی، آن استعاره است )شفیعی کدکن

در آثار بالغت اسالمی، هسته اولیه بحث از 

-522سیبویه )« الکتاب»توان در  استعاره را می

ق( جست. سیبویه با بیان این مطلب که به 525

تغییراتی در  ،منظور گسترش معنایی کلمات زبان

گیرد، مسأله مجاز را  مدلول کلمات صورت می

به اجرای  اماپیش روی علمای بعد از خود گشود، 

 -552: 5332ها نپرداخت )حسین،  استعاره آن

ق( در 851-522(. مدتی بعد از وی، فرّاء )585

 عَنْ سَكَتَ وَلَمَّا»کتاب معانی القرآن ذیل آیه: 

( با بیان این مطلب 502)االعراف: « 2الْغَضَبُ مُوسَى

که اسناد سکوت به غضب مجازی است و سکوت 

رود، بحث استعاره  میدر حقیقت برای عاقل به کار 

های بالغی کرد  را به صورت ابتدایی وارد پژوهش

(. اما او به تبیین حد مرز و 501: 8تا، ج )فراء، بی

تعریف دقیق استعاره مبادرت نکرد، بلکه این امر به 

ق( واگذار شد تا او اولین کسی 800-519جاحظ )

باشد که تعریفی از اصطالح استعاره تحت عنوانی 

 (.85: 5311ام ارائه دهد )سامرائی، با همین ن

 جاحظ در ذیل بیت:

 3عیناها عراصها علی تبکی تغشاها سحابة وطفقت

                                                                                
 نشست ... فرو موسى خشم چون و .8

 های زمین بر ابر چشمان و گرفت بر در را معشوق خانه . ابری9

 .گریست خانه اطراف
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دو چشمش یعنی دو چشم ابر و »گوید:  می

شاعر باران را گریه ابر قرار داده است بنابر استعاره 

و آن عبارت است از نامیدن چیزی به اسم دیگر 

: 5ج ،5332هر گاه جانشین آن شود )جاحظ، 

508- 509.) 

ق( 811-859پس از جاحظ، ابن قتیبه دینوری )

های  با ارائه تعریفی که گویا برگرفته از اندیشه

جاحظ است، به تعریف استعاره اقدام کرد، اما او 

ای را به تعریف جاحظ افزود که از دیدِ  نکته

جاحظ پنهان مانده بود و آن لزوم وجود ارتباط 

در استعاره است.  میان معنای حقیقی و مجازی

البته او این ارتباط را بر مبنای روابطی چون 

داند )ابن قتیبه،  سببیت، مجاورت و تشبیه می

5319 :590.) 

ق( نیز به نکته 831عبد اهلل بن معتز )متوفای: 

جدیدی اشاره کرده و آن وجود یک تأثیر اضافی 

در مجاز نسبت به حقیقت یعنی مبالغه و توضیح 

شود، متکلم به جای  اعث میبیشتر است که ب

معنای حقیقی، استعاره را به کار بگیرد )ر.ک: ابن 

 (.9 -82: 5328معتز، 

ق( نیز در جهت 991: متوفایقدامة بن جعفر )

تکمیل معرفی استعاره گام برداشت و با 

ای  )استعاره بندی استعاره به استعاره فاحش تقسیم

ی که میان معنای حقیقی و معنای مجازی ناهمگون

باشد( و استعاره زیبا و توجه به اصل مشابهت بین 

ای به  نکته تازه معنای مستعارٌمنه و مستعارٌ له

ای نو فرا روی ناقدان  تعریف آن افزود و دریچه

 (.510 -512تا،  گشود )قدامة بن جعفر، بی

ق( نیز در کنار ارائه 938-988قاضی جرجانی )

ره، به تعریفی همانند تعریف پیشینیانش از استعا

وجود تفاوت بین تشبیه و استعاره و راهکار 

پردازد )قاضی  شناخت آن دو از یکدیگر می

(. در همان زمان، آمدی 20 -93: 8551جرجانی، 

هایی دقیق از  ق( با ارائه تحلیل915: متوفای)

)جامع(  هاستعاره و تبیین انواع وجه شبه در استعار

بعد کند که توجه علمای  پژوهشی جدید عرضه می

 (.811تا:  کند )آمدی، بی را به خود جلب می

از این پس، تعریف علما از استعاره و تبیین 

های آن با پیشرفت چشمگیری روبرو  زیبایی

شود. علی بن حسین رمّانی در پرتو اثبات  می

اعجاز قرآن، زیبایی استعاره را مورد بحث و 

پژوهش قرار داد. نکته بسیار جالب و نوین 

های ژرف روانشناختی از  ائه تحلیلپژوهش او ار

هایی که نقطه  های قرآنی است. تحلیل استعاره

دانان  های استعاری بالغت عطفی در پژوهش

 اسالمی ایجاد کرد.

 تَمَيَّزُ تَكَادُ»او در تحلیل استعاره موجود در آیه: 

معنای »نویسد:  ( می2)الملک:  1«الْغَيْظِ مِنَ

دت جوشش به اش، پاره پاره شدن از ش حقیقی

وسیله آتش است؛ یعنی نزدیک بود از شدت 

تر از حقیقت  جوشش پاره پاره شود و استعاره بلیغ

است؛ زیرا مقدار خشم بر نفس محسوس و قابل 

ادراک است و این آشکار است که شدت خشم، 

شدت انتقام را در پی دارد. پس در این استعاره 

دادن  ترین روش اندرز برترین نوع بیم دادن و قوی

و برترین راهنما به قدرت الیزال الهی است 

 (.21: 5321)رمّانی، 

های  ق( پژوهش930در ادامه ابوهالل عسکری )

تری درباره استعاره انجام داد. او عالوه بر  گسترده

انتقال از معنای وضعی کلمه به معنای مجازی آن، به 

اهمیت و نقش بارز استعاره در زیبایی و بالغت 

اره کرد. زیبایی استعاره از نگاه ابوهالل سخن نیز اش

 شود: عسکری در پنج امر ذیل خالصه می

 . مبالغه. 9. تأکید. 8. روشن ساختن معنا.  5

                                                                                
 ..شود شکافته خشم از که است نزدیک .5
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(. 850: 5953. آرایش کالم )عسکری، 0. ایجاز. 2

او به بسط شیوه تحلیلیِ رمانی در تبیین ارزش 

های  پردازد و با ارائه نمونه روانشناختی استعاره می

راوان نقش استعاره را در تجسم احساسات و ف

دهد  عواطف مورد بررسی و ارزیابی قرار می

 (.855 -850)همان: 

ق( 215-255عبدالقاهر جرجانی )از این پس، 

های استعاره را بر عهده  مسؤولیت پیشبرد پژوهش

گرفت. او که از شیوه علمای پیش از خود در 

جرجانی، بررسی زیبایی استعاره راضی نبود )ر.ک: 

ها به  ( در صدد تغییر نگاه251 -250: 8551

گذشتگان به آن از خالل »استعاره بر آمد؛ زیرا 

نگریستند، لذا  رابطه بین حقیقت و مجاز می

ها درباره استعاره حول دو مفهوم  های آن تعریف

گردید، اما جرجانی از  نقل و عالقه )مشابهت( می

تقال را از خالل مفهوم ادعا به آن نگریست لذا ان

مفهوم استعاره دور نمود و بر مفهوم ادعا تأکید کرد 

 (.25: 5921)راغب، 

نبوغ جرجانی در پیشبرد استعاره به همین جا 

ختم نشد، بلکه او به ارزش هنری و تأثیر روانی 

استعاره در به تصویر کشیدن انفعاالت درونی 

وإن »گوید:  گوینده پرداخت. او در این باره می

هي من خبايا العقل،  فة التييالمعاني اللط شئت أرتك

كأنّها قد جُسّمت حتي رأتها العيون وإن شئت لطّفتِ 

األوصاف الجسمانية حتي تعود روحانية ال تنالها إلّا 

 (.21: 8551)جرجانی،  5«الظنون

نکته دیگری که در ابداعات جرجانی در بحث 

 شود، اجرای استعاره در دو نوع اسم استعاره دیده می
                                                                                

. اگر بخواهی معانی لطیفی که از خفایای عقل هستند، به تو 5

ای که گویی مجسم شده است آن چنان که  نهنمایاند، به گو می

بیند و اگر بخواهی اوصاف جسمانی را لطیف  چشم آن را می

ها  جا که به سان امور معنوی که جز در ظنّ و گمان سازد تا آن می

 شوند. گنجد، ظاهر می نمی

( و این 535و  22: 8551و فعل است )جرجانی، 

همان چیزی است که اهل بالغت پس از جرجانی آن 

را استعاره اصلیه و تبعیه نامیدند. وی استعاره اصلیه را 

تقسیم کرد. او در « هایمرموز ال»و « محققة»به دو نوع 

نوع دوم استعاره اصلیه یعنی استعاره مرموز الیها 

دقیق اشاره کرد که امروزه ای  )مکنیه( به نکته

اما »نویسد:  شود. او در این باره می تشخیص نامیده می

شود، بلکه وجه  در نوع دوم، وجه شبهی یافت نمی

ای؛  شبه وصفی است که به مشبه نسبت داده

گونه که در این مثال، برای باد، دست و قدرت  همان

 (.532تا،  )ضیف، بی« ایم تصرف قائل شده

های جرجانی را  ق( نیز گام092-211زمخشری )

هایی که درباره استعاره انجام شده  در پیشبرد پژوهش

بود، دنبال کرد و نکات جدیدی را به مباحث استعاره 

افزود. زمخشری در تطبیق قواعد عبدالقاهر، در باب 

استعارة تصریحیه، مکنیه، اصلیه و تبعیه فراوان سخن 

ه تحقیقات ای که وی ب گفته است. شاید اولین نکته

عبدالقاهر در این باب افزوده، وضع اصطالح 

در برابر آن چیزی است که عبدالقاهر آن را « ترشیح»

 (.923: 5929نامیده بود )ضیف، « تناسی تشبیه»

پس از عبدالقاهر و زمخشری، علم بالغت 

به طور عام و مبحث استعاره به طور خاص، عربی 

سفه و رو به جمود و تکلفی که از سوی برخی فال

در  ،منطقیان بدان وارد شده بود، گرایید. از این رو

کسی را میان اندیشمندان و عالمان جهان اسالم 

ای جذاب به  ای نو و نکته یابیم که اندیشه نمی

که در قرن اخیر  تا این مباحث استعاره افزوده باشد.

ها  ترین آن گرا، که شاخص شناسان شناخت زبان

به مباحث استعاره ارائه لیکاف است، نگرشی نوین 

دادند که به دیدگاه شناختی معروف است. در این 

نوع نگرش، استعاره یک آرایه ادبی نیست، بلکه 

دهد.  یک فرایند شناختی است که در ذهن رخ می

در این دیدگاه استعاره ابزاری زبانی است که 
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ای  ها که به گونه تواند به ادبیات و سایر دانش می

باط است، کمک کند. در این میان، با زبان در ارت

شناسانی مانند لیکاف و جانسون استعاره را  زبان

دانند؛ بلکه برای آن ماهیتی  ای زبانی نمی پدیده

اند؛ به این معنا که استعاره  ادراکی و مفهومی قائل

در بنیان خود فرایندی شناختی و ذهنی است که در 

 (.9: 5325شود )جانسون و لیکاف،  زبان نمودار می

اصول « نظریه معاصر استعاره»بعدها لیکاف در 

 گونه توصیف کرده است: این نظریه را این

  استعاره مهمترین ساز و کاری است که ما از

کنیم و با  طریق آن مفاهیم انتزاعی را درک می

 کنیم. آن استدالل انتزاعی می
 سازد موضوعی نسبتاً  استعاره ما را قادر می

خت را بر حسب امری انتزاعی یا فاقد سا

 عینی، ملموس یا دست کم ساختمندتر کنیم.
  بیشتر موضوعات، از مسائل پیش پا افتاده تا

های پیچیده علمی از طریق استعاره قابل  نظریه

 دریافت و فهم هستند.
 .استعاره ماهیتاً امری مفهومی است، نه زبانی 
 های زبانی فقط ظهور سطحی  استعاره

 (.898: 5339د )لیکاف، ان های مفهومی استعاره

اارارد استعاره در تصویر مفاهیم در صیحیفه  
 سجادیه

تصویر عناصر طبیعی در صحیفه سجادیه بر پایـه  
 استعاره

زمین یکی از آیات الهی است که  زمین و آسمان:

خداوند با رویاندن گیاهان در آن و سرسبز کردن 

آن بعد از مدتی که دچار خشکی شده بود انسان را 

اندازد و از  د قیامت و دوباره زنده شدن آن میبه یا

چنان که  .نموده است« احیاء االرض»آن تعبیر به 

 الْأَرْضَ يُحْيِي كَيْفَ اللَّهِ رَحْمَةِ آَثَارِ إِلَى فَانْظُرْ»در آیه: 

 شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمَوْتَى لَمُحْيِي ذَلِكَ إِنَّ مَوْتِهَا بَعْدَ

از سرسبز کردن زمین به زنده  (05م: )الرو« 1قَدِيرٌ

( که در )کردن آن تعبیر نموده است. امام سجاد 

مکتب قرآن دم زده است، از همین تعبیر قرآنی 

سود جسته و زیبا شدن زمین به واسطة روییدن 

ها و گیاهان را به سان دمیدن روح و حیات در  گل

کالبد موجودی مرده به تصویر کشیده است و 

...وَامْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ  اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْث»گوید:  می

)صحیفه  8«بِإِينَاعِ الثَّمَرَةِ، وَأَحْيِ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ

(. این تصویر برای زنده جلوه 53سجادیه: دعای 

های طبیعت در احساس و آگاهی  دادن صحنه

انسان نسبت به عناصر طبیعت آمده است. گویی 

بیند، از این رو  ان زمین را همتای خود میانس

گردد تا از ماورای این صحنة  احساس او بیدار می

محسوس به قدرت آفرینشگر آن و تدبیر امور آن 

جا، نخست صحنة پراکنده  پی ببرد. تصویر در این

شدن ابر در آسمان و نزول باران را ترسیم نموده 

خست است. تأثیر این صحنة طبیعی )نزول باران( ن

در شادمانی مردمان و فراوان شدن روزی آنان 

ها  است. سپس تصویر به تأثیر باران در رویش گل

شود و تصویر زمین سبز شده به  و گیاهان منتقل می

شود.  سان تصویر انسانی زنده و متحرک ترسیم می

( به جای تعبیر اظهار که امام سجاد ) علت این

ده کرده است، نبات از تعبیر استعاری احیاء استفا

این است که حرکت و پویایی زمین را که از 

مفاهیم غیر قابل ادراک است، به واسطه استعاره 

إحیاء برای آن به تصویر بکشد، زیرا تنها موجود 

 نماید. زنده است که متحرک و پویا جلوه می

آسمان نیز یکی از عناصر طبیعی است که در 

                                                                                
 مرگش از پس را زمین چگونه که بنگر خدا رحمت آثار به پس .5

 مردگان کننده زنده قطعاً که اوست هم حقیقت، در. گرداند مى زنده

 .تواناست چیزى هر بر که اوست و است،

ها را برسان و بر بندگانت احسان فرماى،  اى خداوند! میوه .8

 . ها را شکفته گردان و زمین خود زنده نماى گل
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 صحیفه سجادیه به روش استعاری به تصویر

و یکم، امام سجاد  شود. در دعای سی کشیده می

(زمین و آسمان را شاهد اعمال خود می )  بیند

لِتَسْمَعَ سَمَاؤُكَ وَ مَنْ فِيهَا وَ أَرْضُكَ وَ »گوید:  و می

مَنْ عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنَ النَّدَمِ، وَ لَجَأْتُ إِلَيْكَ فِيهِ 

عْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُنِي لِسُوءِ مِنَ التَّوْبَةِ فَلَعَلَّ بَ

مَوْقِفِي، أَوْ تُدْرِكُهُ الرِّقَّةُ عَلَيَّ لِسُوءِ حَالِي فَيَنَالَنِي مِنْهُ 

بِدَعْوَةٍ هِيَ أَسْمَعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعَائِي، أَوْ شَفَاعَةٍ أَوْكَدُ 

وَ  عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي تَكُونُ بِهَا نَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ

(. در 95)صحیفه سجادیه: دعای  5«فَوْزَتِي بِرِضَاكَ

( برای آسمان و زمین این تصویر، امام سجاد )

کند که توبه و  هایی شنوا را فرض می گوش

شنوند.  پشیمانی بنده در پیشگاه موالیش را می

ها صادقانه و پشیمانی امام به حدی است  شدت ناله

د؛ از این رو آی که دل آسمان و زمین به درد می

ها شکل گرفته و رحمت و  احساس ترحم در آن

نمایند و در  مهربانی خود را نصیب ایشان می

 کنند. پیشگاه خداوند، از وی شفاعت می

باد و باران نیز از دیگر مظاهر طبیعت  باد و باران:

)ع( در قالب استعاره هستند که در بیان امام سجاد 
ر دعای سوم آنجا اند. ایشان د به تصویر کشیده شده
خواهد تا بر فرشتگانی که  که از خداوند می

مسؤولیت امور باد و باران را بر عهده دارند، درود 

فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ »گوید:  بفرستد، می

... وَ خُزَّانِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّحَابِ وَالَّذِي  مَلَائِكَتِك

جْرِهِ يُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ بِصَوْتِ زَ
                                                                                

ها و ساکنان آنها و زمین و هر چه بر  براى آن است که آسمان .5

ام بشنوند و  ه در برابر تو اظهار کردهروى آن است، پشیمانى مرا ک

ام. باشد که یکى از آنها بر  ام و به تو پناه آورده بدانند که توبه کرده

شوربختى من رحمت آرد یا بر بد حالى منش رقّت آید و در حق 

من دعایى کند که تو زودتر دعاى من را مستجاب فرمایى، یا روى 

تر افتد و  ست من مقبولشفاعت بر زمین نهد و شفاعت او از درخوا

 سبب رهایى من از خشم تو و توفیق یافتن من به خشنودى تو باشد.

حَفِيفَةُ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ.... وَ الْقُوَّامِ 

 (.9)صحیفه سجادیه: دعای  8«عَلَى خَزَائِنِ الرِّيَاحِ

به جایگاه و ارزش بسیار مهم باد و  این تصویر

های  ره دارد. کابرد واژهباران در اداره امور گیتی اشا

به این امر « اْلَمَطر و الر ََِيح»به همراه « ُخزَّان وَخزَاِئن»

های  داللت دارد که این دو پدیده به سان گنجینه

هایی بر آن نظارت دارند و  که فرشتهنفیسی هستند 

 نمایند. آن از محافظت می

روز نیز عنصر دیگری از عناصر طبیعی است  :روز

( صورتی انسانی به ی امام سجاد )که در دعاها

وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَيْنَا »گیرد:  خود می

(. در این 1)صحیفه سجادیه: دعای  9«شَاهِدٌ عَتِيد

عبارت روز به سان شاهدی زنده که بر انسان و 

شود گویی با  اعمالش گواه است، ترسیم می

چشمان  های شنوای خود تمامی سخنان و با گوش

تیزبینش تمامی حرکات ما را زیر نظر دارد و در 

رسد، لب به سخن  پایان که هنگام وداع فرا می

گشاید تا اگر نیک گفته و عمل کرده باشیم، به  می

حمد و ثنای ما بپردازد و اگر خالف آن باشد، 

إِنْ أَحْسَنَّا وَدَّعَنَا »کند: کنان ما را ترک می سرزنش

 )همان(. 2«أْنَا فَارَقَنَا بِذَمٍّبِحَمْدٍ وَإِنْ أَسَ

بیند  ( روز را مانند دوستی میامام سجاد )

خواهد تا او را  که با او همراه است و از خداوند می

توفیق دهد به نیکی با این دوست همراه شود و از 

                                                                                
...  خداوندا! بر ایشان درود بفرست و بر مالئکه رحمت خویش .8

کنندگان ابرها که چون بر ابرها بانگ  و بر خازنان باران و روان

ه زنند، آواز تندرها به گوش رسد و چون ابرها از آن نهیب به را

شان بدرخشد. و بر آن فرشتگان که  ها از درون افتند، آذرخش

 نگهبانان خزاین بادهایند.

این بامدادى است نو دمیده و روزى است تازه فرا رسیده. بر  .9

 اعمال ما گواه است.

اگر نیکى کنیم، ما را وداع کند به ستایش و اگر بدى کنیم، از ما  .2

 جدا شود به نکوهش.



 31 هیسجاد فهیصح در یروان حاالت و یانتزاع میمفاه یالقا بر آن ریتأث و استعاره کارکرد

بدی کردن به او به خاطر انجام گناه در امان بماند: 

آلِهِ، وَارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ»

وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِهِ بِارْتِكَابِ جَرِيرَةٍ، أَوِ اقْتِرَافِ 

 )همان(. 5«صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَة

تصــویر مفــاهیم انتزاعــی و حــاالت روانــی در 
 صحیفه سجادیه بر پایه استعاره

اغب که ر رحمت چنان :لطف و رحمت پروردگار

گوید: اگر در مورد انسان استعمال شود،  اصفهانی می

به معنای احسان همراه با رقت قلبی به کسی است اما 

اگر برای خداوند استعمال شود مقصود از آن مطلق 

لطف پروردگار نسبت به بندگانش است )راغب 

: ذیل ماده رحم(. قرآن کریم 5تا: ج اصفهانی، بی

های  بها که در خزانهای پر رحمت را به سان گنجینه

شود ترسیم نموده است و  بزرگ نگاه داشته می

 إِذًا رَبِّي رَحْمَةِ خَزَائِنَ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْ» فرماید: می

)االسراء: « 2قَتُورًا الْإِنْسَانُ وَكَانَ الْإِنْفَاقِ خَشْيَةَ لَأَمْسَكْتُمْ

پنجم  همین تصویر را در دعای )ع((. امام سجاد 555

وَيَا مَنْ لَا »گوید:  از صحیفه سجادیه به کار گرفته و می

تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا 

 (.0)صحیفه سجادیه: دعای  9«نَصِيباً فِي رَحْمَتِكَ

)ع( تصویری امام سجاد در دعای شانزدهم نیز، 

جا  دهد، آن ارائه میخیالی و پویا از رحمت الهی 

 2« وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِه» گوید: که می

                                                                                
مد و خاندانش درود بفرست و روزى ما چنان کن که خدایا، بر مح .5

دار که ترکش  این روز را مصاحبى شایسته باشیم و ما را از آن نگه

 گوییم در حالى که مرتکب گناهى کوچک یا بزرگ شده باشیم.

 باز بودید، پروردگارم رحمت هاى گنجینه مالک شما اگر: بگو .8

 همواره انسان و یدورزید مى امساک قطعاً کردن خرج بیم از هم

 است. بخیل

اى خداوندى که خزاین رحمتش فنا نشود، درود بفرست بر  .9

 محمد و خاندانش و ما را از رحمت خویش نصیبى ده.

 . تویى که رحمتت را بر غضبت پیشى است .2

(. در این عبارت، 51)صحیفه سجادیه: دعای 

کنیم که  رحمت و غضب پروردگار را مشاهده می

خواهد از  اند و هریک می با هم وارد مسابقه شده

و  های بلندتر دیگر سبقت بگیرد، اما رحمت با گام

 دود. سرعت بیشتر خود پیشاپیش غضب می

 :عنایت پروردگار به بندگان در برابر شیطان

و فرزندان او یکی از  )ع(دشمنی شیطان با آدم 

های تاریخ است که هیچگاه  ترین جنگ تاریخی

های آن خاموش نشده و نخواهد شد. قرآن  شعله

در موارد بسیاری دشمنی او را با فرزندان آدم به 

شیده است. از جمله کمین کردن او در راه تصویر ک

 أَغْوَيْتَنِي فَبِمَا قَالَ»راست برای منحرف کردن انسان: 

 بَيْنِ مِنْ لَآَتِيَنَّهُمْ ثُمَّ * الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَكَ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ

 وَلَا شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ

. اما آنان که (51االعراف: )« 5شَاكِرِينَ أَكْثَرَهُمْ جِدُتَ

مورد عنایت خداوند قرار دارند، شیطان هیچ 

 عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبَادِي إِنَّ»ای بر آنان ندارد:  سلطه

. امام (10االسراء: ) «6وَكِيلًا بِرَبِّكَ وَكَفَى سُلْطَانٌ

ن با هایی از دشمنی شیطا نیز صحنه )ع(سجاد 

ها  انسان به تصویر کشیده است که مجال ذکر آن

جا مورد نظر ماست،  چه در این نیست، اما آن

تصویر محافظت خداوند از بندگان خود در برابر 

تیرهای دشمنی شیطان است که در دعاهای صحیفه 

)ع( سجادیه به زیبایی ترسیم شده است. امام سجاد 

است: گونه به تصویر کشیده  این صحنه را این

وَألْبِسْهُمْ مِنْهُ جُنَناً واقِيَةً وَأعْطِهِمْ عَلَيْهِ أسْلحَةً »

                                                                                
 براى هم من افکندى، بیراهه به مرا آنکه سبب به پس: »گفت .0

 از گاه نشست. آن خواهم تو سترا راه سر بر حتماً آنان[  فریفتن]

 چپشان طرف از و راست طرف از و سرشان پشت از و رو پیش

 .«یافت نخواهى شکرگزار را بیشترشان و تازم، مى آنها بر

 گرى حمایت و نیست تسلطى من بندگان بر را تو حقیقت، در .1

 .است بس پروردگارت[  چون]
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 (.51)صحیفه سجادیه: دعای  5«مَاضِيَةً

در این عبارت، دو تصویر بسیار زیبا و خیالی 

های الهی ارائه شده است. در تصویر  از حمایت

نخست، محافطت پروردگار از مؤمنان نسبت به 

های محکمی به تصویر  هخطرات شیطان به سان زر

کند  کشیده شده که تیرهای شیطان در آن نفوذ نمی

ها متوجه مؤمنان نخواهد شد.  و خطری از سوی آن

در تصویر دوم، دعا و اعمال نیک انسان همچون 

های برانی به تصویر کشیده شده است که  سالح

رود )ر.ک:  ها به جنگ با شیطان می انسان با آن

(. در این دو تصویر، کلمه 852: 9، ج5253مدنی، 

واقیه و ماضیه به زیبایی خاصی گزینش شده است 

تا ضعف شیطان در برابر نیروهای الهی بیشتر 

گر این است که  نمایان شود. زیرا کلمه واقیه بیان

با عنایت خداوند، تیرهای شیطان اثری در مؤمنان 

نخواهد داشت و کلمه ماضیه بر این داللت دارد که 

تواند از  اعمال صالح خود نه تنها میانسان با 

خطرات شیطان جلوگیری کند، بلکه قادر است او 

 را از پای در آورد.

در این سرای ناپایدار، انسان در طول دوران  :گناه

دهد که  زندگی خود افعال و اعمالی را انجام می

ها را به عنوان کارنامه اعمال خود به  همیشه آن

مال اگر نیک باشد همراه خواهد داشت. این اع

آدمی سبکبار خواهد بود و اگر گناه و خطا باشد 

)ع( جز سنگینی برای او نخواهد داشت. امام سجاد 

در دعای شانزدهم، بخشی از آثار گناه را که یکی 

از مفاهیم انتزاعی و مجرد است، در پیش روی 

اللَّهُمَّ »گوید:  خواننده به تصویر کشیده است و می

تِي قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَهَذِهِ رَقَبَ

وَأَعْتِقْهَا بِعَفْوِكَ، وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلَتْهُ الْخَطَايَا، فَصَلِّ 

                                                                                
شیرهایى برنده عطا و براى پیکار با او سپرهایى نگهدارنده و شم .5

 فرما.

)صحیفه  8« عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَخَفِّفْ عَنْهُ بِمَنِّك

)ع( (. در این عبارت، امام سجاد 51سجادیه: دعای 

گناهان را همچون  انگیز، در یک تصویری خیال

باری به تصویر کشیده است که در اثر سنگینی آن 

گردن انسان ضعف و سست شده و کمر نیز به 

خاطر شدت فشار این بار، خمیده گردیده است. از 

)ع( از پروردگار خویش درخواست این رو امام 

ز کند تا به او یاری دهد و اندکی از این بار را ا می

 دوش او بردارد.

در صحیفه سجادیه بـر پایـه    مفاهیم دینیتصویر 
 استعاره

مهمترین عملی که انسان  :انفاق در راه خداوند

تواند انجام دهد، دو  نسبت به پروردگار خویش می

  در راه  چیز است یکى توجّه بخدا و دیگرى انفاق

او است. از این رو خداوند متعال در موارد متعدد 

فرماید:  امر مهم سفارش نموده و می به این دو

  وَيُقِيمُونَ( »29بقره: ال) 9«وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكاةَ»

 (.9)البقره:  2«الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ

عمل انفاق در اسالم از چنان جایگاهی 

برخوردار است که قرآن از آن تعبیر به تجارت 

 الَّذِينَ إِنَّ: »فرماید ار نموده و میپرسود با پروردگ

 رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهِ كِتَابَ يَتْلُونَ

. (83 فاطر:) 0«تَبُورَ لَنْ تِجَارَةً يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً سِرًّا

                                                                                
اى خداوند، این گردن من است در زیر بار گناهان باریک شده،  .8

پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و به عفو خود آزادش 

کن. و این پشت من است در زیر بار خطاها خمیده، پس بر محمد 

 و خاندانش درود بفرست و به فضل خود بار خطاى من بکاه.

 بدهید. را زکات و دارید، پا رب را نماز و .9

 انفاق ایم داده روزى ایشان به آنچه از و دارند، مى پا بر را نماز و .2

 کنند. مى

 برپا نماز و خوانند مى را خدا کتاب که کسانى حقیقت، در .0

 انفاق آشکارا و نهان ایم، داده روزى بدیشان آنچه از و دارند مى

 .پذیرد نمى زوال هرگز که اند بسته تجارتى به امید کنند، مى
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)ع( در دعای چهل و پنجم انفاق در راه امام سجاد 

ن فرمان الهی برای به دست خداوند و اطاعت از ای

آوردن بهشت را به سان تجارت و معامله خداوند 

وَأَنْتَ »گوید:  با بنده به تصویر کشیده است و می

الَّذِي زِدْتَ فِي السَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ، تُرِيدُ 

)صحیفه سجادیه: دعای  5« رِبْحَهُمْ فِي مُتَاجَرَتِهِمْ لَك

به « ةَلعَالسَّ عُالبائِ سامَ»ز فعل مصدر ا "سوم "(.20

معنی عرضه کردن کاال برای فروش است 

: ذیل ماده سوم( از این رو 5313)زمخشری، 

ای به تصویر کشیده شده  خداوند به مانند فروشنده

است که کاالی خود )پاداش اخروی( را به حراج 

گذاشته و هدفش سود بردن مشتری )بندگان( است 

 (.599: 1ج ،5253)ر.ک: مدنی، 

در جای دیگر نیز از خداوند امام سجاد )ع( 

وَاجْعَلْ »خواهد تا تجارت او سودآور باشد:  می

)صحیفه  8«تِجَارَتِي رَابِحَةً، وَ كَرَّتِي غَيْرَ خَاسِرَة

(. در این عبارت نیز طاعت 21سجادیه: دعای 

خداوند برای ثواب بردن به تجارت با پروردگار 

(. 583: 1، ج5253: مدنی، تشبیه شده است )ر.ک

جا که ماهیت انفاق و پاداشی که در اثر آن به  از آن

شود، برای انسان محسوس نیست،  انسان داده می

سجاد )ع( همچون قرآن، از این عمل لذا امام 

خداپسندانه به عنوان تجارتی سودمند که انسان را 

سازد تعبیر نموده تا انسان را برای این  خوشنود می

 مند شود. غیب نماید و از سود کالن آن بهرهکار تر

هایی که پروردگار به انسان  نعمت :های الهی نعمت

ارزانی داشته بسیار زیاد و غیر قابل شماره است. 

)ع( در برخی از فرازهای ادعیة صحیفه امام سجاد 

ها را  سجادیه در قالب استعاره برخی از این نعمت

                                                                                
تو کسى هستى که در معامله با بندگان خود، همواره به سود  .5

 خواهى که در معامله با تو سود برند. افزایى و مى آنان در بها مى

 . هیچ زیان باز گردم چنان کن که در تجارتم سود برم و بى .8

ا انسان بیشتر برای شنونده به تصویر کشیده است ت

متوجه لطف و عنایت خداوند نسبت به او شود. 

ها، از بین بردن مشکالت است.  یکی از این نعمت

امام سجاد این مفهوم را بدین شکل به تصویر 

وَكَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا عَنِّي، » کشیده است:

لِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا، وَسَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ، وَجَدَاوِ

وَعَافِيَةٍ أَلْبَسْتَهَا، وَأَعْيُنِ أَحْدَاثٍ طَمَسْتَهَا، وَغَوَاشِي 

 (.23)صحیفه سجادیه، دعای  2«3كُرُبَاتٍ كَشَفْتَهَا

هایی که بر  در این عبارت مشکالت و سختی

آید به سان ابرهایی به تصویر کشیده  انسان فرود می

اند  ان قرار گرفته و آمادهاند که باالی سر انس شده

تا قطرات غم و اندوه را بر او ببارند، اما طولی 

کشد که لطف پروردگار شامل حال انسان  نمی

شود و این ابرهای ناخوشایند از آسمان زندگی  می

شود و ابرهای نعمت الهی جای  انسان کنار زده می

های باران خود را بر انسان  گیرند و دانه ها را می آن

های الهی  کنند. تصویرگری امام از نعمت می جاری

ها یکی پس  شود بلکه، نعمت به همین جا ختم نمی

شوند:  از دیگری از پی هم به تصویر کشیده می

یک بار امر نیکی همچون لباسی از جنس عافیت 

شود بار دیگر چشم  بر پیکر انسان پوشانده می

                                                                                
ا را چه بسیار ابرهاى بال که بر سر من خیمه زده بود و تو آنه .9

پراکنده ساختى و چه بسا ابرهاى آبستن از نعمت خود بر سر من 

فرستادى تا بر من ببارند و چه بسا جویباران رحمت که براى 

هاى عافیت که بر  سیراب کردن من جارى کردى و چه بسا جامه

تن من پوشیدى و چه بسا چشمان حوادث را که بر دوختى و چه 

 . سو زدى بسا حجابهاى غم و اندوه که به یک

های  صاحب ریاض السالکین بر این عقیده است که ترکیب .2

های  از باب استعاره است و فعل« سحائب نِعَم»و « سحائب مکروه»

ترشیح استعاره هستند. ایشان استعارة اول را « امطرتَها»و « جلّیتَها»

گونه اجرا کرده است: غم و اندوهی که در اثر مکروه انسان را فرا  این

یرد به ابر تشبیه شده و جامع در برگرفتن است. و در استعاره گ می

به حذف شده و با ذکر  دوم نعمت به باران تشبیه شده و مشبه

 (.822: 1، ج5253سحائب به آن اشاره شده است )ر.ک: مدنی، 
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سازد، کور  حوادث ناگواری که انسان را گرفتار می

 شود تا راه به سوی انسان نبرد. می

ها، در  این تقابل در به تصویر کشیدن نعمت

وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ »عبارت زیر نیز مشهود است: 

الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ، وَ اكْسِرْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ، وَ 

نِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ أَنِلْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا شَكَوْتُ، وَ أَذِقْ

 5«مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ فَرَجاً هَنِيئا  فِيمَا سَأَلْتُ وَ هَبْ لِي

 (.1)صحیفه سجادیه: دعای

چه سبب گشایش در  در عبارت نخست، آن

ای تشبیه شده  شود، به دروازه امور زندگی انسان می

است که انسان برای ورود به محیطی محصور از 

شود. از این رو اسباب فرج و  آنجا داخل می

گشایش در زندگی به سان دری برای ورود به 

سوی راحتی و آسایش تصویر کشیده شده است. 

در تصویر دوم، امام سجاد )ع( از خداوند 

خواهد، غم و اندوه را از ایشان دور نماید و  می

بدین منظور تصویری از لشکریان غم و اندوه را 

آورد که به  ر در میپیش چشمان خواننده به تصوی

اند و خداوند این لشکریان را با  ور شده انسان حمله

شکند. در تصویر پایانی امام  قدرت خود درهم می

سجاد )ع( نیکی خداوند به بندگانش را به سان 

خوراکی لذیذ و یا نوشیدنی گوارایی ترسیم نموده 

 شود. است که به بندگان خدا خورانده می

الهی به انسان، نجات  های یکی دیگر از نعمت

)ع( ها و بالهاست. امام سجاد  او از خطرات فتنه

خواهد تا ایشان را از فتنه و  آنگاه که از خداوند می

وَنَجِّنِي مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ، »گوید:  بال نجات دهد، می

                                                                                
اى پروردگار من، به فضل خویش در آسایش بر من بگشاى و  .5

ن و در آنچه زبان به قدرت خویش سطوت اندوه را بر من بشک

ام به رحمت نظر کن و مرا حالوت استجابت در  شکایت گشوده

ام بچشان و از نزد خویش رحمتى و گشایشى  هر چه خواسته

 خوشگوار بر من ارزانى دار.

)صحیفه سجادیه: « 2وَخَلِّصْنِي مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلْوَي

 (.21دعای 

)ع( در ت، خیال پویای امام سجاد در این عبار

ها  فتنه دو تصویر ترسناک ازقالب استعاره تخییلی، 

شود ارائه  ها گرفتار می و بالهایی که انسان بدان

داده و این دو مفهوم ذهنی را در پیش روی او 

ها را  ترسیم نموده است. در تصویر نخست، فتنه

کنیم که انسان را  هایی مشاهده می همچون گرداب

ر خود فرو برده و سراسر وجود او را در د

اند. در تصویر دوم، بالها به سان حیوان  برگرفته

اند که انسان را در حلق خود  ای مجسم شده درنده

 فرو برده و در حال بلعیدن او هستند.

های الهی خداوند به انسان  یکی دیگر از نعمت

مند  رزق و روزیی است که در هر لحظه از آن بهره

. امام سجاد )ع( در دعای بیست و پنجم شود می

برای درخواست روزی فراوان از خداوند، از 

وَأَدْرِرْ »گوید:  استعاره تصویری استفاده کرده و می

)صحیفه سجادیه: دعای « 3 لِي وَعَلَى يَدِي أَرْزَاقَهُم

روزی که از امور ذهنی است (. در این عبارت، 80

ه تصویر که امری محسوس است، ب 2به سان شیر

کشیده شده است. کاربرد استعاری لفظ شیر برای 

روزی به این دلیل است که راحت به دست آمدن 

روزی برای فرزندان را به تصویر بکشد. به عبارت 

خواهد از خداوند  دیگر امام سجاد با این تعبیر می

طور که شیری که از حیوان  درخواست نماید، همان

ترس انسان قرار شود به آسانی در دس دوشیده می

گیرد، روزی فرزندانم را به آسانی در دستان من  می

جاری گردان تا بدین منظور متحمل زحمت و 

 مشقت نشوم.
                                                                                

 مرا از گردابهاى فتنه رهایى بخش و از تنگناهاى بال وارهان. .8

 گردان. و وظیفه روزى ایشان، براى من و بر دست من پیوسته .9

واژه دَرَّ برای لَبَن )شیر( وضع شده است و استعمال آن برای » .2

 ، ذیل ماده دَرَّ(.5313باشد )زمخشری،  غیر شیر مجاز می
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ها و مصائب آن  آتش جهنم و سختی :آتش جهنم

یکی از مهمترین انذارهای الهی در کتاب مقدسش 

قرآن است. خداوند در بسیاری از موارد برای 

از مواجهه با این عذاب برحذر داشتن از انسان 

دردناک از تصویرهایی خیالی و ترسناک بهره برده تا 

این خوف و حذر را در ذهن انسان مجسم نماید. از 

 هَلْ وَتَقُولُ امْتَلَأْتِ هَلِ لِجَهَنَّمَ نَقُولُ يَوْمَ»جمله در آیه 

 سَمِعُوا فِيهَا أُلْقُوا إِذَا» و نیز آیه: (.95)ق: « 1مَزِيدٍ مِنْ

 أُلْقِيَ كُلَّمَا الْغَيْظِ مِنَ تَمَيَّزُ تَكَادُ * تَفُورُ وَهِيَ شَهِيقًا هَالَ

 (.2)الملک:  «2نَذِيرٌ يَأْتِكُمْ أَلَمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ فَوْجٌ فِيهَا

جا که بیشتر دعاهای  نیز از آن )ع(امام سجاد 

اند، برای  خود را بر اصول و اهداف تربیتی بنا نهاده

ها از رویارویی با چنین  داشتن انسان برحذر

هایی از تصویرهایی محسوس و ملموس که  صحنه

انگیزد، بهره برده  ترس را در جان مخاطب برمی

ودوم از صحیفه جهنم را  است. ایشان در دعای سی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ »گونه به تصویر کشیده است:  این

ى مَنْ عَصَاكَ، وَتَوَعَّدْتَ بِهَا بِكَ مِنْ نَارٍ تَغَلَّظْتَ بِهَا عَلَ

مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ، وَمِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةٌ، وَهَيِّنُهَا 

أَلِيمٌ، وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ، وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، 

)صحیفه سجادیه: دعای  9«وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

                                                                                
: گوید مى ؟ و «شدى پر آیا: »گوییم مى دوزخ به[ ما] که روز آن .5

 ؟«هست هم باز آیا»

 الىح در شنوند مى خروشى آن از شوند، افکنده آنجا در چون .8

 که بار هر. شود شکافته خشم از که است جوشد. نزدیک مى که

 مگر: »پرسند ایشان از آن نگاهبانان شوند، افکنده آن در گروهى

 ؟«نیامد اى هشداردهنده را شما

برم به تو از آتشى که به لهیب آن هر که را  اى خداوند، پناه مى .9

در راه خشنودى  اى و هر که را از تو فرمان نبرد به سختى بیم داده

اى، از آتشى که روشنایى آن  تو گام نزند، به عذاب تهدید کرده

تاریکى است و اندک آن دردناک است و اگر چه دور باشد گویى 

بلعند و بر  هایش یکدیگر را مى نزدیک است، از آتشى که شعله

 پیچند. یکدیگر مى

و تصویر را در خود جای (. این فراز از دعا د98

داده است که هر دو در جهت هشدار و انذار بشر 

اند. در  از رویارویی با آتش جهنم ترسیم شده

)ع( تصویری مشابه تصویر نخست، امام سجاد 

دهد. ایشان  ارائه می« ق»ام سوره  تصویر آیه سی

ناپذیر ترسیم  آتش جهنم را به سان حیوان سیری

کند و  را در خود هضم میها  نموده است که انسان

ایستد. تراکم  ای از این امر باز نمی حتی لحظه

ای  های این آتش چنان است که هرگاه طعمه شعله

های آن یکدیگر را  از جسم انسان نیابد، پاره

های آتش جهنم به  بلعند. در تصویر دوم شعله می

ای ترسیم شده است که برای  سان حیوانات درنده

رو،  شوند. از این ور می ملهشکار طعمه بر آن ح

مخاطب با شنیدن این فراز از دعا، در پیش روی 

بیند و او را  هایی مخوف از جهنم را می خود صحنه

کند تا از ارتکاب هر عملی که نتیجه آن  وادار می

هایی است، پرهیز نماید. بدیهی  دیدن چنین صحنه

های جهنم با آن توصیفاتی که قرآن  است که صحنه

تر از  ارائه داده است، به مراتب سهمگیناز آن 

جا که جهنم  مواجهه با حیوان درنده است، اما از آن

برای بشر به راحتی قابل ادراک نیست، امام سجاد 

)ع( با کمک مفاهیمی که در ذهن بشر نقش بسته 

)ترس از رویایی با حیوان درنده( در صدد ملموس 

له حس ساختن آن برای انسان است تا او را به وسی

و خیال خود نسبت به خطرات و مصائب جهنم 

 آگاه سازد.

 گیری بحث و نتیجه
چه در این پژوهش گفته شد به این نتیجه  از آن

صرفا یک آرایه ادبی نیست،  استعارهرسیم که  می

بلکه یک فرایند زبانی است در جهت انتقال مفاهیم 

ذهنی و عینی کردن مفاهیمی که به راحتی قابل 

تند. این ابزار زبانی در همه علومی که ادراک نیس
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شود، اما کاربرد  با زبان سر و کار دارند، یافت می

آن در متون ادبی و متون دینی که مفاهیم انتزاعی و 

رود، از بسامد  ها بیشتر به کار می غیر حسی در آن

امام سجاد )ع( نیز استعاره  بیشتری برخوردار است.

صویرگری مفاهیم را به عنوان یکی از ابزارهای ت

پیچیده ذهنی، و نکات دقیق تربیتی و اعتقادی قرار 

چه را که از محدوده حواس انسان  داده است تا آن

خارج است، به واسطه خیالی عمیق در صفحه 

ای که نباید از نظر دور  ذهن او ترسیم نماید. نکته

داشت، تأثیر روانی استعارات به کار رفته در 

ا امام سجاد )ع( در صحیفه سجادیه است؛ زیر

مواقعی از استعاره سود برده است، که سیاق و 

طلبد، از این رو اگر خواننده  بافت متن آن را می

سیاق کالم را به خوبی دریابد، کارکرد روانی 

 استعارات را در خود خواهد یافت.

 منابع
 قرآن کریم.

 صحیفة سجادیه.

کل م(، تأویل مش5319ابن قتیبه، عبداهلل بن مسلم، )

 القرآن، تحقیق: احمد صقر، القاهرة: دار التراث.

 بنشره اعتنی البدیع، ،(م5328) عبداهلل، معتز، ابن

 إغناطیوس: والفهارس المقدمة وتعلیق

 الطبعة المسیرة، دار کراتشقوفسکی، بیروت:

 .الثالثة

ابوالقاسم حسین بن محمد المعروف بالراغب 

رآن، االصفهانی )د.ت(، المفردات فی غریب الق

 مکة المکرمة: مکتبة نزار مصطفی الباز.

م(، نامه ارسطو طالیس درباره هنر 5322ارسطو، )

شعر، ترجمه سهیل افنان، لندن: لوزاک و 

 (.Luzac and Coهمکاران )

اآلمدی، حسن بن بشر، )د.ت(، الموازنة بین شعر 

ابی تمام و البحتری، تحقیق: احمد صقر، 

 القاهرة: دار المعارف.

ق(، تاریخ األدب العربی 5259نی، محمود، )البستا

فی ضوء المنهج االسالمی، مشهد: مجمع 

البحوث اإلسالمیة )مؤسسة الطبع والنشر 

 لآلستانة الرضویة المقدسة(، الطبعة االولی.

م(، البیان والتبیین، 5332جاحظ، عمرو بن بحر )

تحقیق: عبدالسالم محمد هارون، القاهرة: مکتبة 

 السادسة. الخانجی، الطبعة

اسرارالبالغة، تقدیم  (،8551) جرجانی، عبدالقاهر،

مؤسسة الکتب  :وتعلیق عرفان مطرجی، بیروت

 الطبعة االولی. ،الثقافیة

م(، دالئل اإلعجاز، تحقیق 8551اااااااااااااااا، )

محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، دمشق: 

 دارالفکر، الطبعة االولی.

، أثر النحاة فی البحث م(5332حسین، عبدالقادر، )

البالغی، القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر 

 والتوزیع.

ش(، کارکرد 5921راغب، عبدالسالم احمد، )

تصویر هنری در قرآن، ترجمه سید حسین 

 سیدی، تهران: انتشارات سخن، چاپ اول.

م(، النکت فی 5321الرمّانی، علی بن عیسی، )

اعجاز اعجاز القرآن )ضمن ثالث رسائل فی 

القرآن(، تحقیق: محمد خلف اهلل ومحمد 

 زغلول سالم، القاهرة: دار المعارف.

م(، اساس البالغة، بیروت: دار 5313الزمخشری، )

 صادر، الطبعة االولی.

م(، المجاز فی 5311السامرائی، مهدی صالح، )

 البالغة العربیة، سوریة: دار الدعوة.

 لخیا صور ،(ش5910) محمدرضا، کدکنی، شفیعی

 .آگاه تهران: انتشارات فارسی، شعر در

تا(، البالغة تطور وتاریخ، القاهرة:  ضیف، شوقی )بی

 دار المعارف، الطبعة التاسعة.

ش(، تاریخ و تطور علوم 5929اااااااااااا )
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بالغت، ترجمه: محمد جواد ترکی، تهران: 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 ها )سمت(. دانشگاه

ق(، 5953، ابوهالل حسن بن عبداهلل، )العسکری

کتاب الصناعتین الکتابة والشعر، تحقیق: محمد 

امین الخانجی، اآلستانة: مطبعة محمود بک، 

 الطبعة االولی.

تا(، معانی القرآن،  زیاد )بی بن یحیى زکریا فراء، أبو

 علی ومحمد النجاتی یوسف تحقیق: أحمد

صر: الدار الشلبی، م إسماعیل الفتاح النجار وعبد

 المصریة للتألیف والترجمة، الطبعة االولی.

م(، 8551القاضی الجرجانی، علی بن عبدالعزیز، )

الوساطة بین المتنبی وخصومه، تحقیق: محمد 

ابوالفضل ابراهیم وعلی محمد البجاوی، صیدا: 

 المکتبة العصریة، الطبعة االولی.

تا(، نقد الشعر،  قدّامة بن جعفر، ابوالفرج، )بی

حقیق: محمد عبدالمنعم خفاجی، بیروت: دار ت

 الکتب العلمیة.

ق(، ریاض 5253مدنی، سید علیخان بن أحمد، )

السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، 

تحقیق: محسن حسینی امینی، قم: دفتر 

 انتشارات اسالمی، الطبعة االولی.
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