
 
  هاي بالغت و زیبایی در دعاي هفتم صحیفه سجادیه جلوه

 
  2ابوالفضل رضائی ،1علی اوسط خانجانی

  )11/7/1400 :همقال پذیرش تاریخ ـ19/6/1400 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

 %العابدین سیدالساجدین امام زینبه جا مانده  جمله آثار از ي سجادیه یکی ازمواریث معرفتی شیعی وصحیفه
ي نوشته درآمد. بندگان به آستان قاضی الحاجات به رشته نخست هجري در زمینه عرض نیازدوم قرن ي است که در نیمه
هاي آن  مایه درون حکمی که به محتوا و-ي بزرگ دعایی عالوه برکارکرد اخالقیهشناختی واین منظوماین منبع عظیم

دارد. این کتاب گرانسنگ نزدیک به  بالغی و زیبایی شناختی نیز - شود، به دلیل شکوهمندي تعبیر کارکرد ادبی  مربوط می
اثر گرانبها غالباً به تحلیل  است رویکرد شارحان و مفسران این شده است. شایان ذکر صدبار ترجمه، شرح و تفسیر

مقاله پیشارو اما  توجه قرارگرفته است مورد زیبایی شناختی آن کمتر هاي بالغی و تبیین جنبه محتوي اختصاص داشته،
هاي بالغت و زیبائی در دعاي هفتم از بررسی جلوه«توصیفی است که با عنوان  -پژوهشی نظري از نوع تحلیلی 

هاي پژوهش نشان د شده را با معیار دانش بالغت مورد بازکاوي قرار داده است. یافتهدعاي یا »ي سجادیهصحیفه
، با مقتضاي حال که معیار کار گرفته شد دهد که همه راهکارهاي بالغی و صنایع ادبی که در این دعا بهمی

ر است فراوانی استعاره و شناسی در دانش بالغت است، مطابقت داشته، بر اثر بخشی دعا می افزاید. شایان ذک زیبایی
  تصاویر برآمده از آن وجه غالب عناصر ادبی در این دعا است.

  
  .بدیع، فصل و وصل صحیفه سجادیه، دعاي هفتم، بالغت، استعاره، قصر، ها: کلید واژه
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  و بیان مساله مقدمه

شـود  یـاد مـی   )بیـت  و انجیل اهل $ي سجادیه که از آن به زبور آل محمدصحیفه
از میراث مکتوب شیعی است که در قرن اول هجري در زمینه عرض نیـاز بنـدگان    اينمونه

دین امــام ابوالحســن العابــالســاجدین و زیــنســید از ناحیــهالحاجــات بــه آســتان قاضــی
عنوان قرآن صاعد یـاد   خمینی از این کتاب گرانسنگ به. امامصادر گردید %الحسین بن علی

صـحیفه کاملـه   «: ه خویش چنین بیان داشـته اسـت  نامنموده است ایشان در مقدمه وصیت
سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجـات عرفـانی در خلوتگـه انـس     

ي ، آن کتابی است الهـی کـه از سرچشـمه   است که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن است
أن را بـه اصـحاب   الشـ نور اهللا نشأت گرفته و طریقه سلوك اولیاي بزرگ و اوصیاي عظـیم 

را بـه   )ثـار بیـانی و بنـانی معصـومان    ) آ21/209، خمینی(امام »آموزدخلوتگاه الهی می
  توان به دو نوع تقسیم نمود:اعتبار مخاطب می

 . روایات (احادیث) که مخاطب آن مردم با همه مراتب معرفتی است.1

 . مناجات (ادعیه و اذکار) که مخاطب آن حضرت باري است.2

ر مـأثوره را منشـئات علمـی    آملـی، ادعیـه و اذکـا   زادهن از جمله عالمـه حسـن  محققا
) زیـرا  153آملی، زادهدانند. (حسنتر از روایات و اخبار و احادیث میو ژرف )معصومان

معصومان که نماد جاودان حکمت و بالغت و وجود عینی و خارجی قرآن حکیم و بلیغنـد،  
از ژرفاي عقلشان با آنان گفتگو نکردند. چنانکه از امام گاه در مقام هدایت عموم مردم هیچ

م رسول ُ اهللا صلی«رسیده است که  %صادق ـطّ     ما کَلَّ نـه عقلـه قَ کُ  »اهللا علیه و الـه العبـاد بِ
و  »هرگز از ژرفاي عقلش با مردم سـخن نگفـت   $رسول خدا «) یعنی: 2/123، (کلینی
نیز صادق است. لیکن هم آنان در  )ومان ي کلی درباره دیگر معصعنوان یک قاعدهاین به

رسـید و در  مقام مناجات با خداوند که طائر عرش آشیان جانشان به قاب قوسین کمال می
گزید، با زبـانی دیگـر بـا آن    ي قرب مأوي میآمد و در آشیانهحریم وصال به پرواز درمی
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نویسـد:  مـی  بـاره در ایـن  آملـی زادهدنـد. عالمـه حسـن   کرمعشوق محتشم رازگـویی مـی  
ـ   )معصومان« ـرّ و نگارخانـه  هدر مقام دعا و مناجات آنچه در نهـان خان ي عشـق و  ي س

شان به مناجات با خداونـد   آورند و از کنه عقل ملکوتیالمعمور ادب داشتند به زبان می بیت
کـه در ایـن    پرداختند به همین دلیل لطایف شوقی و عرفانی و دقایق ذوقـی و شـهودي  می

یعنی دعاها و ذکرها و مناجـات نهفتـه اسـت در روایـات و      )ان معصومانبخش از سخن
بـا آنـان بـه فراخـور      )ر روایات مخاطب مردمند و معصوماناحادیث وجود ندارد زیرا د
حـنُ  «فرمود:  $چه گفتنی بود چنانکه پیامبر اکرمگفتند نه هرعقل و معرفتشان سخن می نَ

  ).16آملی، زاده(حسن »هممعاشرَ االنبیاء نکلم الناس علی قدر عقول
اي از حکمـت و  گفتـه آمیـزه  دلیل پیشصحیفه سجادیه که مخاطب آن خداوند است به

کمی آن حاصل محتوي و درون هاي این تراث عظیم است کـه از  مایهبالغت است. وجه ح
ژرفاي روح عرشی و عقل ملکوتی یک انسان کامل که در قوس نزول مظهر اسماء حسناي 

قوس صعود عبد واقعی خداوند است، در مقـام اثبـات عبودیـت، جوشـیده و در     الهی و در 
شـناختی ایـن اثـر فـاخر و     قالب الفاظ و عبارات ظهور نموده است. وجه بالغی و زیبـایی 

لیمنحصر به فرد به کارگیري واژگان مناسـب، سـاختار و   اهللا نتیجه بهعنوان زادراه سالکان ا
عنوان راهکارهاي ادبی موجـب  ها است که بهال و آرایهترکیب و اسلوب شایسته، صور خی

انطباق سخن با مقتضاي حال گردیده است. کمال لفظی و معنوي این مجموعه گرانبها خـود  
مراء الکـالم فینـا    «است آنجا که فرمود  %گواه تأیید و تأکید سخن امیرالمومنین علی ـأُ انا لَ

روقُ بت ع شَ نَ لت غُصوتَ د ه هه و علینا تَ مـا بـدون تردیـد    «) یعنـی:  233، خطبـه  سیدرضی( »نُ
هاي آن بر ما سایه افکنده هاي درخت سخن در ژرفاي جان ما و شاخهامیران سخنیم ریشه

هفتمین دعا از این کتاب گرانسنگ که شأن صدور و انشـاء آن بـه نـزول مصـائب      »است.
شـري بـه ویـروس کرونـا)     شود و به خواندن آن در شرایط کنونی (ابتالء جهان بمربوط می

  توصیه شده است سرشار از مضامین حکمی و بالغی و شایسته بازکاوي است.  
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، عبارت اسـت  باشد میها نیز معطوف به آن  ي داده که همه 1پرسش بنیادین این پژوهش
در  »م چه نسـبتی بـا مقتضـاي حـال دارد؟    صنایع ادبی و بالغی موجود در دعاي هفت«: از

ي ادیـان  کاري دینـی اسـت و در همـه   ودعا سازین موضوع همان بس که اهمیت پرداختن به ا
توان کند. بر این پایه میعنوان علّت معده در سیر استکمالی انسان ایفاي نقش میآسمانی به

گفت اکنون که جهان بشري در اثـر فراگیـري روزافـزون ویـروس منحـوس کرونـا دچـار        
ویژه دعاي ی متزلزل شده است، بازکاوي ادعیه بهاضطراب گشته و بنیان امید به تدوام زندگ

اي هفتم صحیفه سجادیه که به خواندن آن نیز توصیه شده است، با رویکـرد بالغـی زمینـه   
  نظري در اثربخشی دعا خواهد بود.

                                                                                                                                        
تصویر آفرینی منسـجم و یکپارچـه در   «لحاظ موضوع و محتوي به پژوهش حاضر مقاله  ترین مقاله به نزدیک -1. 1

بهـار و   24نوشته خانم آزاده عباسی است که در پژوهش نامه قرآن و حدیث شـماره   »دعاي هفتم صحیفه سجادیه
ورت تحلیـل  ي مقاله تنها به تصویرهاي موجود در دعاي هفتم بـه صـ   به چاپ رسیده است. نگارنده 1398تابستان 

 محتوي پرداخته و کمتر ژرف ساخت تصویرها را به کاوش نهاده است.
 »%پژوهشی در باب بررسی نکات بالغی صـحیفه سـجادیه امـام سـجاد    «ي نزدیک به این پژوهش  دومین مقاله -2

ارائـه شـده    1395نوشته محمدرضا شالی است که در نخستین همایش ملی علوم اسالمی، حقوق و مـدیریت سـال   
 هاي بدیعی را به کاوش نهاده و از دعاي هفتم مصداقی نیاورده است. ست.پژوهشگر در این مقاله تنها آرایها

نوشـته محمدرضـا ابـن     »آرایه هـاي بـدیعی در صـحیفه سـجادیه    «ي نگارش یافته در راستاي این پژوهش  سومین مقاله - 3
پژوهشـگر در ایـن مقالـه     به چاپ رسیده است. 1387سال  »کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی«الرسول است که در مجله 

 تنها به دانش بدیع و مصادیق آن در صحیفه سجادیه پرداخته و مصداقی از دعاي هفتم را در مقاله یاد شده نیاورده است.
فصـلنامه اندیشـه   «دارد کـه در   »ي سـجادیه  شکوه تعبیر و صـحیفه «اي با عنوان  ي این پژوهش نیز مقاله نگارنده -4

شایان گفتن است نگارنده در ایـن مقالـه، زبـان، اسـلوب و      به چاپ رسیده است. 84شماره پانزده تابستان  »ینید
شکوه تعبیر در دعاها و اذکار معصومان از جمله صحیفه سجادیه را مورد بررسی قـرار داده لـیکن از دعـاي هفـتم     

 شاهدي را ذکر نکرده است.
شناسی و بالغت در صحیفه سجادیه بـه نگـارش درآمـده     هایی نیز در زمینه زیبایی نامه عالوه بر مقاالت یاد شده پایان

  گردد: نامه معرفی می است. اکنون چند پایان
ي مقطـع دکتـري، دانشـگاه     نامـه  ي حسـن خلـف. پایـان    هاي زیبائی شناختی صحیفه سجادیه نوشته بررسی جلوه -1

 .1391فردوسی مشهد 
ي مقطع ارشد، دانشـگاه   خانی. پایان نامه ي علی با تأکید بر عناصر بالغی نوشتهي سجادیه  بررسی دعاهاي صحیفه -2

 .1393قم،
نامـه مقطـع ارشـد،     اهللا مرادپور، پایان ي کرم بررسی وجوه بالغی فضایل و رذایل اخالقی در صحیفه سجادیه. نوشته -3

 .1394دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه، 
  .1398 ي ارشد، دانشگاه کردستان، نامه شته محمد منوچهري، پایاننو ،صور خیال در صحیفه سجادیه -4
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  یق بالغت و زیبایی در دعاي هفتممصاد
سـت.  ق) بالغت کالم را مطابقت سخن با مقتضاي حال دانسـته ا  739خطیب قزوینی (

فه 792) پس از وي تفتازانی (75، خطیب( ي مطابقـت بـا   ق) بالغت کالم را حاصل دو مؤلّ
) دعـاي هفـتم صـحیفه    39مقتضاي حال و فصاحت کلمات آن قلمـداد نمـود. (تفتـازانی،    

اي که با همـه ایجـازش عـالوه بـر     باشد به گونهباره میزدنی در ایناي مثالسجادیه نمونه
ي مصادیق زیبایی در هر سه شـاخه علـم بالغـت یعنـی علـم      رندهفصاحت واژگان دربردا

هاي علم بیـان و  رو نخست مصادیق علم معانی سپس نمونهمعانی، بیان و بدیع است. از این
  گیرد.در پایان مصادیق علم بدیع در دعاي یاد شده مورد بررسی قرار می

  
  مصادیق علم معانی در دعاي هفتم  -1

ي قواعدي اسـت کـه بـه    مجموعه ،هاي علم بالغتیکی از شاخهعنوان دانش معانی به
شـود. در ایـن دانـش از    وسیله آن کیفیت مطابقت سـخن بـا مقتضـاي حـال دانسـته مـی      

هاي گوناگون مانند خبر، انشاء، حاالت مسند و مسندالیه، قصـر، فصـل و وصـل و     سرفصل
ي برخـی  ه دربردارندهشود. دعاي هفتم صحیفه سجادیایجاز و اطناب و مساوات  بحث می

  گیرد:از موضوعات یاد شده است که ذیالً مورد بررسی قرار می
  

  قصر اسلوب  .1-1
تخصیص «یکی از موضوعات مهم علم معانی روش قصر است که در اصطالح از آن به 

رَج در کتـاب  120شود (فاضلی، یاد می »شیء بشیء بطریق مخصوص لفَ -تکـوین «) علی اَ

صر را که ژرف ساختی منطقی دارد و موجب ارتقاء سطح سـخن و جمـع   قاسلوب  »البالغه
العابـدین در ایـن   ) امام زیـن 143داند (الفرج،گردد، اسلوبی ممتاز میاخیار و دفع اغیار می

أنت المـدعو للمهمـات و اَنـت    «هاي جسته است. گزارهیاد شده بهرهاسلوب دعا چندبار از 
فه آمده مفید قصر می که در آن خبر »المفزع فی الملمات ي یاد شـده در  باشد دو گزارهمعرّ
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ـا «ي با واقعیت خارجی و عینی مفید قصر حقیقی است و با تأویل به روش سنجه لّ نفی و ا« 
لّا انت و ما المفزع فی الملمات اال انت« بیانگر قصر صفت بر موصوف  »ما المدعو للمهمات ا
لّ« هايباشد. گزاره می ال یندفع منها ا   ـفت شَ ـا مـا کَ لّ نکشف منها  ا و ال ی فَعت نیـز بـه    »ا ما د

لّا«روش  مفید قصر حقیقی و از نـوع قصـر صـفت بـر موصـوف اسـت. همچنـین         »نفی و ا
لـی  «هاي  گزاره ـه ا هتَ ج ک وو بسلطان لیه ع ـه    «بـه روش   »و بقدرتک اوردتَ تقـدیم مـا حقّ
أخیر   باشد.بر موصوف می مفید قصر حقیقی و از نوع قصر صفت »التَ

کـه   »و اَنت القادر علی کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه«ي در فراز پایانی دعا نیز گزاره
علـی...   ما القـادر «، »نفی و الّا«و با تأویل آن به معرفه آمده، مفید قصر حقیقی است در آن خبر 

) در خصوص پیوند این فـرم بـا   2/322(مدنی،  باشد.بیانگر قصر صفت بر موصوف می »الّا انت
توان گفت امام با استفاده از تکنیک قصر بر توحیـد  محتوي و مطابقت سخن با مقتضاي حال می

ناب و خالص ربوبی تأکید نموده، خداوند را مؤثر حقیقی و منحصـر بـه فـرد در عـالم قلمـداد      
دعـاي مـورد بحـث مؤیـد      نماید اسناد بال و دفع و رفع آن نیز به صفت قدرت حق تعالی در می

  .است %در منظومه فکري امام سجاد »اهللا ال مؤثر فی الوجود الّا«ي حکمی قاعده
  

 اسلوب نداء .1-2

ي لطائف ادبی و اغراض بالغی متناسب بـا مقتضـاي حـال،    یکی از اسالیب دربردارنده
نـد کـه در   ااسلوب ندا است. دانشمندان علوم بالغت براي این اسلوب اغراضی را برشـمرده 

جاي خود مورد بررسی قرار گرفته است. اسلوب یاد شده در دعاي مـورد بحـث کـارکرد    
که عمدتاً بـراي منـاداي بعیـد     »یا«امام در مطلع دعاي هفتم از حرف نداي قابل توجهی دارد. 

رود استفاده نموده است تا بر دوري عبد از مقام قدس ربوبی داللـت نمایـد. منـادي را    کار می به
اي متوغّل در ابهام اسـت آورده تـا بـر عظمـت شـأن منـادي       در قالب اسم موصول که واژه نیز

گواهی داده، بر آن حقیقت ال تعین که عرفان ذاتش مستحیل است داللت نماید. عـالوه بـر ایـن،    
سو دال بر تعظیم شأن منـادي،  اسلوب نداء را در مطلع سه جمله تکرار نموده است و این از یک
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اوان بر اقبال منادي و نیز تحصیل تلذذ از فعل نداء خواهد بود و از دیگر سو زیبـایی و  اشتیاق فر
ي متوغّل فی االبهام یعنـی اسـم موصـول کامـل     لطافت این اسلوب با آوردن منادا در قالب واژه

ي ضمنی بـه وي در فـرم موصـول و صـله     شود زیرا عدم تصریح به نام مبارك رب و اشارهمی
ی اسـت  همچنـین   ح) خود بیانگر جالل و جبروت و عظمت ذات اقدس باري تعال(ابهام و ایضا

اسـتفاده   »یـا رب «در سه موقف دیگر از مواقف دعاي هفتم از اسلوب یاد شده با تعبیـر   %امام
نموده است. با این تفاوت که اوالً: امام منادي را در صدر کـالم قـرار نـداده بلکـه در ضـمن آن      

قام ربوبیت حق تعالی را مورد نداء قرارداد که خود بیانگر توحید در ربوبیـت  آورده است. ثانیاً: م
و تقاضاي تدبیر است. زیرا رب آن مالک مدبري است که امور مملوك خود را تدبیر نمـوده، وي  

  ).  185دهد (جوادي آملی، را به سوي کمال سوق می
  

  ي اسمیه و فعلیه  کاربرد جمله .1-3
اي زیبایی و بالغت در دعاي هفتم کارکرد مناسب جمالت اسـمیه  هیکی دیگر از جلوه

د به دو نوع اسـمیه و  و فعلیه است. جمله به اعتبار افاده ي ثبوت و دوام و یا حدوث و تجد
گردد. جمله اسمیه با نظر به اصل وضع مفید ثبوت و به اعتبار قرائن و مقام، فعلیه تقسیم می

د و حدوث می مفید دوام است و جمله فعلیه دالّ هر یـک از دو  59باشد (هاشمی، بر تجد .(
کار رفته، بیانگر بالغت کـالم و مـتکلم آن اسـت. البتـه اغلـب      نوع جمله در دعاي هفتم به

هاي دعاي هفتم به صورت فعلیه آمده، دال بر حدوث و تجدد است و ایـن خـود بـه    جمله
  قراري و حالت تضرع دعا کننده دارد. نوعی حکایت از بی

  
  روش فصل و وصل. 1-4

جمله مصادیق زیبایئ و بالغت در دعاي هفـتم از صـحیفه سـجادیه روش فصـل و      از
وصل است. احمد هاشمی این روش را معیار بالغت دانسته، معتقد است تنها کسانی در این 

ربایند کـه بهـره وافـري از معرفـت داشـته باشـند       روش گوي سبقت را در میدان سخن می
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طالب اسـتناد نمـود کـه    توان به سخن امیر بیان علی بن ابی) در این باره می170(الهاشمی، 
) شایان ذکـر اسـت بیشـتر    1/56شهري، (ري »آیه البالغه قلب عقول و لسان قائل«فرمود: 
وسیله هاي دعاي هفتم به دلیل اتحاد در خبر یا انشاء در موضع وصل قرار دارند و بهگزاره

انـد و تنهـا   بر یک دیگر عطف شده ي وصل در علم معانی استکه تنها شناسه »واو عطف«
  ها جاري است.در سه مورد قاعده فصل میان گزاره

  
  الف) مصادیق فصل

یـا  «ي پیشـین  اي خبري است با گزارهکه گزاره »...ابعذلّت لقدرتک الص«ي ) گزاره1
االنقطاع) تام (کمال اي انشائی است، تباینکه گزاره »من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج

  اند و دو جمله در موضع فصل قرار دارند.داشته، برهم عطف نشده
فهی بمشیتک دون قولک «ي پیشین نسبت به گزاره »المدعو للمهمات انت«ي ) گزاره2

در موضع فصل قرار دارد بدین معنی دو گزاره یاد شده گرچـه هـر دو خبرینـد     »مؤتمره...
دیگر ارتباط معنایی ندارند و هرکدام بر مطلب خـاص داللـت دارنـد    لیکن از آنجا که با یک

  االنقطاع) بوده، در موضع فصل قرار دارند.ق تباین تام (کمالیمصاد
قاعـده   »انت المفزع للملمات«و  »الیندفع منها الّا ما دفعت«) همچنین میان دو جمله 3

الیندفغ منها الّا مـا  « ي دوملهاند زیرا جمرو بر یکدیگر عطف نشدهفصل جاري است از این
است بنابراین دو جمله با  »انت المفزع للملمات«به منزله توضیح و تبیین جمله اول  »دفعت
شـود، دو   خود عطف نمی سدیگر اتحاد و امتزاج معنایی دارند و از آنجا که شیء بر نفیک

  اند.جمله از باب کمال اتصال به یکدیگر بر هم عطف نشده
  

  دیق وصلب) مصا
هاي دعاي هفتم به دلیل اتحاد در خبر یا انشاء، در موضـع  که گفته شد بیشتر گزاره همانطور

  گردد.کار رفته در دعاي یاد شده ذکر می وصل قرار دارند. اینک دو نمونه از مواضع وصل به
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بت بلطفک االسباب«ي گزاره -1 عطف شـده  »ذلّت لقدرتک الصعاب«ي برگزاره »تسب 
اند و میانشان مناسبت کامل وجود دارد لذا براسـاس قاعـده   یرا هر دو گزاره خبرياست، ز

  اند.وصل بر یکدیگر عطف شده
ـی سـلطانَ الهـم     «ي بـر گـزاره   »اَنلنی حسن النظر فیما شکوت«ي گزاره -2 ـر عنّ کسا
عطف شده است، زیرا هر دو انشائی هستند و میانشان مناسبت کامل وجـود دارد.   »بحولک

 اند.  ذا بر اساس قانون وصل بر یکدیگر عطف شدهل

  
  . مصادیق علم بیان در دعاي هفتم 2

هاي گوناگون براسـاس  اي از علوم بالغت با کار ویژه ارائه پیام به شیوهعلم بیان شاخه
باشـد. بیـان در لغـت بـه     مقتضاي حال است موضوعات این دانش تشبیه، مجاز و کنایه می

و در اصطالح علم بالغت یکی از سه شاخه بالغت است کـه در   معناي روشنی و آشکاري
شـود.  هاي مختلف بحث مـی ها و شکلي بیان مطلب و مقصودي واحد، به گونهآن از شیوه

هـاي گونـاگونی   اي براي بیان مقصود خود، با کمک نیروي خیال شکلهر شاعر یا نویسنده
شود. بنـابراین  وان صور خیال (تصویر) یاد میعني آنها بهبرد که از همه کار میاز بیان را به

هـا اسـت.   ي آنهـاي مختلـف ارائـه   ي تصـویر و شـکل  فن بیان در حقیقت بحث دربـاره 
) در دعاي هفتم از صحیفه تشبیه بکار نرفتـه اسـت لـیکن چنـد سـاختار      61، (میرصادقی

  گیرد.ي کنایی دارد که ذیالً مورد بررسی قرار میاستعاري و یک گزاره
  

  استعاره .2-1
ي ي مشـابهت و قرینـه  استعاره یکی از اقسام مجاز لغوي است که در آن لفظ به عالقـه 

ي از معناي اصلی در غیرمعناي موضوع له (وضعی و حقیقی) به کار گرفتـه  مانعه یا صارفه
) بنابراین استعاره همانگونه که عبدالقاهر جرجانی به آن اشاره نمـوده  242، شود (مراغیمی
). با این تفاوت که در تشبیه همواره تفاوت 63، ژرف ساختی تشبیهی دارد (جرجانی، است
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قریب «شود. زیرا تشبیه و دوگانگی طرفین تشبیه در کنار شباهت آن دو به ذهن متبادر می
ن وجوهم و بعید ن وجهاست لیکن در استعاره با دعوي اتحاد و این همـانی تنهـا یـک     »م

تر از تشـبیه  رو تصویر در استعاره بسیار قويب مجاز وجود دارد. از اینطرف تشبیه در قال
ي رمز زیبایی استعاره، ارسطو انجام داده است وي دلیل ترین بررسی را دربارهاست. دیرینه

دانسـته اسـت و براسـاس همـین دیـدگاه      این زیبایی را ابهام و پیچیدگی حاصل از آن می
ي انـد اروپاییـان نیـز دربـاره    یل زیبایی اسـتعاره پرداختـه  دانشمندان اسالمی به تشریح دال

هـاي گونـاگونی را بـه ثبـت     اند و نظریـه هایی درازدامن نموده استعاره و کارکرد آن کاوش
شـناختی و  گفتاري، دیـدگاه اند. نظریه تعاملی استعاره، دیدگاه کاربردگرا، نظریه کنشرسانده

ردهاي جدید اروپاییان در زمینه کارکرد اسـتعاره  هاي غیرشناختی از جمله دستاو نیز نظریه
هـاي موجـود در   اینـک اسـتعاره   1باشد که در جاي خود مورد بررسی قرارگرفته است.می

  گیرد.دعاي هفتم صحیفه سجادیه مورد تحلیل قرار می
  

  یا من تُحلُّ بِه عقَد المکاره -
  »شود.ها به دست تو گشوده میاي آنکه گره دشواري«ترجمه: 
د«ي ي مانعهاالشاره به قرینهدر عبارت فوق »المکاره«ي واژه قَ از معناي موضوع له  »ع

(اصلی و حقیقی) خارج و به عالقـه مشـابهت مجـاز اسـتعاري و از نـوع اسـتعاره مکنیـه        
د«ي عنوان لفظ مستعار به قرینهها بهبه معناي ناخوشایندي »مکاره«باشد. زیرا  می قَ بـه   »ع

مورد آن صادق است تشبیه شده است. این ساختار اسـتعاري  طناب که گره در چیزي مانند
از قرآن کریم اسـت کـه در    »ْحَمةِ ّواخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَ«سوره اسراء  24ي نظیر آیه

ناح به موجود داراي بال تشـبیه شـده اسـت.     آن استعاره مکنیه بکار رفته و ذُلّ به قرینه ج
باشد. همانطور که ژرف می »المکاره کالحبل«ساخت تشبیهی عبارت صحیفه سجادیه ژرف 

                                                                                                                                        
ورکـی، محمـود   اسداهللا زنگویی، بختیار شعبانی »ها و کارکردهاي آن در تعلیم و تربیتاستعاره، مفهوم، نظریه« . نکـ :1

  .1389فتوحی، جهانگیر مسعودي. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دوره یازدهم تابستان 
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ـد «است. البته باید دانست که  »الذُلُّ کالطائر«ي یاد شده ساخت تشبیهی آیه قَ معنـاي  بـه  »ع
 »جنـاح «امري خیالی است. همانگونـه کـه    »مکاره«ي استعاري براي ها در این اضافهگره

د«توان در مري خیالی است بر همین پایه مییعنی بال براي ذُلّ ا قَ ي تخییلیـه   نیز استعاره »ع
توان به آن در عالم واقع وجود عینی و خارجی ندارد و نمی »مستعارله«را جاري نمود زیرا 

ـی مـی    ) 245شـود (فاضـلی،   اشاره حسی و عقلی نمود و تنها در عالم وهم و خیـال متجلّ
د المکاره«ي مانند ي تعابیرشایان ذکر است درباره قَ و  »آذان العقـول «و  »جناح الذُلّ«و  »ع

ه« و تعابیري از این دست میان دانشمندان علوم بالغی ماننـد   »افواه المنایا«و  »مخالب المنی
سکاکی، جرجانی و دیگر محققان از جمله متفکران پیش از سکاکی اخـتالف نظـر وجـود    

، صـص  فاضـلی نکــ :  بالغت جلوه نموده اسـت ( دارد که در قالب چهار دیدگاه در تاریخ 
ي مـورد  خان مدنی شارح صحیفه سجادیه با رویکرد بالغـی گـزاره  ). سید علی251-246

ي اسـتعاره  »و هذا هو التخییل لتخییل اَنَّ المشبه من جـنس المشـبه بـه   «بحث را با عبارت 
  ) . 2/310تخییلیه قلمداد نموده است (مدنی، 

  
  أُ به حد  الشّدائدو یا من یفثَ _

ند میواي آنکه تیزي تیغ سختی«ترجمه:    »گردد.ها بوسیله تو کُ
عقد «الذکر از دعاي هفتم صحیفه سجادیه همانند در عبارت فوق »حد الشدائد«ترکیب 
عنوان لفظ مستعار به »الشدائد«توان در ي پیشین است. بدین معنی که میدر گزاره »المکاره

د«ي ي مانعهي قرینهوسیلهبهت و بهبه عالقه مشا ي ي مکنیـه و در واژه استعاره »ح» ـد ح «
د«ي تخییلیه را جاري نمود. با این توضیح که اگر استعاره ـداً و     »ح ح ـد ح ی ـد را مصدر ح

ذا غَضب (ابن به معناي غضب کردن بگیریم، امام شدائد را با ذکـر  1/353اثیر، حدةً علیه ا (
د«آن یعنی الزم  به انسان غضبناك تشبیه نموده است و اگر  »ح»د ح«  ـد را مصدر ح   ـد ح ی

داً (ابن به معناي تیز کردن فرض کنیم، امام شدائد را با ذکر الزم آن یعنـی  3/79منظور، ح  (
»د ـأُ «به شمشیر تشبیه نموده است. شایان ذکر است فعـل مجهـول    »ح فثَ کـه در معنـاي    »ی
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-ضب به کار میحسی براي کاستن از جوشش دیگ و در معناي غیر حسی براي کاهش غ

  عنوان عنصر سازگار (مالئم) با مشبه به، مفید ترشیح است.) به10/183منظور رود (ابن
  

- الصعاب کقُدرتذَلّت ل  
  »گردد.ها به قدرت تدبیر تو رام میمرکب چموش دشواري«ترجمه: 

ـت «ي فعـل  ي مورد بحـث بـه قرینـه   در گزاره» الصعاب«ي واژه ي مشـابهت  و عالقـه  »ذَلّ
باشـد. حـال   یعنی امور دشوار لفظ مستعار براي مشبه می »الصعاب«ي مکنیه است؛ زیرا  استعاره

بـه آن  به معناي خوار شدن بگیریم، مشبه ذَاللَۀو  ذلّۀعنوان قرینه از مصدر ذُلّ و را به »ذَلّت«اگر 
ـاً بـه معنـاي رام شـدن       »ذَلّت«سان ذلیل و خوار خواهد بود و اگر فعل ان را از مصـدر ذُالً و ذلّ

هو الَّذي جعـلَ  «از سوره ملک  15ي به آن حیوان رام خواهد بود. کما اینکه در آیهبگیریم، مشبه
تشبیه شـده   »ذَلُول«به حیوان رام  »مناکب«زمین به قرینه  »لَکُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا فی منَاکبِها

استعار تبعیه را جـاري نمـود.    »ذلّت«توان به یک اعتبار در فعل است. همچنین در این گزاره می
  در مقام قرینه و استعاره تبعیه از نوع مصرّحه خواهد بود. »صعاب«در این صورت 

  
االَسباب کبت بِلُطفو تَسب  

 شود. تو سبب ساز میي اسباب به لطف  ترجمه: و رشته

می باشد و آن هر چیزي است که انسان بـا   "سبب"جمع  "اسباب"شناسی  از نظر زبان
یابد. زبان شناسان در اصل وضـع آن را بـه    دستاویز قرار دادن آن به مقصود خود دست می
بل یعنی طناب می دانند که به واسطه منظور،  ود (ابنش ي آن از چاه آب برداشت می معناي ح

بب"). 6/139 سباب"و  "س به صورت مفرد و جمع به معناي طناب در قرآن کریم به کار  "اَ
فَلْیمدد بِسـببٍ  ةِ منْ کَانَ یظُنُّ أَنْ لَنْ ینْصرَه اللَّه فی الدّنْیا والْآخرَ«رفته است. به عنوان نمونه 

اءّمـ  «) و 15 ،(الحج »إِلَى الس ّالس ـک م ملْ ه م لَ ـا    أَ مه نَ ی ـا ب م ضِ ور ـأَ ـوا ماوات والْ قُ رْتَ ی ـی  فَلْ ف 
بابِ س أَ   .)10، (ص »الْ
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در گزاره ي مجاز لغوي از نوع استعاره ي مصرحه است. با ایـن توضـیح    "االسباب"ي  واژه
وللَّـه جنُـود   «که موجودات این عالم که به تصریح قرآن کریم بـه منزلـه ي سـربازان خداوندنـد     

ّضِ السالْأَرو اتاوکَانَمو ا اللَّهیملا عیمکه از ر   4، (الفتح »حعـدلـل مهگـذر لطـف   ) به عنـوان ع
ـی کـه     ي اشراقی و غیبی حق تعالی، منشأ اثر می خداوند یعنی همان افاضه گردند و در نظـام علّ

گفت در گـزاره بـاال   توان  شوند. بنابراین می ان از نظر عقلی بر آن استوار است، اثر بخش میجه
  تعبیر شده است. "اسباب"ي مصرحه به  آن علَل معده در قالب استعارهاز 
  
  و جري بِقدرتک القضاء -

  »گردد.و رود سیال قضاء با نیروي تو روان می«ترجمه: 
ري«ي ي مانعهي قرینهواسطهبه »القضاء«ي واژه در عبارت فوق از معناي موضـوع   »ج

ـه را شـکل داده اسـت    هي مشـابهت، اسـتعار  ود خـارج و بـه عالقـه   له (حقیقی) خ ي مکنی
ـري «به معنی آب که فعل  »الماء«به  »القضاء«صورت که  بدین بـا آن سـازگاري دارد،    »ج

ترین قالب حسـی، یکـی از مهمتـرین معـانی عقلـی      تشبیه شده است تا با زیباترین و کوتاه
  .(تحقق قضاء الهی) را به مخاطب منتقل کند

  
  و قد نَزَلَ بی یا رب ما قد تکأدنی ثقلُه و اَلَم بی ما قَد بهظَنی حملُه-

: پروردگارا بالیی بر سرم آوار شد که سنگینی آن مرا به دشـواري افکنـد و نیـز    ترجمه
 گرفتاریی گریبانگیرم شد که بار آن مرا به ستوه آورد

قل و حمل"ي  دو واژه تکأد"اي نقش فاعل براي دو فعل در عبارت یاد شده با ایف "ث" 
ه"و  باشند. بـدین معنـی کـه     مفید استعاره مصرحه می، در مقام مجاز لغوي قرار گرفته "ظب
قل"،  %سجاد ماما مل"و  "ث بـراي شـدائد و    ا کـه در اجسـام کـارکرد حقیقـی دارد    ر "ح ،

قـل و  «یعنـی   ) و از آنجا که لفـظ مسـتعار  2/315، ها استعاره نموده است (مدنی گرفتاري ث
باشند و نیز با توجه به اینکه هر اسـتعاره بـه لحـاظ     در عبارت فوق مستعار منه می» حمل

حه است. ژرف ساختی به تشبیه باز می   گردد، استعاره در عبارت مورد بحث از نوع مصرّ
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  وافتح لی یا رب باب الفرج بطولک -
رفت از مشکالت را بـه روي  پروردگارا با قدرت خویش، درِ گشایش و برون «ترجمه: 

  »من بگشا.
رَج«ي در عبارت یاد شده واژه -که از لوازم مشبه »باب«ي ي قرینه مانعهبه واسطه »الفَ

ي مکنیـه را  به، است از معناي موضوع لـه خـود خـارج و بـه عالقـه مشـابهت، اسـتعاره       
ازم آن اسـت،  از لو »باب«که  »الدار«به  »الفرج«بندي نموده است، بدین صورت که  صورت

ي تخییلیه را جـاري نمـود   توان استعارهنیز می »باب«ي تشبیه شده است. همچنین در واژه
فتح«باره سخنی به میان آمده است. همچنین فعل چنانکه پیشتر نیز در این دار«کـه بـا    »ا« 

  ).  2/316، ستعاره مکنیه شده است (مدنیتناسب و تالئم دارد، موجب ترشیح ا
ر  - اکسم بحولکو لطانَ الهعنّی س  

  ، با توانایی خویش درهم شکن.ترجمه: و چیرگی اندوه را بر من
مجاز لغـوي و   »سلطان«ي  به قرینه مانعه »سلطان الهم«در ترکیب اضافی  »الهم«ي  واژه

کسر«باشد فعل  باشد تخییلیه می ي مکنیه تخییلیه می از نوع استعاره باشد.  مفید ترشیح می »ا
  )  2/317 ،(مدنی
  

- ألتنع فیما سة الصالوقنی حو اَذ  
  »هایم، به من بچشان.و شیرینی کردار زیبایت را در مورد خواسته«ترجمه: 

بـه  که از لوازم مشـبه  »ةحالو«ي ي مانعهي قرینهواسطهبه »الصنع«در عبارت فوق واژه 
ي مکنیـه را شـکل داده   له خود خارج و به عالقه مشابهت، استعارهاست، از معناي موضوع
یعنی فعل حق تعالی به چیزي مانند عسل که داراي حـالوة   »الصنع«است. بدین صورت که 

ي تخییلیـه را  تـوان اسـتعاره  نیز مـی  »ةحالو«است، تشبیه شده است. عالوه براین در واژه 
ذقنی«جاري نمود. همچنین فعل  کنیه به تناسب دارد، موجب ترشیح استعاره مکه با مشبه »اَ

  گردیده است.
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  وهب لی من لدنک رحمۀً و فرجاً هنیئاً   -
ناپذیر ربوبیت خویش، رحمت و گشایشـی گـوارا بـه مـن     ي پایانو از خزانه«ترجمه: 
  »ارزانی دار.

 »فرجـاً «االشاره صـفت بـراي   ي فوقدر گزاره »هنیئا«ي شود واژهچنانکه مالحظه می
عنوان صفت مشبهه بر وزن فعیل را به »هنیئی«ي باشد. این در حالی است که عرب واژه می

فَإِنْ طبنَ لَکُـم عـنْ   «نساء ال 4 هبرد. همانطور که در آیو به معناي گوارا براي غذا به کار می
تُم کُلُوا واشْرَبوا هنیئًـا بِمـا أَسـلَفْ   « الحاقهسوره  24و آیه ، »شَیء منْه نَفْسا فَکُلُوه هنیئًا مرِیئًا

بـر همـین    »کُلُوا واشْرَبوا هنیئًا بِما کُنْـتُم تَعملُـونَ  « طورسوره  19آیه و  »لِيَـةِ الَْخافی الْأَیّامِ 
رَج«توان در واژه معنی داللت دارد. بنابراین می اسـتعاره مکنیـه را    »هنیئـاً «ي به قرینـه  »فَ
رَج«جاري نمود بدین صورت که    .به غذا تشبیه شده است »فَ

العابـدین  شود که امام زیـن کار رفته در دعاي هفتم دانسته میهاي بهبا دقت در استعاره
هایی از هنر عرضه تر در قالبهاي دعایی را به زیبایی هرچه تمامبا معرفتی و حیانی آموزه

نموده است تا با مقتضاي حال که شرط کافی بالغت است مطابقـت نمایـد. تعـابیري ماننـد     
د الم« قَ الشدائد«، »کارهع د ي دربردارنده »فرجاً هنیئاً«و » الصنع ةحالو«، »باب الفرج«، »ح

ویژه آنکه دو تعبیر استعاري نخست در تصاویري جمال شناسانه، ژرف و شورانگیز است. به
ي بعـدي در فـراز میـانی    ي نامالیمات و سه تعبیر استعارهدهندهمطلع دعا بیانگر تأثیر آزار

ي امید و گشایش است. عالوه بـر ایـن اسـتفاده از تعبیـر     عرض حاجت نشانهدعا در اوج 
دارد در ترکیـب  ) 88ل، نمـ ال( »صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَنَ کُـلَّ شَـیء  «ي صنع که تلمیح به کریمه

هی را به راحتی بـه ذهـن متبـادر    شیرینی گشایش ال »فرجاً هنیئا«در کنار  »حالوه الصنع«
  بیانگر تطابق سخن با مقتضاي حال است.ند که خود ک می

  
 .کنایه2-2

هاي دانش بیان است که متکلم با ترك تصریح موجـب رسـایی هـر    کنایه یکی از مقوله
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، اند. (سـیوطی بلغ از تصریح دانستهرو کنایه را ااین از .گرددچه بیشتر سخن و تأثیر آن می
ه تنها دو گزارة) در دعاي هفتم از صحیفه161 کنایی وجود دارد.   ي سجادی  
سنَ النظرِ فیما شکوت«ي  گزاره -1 لنی حاسـت کـه در آن امـام ترکیـب اضـافی       »و اَن

سن النظر« حـق تعـالی را    برد و از آن کمال توجـه  کار می را به عنوان کنایه از صفت به »ح
 )2/317، کند (مدنی اراده می

ي روحی حاصل از مشـکالت  امام در فراز  پایانی دعاء در راستاي ترسیم فشارها -2
زَلَ بی یا رب ذرعاً« کند:با خداوند، چنین رازگویی می قت لما نَ هري در تهـذیب  از »فقد ض 

شـود و اصـل آن از   براي بیان تاب و توان اسـتفاده مـی   »ذرع«ي از واژه«نویسد: اللغه می
ذرع بیده« پهناي گـامش دراز   گرفته شده است. یعنی شتر در حرکت دستش را به »البعیرُ ی
ضـیق  «شود و لذا کند و اگر بر آن بیش از توانش بار کنند از میزان کشیدن آن کاسته میمی

) عبـارت کنـایی مـورد    2/316(ازهـري،   »شـود. بر اندکی طاقت و توان اطالق می »الذرع
الحسـین کـه   بـن بحث، کنایه از صفت یعنی کنایه از ناتوانی است. شایان ذکر است امام علی

ي هـود  از سـوره  77ي ي یاد شده را از کریمهباشد گزارهخود صورت عینی قرآن کریم می
  . اقتباس نموده است »... و ضاق بهم ذرعاً«

 
  مصادیق علم بدیع در دعاي هفتم -3

دار تزیین کالم بلیغ و مطابق باشد. این دانش عهدهسومین شاخه از علم بالغت، بدیع می
). بنابر این در 263هاي لفظی و معنوي است (الجارم و امین، آرایهبا مقتضاي حال در قالب 

العلمـاء  اصطالح اهل ادب، بالغت کالم شرط کارایی علم بدیع است وگرنه به تعبیر شـمس 
ي زرین بر گداي عور است یا وسمه بر ابـروي کـور. (گرگـانی،    گرگانی چون طوق و یاره

و ممتاز است زیرا کالمی بلیغ و دور از تصـنع و  نظر نیز زیبا ) دعاي هفتم صحیفه از این23
سـازي  پردازي و سجع و قافیهسخن از عبارت«زاده آملی تکلف است. به تعبیر عالمه حسن

نیست بلکه سخن در فصاحت و بالغت تعبیر است بلکه کالم در بیان حقایق دار هسـتی بـا   
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ر معنا در زیباترین و  رج د رج صدف عبارت کـه  بهترین تعبیرات عربی مبین و د رساترین د
نوابغ دهر و افراد یک فن در فنون علوم، در فهم آن دست تضرّع و ابتهال به سوي ملکـوت  

هاي موجود در دعاي هفـتم  ) اینک آرایه16زاده آملی، (حسن »باشد کنند، میعالم دراز می
  .شودمتناسب با گنجایی مقاله به بحث نهاده می

  
  هاي لفظیالف) آرایه

  جناس لفظی .3-1

جناس لفظی به معناي تشابه دو لفظ در نطق و اخـتالف آن دو در معنـی اسـت کـه بـه دو      
شود؛ لیکن دو نمونه از جنـاس  در دعاي هفتم جناس تام دیده نمی. آیدتام میصورت تام و غیر

 بـا  »طولـک و حولـک  « هاي و نیز واژه »مهمات و ملّمات«هاي واژه .تام در آن وجود داردغیر
ي جنـاس اشـتقاق نیـز     ن ذکر است دعاي هفتم در بردارنـده شایا .یکدیگر جناس مضارع دارند

، عبـارت اسـت از آنکـه    انـد  نیز یـاد نمـوده   "اقتضاب"باشد. این نوع از جناس که از آن به  می
و  ) سـکاکی 3/507، م و نیز از یک ریشه باشـند (زرکشـی  حروف دو کلمه، متجانس و شبیه ه

) لـیکن سـیوطی آن را   542) و (قزوینـی،  430 دانند (سکاکی، ق به جناس میقزوینی آن را ملح
ال «و  »و تسـببت بلطفـک االسـباب   «) عبارات 3/312، کند (سیوطی اي مستقل قلمداد می هآرای

و ال فاتح لما اَغلقـت و ال مغلـق لمـا    «و  »یندفع منها اال ما دفعت و ال ینکشف منها الّا ما کشفت
  ي جناس اشتقاق است. م در بردارندهاز دعاي هفت» فتحت
  

  سجع .3-2

باشد که به سه نوع هاي پایانی دو گزاره در حرف آخر میآهنگی و توافق واژهسجع هم
ف و مرصع و متوازي تقسیم می و  »الصعاب« هاي در دعاي مورد بحث میان واژه .گرددمطرّ

سب« يدر دو گزاره »االسباب« قدرتک الصعاب و تَ ک االسبابذلّت لو نیـز میـان    »بت بِلُطف
جري بقدرتک القضاء و مضَت علـی ارادتـک   «ي در دو گزاره »القضاء و االشیاء«هاي واژه
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ف نهفته است »االشیاء انـت المـدعو للمهمـات و انـت المفـزع فـی       «هاي گزاره. سجع مطرّ
نیز مصـداق سـجع    »ال یندفع منها الّا ما دفعت و ال ینکشف منها الّا ما کشفت«و  »الملمات
شیتک دون قولک مـوتمره و بارادتـک دون   «هاي همچنین در گزاره. باشدمرصع می فهی بم

 »افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بحولک« و نیز »نهیک منزجره
ذقنی حالوه الصنع فیمـا سـألت  «و نیز  سـجع متـوازي    »وانلنی حسن النظر فیما شکوت و اَ

  . وجود دارد
 

 . اقتباس3-3

ي شعر و نثر اقتباس نـام  اي از قرآن کریم و یا احادیث در پیکرهگنجاندن غیرصریح آیه
برگرفتـه از   »وهب لی من لدنک رحمه«ي دارد. این تجربه بدیعی در دعاي هفتم در گزاره

 77ي گرفته از آیـه بر »ًفقد ضقت لما نزلَ بی یارب ذرعا«ي عمران و نیز گزارهآل 8ي آیه
  .با اندکی تصرف وجود دارد »و ضأقً بِهم ذَرعاً... «ي هود سوره
  

   هاي معنويب) آرایه
  طباق .3-4

طباق جمع میان دو لفظ است که با یکدیگر تقابل معنایی دارند و به صـورت ایجـابی و   
ال ینـدفع  «هاي در گزاره. آیدسلبی و نیز در قالب دو اسم، دو فعل، دو حرف یا متفاوت می

ال «هـاي  طباق سـلبی و در گـزاره   »کشفتال ینکشف منها الّا ما «و نیز  »منها الّا ما دفعت
غلقت ـرت   «و  »و المغلق لمـا فتحـت  «و  »فاتح لما اَ ـرَ لمـا عس ال ناصـر لمـن   «و  »ال میس

  طباق ایجابی نهفته است. »خذلت
  

  مقالهنتایج 
نامـه زنـدگی سـالکان کـوي     عنوان درسهگفته، صحیفه سجادیه ببراساس مطالب پیش

پویـان راه کمـال، متنـی سرشـار از حکمـت و بالغـت اسـت        عشق و موسیقی کـاروان ره 
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  37///  هاي بالغت و زیبایی در دعاي هفتم صحیفه سجادیه جلوه

گیري از معیارهاي دانش بالغـت  شناسی و با بهرهپژوهشگر در این مقاله با رویکرد زیبایی
ها دازش دادهدعاي هفتم از  این کتاب گرانسنگ را مورد بازکاوي قرار داده و از رهگذر پر

  به نتایج زیر دست یافته است:
ي روش هاي بالغی به کار رفته دراین دعا مطابق بـا مقتضـاي حـال اسـت از     . همه1
 .گیردآن انس می رو خواننده آن را از زبان خود تلقی نموده، به راحتی با این

از علم  ي مصادیق زیباییي سجادیه با وجود ایجاز دربردارنده. دعاي هفتم ازصحیفه2
 .معانی مانند اسلوب ندا، روش هاي قصر وفصل و وصل است

ي مـؤثر صـورخیال در ایـن دعـاي     عنوان شناسهي مکنیه به. استعاره به ویژه استعاره3
 .کوتاه از بسامد قابل توجهی برخورداراست

جذابیت و شورانگیزي دعا افزوده  هاي بدیعی برعنوان آرایه. سجع وجناس و طباق به4
 .است
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