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 .چرخند یعنی توحید می ی سطوح فوق حول محور کلی دعا همهنیز توجه داشته است و
 

  شناسی کامام سجاد)ع(، ابوحمزه ثمالی، دعا، سب :کلیدی های واژه
 

                                                           
 enamdari@yahoo.com،  ، کرمانشاهدانشگاه پیام نوراستادیار * 

 کرمانشاه،استادیار دانشگاه پیام نور ، akbar463@yahoo.com  

  ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاهa.mirzay22@yahoo.com 

 12/22/2931پذیرش:                   21/8/2931اصالحات:                     21/6/2931دریافت: 

mailto:a.mirzay22@yahoo.com


 1314پاییز و زمستان، 5وم، شمارهسدوفصلنامه االهیات قرآنی سال /    111

 
 مقدمه

شناسهی بهه    زبان های های اخیر، جایگاه نتست را میان پژوهو در سال شناسی دانو سبک

چهه کهه بررسهی شهده      اختصا  داده ودر کانون توجه پژوهشگران ارار گرفته است. اما آنخود 

کنهد.   نیهاز نمهی   ی آن بی ما را از ورود به فضای گسترده ونهفته رسد و چنان ناچیز به نظر می هم

ی تمهام عبهادات    نقل شده از معصومین)ع( به عنوان مظههر ونماینهده   مجموعه دعاهای مأثوره و

عیار توحید وخداشناسی، همواره در کانون توجه ادیبان وپژوهشگران بوده است. در ودرس تمام 

شأن ومقامی  ،جا که دارای ادب نیایو است این میان دعای ابوحمزه ثمالی به لحاظ ادبی، از آن

ویهژه ومنحصهر بهه خهود دارد واز زیبهاترین متههون ادبهی مهذهبی اسهت کهه تهاکنون از لحههاظ           

تنهها از حیهث معنهی     کالمی آن مورد تحلیل ودات ارار نگرفتهه اسهت و  واسلوب  شناسی سبک

 اش شرح وتفسیر شده است.  ومبانی اعتقادی وظرایف عرفانی

این پژوهو کوششی در راستای بررسهی متتصهات سهبکی دعهای ابهوحمزه ثمهالی اسهت.        

رد به تحلیهل  ای عمیو دا شناسی رابطه نگارندگان بر آنند که با تکیه بر دانو بالغت که با سبک

وبررسی دعای مزبور بپردازند. برای رسیدن به این منظور از روش رایج در تحقیقات ادبی؛ یعنی 

وروش کار بدین  ای بهره برده واساس تحقیقات به طور عمده متن دعا بوده است. روش کتابتانه

ر بهه  طور متتصه  شناسی ارایه گردد سپس به صورت است که ابتدا کلیاتی راجع به سبک وسبک

یعنی آوایی، نحهوی ومعنهایی    شناسی سبک معرفی دعای مذکور پرداخته واین دعا در سه سطح

تحلیل شود. در سطح آوایی، به بررسی موسیقی لفظی ناشهی از کهاربرد صهنایع ادبهی از ابیهل:      

ههایی   سجع، جناس، تکرار در سطح حروف وکلمات وموسیقی معنهوی حاصهل از کهاربرد آرایهه    

در سطح نحوی، عناصر نحوی بارز در متن که بهه   شود. لنظیر، طباق پرداخته میمانند: مراعات ا

شهود؛ عناصهر مربهوط بهه      ی ارتباط واتصال با محور مرکزی دعاست، بررسی می کننده نوعی بیان

در سطح معنهایی،   واسم  مورد توجه است. نهی، استفهام ساختار جمالت، ساختار انشایی، امر و

ای از  شود. در این سطح به تحلیل تصاویر وعناصهر بالغهی برجسهته    می مباحث علم بیان بررسی

به تناسبات لفظهی ومعنهایی کهه انسهجام ایهن       و شود. ابیل: تشبیه، مجاز واستعاره پرداخته می

شود نیهز   به تبع آن، با محور مرکزی دعا یعنی توحید یادآور می ساختار را با ساختارهای دیگر و

 خواهیم پرداخت.

بسیاری است، امام سجاد)ع( ضمن راز   ی ابوحمزه ثمالی که شامل مضامین عارفانهدر دعای 

ترین معارف بشری وپربارترین فضایل انسانی را با بیانی سهلیس وروان، بهدون تکلهف     ونیاز، عالی

ای که  های گسترده رغم پژوهو دهد. وعلی وتصنع در اختیار طالبان وعاشقان آن معارف ارار می
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کنهون   اعتقادی، معانی ارآنی وظرایف عرفانی این دعای ارزشمند صورت گرفته، تا از نظر مبانی

جملهه   از شناسی واسلوب کالمهی آن مهورد تحلیهل وداهت اهرار نگرفتهه اسهت.        از لحاظ سبک

مبهانی ارآنهی دعهای    »هایی تحت عنوان:  نامه هایی که در این زمینه صورت گرفته: پایان پژوهو

بررسی مضامین ارآنهی در دعهای   »اطمه کوهنجانی از دانشگاه شیراز،ی ف نوشته« ابوحمزه ثمالی

بهدیع در دعهای ابهوحمزه    »و ی مریم سلیمانی میمند از دانشهگاه تههران   نوشته« ابوحمزه ثمالی

چنین مقهاتتی در   ی مهناز ااسمی ازدانشگاه آزاد واحد همدان؛ وهم نوشته« ثمالی ودعای صباح

ههای:   دو مقالهه از مهریم سهلیمانی میمنهد، بها عنهوان       ه:این زمینه نگارش شهده اسهت از جمله   

بررسهی فضهایل   » ، و94و9۳شهماره  4913مجله آیهین  «پژوهشی در باب دعای ابوحمزه ثمالی»

ی دیگری اثر عبداهلل رضاداد  ،ومقاله۸1شماره4913مجله بینات « ارآنی در دعای ابوحمزه ثمالی

ها  چه در این پژوهو  آن و ۸1شماره 49۳3 مجله گلستان ارآن« دعای ابوحمزه ثمالی»عنوان با

ی دعای ابوحمزه ثمالی است. لذا در این تحقیو سعی  شناسانه بدان پرداخته نشده، تحلیل سبک

 آوایی، نحوی ومعنایی بررسی وتحلیل شود.  :برآن است که این دعای ارزشمند در سه سطح

 

 شناسی ـ مفهوم سبک وسبک2
شناسان بوده است. سهبک   موضوعات پرمنااشه در میان سبکمفهوم سبک از دیرباز یکی از 

تر به معنی شیوه، روش ومنشهی اسهت کهه ههر کهس در کهار، رفتهار         بیو ،در تعریف عام وکلی
وگفتار خود آگاهانه یا ناخودآگاه دارد. اما عالوه بر این مفهوم عام وگسترده، در مورد سهبک بهه   

ی سبک مصدر ثالثی مجرد عربی است بهه معنهی    واژه»طور خا  نیز نظریاتی ارایه شده است 
ی زر ونقهره گداختهه    بهه معنهی پهاره   « سبیکة»گداختن وریتتن واالب گیری کردن زر ونقره و

 (45:491۳غالمرضایی، «)واالب گیری شده مشتو از آن است
مترادف سبک بهه کهار   « طرز، اسلوب، روش، سیاق ونمط»وعربی تعبیرهای ی در ادب فارس
اسلوب همان ردیفی از درختان خرماست، ههر راههی کهه    »لسان العرب آمده است:  رفته اند. در
ابهن  «)چنین فن وهنر وراهی که در پیو گرفته شود دار باشد، راه، شیوه وسبک هم ممتد وادامه
تهرین   کامهل « اتسلوب        علم»طبو نظر صالح فضل در کتاب «( سبک»:ذیل ماده ق41۳5منظور،

بهدان اشهاره کهرده    « المقدمهه »خلدون در کتهاب   سبک آن است که ابنتعریف اصطالحی برای 
شهوند وبهه نظهم     ها بر محهور آن در ههم تنیهده مهی     سبک همان روشی است که ترکیب»است: 
(بهار در تعریف سبک 31م: 4311فضل،«) .شود آیند ویا االبی که ترکیب در آن ریتته می درمی
ی  وبیان افکار به وسیله ست از روش خا  ادراکسبک در اصطالح ادبیات عبارت ا»گوید: نو می

ی خا  خود را از لحاظ  ترکیب کلمات وانتتاب الفاظ وطرز تعبیر. سبک به یک اثر ادبی وجهه
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ی خویو وابسته به طرز تفکهر گوینهده یها نویسهنده      کند وآن نیز به نوبه صورت ومعنی القاء می

 (41:49۸3بهار«).باشد ی حقیقت می درباره
شناسهی   شناسی علمی بسیار گسترده است ودارای رویکردهای بسیاری از ابیل: سبک سبک
کهه هرکهدام از رویکردههای     ؛گرا، ساختارگرا و... اسهت  ای، کاربردی گفتمانی، نقو تکوینی، تیه

شناسی سهاختارگرا کهه    اما رویکرد سبک کند. خا  بررسی می ای مذکور، متون ادبی را از زاویه
های  ساختارگرایان ارن بیستم اسهت وبهر ایهن اصهل      ژوهو است، متأثر از دیدگاهمدنظر این پ

ههای   های متنی مجموعاً در نظامی پویا واز رهگذر ارتباط وسازه بنیان نهاده شده که عناصر زبانی
نگرد  چون چیزی سربسته می شناسی اثر را هم متقابل با هم باید بررسی شوند. این اسم از سبک

خواند. در این روش گرچه جنبه معنهایی   های آن فرا می را به بررسی درونی سازهشناس  سبک و
سهاختارگرا   شناسی اثر مورد توجه است، معنا، محتوا وتفسیر، اموری فرعی هستند وهدف سبک

آن است که از شکل وساخت به معنای پیام برسد. در تحلیل ساختارگرا، باید عناصر جزیی را بها  
ی  تردرحهوزه  شناسهی سهاختارگرا بهیو    سهبک »ا کهل نظهام بررسهی کهرد؛     یکدیگر ودر پیوند به 

 گرا است که بر نقو زبان )صهنایع بهدیعی   شناسی نقو تر سبک شناسی است وشکل کامل زبان

 (494:49۳1)شمیسا،« وصور خیال( تکیه دارد
هاسهت   شناختی سهازه  های سبک شناس ساختارگرا، تعیین تناسب ی سبک وظیفه ترین مهم»
توان میهان آواهها،    ی فهرستی از مصالح موجود در متن. او در پی آن است که چگونه می نه تهیه

های ساختاری یافهت واز دل آن سهاختارها    ها، تناسب های نحوی جمله واژگان، ترکیبات وساخت
 (41۸:4932فتوحی،«)های سبکی اثر را شناسایی کرد وتناسبات ویژگی

 

 ـ معرفی دعای ابوحمزه ثمالی1
دعا ومناجات برای امام سجاد)ع( یک استراتژی برای نگهداری اسالم وحو وافشای  ی مساله

طهور کلهی اصهول     ی اطههار وبهه   باطل بود وامام)ع( در دعاهایو با توصیف خدا وپیامبران وائمه

هها   کهه اتن بعهد از اهرن    طوری جای گذاشت به ای از اسالم وااعی را به وفروع اسالمی، سند زنده

 باشهند کهه مشهتمل بهر معیهار و      هها مهی   رین آثار از لحاظ استناد به مضهامین آن یکی از معتبرت

های زیادی در راستای اخالق ودر نتیجه خودسهازی انسهان هسهتند. ازایهن میهان دعهای        مالک

باشد که از  امام علی بن الحسهین)ع( نقهل شهده     ابوحمزه ثمالی از دعاهای بسیارپرمحتوایی می

)ع( واز بزرگهان زمهان خهود بهوده از     ثمالی که از اصحاب امهام سهجاد  مزه است. این دعا را ابو ح

ی است که مباحث اعتقادی واخالاهی فراوانهی را در خهود    دعاهایایشان نقل کرده است ویکی از 

 ی دوم ارن اول و ترین راویان احادیث نیمه شک یکی از بزرگ گنجانده است. ابو حمزه ثمالی بی
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فسران وفقهای بزرگ اهل کوفه است که دیگر فقهای شهیعه از  نیمه اول ارن دوم است. وی از م

داده  ای است که به دعا اهمیت زیادی می آموختند، ابوحمزه از زاهدان برجسته او علم حدیث می

ی اطههار )ع(، متقهدمان    کهرده اسهت. ائمهه    آوری وروایهت مهی   ودعاهای امام سهجاد)ع( را جمهع  

را از مهوالی آل مهلهب یها مهوتی      اند. نجاشهی او  ردهومتاخران همگی ابوحمزه ثمالی را توثیو ک

)ع(، زمان امام سجاد ،(ابوحمزه4/492: ق 41۳1)نجاشی، .صفره ازدی دانسته است مهلب بن ابی

امام باار )ع( وامام صادق )ع( را درک کرده است واز آنان روایت کهرده اسهت بهه نظهر برخهی او      

شاذان از علهی بهن موسهی الرضها )ع( روایهت      فضل بن » خدمت امام کاظم)ع( نیز رسیده است.

وبه روایتی فرمود مانند لقمان  کرده است که: ابو حمزه در زمان خود مانند سلمان در زمان خود

است زیرا به چهار تن از ما خدمت کرده علی بن الحسهین، محمهدبن علهی، جعفهر بهن محمهد       

 ( 2۳۳/2،49۳3)تستری، « .ای از عصر موسی بن جعفر صلوات خداوند برایشان باد وبرهه

امام سجاد)ع( در دوران اختناق اموی به شدت تحت نظر بود بهه همهین علهت تنهها سهالح      

 برنده وموثر در برابر سیل هجوم ظلم وتعدی وانحراف حاکمان وات را دعها ومناجهات دانسهت و   

دعا چنین ی این  احمد زمردیان درباره نورانی خود را در االب دعا متبلور ساخت. رسالت الهی و

ی کامل از کلمات برجسته در اصول عقایهد   شاید بتوان ادعا کرد این بیانات، مجموعه»نویسد: می

( ایهن دعهای    1:49۳1زمردیهان، «) .ومعارف الهی بوده، نسته ثانی ویا ثالث از ارآن مجید است

 هها در یهک سهطح نیسهتند چهون      ی این های متعددی دارد وهمه نورانی فرازهایگوناگون وجمله

 ی دعا کنندگان یک سطح نیستند لذا این دعای جامع برای همگان سودمند است. همه

 

 شناسی دعای ابوحمزه ثمالی سبک ه9

زبان به دلیل ترکیب درونی وساختار بیرونی اجزایو که همهان آواههای    :سطح آوایی .2ـ9

نیهز ترکیهب   متتلف است، با موسیقی ارتباط تنگاتنگ ونزدیکی دارد، چرا که اسهاس موسهیقی   

حال اگر در ترکیب آواهای انسانی که با هدف انتقال مفاهیم ذهنهی   خاصی از اصوات وآواهاست.

آگاهانه شکل وآمیتتگی خاصی انتتاب شود، نوعی موسیقی کالمهی یها زبهانی     ،گیرد صورت می

 یکهی »دارد که کالم را از حالت مرده وخاموشی، به حرکت وپویایی وحیات وامی بروز خواهد کرد

خوانده است ودرست به الب حقیقت دسهت  « رستاخیز کلمه ها»از صورتگرایان روسی، شعر را 

روند که اعتیادی ومرده انهد وبهه ههیو روی     یافته؛ زیرا در زبان روزمرّه، کلمات طوری به کار می

کنند، ولی در شعر، وای بسا که با متتصر پس وپیو شدنی، این مردگهان   توجه ما را جلب نمی

گیهرد، سهبب زنهدگی تمهام کلمهات       یابند ویک کلمه که در مرکهز مصهراع اهرار مهی     میزندگی 
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رسهتاخیز  »( یکهی از عوامهل مههم شهناخته شهده در     5: 4913شهفیعی کهدکنی،  «).شود دیگرمی

 توان موسیقی دانست. را می« کلمات
شهود کهه مصهادیو آن         میی اصوات دیده           ی ادبیات، تناسب وموسیقی هم در حوزه         در حوزه

هاسهت وههم      وزن، اافیه، ردیف، جناس، سجع، تکرار حرف، کلمه، جملهه، مشهاکله واملهال ایهن    

گیرد که مظهاهر آن در ههر نهوع همهاهنگی، انسهجام، تقابهل، تهرادف،               ی معانی را در برمی      حوزه

 در یک نلر ادبهی چگهونگی کهاربرد جنهاس،    » شود. لذا           تطابو، تناظر، تنااض، تقارن و... دیده می

 سجع، تکرار جمله، عبارت وکلمه ومشاکله وموازنهه و... را بهه عنهوان مظهاهر موسهیقی لفظهی و      

الصفات، تهرادف، طبهاق، مقابلهه، تلمهیح، تقسهیم و... را بهه عنهوان           النظیر، تنسیو         کاربرد مراعات

 پهردازی ادیهب راجسهتجو و            ها بر تصویر داد وتأثیر آن توان مورد بررسی ارار     موسیقی معنوی می

( لههذا در ایههن بتههو تههالش شههده اسههت بههه بررسههی    211: 4911)اههائمی،« تحلیههل کههرد.

تهرین عوامهل موسهیقایی     ی دعای ابوحمزه ثمالی در سطح آوایی پرداختهه ومههم   شناسانه سبک

 ی موسیقی لفظی ومعنوی بررسی شود: دعای مذکور در دو حوزه

های زیباسازی ستن که منجهر بهه ایجهاد نهوعی      ها وروش از شیوه :موسیقی لفظی ـ2ـ2ـ9

گیری از صهورت آوایهی عناصهر     سازد، بهره گردد وآن را آهنگین وخوشنوا می موسیقی لفظی می

ی زبان)حرف، کلمه، جمله( در کالم اسهت کهه گوینهده یها نویسهنده بها گهزینو         دهنده تشکیل

آهنهگ   ضمن بیان فکر ونظر خهویو، سهتنی خهوش    سب اجزای زبان،وچینو هنرمندانه ومتنا

کند. با توجه به آنچه گفته شد، در این بتو به بعضی  ودلنشین به خواننده یا متاطب ارایه می

از صنایع لفظی بدیع در دعای ابو حمهزه ثمهالی کهه نهوعی موسهیقی لفظهی را در کهالم ایجهاد         

 . شود کنند اشاره می می
های نلر در وزن وحرف رَوِی  در اصطالح آن است که کلمات آخر در ارینه سجع: ـ2ـ2ـ2ـ9

( سجع یک عامل موسیقایی اسهت کهه بها    25۸ :49۳۳ها مطابو باشند.)گرکانی، یا در یکی از آن

بتشد وتالحهم وپیوسهتگی    ایجاد آهنگ متناسب ودلنشین ستن را پویایی، زیبایی وانسجام می

نماید، کاربرد انواع سجع در سطح دعا به کهالم زیبهایی    قویت میکالم را با تشابه لفظی تأکید وت

جها شهوند آهنهگ     خاصی بتشیده وموجب آهنگین شدن آن شده واگر این کلمات موزون جابهه 

رود. در دعهای ابهو    اش از بهین مهی   شود وزیبهایی  کالم به هم خورده وروشنی ستن خاموش می

سجع تقویت شده است با ارتباط عمیو معنایی آهنگی موسیقایی که با  حمزه ثمالی، ارتباط وهم

آهنگ شده ووحدت بیشتری ایجاد کرده است. در فهرازی از   از باب ترادف، تقابل، تجانس و... هم

أَبکِهی  » و« لَعَلَّکَ بِجُرمِی وجَرِیرَتِی کَافَیْتَنِی أَو لَعَلَّکَ بِقِلَّةِ حَیَائی مِنْکَ جَهازَیتَنِی »دعا آمده است:
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 أدعهوُکَ » و« فَإنْ عَفوْتَ فَتَیْرُ راحِمٍ وإِنْ عَذَّبْتَ فَغَیرُ ظالِمٍ» و« بْرِی، أَبکِی لِضیوِ لَحْدِیلِظُلمَةِ اَ

چهه در عبهارات مسهجع     آن«یا سَیِدی بِلِسانٍ اَد أخْرَسَهُ ذَنْبُهُ، رَبِّ أُناجِیکَ بِقَلبٍ اَدْ أَوبَقَهُ جُرمُههُ 

افَیتَنِی، جَههازَیتَنِی/ اَبههرِی، لَحههدِی/ذَنْب، کَهه»کنههدترادف بههین کلمههات مههذکور جلههب توجههه مههی

است که در ایجاد وحدت در عین کلهرت  « ظالم عَذَّبتَ، عَفَوتَ، راحم،»وتقابل بین کلمات «جُرم

یعنی از یک سو این تقابل در کلمات، نهوعی تضهاد وتبهاین در     تأثیر بسزایی بر جای نهاده است؛

آوایی در عبارات سبب نهوعی اتحهاد ویکپهارچگی در     کالم ایجاد کرده واز سوی دیگر، سجع وهم

 .اند ی انسجام کالم شده وموسیقی لفظی ومعنوی هماهنگ با هم، مایه ستن شده است

تالفهات از مظهاهر اصهل    هها واخ  جنهاس بها اجتمهاع وترکیهب شهباهت     :»جناس ـ1ـ2ـ2ـ9

اسهت، جنهاس    محور ومدار موسیقی  است واگر تکرار وتنوع، زیباشناختی وحدت در عین کلرت

سهازی آوایهی از جملهه عوامهل مولهد موسهیقی        با ایجاد حاتت گوناگونی از تکرار وتنوع وارینهه 

های متعدد بدون توجه به مواعیت وااتضای بیان  ( البته کاربرد جناس9۳3:4911اائمی،«).است

شههود بلکههه تعههادل وتناسههب کههالم را از بههین   نههه تنههها سههبب زیبههایی وجههذابیت کههالم نمههی 

کهه   یهابی، مگهراین   کالً جناسی پسندیده وسجعی نیکو نمی»گوید:  .عبدالقاهر جرجانی میبرد می

العابدین)ع( از نقهو جنهاس در    (.امام سجاد زین44ق: 4142جرجانی«).معنا آن را طلبیده باشد

ی کالم به خوبی آگاه است وازجناس به تناسب مقام ومقال بسهیار   ایجاد وتقویت موسیقی ونغمه

کند ودر این دعا جناس اشتقاق بیشترین نمود را از انهواع جنهاس    به جا استفاده میهنرمندانه و

یا خَیْرَ مَنْ »و« وساکِنٌ مِنْ شَفیعی إلَی شَفاعتِکَ أ َنا واثِوٌ مِنْ دَلِیلِی بِدَتلَتِکَ»از جمله: داراست.

یرَهُ، ولَو رَجَوتُ غَیرَهُ، لَهم یَسْهتَجِبْ لِهی    الحَمدُللله الَّذِی تأَدعُو غَ«»دَعاهُ داعٍ وأَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ

چهه مالحظهه    چنهان « الحَمدُ هلل الَّذِی تأَرجُوغَیرَهُ، ولَو رَجَهوتُ غَیهرَهُ، لَهأَخلَفَ رَجَهائی    »و«دُعائی

وبامهارت از این نوع جنهاس در االهب کالمهی مسهجع بههره جسهته،        شود امام)ع( به زیبایی می

تر  ناشی از آن، متاطب را به تأمّل در مضمون وپیام ستن مشتاقنشین  که موسیقی دل طوری به

نماید. نوع دیگر جناس در دعای مزبور، جناس مضارع وآن اختالف دو کلمهه در یهک حهرف     می

فَلَهکَ الحَمهدُ   »و« عَظُمَ یا سَیِّدی أَمَلِی وساءَ عَمَلهی »باشد. مانند: المترج یا بعیدالمترج می اریب

 غُربَتِهی وعنهدَ   إِرحَمْ فِی ههذِهِ الهدينیَا  » و« أَم عَظِیمَ ما أبْلَیتَ وأَولَیْتَ»و« عِلمِکَعَلَی حِلمِکَ بَعدَ 

های مهذکور امهام)ع( ( بهدون ههیو تکلّهف وتعسهفی در کنهار عبهارات          در نمونه«. المَوتِ کُربَتِی

تر  ومسجع، در راستای معنا وفحوای دعا جهت تقویت موسیقی کالم ودر نهایت، تأثیرگذاری بی

 آن بر متاطب از این نوع جناس استفاده کرده است. 
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نشهینی را   های دستوری، موسیقی وزیبایی دل تکرار آواها، هجاها، ساختتکرار:  ـ9ـ2ـ2ـ9

تر بر متاطب ورفع  شناختی برای تأثیرگذاری هر چه بیو آفریند تا فضای تزم ومناسب روان می

کنهد وتوجهه وعنایهت     ای خا  از عبارت تمرکهز مهی   ابهام وشک فراهم آید واین صنعت بر نکته

ی تمرکز بیهان ونهوع    سازد. تکرار با توجه به محور کالم ونقطه یگوینده را نسبت به آن روشن م

شهود گهاهی    کند ودر اشکال گوناگون ظاهر مهی  ی حاکم بر ستن وجوه متتلفی پیدا می عاطفه

شود وگاهی، کلمهه یها عبهارتی. در دعهای ابهوحمزه ثمهالی نیهز انهواع          حرف یا هجایی تکرار می

 شده است. گوناگون تکرار هنرمندانه به کار گرفته 
کنهد ایهن حهرف در     تکرار این حرف بر کلهرت وبهی انتههایی دتلهت مهی     «: ك»تکرارحرف 

ی معانی خشونت وحرارت واوت واثربتشی است وهنگامی که به صهورت بلنهد ومشهدّد     بردارنده

هَبنِهی بِفَضْهلِکَ   » (.۸1 :4331)عبهاس، .کنهد  خوانده شود به ضتامت وامتالء وتجمیع دتلت مهی 

عَلَیَّ بَِعفوَِک ،أی َربِّ جَلِّْلنی ِبسِهترَِک َواعْهُف عَهْن تهوِبیتِی بِکَهرَِم َوجِهَک/َتسهُتُر الهذَّنبَ        وتَصَدَّقْ 

بِکَرَمِکَ وَتُؤَخِّرُ العقُوبَةَ بِحِلمِکَ فَلَکَ الحَمدُ عَلَی حِلمِکَ بَعدَ عِلمِکَ وعَلَهی عَفهوُکَ بَعهدَ اُهدرَتِکَ/     

« َلَک التَلُو کُلُّهُم عیالُهَک وفِهی َابضَهِتکَ وَکُهلُّ شَهیءِ خاضِهع  لَهَک       فَاألمرُ لَکَ وَحدَکَ ت شَرِیکَ 

ی فقیهر   دراین عبارات عالوه بر تأثیرگذاری در زیبایی آوایی کالم بیهان کننهده  « ک»تکرارحرف 

 های متتلف در مقابل اادر متعال وعظمت بی حهد وحصهر اوسهت و    محض بودن انسان از جنبه

ی لطفو بر تمهام   ضل، ستر، کرم، حلم، علم، ادرة وفراگیر بودن سایهاثبات کلرت صفات عفو، ف

 متلواات برای ذات اادس الهی است.

از حروف مجهور ومتوسط در شدت ورخوت است وبه دلیل تکرار « ر»حرف  «:ر»تکرارحرف

ی زبان در تلفظ آن، در زبان عربهی تصهاویر آوایهی     آوایی آن وچابکی)سرعت زیاد ومداوم( کناره

ی  (.نمونهه 12هه 19ها پژواک وتکرار است)همان : کند که در آن ه به اشکال دیداری عرضه میشبی

أکهرَمُ األکهرَمینَ ،سَهتَّارُ العُیُهوبِ ،غَفَّهارُ       لِأَنَّکَ یارَبِّ خَیرُ السَّاتِرِینَ، أحکَمُ الحَهاکِمینَ، »دعا  آن در

فَالتُحرِاْنِهی بِالنَّهارِ وأنهتَ     عروفِهکَ أُدیهمُ نَظَهرِی،   الذُّنُوبِ/ إلَی جُودِکَ وکَرَمِکَ أرفَعُ بَصَرِی وإلَی مَ

ورَحمَتِکَ/أاِرَّ عَینِی وفَرِّحْ اَلبِی واجْعَهلْ لِهی    موضِعُ أمَلِی/ أنَا أرجو أنْ تتَرُدَّنِی مَعرفَةً مِنِّی بِرأفَتکَ

صهفت تکریهر    ،بها بسهامد بهات   « ر»در این عبارات تکهرار حهرف  «.مِنْ هَمِّی وکَربِی فَرَجاً ومَترجاً

شهود   آید که انسهان بارهها گناههانی را مرتکهب      کند. چه بسا پیو می وچابکی آن را گوشزد می

بارها عاجزانه وخالصانه دست طلب عفهو خهویو را بهه     شود، ی خویو پشیمان  وسپس از کرده

وجهود  سوی خداوند دراز نماید وامید بتشو از جانب او داشته باشد وخداوند نیز بارها وبارها با 

در عبهارات بهات   « ر»اش باران لطف را بر او نازل نموده است. همچنین تکرار حرف ناسپاسی بنده
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های یکسهان در سهطح    حاکی از ثبوت ومداوم بودن صفات ذکر شده در خداوند است. تکرار واژه

فَمَها لِهی   »  ماننهد:  سازی موسیقی سهتن وکهالم باشهد.    تواند عاملی در افزون یک عبارت نیز می

أبْکِهی لِسُهؤالِ مُنکَهرٍ ونَکِیهرٍ      أبْکِی لِظُلمَةِ اَبرِی، أبْکِی لِضیوِ لَحْدِی، أبْکِی لِتُرُوجِ نَفسِی، تأبْکِی،

امام)ع( در ایهن فقهرات حقهایقی از اصهول عقایهد را      «أبْکِی لِتُروجِی مِنْ اَبرِی عُریَاناً ذَلِیالً ایََّایَ،

شهود   عد از گذشت از این عالم آدمی با آن مواجه مهی فرماید وچگونگی مراحلی را که ب مطرح می

حقایقی همچهون صهعوبت خهروج نفهس، ظلمهت وفشهار ابهر وسهؤال          نماید، یکایک مجسم می

از یک سو موسیقی تأثیرگهذاری را ایجهاد کهرده واز سهوی دیگهر      « أبکِی»ی  نکیرین. وتکرارواژه

 تأکید بر مفاهیم وحقایو مورد نظر امام)ع( دارد.

در زبان ادبی ،کلمات به انحاء متعهددی بهه ههم مربوطنهد وایهن       موسیقی معنوی: ـ1ـ2ـ9

آیهدونوعی   هها بهه وجهود مهی     ها ،چه لفظی وچه معنایی ،از پیوستگی میهان واژه  تناسب ارتباط و

تضادها  تشابهات، ها، گذارد. تمامی تقارن هماهنگی در یک شبکه منسجم هنری را به نمایو می

در کهالم امهام    ی موسیقی معنوی اسهت  در حوزه نایی وذهنی ارار گرفته،ی امور مع که در حوزه

خورد که نوعی موسیقی معنوی در کالم  سجاد )ع( نیز برخی از صنایع معنوی بدیع به چشم می

 شود. کند که به مواردی از آن اشاره می ایجاد می

ای کهه   کلمهه در اصطالح بالغت عبارت است از اینکهه ؛مهتکلم بهین دو     طباق: ـ2ـ1ـ2ـ9

تلههو وشههیرین و...جمههع  عههزت وذلههت، ههها مقابههل یکدیگرنههد ماننههد مههرگ وزنههدگی، معنههای آن

جامعیهت   بیهان،  ظرافهت وداهت   ی علمی، احاطه نظر، (تنوع ووسعت1۳1 :4913نماید.)تفتازانی ،

ههای   ترین دتیل کاربرد طباق کالم وآگاهی امام سجاد )ع( نسبت به نقو طباق در کالم از مهم

العابدین )ع( بسیار هنرمندانه وبا دات وظرافهت   ون در دعای ابوحمزه ثمالی است. امام زینگوناگ

إلهِی  رَبَّیتَنِی فِی نِعَمِکَ وإحسانِکَ صَهغِیراً ونَوَّههتَ بِاسْهمِی    »از جمله:  از  طباق بهره برده است؛

بِیحِ مها عِنهدَنا بِجَمِیهلِ ماعِنهدَکَ/أللهمَّ     کَبِیراً/ أنتَ المُحسِنُ ونَحنُ المُسیئونَ فَتَجاوَزْ یا رَبِّ عَن اَ

لَّهذِی  اغْفِرْ لِحَیِّنا ومَیِّتِنا وشاهِدِنا وغائبِنا، ذَکَرِنا وأنلاناً ،صَغِیرِنا وکَبیرِنا ،حُرِّنا ومَملوکِنا / أنَا یا رَبِّ ا

متضاد به کار رفته اسهت   وجنُه زدر عبارات مذکور«لَم أستَحیِکَ فِی التَلَاءِ ولَم أرااِبْکَ فِی المَلَاءِ

عالوه بر این که کلمات فوق بها تضهاد    کند؛ که در اکلر عبارات طباق بر عموم وشمول دتلت می

وزن هستند وتوازن  ها از نظر لفظی هم اکلر آن اند، موسیقی معنوی کالم را تقویت نموده وتقابل،

نهوع دیگهری از    نمایهد؛  مهی  نوازد وتوجه او را به ستن جلهب  گوش شنونده را می در کنار طباق،

باشهد کهه بهه آن اشهاره      طباق که در این دعا آورده شده از نوع طباق غیر مجانس وایجهاب مهی  

أنَا الضَّالُّ  أنَا الجاهِلُ الَّذِی عَلَّمتَهُ،» باشد: اسم ودیگری فعل می شود که یکی از طرفین طباق، می
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وَالجهائعُ الَّهذِی أشهبَعتَهُ والعَطشَهانُ      أنَا التَائفُ الذی آمنتهه،  هُ،أنَا الوَضِیعُ الَّذِی رَفَعتَ الَّذِی هَدَیتَهُ،

الذَّلِیلُ الَّذِی أعزَزْتَهُ  الَّذِی أروَیتَهُ والعَاری الَّذِی کَسَوتَهُ والفَقِیرُ الَّذِی أغنَیتَهُ والضَّعِیفُ الَّذِی اَوَّیتَهُ،

در  «.أعطَیتَهُ وأنَا القَلِیلُ الَّذِی کَلَّرتَهُ وأنَا الطَّرِیدُ الهذی آویتهه  والسَّقِیمُ الَّذِی شَفَیتَهُ والسَّائلُ الَّذِی 

ها والطاف الهیاین نوع طباق را با ظرافت ودات  های مذکور، امام)ع( ضمن برشمردن نعمت نمونه

هها از کمیهت یکسهانی     عبهارت ی شهود همهه   چهه مالحظهه مهی    بسیار به کار برده اسهت. وچنهان  

وموسیقی لفظی ناشی از عبارات مسجع ومتوازن در کنار موسیقی معنهوی ناشهی از   برخوردارند 

سبب وحدت وانسجام خاصی شده وتأثیر موسیقایی آن را دو چندان نمهوده   ،کاربرد طباق

 است. 

در اصطالح بالغت عبارت است از این که دو معنا یا چند معنای  :النظیر مراعات ـ1ـ1ـ2ـ9

هها تناسهب تضهاد     مهع نماینهد مشهروط بهر ایهن کهه تناسهب آن       متناسب را در یهک عبهارت ج  

( مراعات النظیر یکی از مظهاهر تناسهب اسهت کهه باعهث تهداعی       142: 4913نباشد.)تفتازانی ،

واز ابزارهای مهم در براراری  کند تصاویر دایو ولطیف است وانسجام ووحدت کالم را تقویت می

به وحدت موضوعی دعهای ابهو حمهزه ثمهالی     وتقویت موسیقی معنوی کالم ادبی است. با توجه 

ی توحید وخداشناسی، امام سجاد )ع( جهت تفههیم وتقریهر مطالهب در     وجامعیت آن در مسأله

صنعت مراعات النظیر را به ظرافت در این دعا به کار گرفته اسهت ازجملهه:    ذهن وفکر متاطب،

اُرَّةَ العَینِ فِی األهلِ والمَالِ والوَلَدِ والمَقامَ فِهی  اللهمَّ أعطِنِی السَعَةَ فی الرِّزقِ واألمنَ فی الوَطَنِ و»

در ایهن عبهارت بهین    « نِعَمِکَ عندِی والصِّحَّةَ  فِی الجِسمِ والقُوَّةَ فِی البَدَنِ والسَّهالمَةَ فِهی الهدِّینِ   

نِّهی  وخُهذْ عَ » شهود.  مراعات النظیر دیهده مهی  «عَین ،جِسم ،بَدَن /صحَّة ،اُوَّة ،سالمَة » های  کلمه

در ایهن   «بِأسمَاعِ وأبصارِ أعدائی وحُسَّادِی والباغِینَ عَلَیَّ وانْصُرنِی عَلَیهِم وأاِرَّ عَینِی وفَهرِّ حْ البهی  

 مراعات النظیر وتناسب معنایی وجود دارد. « عَین ،اَلب  أبصار، أسماء،»های  عبارت بین کلمه
پردازد کهه عبهارت    شناسی به آن می زباننحو از جمله مباحلی است که  :سطح نحوی .1ـ9

نشهینی   های زبانی در جمله وچگونگی توالی ونظهم وههم   ی روابط میان صورت مطالعه» است از 

کنهد   ( در زبان عربی علم نحو از اصول واواعدی بحث مهی 2۸۳:4932فتوحی، «).ها وچینو واژه

شهود. در   اخته مهی های آخر کلمهات از حیهث معهرب ومبنهی بهودن، شهن       که به سبب آن حالت

شناسی نیز علم نحو مورد توجه پژوهشگران ومحققان است واایل به ارتباط وپیوند نحو بها   سبک

سهپردگی   توان از رهگذر عناصهر نحهوی، سهبک واندیشهه ودل     باشند ومی ی مبدع اثر می اندیشه

متتلهف   گوینده به موضوعات را دنبال کرد. امام سجاد)ع( نیز در این دعای شریف بها تعبیهرات  

های زبانیِ خبر وانشاء با پروردگار خویو راز ونیاز کرده ودر هر عبارت با بیهان دیگهری    وساخت
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ههای انشهایی سهر وکهار      تر با جملهه  جا که در دعا بیو تقاضای عفو وبتشو نموده است واز آن

 پردازیم. تر بدان می داریم لذا بیو

کاری از متاطب بهر وجهه برتهری جویانهه     امر به معنای درخواست انجام : امر ونهی .2ـ1ـ9

ونهی به معنای بازداشتن متاطب از امری بر وجه الزام است. کهه البتهه ایهن اسهالیب گهاهی از      

معنای اصلی خود عدول کرده وبا توجه بهه مقتضهای حهال بها معهانی دیگهر، چهون: اسهترحام،         

ابهوحمزه ثمهالی، ذاتهاً دعها      جایی کهه دعهای   روند. از آن استعطاف، التماس، ارشاد و... به کار می

شهود   باشد لذا از این ابیل جمالت در آن به صورت فراوان یافت می ونیایو به درگاه خداوند می

شهود از   ههایی از آن اشهاره مهی    گنجد؛ بنابراین به نمونهه  ها در این مجال نمی ی آن که ذکر همه

أعلِ ذِکهرِی، وَارْفَهعْ دَرَجتِهی وَحُهطَّ وِزرِی     أللهمّ تَقَبَّلْ منِّی و»  فرماید: جمله در فرازی از دعا می

وتتَذکُرنِی بِتَطیئَتی واجْعَلْ ثَوابَ مَجلِسی وثَوابَ مَنطِقی وثَوابَ دُعایی رِضاکَ والجَنَّهةَ وأعطِنهی   

مْ ما بِهِ یا رَبِّ جَمیعَ ما سَألتُکَ وزِدنِی مِن فَضلِکَ/ واغْفِرْ لی ما خَفِیَ عَلَی اآلدَمیینَ مِنْ عَمَلی وأدِ

تتَجعَلْ نَفسِهی فِهی شَهیءِ مِهنْ     » و« سَتَرتَنی وارْحَمنی صَریعاً عَلَی الفِراشِ تُقَلِّبُنی أیدی أحِبَّتِی

عَذابِکَ وتتَرُدَّنِی بِعَذابٍ ألِیمٍ/ یا عَظِیمَ رَجهایِی تتُتَیِّبْنِهی إذا إشهتَدَّتْ فهااَتِی وتتَرُدَّنِهی لِجَهلِهی       

ی  شود در این عبارات هدف وغرض امهام در ارایهه   چه مشاهده می چنان «ةِ صَبرِیوتتَمنَعنِی لِقِلَّ

ی امر ونهی، دستور دادن یابازداشتن از کاری نبوده، بلکه هدف در این عبهارات   جمالت با صیغه

تنها استعطاف ومهرجویی از خداوند بوده است وتکرار پی در پی )افعهال امرونههی (مهانع رکهود     

شده وپویایی وزیبایی خاصی به کالم بتشیده اسهت عهالوه بهر ایهن، تکهرار       نواختی  ستن ویک

های ایهن   در پایان بندها بر وحدت صوتی عبارات افزوده است. ازدیگر ویژگی« ی»ضمیر متکلم 

باشد که نوعی رنگ پشیمانی از ارتکاب گنهاه   عبارات، موسیقی نرم وسنگین کلمات وعبارات می

 د جهت استعطاف را دارا هستند. وروی آوردن به درگاه خداون

یکی دیگر از سهاختهای انشهایی، اسهلوب اسهتفهام اسهت. گهاهی الفهاظ        : استفهام .1ـ1ـ9

گهردد واز   استفهام از معنای اصلی خهویو، یعنهی درخواسهت آگهاهی از مجههوتت خهارج مهی       

د واین خروج برای اهداف واغراضهی اسهت کهه از رونه     شود چیزهایی که معلوم است پرسیده می

ههای متعهدد دعها بها اههداف       العابدین)ع( در بتو آید. امام   زین ستن ودتلت آن به دست می

أیهنَ  » فرمایهد:   اسلوب استفهام بهره جسته است. آن حضرت)ع( در فرازی از دعا مهی  خاصی از

أیهنَ رَحمَتُهکَ   سِترُکَ الجَمِیلُ؟ أینَ عَفوُکَ الجَلیلُ؟ أینَ فَرَجُکَ القَریبُ؟ أینَ غیاثُهکَ السَّهریعُ؟   

الوَاسِعَةُ؟ أینَ عَطایاکَ الفاضِلَةُ؟ أینَ مَواهِبُکَ الهَنیئةُ؟ أینَ صَنائعُکَ السَّنیَةُ؟ أینَ فَضلُکَ العَظیمُ؟ 

در این فهراز از دعها امها)ع( بهه      «أینَ مَنُّکَ الجَسیمُ؟ أینَ إحسَانُکَ القَدیمُ؟ أینَ کَرَمُکَ یا کَریمُ؟
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های خهود را در االهب    تقاضای وی آمرانه نباشد یک سلسله از خواسته که رعایت ادب وبرای این

 نماید. استفهام بیان می

أیي جَهلٍ یا رَبِّ تیَسَعُهُ جودُکَ؟ أو أیي زَمانٍ أطوَلُ مِهنْ أناتِهکَ ؟ومها    » فرماید: چنین می وهم

بِهها کَرَمَهکَ؟ بَهل کَیهفَ یَضهیوُ علَهی       اَدرُ أعمالِنَا فِی جَنبِ نِعَمِکَ؟ وکَیفَ نَستَکلِرُ أعماتً نُقابِهلُ  

فرماید:  آمیزی می امام سجاد)ع(در این عبارات با زبان تعجب« المُذنِبینَ ما وَسِعَهُم مِن رَحمَتِکَ؟

که ای پروردگار، چه گناهی است که از روی جهالت انجام شود که دیگر اابل بتشهایو نباشهد   

 پایهان تهو   ههای بهی   اعمال نا چیز ما در کنار نعمتو تر از زمان مدارای توست وچه زمانی طوتنی

أفَتَراکَ یا رَبِّ تُتلِفُ ظُنونَنا أو تُتیّبُ آمالنا؟ کَلّا یا کَریمُ، فَلَیسَ هذا ظَنُّنها  »مقدار است. هیو وبی

امام)ع( در این بتو از دعا در مقام استفهام انکاری مراتب حسن ظن خهود را بهه خهدای    « بِکَ

دهد که باید نسهبت بهه خهدای سهبحان همیشهه       ونیز به متاطب تعلیم میدهد متعال نشان می

 گمان نیکو داشت.

های انشهایی غیهر طلبهی اسهت کهه توسهط آن مطلهوبی         یکی از انواع جمله :سمقَ .9ـ1ـ9

وبرای تأکید واثبات مطلبهی بهه    آید شود. اسم در کالم یک گونه تأکید به شمار می خواسته نمی

شهود کهه خهودش دارای اهمیهت وارزش باشهد       اسم به چیزی یهاد مهی   شود، لذا کار گرفته می

ی آن، چیزی کهه بهرای اثبهاتو سهوگند یهاد       ومتاطب هم آن را ابول داشته باشد تا به واسطه

 شده، نیز مورد ابول وااع شود.
عهزت  »ههایو بهه    هایی از دعای ابوحمزه ثمالی بهرای طلهب خواسهته    امام سجاد)ع( نیز در بتو

وسَهیِِّدی وعِزَّتِهکَ وجاَللِهکَ لَهئنْ      إلهی» فرماید: کندودر فرازی از دعا می اسم یاد می خداوند« وجالل
در ایهن اسهمت از دعها    « طالَبتَنِی بِذُنوبِی لَأُطالِبَنَّکَ بِعَفوِکَ ولَئنْ طالَبتَنِی بِلُؤْمی لَأُطالِبَنَّهکَ بِکَرَمِهکَ  

های خداوند به صفاتی مانند عفهو وکهرم    وعدهوبرای عملی شدن  گوید امام)ع( صریحاً با خدا ستن می
وکالم خود را با اسم بهه عهزت وجهالل خداونهد مهورد تأکیهد اهرار         جوید ولطف پروردگار تمسک می

که اسم را بر ادات شرط مقدم کرده واین اهمیت وارزش مقسم بهه )عهزت وجهالل     دهد ضمن این می
کنهد آن   کم ومتقن به صورت سوگند ارایهه مهی  رساندوکالم خود را با دلیل وبرهانی مح خداوند( را می

بههره  « لَئن طالَبتَنی... لَأُطالِبنَّکَ»حضرت)ع( در کنار اسلوب شرط واسم از صنعت مشاکله در عبارت 
 جسته واین تأثیر وزیبایی کالم را دو چندان نموده است.

فرمایهد:   دههد ومهی   امام)ع( در ادامه، در فراز دیگهری از دعها خهدا را بهه عهزت او اسهم مهی       

َفوَِعزَِّتَک یا َسیِّدی َلْو َنَهرَتنی، مَاَبِرحُت ِمْن باِبَک وتَکَففهُت عَهْن َتمَلُّقِهَک لمها انتههی إلهّی مِهنَ        »

آن حضرت)ع( همین عبارت را با انهدکی تغییهر در بتهو دیگهری از     « المَعرِفَةِ بِجودِکَ وکَرَمِکَ



 219 /   ی دعای ابوحمزه ثمالی شناسانه بررسی سبک

 
نْتَهَرتَنی مابَرِحتُ مِنْ بابِکَ وتکَفَفتُ عَنْ تَمَلُّقِهکَ لِمَها   فَوَعزَّتکَ لَوِا» فرماید: کندومی دعا تکرار می

شهود در ایهن عبهارت  بهه      چه مالحظه می چنان« أُلهِمَ اَلبی مِنَ المَعرفةِ بِکَرَمِکَ وسَعَةِ رَحمَتِک

ی الهی اشاره نموده وابل از درخواست مطالب، خداوند را به عهزت او   نعمت کرم ورحمت واسعه

شاید سرّ تکرار از نظر اهمیت مقام سوگند باشد که امام)ع( خدای را به عهزت  » .است اسم داده

وپایداری خود را در اتتاذ روش ایمانی خود که خارج نشدن از باب رحمت الهی  دهد او اسم می

کند که بهه ههیو وجهه از درگهاه او سهبحانه روگهردان نتواههد         وتلبیت می نماید است تأیید می

 ) 2۳5 :49۳1زمردیان، «)شد.

های ذهنهی کهه از    ای است برای نقل وانتقال مفاهیم ویافته زبان وسیله :سطح معنایی .9ـ9

مفهاهیم   خواههد  بهرد، مهی   کند. پس کسی که آن را به کار مهی  آواها واصوات انسانی استفاده می

مورد نظر ذهنی خود را به دیگری یا دیگران منتقل کند ومسلماً در پی آن است تا مفهوم وپیام 

بنابراین، در کنار انتقال پیام، چگونگی وکیفیهت   ترین وجه انتقال دهد. خود را به بهترین وکامل

تر بهه متاطهب منتقهل     نشین تر، زیباتر ودل آن هم موردتوجه است تا پیام هرچه رساتر، مطمئن

نیاز بهه  شود. بدیهی است که برای تحقو این هدف یعنی کیفی کردن زبان ورساتر نمودن پیام، 

ابزار وفنونی است. یکی از این ابزار وفنون که در ادبیات مطرح است عنصر خیهال وتصویرسهازی   

ترین ابزار تصویرپردازی است ودانشی اسهت کهه    ی بالغت به عنوان مهم است. علم بیان در حوزه

ههدایت   انگیز متون ادبی وزوایای پنهان، اندیشهه وآرمهان ادبیهات    ما را به درون اسرار ورموز دل

ای متعهدد   توان یک معنهی را بهه گونهه    ها می ی آن ومجموعه اواعدی است که به وسیله کند می

 کنایه.   -1استعاره؛  -9مجاز؛  -2تشبیه؛  -4بیان نمود، این اواعد شامل چهار بتو وعبارتند از: 
 جا که دارای ادب نیایو است، شأن ومقهامی ویهژه ومنحصهر بهه     دعای ابوحمزه ثمالی از آن

یابیم که امام)ع( بنا به مالحظات زمان ومقتضهیات حهال    خود دارد وبا کاوش ودات در آن درمی

اند با این حال اگر ایهن دعهای    ای را برگزیده ومقام وایجاب ذاتی دعا ونیایو، زبان گفتاری ساده

شریف را نیز که به لحاظ غرض وهدف خا  مترتب بر آن، دارای سبک متصو  به خود است 

ی امام از تشبیه وکنایه وزبان مجاز واسهتعاره بسهیار    که استفاده یابیم مطالعه کنیم درمی با دات

نواز بیان کرده اسهت. حهال در سهطح معنهایی بها       ظریف وزیبا بوده ومضامین را با ترکیباتی روح

تکیه بر علم بیان وتمرکز بر دعای ابوحمزه ثمالی وذکر شواهد تصویری در این دعهای ارزشهمند   

 .کنیم العابدین)ع( را در حد توان وبضاعت خود بررسی می رپردازی امام زینتصوی

تشهبیه در تصهویرپردازی وصهور خیهال جایگهاه ممتهازی دارد، ابهزار         :تشبیه بلیغ .2ـ9ـ9

که مجردات ومفاهیم ذهنی در دسترس حس ولمهس اهرار گیهرد وبهتهر      مناسبی است برای این
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وتأکید را همیشه به همهراه دارد، لهذا خهواه نهاخواه بهه       تر درک شود. تشبیه نوعی مبالغه ودایو

ههای ملبهت    علت عدم نیاز به شرح وبسط کالم، ایجاز وعدم اطالهه واطنهاب در کهالم از ویژگهی    

وتشبیه بلیغ تشبیهی است که وجه شبه وادات تشبیه در آن حذف شده باشد. این  تشبیه است.

تشبیهی که ظهورش اندک باشد ودرک »چرا که تشبیه از نظر بالغت باتترین نوع تشبیه است؛ 

تر اسهت   یابی به آن شیرین آن نیاز به اندیشیدن داشته باشد این تشبیه در جان کارآمدتر ودست

 (2۳۳:49۳۸الهاشمی،«).طلبد تری را می وبازتاب روانی وهیجانی بیو

ا در دعها بهه کهار    ههایی از آن ر  امام سجاد)ع( نیز با آگاهی از بالغت این نوع تشبیه، نمونهه   

لَدَیکَ أرجُو فَااَتی وبِغِنهاکَ أجبُهرُ عَیلَتهی وتَحهتَ ظِهلِّ      »فرماید:  برده است ودر فرازی از دعا می

ای از تشهبیه   ی تشهبیهی اسهت ونمونهه    اضافه«ظلّ عفوک»در این عبارت ترکیب «عَفوِکَ ایامِی

بهه معنهای سهایه    « ظلّ»با بلیغ است. متکلم امر عقلی عفو وبتشو گناهان از جانب خداوند را 

نماید، وعفو را با محسوس جلوه دادن آن برای متاطب روشن واابهل   که حسی است توصیف می

انگیز است عفهو وبتشهو الههی     ودل دهد طوری که سایه به انسان آرامو می فهم کرده؛ وهمان

ای بهه جه  « بهه  مشهبه »شود وخالو اثر بها جهایگزین کهردن     نیز سبب تسکین وآرامو انسان می

 وحذف ادات ووجه شبه ادعای اتحاد بین این دو را دارد.  « مشبه»

به تصویرپردازی پرداختهه  « ی تشبیهی اضافه»گیری از  در فراز دیگری از دعا امام)ع( با بهره

حبل »در این عبارت نیز ترکیب «إلیکَ ألقَیتُ بِیَدی وبِحَبلِ طَاعَتِکَ مَدَدْتُ رَهبَتی» فرماید: ومی

ی تشبیهی است که حذف ادات ووجه شبه بهر مبالغهه در تشهبیه افهزوده اسهت       فهاضا« طاعتک

به معنی ریسهمان کهه امهری حسهی اسهت      « حبل»را که امری عقلی است با « طاعة»وامام)ع( 

طور کهه ریسهمان سهبب     کند که وجه شبه در هر دو اتصال وارتباط است؛ زیرا همان توصیف می

 نیز سبب ارتباط واتصال بنده با خداوند است. اتصال دو شیء است طاعت وعبادت الهی

أنَها تأنسَهی أیَادیهکَ    »فرماید: در بتشی از دعاست که می« ی تشبیهی   اضافه»دیگر  ی نمونه

ی تشبیهی اسهت کهه    اضافه« دارالدّنیا»در این عبارت ترکیب «عِندِی وسِترَکَ عَلَیَّ فِی دَارِ الدينیَا

بهوحهذف ادات ووجهه    ام)ع( با ارار دادن مشبه در جای مشهبه دنیا به خانه تشبیه شده است وام

 شبه ادعای اتحاد بین ارکان تشبیه را دارد.

هایی که در آن بهه کهار    تشبیه ی ی اابل توجه در این دعای ارزشمند این است که همه نکته

ز تشبیه ترین زوایای هنر امام)ع( در استفاده ا است ویکی از مهم« تشبیه بلیغ»برده شده از نوع 

این است که ایشان با نبوغ خا  خود مباحث ذهنی وعقلی را که اموری انتزاعی ومجرد هستند 
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هها   پوشاند؛ چرا که انسان در دریافت محسوسهات ودرک آن  با استفاده از تشبیه، لباس حسی می

 تر است تا معقوتت. سریع

در غیر معنای وضعی در شود که  ایاطالق می به کلمه»در اصطالح علم بالغت مجاز: .1ـ9ـ9

ی معنهای وضهعی    ای که مانع از اراده اصطالح تتاطب )زبان محاوره( به کار رود؛ به همراه ارینه

تهر، مجهاز لفظهی اسهت کهه در معنهی        ( وبهه زبهان سهاده   995:4913)تفتهازانی، « .)اصلی( گردد

آن لفهظ،  که میان معنی حقیقی ومعنهی غیرحقیقهی    غیرحقیقی خود به کار رود مشروط بر این

ای باشهد کهه ذههن را از معنهی اصهلی       چنین باید در مجاز ارینه ای غیر مشابهت باشد هم عالاه

نظیهر   نامند.با توجه به بالغت بی ی مانعه یا صارفه می منصرف سازد واین ارینه را اصطالحاً ارینه

وکلماتی را در  مجاز، امام سجاد)ع( به زیبایی از آن در دعای ابوحمزه ثمالی استفاده نموده است

وثَبِّهتْ رَجَائهکَ فِهی    »شهود:  از آن اشاره می هایی معنای مجازی آن به کار برده است که به نمونه

هها بهه صهورت     به معنی سهینه « صدور»جا استعمال  در این«صُدُورِنَا ولَاتُزِغْ اُلُوبَنا بَعدَ إذ هَدَیتَنَا 

باشد که سهینه   ر از آن الب انسان میمجازی به کار رفته است ومقصود، صدور نیست بلکه منظو

محل ارار گرفتن آن است پس با ذکر محل از آوردن حالّ خودداری کرده اسهت واز نهوع مجهاز    

در معنی مجازی به کار رفته است « الوب»چنین لفظ  ی محلیه است. وهم مفرد مرسل به عالاه

ا اراده کرده، بنابراین، مجهاز  در وااع جزیی از اعضای بدن انسان را ذکر کرده وکل وجود انسان ر

 ی جزئیه است. مفرد مرسل به عالاه
آن حضرت)ع( در عبارتی از دعا حقیقت ایمان را تشریح کرده واشاره به داستان گروههی در  

کند که برای حفظ جان خود فقط به زبان به دین اسالم ااهرار کردنهد    زمان پیامبر اکرم) ( می

بِألسِنَتِهِم لِیَحقِنوا بِهِ دِمَائَهُم فَأدرَکوا مَا أمَّلوا وإنَّا آمَنَّا بِألسِنَتِنا واُلوبِنَها   فَإنَّ اَوماً آمَنوا»فرماید ومی

هها بهه صهورت مجهازی بهه کهار رفتهه         به معنی خون« دماء»در این عبارت استعمال «لِتَعفو عَنَّا

بدن، سهبب   باشد که جریان خون در ومقصود خون نیست بلکه منظور از آن، حیات وزندگی می

آن است پس با ذکر سبب )الدماء( از آوردن مسبب )حیات( خودداری کرده است ومجاز از نهوع  

أمَرتَنا بِاإلحسَانِ إلَی مَا مَلَکَتْ أیمانُنها  »فرماید: ی سببیه است. ونیز می مجاز مفرد مرسل به عالاه

( در این عبارت بهرای درخواسهت خهود، بهه     آن حضرت)ع «.ونَحنُ أرِاَّاءُکَ فَأعتِوْ رِاَابَنَا مِنَ النَّارِ

طور که خهود بهه    دهد که همان جوید وخدا را مورد خطاب ارار می یکی از اوامر الهی تمسک می

ما امر کردی به زیردستان نیکی کنیم ما نیز بنده وزیردست توییم پس ما را مورد لطف واحسان 

فزوده است وبا ظرافت وزیبایی خاصهی بها   خود ارار ده وبا استعمال مجاز بر زیبایی وتأثیر کالم ا
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باشهد از آوردن   ی جسهم مهی   ها که یکی از اجزای تشکیل دهنده به معنی گردن« رااب»آوردن 

 باشد.   ی جزئیه می تمام آن خودداری کرده است که این از نوع مجاز مفرد مرسل با عالاه

که غالباً با ایجاز واختصهار   بینیم واتی در انواع مجاز در دعای ابوحمزه ثمالی دات کنیم، می

چنهین امهام)ع( بها     های بالغهت اسهت وههم    تردید ایجاز ومبالغه از شیوه ومبالغه همراه است وبی

ای مجهاز را بهه کهار     مهارت در گزینو عالاه وپیوند بین معنی اصلی ومعنهی مجهازی بهه گونهه    

 به متاطب القاء کند.برد که به بهترین شکل، معنی ومفهوم مورد نظر را به تصویر بکشد و می

در اصطالح، عبهارت اسهت از اسهتعمال لفهظ در غیهر معنهای وضهعی بها          استعاره: .9ـ9ـ9

( استعاره 9۳9:49۳۸ی معنای اصلی است.)الهاشمی،  ای که مانع از اراده ی مشابهت وارینه عالاه

تشهبیه را  تراست؛ زیرا که در آن یکهی از دو طهرف    در وااع نوعی تشبیه است ولی از تشبیه بلیغ

باعهث ایجهاد    و دارد تر بهه تکهاپو وفعالیهت وامهی     شود لذا ذهن را بیو ذکر وطرف دیگر اراده می

گردد. استعاره یکی از انواع صور خیال است کهه بهه خهاطر جایگهاه      حرکت در کالم می پویایی و

امام سجاد  گیرد. ی ادیبان وهنرمندان ارار می ممتازی که در اثر ادبی دارد همواره مورد استفاده

ی خهود از جملهه دعهای     العابدین)ع( نیز با آگاهی از این مطلب، صنعت استعاره را در ادعیه زین

ابوحمزه ثمالی به زیبایی به کار برده است ودر انتقال مفاهیم وپیام موردنظر خود به متاطب بهه  

 پهردازیم:  یههایی از آن مه   که بهه بررسهی نمونهه    ی استعاره پرداخته است تصویرسازی به وسیله

أللهمَّ إنِّی أجِدُ سُبُلَ المَطَالِبِ إلیکَ مُشرَعَةً ومَنَاهِلَ الرَّجاءِ إلیکَ مُترَعَةً واإلستِعَانَةَ بِفَضلِکَ لِمَنْ »

در این عبارات ضمن اشاره به ایهن مطلهب    «.مُباحَةًوأبوَابِ الديعاءِ إلیکَ لِلصَّارِخینَ مَفتُوحَةً أمَّلَکَ

موجودات هستی کماتت خود را از ذات مقدس پروردگار خواهانند وراه وصول به این ی  که همه

ی اسبابی که خداوند ارار داده هموار است دو استعاره در کالم گنجانده اسهت.   کماتت به وسیله

انتههایی اسهت    یعنی امید را به نهر ورودخانه تشبیه کرده که جامع در ههر دو بهی  « الرّجاء»ابتدا 

به آن اشاره شهده اسهت   «مناهل»به)رودخانه(را حذف وبا یکی از لوازم آن یعنی مشبه سپس لفظ

ی مکنیه اصلیه جریان یافته است وچون یکی از مالئمهات مسهتعار منه)مترعة( ذکهر     لذا استعاره

به)خانهه( را حهذف وبها     را به خانه تشبیه کرده ولفظ مشهبه « دعا»چنین  وهم شده ترشیح است.

را بهرای آن اسهتعاره آورده کهه    « دعها »به آن اشاره کرده ولفهظ  « ابواب»یعنی  یکی از لوازم آن

ی مکنیه اصلیه است ومالئم مستعار منه)مفتوحة( ومالئم مستعار له)صارخین( ذکر شهده   استعاره

 بنابراین اطالق است. 
فَمَهنْ  » فرمایهد:  امام)ع( در مقام دعا وبا اعتراف به تقصیرها  زبان استعاری را برگزیهده ومهی  

یَکونُ أسوَءَ حاتً مِنّی، إنْ نُقِلتُ عَلَی مِللِ حَالی إلَی اَبری، لَم أمَهّدْهُ لِرَادَتی، ولَم أفرُشْهُ بِالعَمَهلِ  
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به معنی خوابیدن تشبیه کهرده؛ چهرا کهه    « رادة»در این عبارت مرگ را به  «.الصّالِحِ لِضَجعَتی 
به)راهدة( را بهر سهبیل     ا حهذف ومشهبه  دو آرامو وسهکون اسهت ومشهبه)مرگ( ر    جامع در هر
را بهه فهرش تشهبیه    « عمهل صهالح  »چنین  ی مصرحه اصلیه مطلقه ذکر کرده است وهم استعاره
طور که فرش سبب پوشو وزینت خانه است عمل صهالح نیهز سهبب پوشهو      است همان کرده

ن به)فرش( حذف شده ومشهبه)عمل صهالح( بهه جهای آ     باشد لذا مشبه گناهان وزینت انسان می
اابهل توجهه در ایهن     ی ی مکنیه اصلیه ومطلقه اسهت. ونکتهه   ارار گرفته است که از نوع استعاره

ای تشهبیه   عبارات اشاره به تشبیه ضمنی زیبایی است که امام)ع( به آن پرداخته وابر را به خانه
صهالح  وبا این بیان مها را بهه انجهام اعمهال      پوشاند کرده که انسان آن را با فرش اعمال صالح می

 کند. ترغیب وتشویو می
أبکِی » کند: ی خود را در حین دعا با تصویری استعاری بیان می آن حضرت دلیل گریه

ی  در این عبارت امام)ع( دلیل گریه «.لِتُروجی مِنْ اَبرِی عُریَاناً ذَلِیالً، حَامِالً ثِقلِی عَلَی ظَهرِی
به « ثقل»کندوگناه را به  ن بیان میخود را، یادآوری خروجو از ابر در حال حمل بار گناها

کند؛ چرا که جامع در هر دو سنگینی وناخوشایندی است پس بر سبیل  معنی بار تشبیه می
به )ثقل( را به جای آن ارار داده است وچون استعاره در  مشبه استعاره، مشبه )گناه( را حذف و
ستعار منه )ظَهْر( ذکر شده ی تصریحیه اصلیه است ومالئم م اسم جامد جریان یافته استعاره

 بنابراین ترشیح است. 
واَهد  »کنهد:   مندی از بیان اسهتعاری عهرض مهی    امام سجاد)ع( در فراز دیگری از دعا با بهره

ی احتضهار ومهرگ آورده    امام)ع( این عبارت را کنایه از لحظهه «خَفقَتْ عِندَ رَأسی أجنِحَةُ المُوتِ
کنهد از آن جههت کهه مهردم را بهه ناگهاه، بهه زور         میای شکاری تشبیه  است ومرگ را به پرنده

شهکاری( را ذکهر نکهرده بلکهه بها یکهی از لهوازم آن         ی به )پرنهده  ولفظ مشبه کُشد وچیرگی می
بهه)خفقت( ذکهر    ی مکنیه اصلیه است ومالئم مشبه )أجنحة( بدان اشاره کرده است پس استعاره

 شده بنابراین ترشیح است. 

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع
های سبکی دعای ابوحمزه ثمالی مورد تحلیل وبررسی ارار گرفهت کهه    در این پژوهو جلوه

 نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:
ههای دعها    دهد که موسیقی الفاظ وواژه بررسی ساختار آوایی دعای ابوحمزه ثمالی نشان می

فری در موسهیقی  در تمامی عبارات، هماهنگ وهمگون با یکدیگر است وهیو گونه سنگینی وتنا
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بدون ههیو تصهنع    وامام سجاد )ع( کالم خود را با اسلوبی شیوا وجذاب، شود ها مشاهده نمی آن

 ای که ترکیب کالم آهنگی دلنشین پیدا کرده است. وتکلفی بیان کرده به گونه
های انشایی در سطح نحوی پی بردیم که امام سجاد)ع( برای انتقهال عمهو    با بررسی ساخت

هها   د نظر خویو از اسالیبی چون: امر، نههی، اسهتفهام واسهم بههره گرفتهه وجملهه      مفاهیم مور
 یک موج ندارد. یکنواخت نیست و

هها، توجهه بهه تصهویرپردازی وصهور خیهال در دعهای         در کنار آوا وموسیقی وساختار جملهه 
گیهری از عناصرصهورخیال ازجملهه:     ابوحمزه ثمالی نیز حایز اهمیت است. آن حضرت)ع( با بهره

تشبیه، مجاز، استعاره، به زیبایی وبا ظرافهت خاصهی مباحهث عقلهی وذهنهی را بهرای متاطهب        
 ملموس ومحسوس نموده است.

مفهاهیم مهوردنظر آن حضهرت)ع(     هماهنهگ ومتناسهب بها معهانی و     ی سطوح مهذکور  همه
 چرخد. باشند ودر ارتباط متقابل با هم حول محور اصلی دعا؛ یعنی توحید ومعرفت الهی می می
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