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چکیده
دعاهای امام سجاد (ع) از سبک هنری و ادبی ویژهای برخوردار است ،توجه به این بعد از دعاها که از
آن به ادبیات دعا یاد میشود ،بسیار ضروری است .در این مقاله سعی داریم تا با روشی تحلیلی – توصیفی،
تصویرسازی نشأت گرفته از عنصر تشخیص را در دعاهای امام سجاد (ع) با هدف نشان دادن حس
انگیزی وحرکت و پویایی که از امتیازات یک اثر ادبی است ،مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از :گسترۀ تشخیص در دعاهای صحیفة سجادیه ،محدود به
انسانوارگی نیست ،بلکه عالوه بر انسان از سایر حیوانات نیز برای تشخیص استفاده شده است.
تشخیص به عنوان یک صنعت ادبی که به تکلف بیانجامد در این دعاها مورد استفاده قرار نگرفته است،
بلکه در راستای همان رابطة وجدانی با خالق -که هدف دعاست -شکل میگیرد و همین امر باعث
میشود تا مخاطب نوعی از حسانگیزی و پویایی را در دعاهای امام سجاد علیه السالم بیابد و ارتباط
بهتری با خداوند برقرار کند .دایرۀ تشخیص در دعاهای مورد بررسی به یک جملة کوتاه محدود
نمیشود بلکه در برخی موارد بخش اعظمی از یک دعا به تشخیص یک مفهوم یا پدیده تعلق میگیرد.
بخش اعظمی از عناصری که در دعا تشخص مییابند فراتر از دنیای مادی است و در ذیل مفاهیم
انتزاعی مفاهیمی چون حمد ورمضان و ...نیز وجود دارد که میتوان گفت بیشتر مورد توجه ادبیات
دینی مخصوصا ادبیات دعاست.
واژههای کلیدی :تصویر ،تشخیص ،امام سجاد (ع) ،دعا.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولmoosaarabi@yahoo.com :
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 -1مقدمه
دعاهای پیامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) رابطهای وجدانی ،میان بنده وخالق است که عالوه
بر مفاهیم واال و ارزشی خود ،زبانی ادبی دارد «و تنها این زبان است که محتوای دعاها
را بر میتابد .زیرا معصومان (ع) در دعاها و ذکرها با جمال و جالل مطلق و محبوب و
معشوق به راز و نیاز مشغول بودهاند .از این رو مقام خطاب و خطیب و مخاطب اقتضا
مینمود که آن چه را در نهانخانة سر و نگارخانة عشق و بیت المعمور ادب داشتند به
زبان آورند»( .خانجانی)10 :1384 ،

در کنار تبیین مفاهیم و پیامهای دینی و معنوی این دعاها ،تحلیل ادبی وهنری آن
به منظور فهم بهتر از یک سو ودرک و تذوق زیبایی آنها برای انس بیشتر از سوی
دیگر بیش از پیش ضرورت دارد.
عالوه بر ارتباط وجدانی که ائمة اطهار (ع) از طریق دعا با خدا برقرار میکنند،
رساندن مفاهیم ارزشمند دینی و معنوی به مخاطبان خود ،یکی دیگر از اهدافی است که
آن را در دعا مورد توجه قرار دادهاند؛ بدین منظور از سبکهای بیانی و هنری مختلف
 که تصویرسازی هنری یکی از آنهاست -بهره جستهاند .از همین رو در این جستارسعی بر آن داریم تا با نگاهی به عنصر تشخیص که یکی از عوامل تصویرساز است،
به تحلیل جایگاه آن در دعاهای امام سجاد (ع) برای نمونه بپردازیم.
در ابتدا نگاهی به مفهوم تشخیص و تاریخچة آن خواهیم داشت و خواهیم دید در
کتاب های نقد و بالغت قدیمی از آن اسمی به میان نیامده است ،هرچند میتوان از دل
صور بیانی مانند تشبیه ،مجاز و استعاره این مفهوم را بیرون کشید که به آن نیز اشاره
کردهایم .اما بررسی این مفهوم به شکلی مجزا از چند جهت مورد توجه است؛ اول آنکه
برخی از تشبیهات ،مجازها و مثالهای استعارۀ بالکنایه میتواند نوعی از تشخیص به
شمار آید و این نوع نگاه ،به سنجش میزان حسانگیزی و خیالانگیزی و همچنین
پویایی و حرکت که از امتیازات یک متن ادبی است بسیار کمک میکند .در این جستار
سعی داریم حس انگیزی ،پویایی و حرکت را در دعاهای امام مورد تحلیل قرار دهیم.
از میان تقسیم بندیهایی که از تشخیص صورت گرفته ،تقسیم بندی محتوایی را
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مبنای کار خود قرار داده ایم که بر اساس آن ،افعال ،صفات و حاالت انسانی یا حیوانی
به یکی از عناصر طبیعی و مفاهیم انتزاعی نسبت داده میشود .در انتخاب دعاها ،تکیه
بر دعاهای یکم ،ششم ،سی و یکم ،سی و دوم ،چهل و یکم ،چهل و سوم ،چهل و
چهارم و چهل و پنجم صحیفة سجادیه بوده است .و سعی شده جهت نشان دادن این
مطلب که خیال انگیزی ،پویایی و حرکت در تمامی دعاهای امام سجاد (ع) مشهود
است ،بخشهایی از مناجات «خمس عشره» را نیز مورد اشاره و تحلیل قرار دهیم.
پیشینة بحث
در بعد نظریِ تشخیص ،باید گفت که نمیتوان کتاب یا تألیف مستقلی را یافت که به
آن پرداخته باشد ،به جز مباحثی که در کتابهای نقدی و بالغی معاصر به آن پرداخته
شده است که از آن جمله میتوان به «

»

نوشتة جابر عصفور و «صور خیال» دکتر شفیعی کدکنی اشاره کرد.
در خصوص دعاها ،تألیفات و پژوهشهایی نیز با رویکرد ادبی و هنری به دعاها به
خصوص دعاهای امام سجاد (ع) صورت گرفته ،که میتوان به
» اثر دکتر محمود بستانی اشاره کرد .وی در این کتاب ،سخنان
پیامبر اکرم (ص) وائمه اطهار(ع)  -مخصوصاً دعاهای امام سجاد (ع)  -را مورد تحلیل
ادبی قرار داده است .عالوه بر این کتاب میتوان به پژوهشهای دیگری اشاره کرد از
جمله -1 :نکات بالغی در صحیفة سجادیه نوشتة غالمرضا کریمی فرد ،مجلة مشکاة،
شمارۀ  ،53زمستان « -2 1375الجمالية فی الصحيفة السجادية» از همین نویسنده،
دراسات فی العلوم اإلنسانية؛ پاییز  - 1384شماره « -3 )4(124شکوه تعبیر و صحیفة
سجادیه» نوشتة علی اوسط خانجانی ،مجلة اندیشة دینی ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،15تابستان
« - 4،1384ادبیات امام سجاد علیه السالم و صحیفة سجادیه» ،نوشتة فضلاهلل
میرقادری ،مجلة اندیشة دینی ،شمارۀ  ،15تابستان« -5 1384تجلی عاطفه و جایگاه آن
در صحیفة سجادیه» ،نوشتة مهدی ترکشوند و موسی عربی و مجتبی ترکاشوند ،مجلة
ادب عربی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1391صفحة .152-129
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هیچکدام از این آثار به جایگاه عنصر تشخیص و تصویرسازی آن در دعاهای امام
سجاد (ع) نپرداخته است .هر چند مواردی که به صورت غیرمستقیم میتوان از دل آن،
تشخیص را بیرون کشید در این آثار وجود دارد.
 -2تشخیص
جانوارگی یا جاندارانگاری از همان آغاز پیدایش خلقت بین انسانهای اولیه وجود
داشته است که برخی از صاحب نظران از آن به انیمیسم ( )animismیاد میکنند« .داکر
ماوت مقولة انیمیسیم را به آن طبقه از بیجانها نسبت میدهد که انسان وحشی و
بدوی آن را جاندار میپندارد .بر اساس این نظریه ،سنگ ،کوه ،درخت ،وشب وغیره
دارای روان بهخصوصند»( .یمین )84 :1387،شابی در کتاب «
بر این مساله تاکید دارد و میگوید« :انسانهای اولیه وقتی میگفتند« :
«

» نیز
» و یا

برای آن معانی ثانویهای قائل نبودند بلکه بر این باور بودند که باد حقیقتا

مرده است و یا شب حقیقتا با هزار پا و هزار بال آمده است» (الشابی ،بیتا)24 :

برخالف تعریفهایی که برخی از منتقدان از تشخیص به دست میدهند و آن را
محدود به « دادن صفات وحاالت رفتاری و روانی انسان به اشیا و عناصر طبیعی و
مفاهیم میکنند» (یمین )84 :1387 ،میتوان این دایرۀ معنایی را با نسبت دادن صفات و
رفتارهای حیوانی به اشیا ،عناصر طبیعی و مفاهیم ،گسترش داد و تعریف جامعتری از
آن به دست داد و گفت« :تشخیص عبارت است از حیات بخشی و شکل انسانی دادن
به مفاهیم انتزاعی و مادی زنده یا جامدات» (عصفور )239 :1992 ،که این جان بخشی ،هم
شامل نسبت دادن حاالت انسانی به این مفاهیم و پدیدهها میشود و هم حاالت
حیوانی .هر چند عالوه بر حیات بخشی و جنبش و تحرکدهی ،صفات و حاالتی
روانی وجود دارد که مخصوص انسان است و به عناصر طبیعی و مفاهیم انتزاعی نسبت
داده میشود و حتی حیوانات با گرفتن این حاالت انسانی به نوعی دیگر تشخص
مییابند؛ مانند تشخیص تمثیلی که در آن «اِنطاق» صورت میگیرد و قهرمانان تمثیل که
اشیا یا مفاهیم و یا حیوان هستند ،سخن میگویند.
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 -1-2گسترة تشخیص
 استعارة مکنیههرچند در کتب بالغی قدیمی به اصطالح تشخیص به صورت مستقل کمتر پرداخته
شده و شاید بتوان گفت حتی در بیشتر کتب از آن نامی برده نشده است ،اما برخی از
منتقدان و بالغیان ،تشخیص را همان استعاره میدانند و تشخیص را «صناعتی مرتبط با
استعاره میدانند که با آن اشیا ومفاهیم را مانند انسان تصویر میکنند به طوری که گویی
از حیات ،ویژگیها و روحیات انسان برخوردارند( ».سبزیان )375 :1388 ،همانطور که
شفیعی کدکنی میگوید« :اگر به شواهدی که جرجانی و صاحب «التخلیص» میآورند،
دقت کنیم به خوبی درمییابیم که همه جا منظور از استعارۀ بالکنایه یا مکنیه همین
مسألة تشخیص است .با این تفاوت که حوزۀ تشخیص از انسان به حیوان وسعت یافته
و بهترین مثالی که همه جا تکرار میشود شعر ابوذؤیب هذلی است که در رثای
فرزندان خویش گفته است:
(هرگاه مرگ چنگالهایش را [در بدن انسان] فرو برد هیچ حرزی ،سود نخواهد
رساند.
و ضمن اینکه از رهگذر تشخیص ،مرگ را به گونة جانوری درنده درآورده از
چنگالهای آن سخن گفته است»( .شفیعی کدکنی)153 :1388 ،
جابر عصفور معتقد است که «عبدالقاهر جرجانی میتوانست استعارۀ مکنیه را نوعی
از تشخیص قرار دهد ،اما فکر اشعری او مانع از این امر شده؛ چرا که اگر عبدالقاهر
سخن از تشخیص می گفت ناگزیر منجر به قائل شدن به تشبیه وتجسید و اموری از این
قبیل که با اصل توحید از نظر اشاعره تعارض دارد ،میشد»( .عصفور)239 :1992 ،

البته باید سخن جابر عصفور را اینگونه تصحیح کرد که جرجانی میتوانست برخی
از استعارههای مکنیه را تشخیص قرار دهد و همچنین درخصوص نظر شفیعی کدکنی
که تمام استعارههای بالکنایه را تشخیص میداند باید گفت که فقط برخی از استعارههای
بالکنایه ،تشخیصند نه همة آنها .با این اوصاف میتوان گفت که تشخیص معنایی
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گسترده پیدا میکند تا جایی که برخی از استعارههای مکنیه یکی از مصادیق تشخیص
به شمار میروند.
 تشبیهگستردگی تشخیص در حدی است که نه تنها برخی از استعارهها بلکه برخی از انواع
تشبیه را شامل میشود .از نگاه جرجانی تشبیه از جهتهای مختلفی صورت میگیرد از
جمله شکل ،رنگ ،طبایع ،حرکات و هیأت و ( ...الجرجانی )90 :1991 ،و این همان
مسألهای است که در تشخیص رخ میدهد بدین صورت که افعال ،حرکات وهیأت
انسان به چیزی بیجان نسبت داده میشود ،از همین رو میتوان تشبیهاتی را که مشبهٌبه
آن ،انسان یا حیوان است ،جزء تشخیص به شمار آورد مانند این بیت مورد استشهاد در
جواهر البالغه:
الهاشمی)218 :1384 ،

(گویی هیأت ستارۀ سهیل و ستارگان در پشت سرش ،صف نمازی است که امام
جماعت جلوی آن ایستاده است)

در این بیت ستا رۀ سهیل و دیگر ستارگان در قالب امام جماعت و نمازگزاران
تشخص مییابند.
تشبیه بلیغ نیز میتواند نوعی از تشخیص باشد مانند این بیت از ابوالعالء معری:
روزگار ما بهسان شترانی است که لگام به دهان ندارند و یا اسبانی هستند که
سرکشی آنان را به غفلت کشیده است المعری)386/3 :1988 ،

وی در بیتی دیگر با تشبیه بلیغ ،وقت را به پرندهای تشبیه میکند که مسافتی دور و
دراز را میپیماید:
(زمان ،پرندهای است که مسافتی را میپیماید .پس ،پیش از آنکه فرصت از دست بشود
به کاری که میخواهی انجام دهی بشتاب ،زیرا عقل چنین حکم میکند .همان)128/1 :
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 اسناد مجازیدر تعریف اسناد مجازی گفتهاند« :اسناد فعل یا معنای آن به متعلقی که فعل یا معنای
فع ل برای آن بنا نشده است .یعنی غیر از آن چیزی که باید فعل یا معنیش بدان نسبت
داده شود» (عرفان )237/1 :1383 ،این نوع از مجاز را از آن جهت که اسناد آن عقالً در
عالم واقع ،محال است ،مجاز عقلی نیز گفتهاند .با تأمل در این تعریف ،میتوان گفت
که معموالً مثالهای مجاز اسنادی (عقلی) میتواند از حوزۀ تشخیص باشد مانند «مَن
سرّه زمَنٌ ،ساءَته أزمانُ» الهاشمی )258 :1384 ،در این مثال شاد کردن که از افعال انسانی
است به زمان نسبت داده شده است .به تعبیر دیگر در اسناد مجازی ،آن دسته از
جمالتی که افعال ،صفات و حالتهای انسان ی به فاعلی غیر از انسان نسبت داده
میشود ،تشخیصند .با این اوصاف ،مجاز لغوی از حوزۀ تشخیص خارج میشود؛ چرا
که در مجاز لغوی بیش از آنکه به رابطة اسنادی دو طرف مجاز توجه شود به وضع لغت
در غیر معنای خود توجه میشود.
 -3تصویرسازی تشخیص
 -1-3حس انگیزی
زیبایی تشخیص در قدرت تصویرگری ،نهفته است؛ قدرتی که به واسطة آن مفاهیم
پنهان ،آشکار و عقلی ،حسی جلوه داده میشود ،این نوع تصویرگری عالوه بر تأثیر
روانی که بر مخاطب میگذارد با نگاهی جدید احساس را قویتر میکند و باعث لذت
روح و روان میشود .شاعران و ادیبان برای تصویرسازی در آثار خود از عناصر
گوناگونی بهره میجویند؛ یکی از این عناصر که در خیالانگیزی یک اثر نقشی اساسی
دارد ،تشخیص است .جاحظ ،شعر را نوعی صنعت تصویری میبیند و بعد از آن،
عبدالقاهر جرجانی در قرن پنجم بیشتر به مفهوم تصویر میپردازد و در کتاب
«

» اینگونه به تعریف آن میپردازد« :بدان که منظور ما از تصویر همان

تمیثل و قیاس است که به واسطة آن میتوانیم مفاهیم ذهنی را با چشمانمان ببینیم».
(الجرجانی ،بیتا« )508 :زبان تصویری یا همان زبان هنری یک روایت گزارشگونه از
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حقایق یا پراکندن مستقیم افکار نیست .بلکه تجسیم و تمثیل این افکار و حقایق در
شکلی محسوس است که مخاطب آنها را دریافت میکند و به یک درک حسی از این
معانی دست مییابد که در نتیجه ،تصویر ،تأثیر عمیق خود را در جان میگذارد» ( .طبل،

 )15 :2005از این رو میتوان گفت که کار اصلی در بررسی تصویر ،مشخص کردن
انتقالی است که از طریق چشم و گوش و حواس دیگر به ذهن صورت میگیرد و در
آنجا میماند .برخی از این حواس یا همة آنها تجربههای خارجی را دریافت می کنند
و توسط ذهن به شعر انتقال می یابند و بعد از اینکه از محدودۀ حس ،غایب شدند
دوباره توسط ذهن بازیابی میشوند .از همین رو بالغیان و منتقدان بعد از جاحظ به
متن قرآن و متون شعری اهمیت دادند تا راههای به تصویر کشیدن معانی وانتقال حسی
را کشف کنند .اهمیت دادن به این مساله در سایة توجه به تصویر ادبی و تأمل در
ویژگیهای حسی و روشهای ویژۀ انتقال معانی از راه حواس صورت گرفت.
(سلوم)23 :2001 ،

با آنچه از تعریف تصویر و کارکرد آن گذشت میتوان گفت که نقطة اشتراکی که
در این خصوص بین نگاه منتقدان قدیم و معاصر وجود دارد ،ارتباط تصویر هنری با
تعبیر حسی است .چنانکه ناصف میگوید« :واژۀ تصویر -معموال -به آنچه با تعبیر
حسی ارتباط دارد استعمال میشود( ».ناصف ،بیتا )3 :با جانوارگی که اشیا ،عناصر
طبیعی ،مفاهیم انتزاعی ،روانی ودینی توسط عنصر تشخیص به خود میگیرند این تعبیر
حسی  -که با تصویر هنری مرتبط است -محقق میشود؛ از همین رو میتوان از
تشخیص به عنوان عنصری تصویرساز یاد کرد.
 -2-3حرکت دهی وحیات بخشی
تعبیر حسی یاد شده یک تعبیر خشک و بی روح و صرف انتقال مفاهیم و معانی از راه
حواس به ذهن انسان نیست .بلکه عالوه بر آن ،این تصاویر خلق شده توسط تشخیص،
سرشار از زندگی و پویایی میشوند .بدین ترتیب میتوان گفت« :یکی از زیباترین
گونههای صورخیال در شعر تصرفی است که ذهن شاعر در اشیا و در عناصر بی جان
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طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیل خویش بدانها حرکت و جنبش میبخشد و
در نتیجه هنگامی که از دریچة چشم او به طبیعت و اشیا مینگریم ،همه چیز در برابر ما
سرشار از زندگی وحرکت وحیات است ،واین مسأله ویژۀ شعر نیست ،در بسیاری از
تعبیرات مردم عادی نیز میتوان نشانههای این گونه تصرف در طبیعت و اشیا را
جستجو کرد» (شفیعی کدکنی .)149 :1388 ،همانطور که عبدالقاهر جرجانی در تعریفی که
از استعاره و ویژگیهای آن به دست میدهد و میتوان از دل آن معنای تشخیص را
بیرون کشید ،در این باره میگوید« :میتوانی به وسیلة استعاره ،جمادات را زنده و
سخنگو بیابی و اشیای گنگ و مبهم را آشکارا ببینی و اگر بخواهی مفاهیم لطیف و
ظریف را از اعماق خرد بیرون میکشد و به تو نشان میدهد .گویی به سان پیکرهایی
جسمانی میشوند که چشمها میتواند آنها را ببیند .گویی عناصر روحی غیر قابل
درکی بودهاند مگر برای تخیل( ».الجرجانی)43 :1991 ،

 -4تشخیص در دعاهای امام سجاد علیه السالم
امام سجاد علیه السالم در دعاهایش با زبانی هنری و ادبی به خوبی توانسته است با
استفاده از عنصر تشخیص به تصویرپردازی دست بزند و با تحریک حس و خیال
مخاطب و همچنین پویایی و حرکتی که در این تصاویر وجود دارد اثری شگفت خلق
کند .با یک تقسیمبندی محتوایی و ارتباط دوسوی تصاویر خلق شده با بهرهگیری از
عنصر تشخیص ،این حس انگیزی و پویایی و حرکت را میتوان بهتر درک کرد .عالوه
بر تقسیمبندی ناشی از حیات بخشی یا شکل انسانی دادن به عناصر طبیعی ،مفاهیم
انتزاعی و روانی ،تقسیم بندیهای دیگری نیز از تشخیص صورت گرفته است که یکی
از انواع دیگر آن «همان نوعی است که به عنوان استعارۀ مکنیه قدما از آن یاد کردهاند
(تشخیص اجمالی نام دارد) و نوع گستردۀ آن اوصافی است که شاعران از طبیعت دارند
( و تشخیص تفصیلی نام دارد)»( .شفیعیکدکنی )155 :1388 ،در دعاهای امام سجاد (ع)
که مورد بررسی ماست ،هر دو نوع وجود دارد و در ادامه هر دو شکل اجمالی و
تفصیلی در تقسیم بندیی  -که از جهت محتوا مورد بررسی قرار میدهیم -خواهد آمد.
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تحلیل و بررسی تشخیص به عنوان عنصری تصویرساز در دعاهای امام سجاد علیه
السالم از جهت محتوا در دو بخش عناصر طبیعی و مفاهیم انتزاعی مورد توجه قرار
گرفته است.
 -1-4عناصر طبیعی
در این حالت ،افعال ،اعمال ،حاالت و صفات انسانی چه به شکل اجمالی و چه به
شکل گسترده  -که توضیح آنها رفت -به عناصر طبیعی نسبت داده میشود .عناصر و
پدیدههای طبیعی در فرهنگ اسالمی که اساس آن مبانی قرآن و سخنان اهل بیت (ع)
است ،همه تشخص دارند و آنگونه که با چشم مادی به آن نگریسته میشود موجوداتی
بی روح و مرده نیستند .از همین روست که در قرآن بارها و بارها به این مسأله اشاره
شده است؛ در آیة  44سورۀ اسراء آمده است «

» .عالمه

طباطبایی در تفسیر همین آیه ،این تسبیح را که از مصادیق تشخص و جانداری است
حقیقی میداند و میگوید« :این مخلوقات همگی حقیقتا خداوند را تسبیح میگویند.
چرا که سراسر نیاز و فقرند ،هم در ذات خود و هم در صفات و حاالت» (طباطبایی،

 )148/13 :1388و اگر به ظاهر ،این موجودات ،مرده و بیجانند از آن جهت است که ما
درک این تشخص را نداریم و در ادامة همین آیه میآید « :ولکن ال تفقهون حدیثهم».

 ماهماه یکی از عناصر طبیعی است که به روش تشخیص منادایی توسط امام سجاد (ع) در
دعای چهل و سوم صحیفة سجادیه به تصویر کشیده میشود( :
( )210 :1382همانطور که در این فقره میبینیم ،حضرت سجاد -علیه السالم -ماه
را مورد خطاب قرار میدهد و آن را موجودی زنده میبیند که میشنود و با او به سخن
میپردازد .در این بخش از دعا عالوه بر تشخیص ندایی از تشخیص صریح برای نسبت
دادن صفات انسانی (المطیع والسریع) استفاده شده و حرکتی خیال انگیز و حس انگیز
را در ذهن مخاطب ایجاد میکند.
تکرار حرف خطاب کاف در بخشهای دوم ،سوم و چهارم همین دعا ،این
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خیال انگیزی را بیشتر و بیشتر قوت میبخشد( :
(همان) .امام (ع)
تصویر جامد و بی روحی را که قبل از این در ذهن مخاطب از ماه نقش بسته ،به کلی
تغییر داده و تصویری زنده و پر از حرکت را از ماه به جای آن مینشاند .به گونهای که
عظمت خداوند از گذر چنین نگرشی بیش از پیش عیان میشود.
این تصویر وقتی زندهتر و پویاتر میشود که حضرت ،ضمیر متکلم وحده را با
ضمیر کاف خطاب قرین میسازد و بدین سان ماه را مانند همراه و یاوری در دعا و
عبادت به تصویر میکشد و میفرماید:
(همان)

 روزروز عنصری دیگر است که با نسبت دادن افعال انسانی در دعای ششم صحیفة سجادیه
جانوارگی را در آن میبینیم (

 )56 :1382روز

هم میتواند گواهی زنده بر انسان و اعمالش باشد .گویی با گوشهای تیز خود تمامی
گفتار و با چشمان تیزبین خود حرکات ما را همچون ناظری دقیق به نظاره مینشیند و
در پایان که هنگام وداع فرا میرسد لب به زبان میگشاید تا اگر نیک گفته باشیم و
عمل کرده باشیم به ثنای ما بپردازد واگر بد کرده باشیم با سرزنش از ما جدا شود
(.همان) این گونه از تشخیص که در آن «اشیای
بی عقل و عناصر بیجان طبیعت به افعال ویژۀ انسانی نسبت داده میشود ،تشخیص
فعلی نیز نام دارد» (یمین )89 :1387،و همانطور که گفته شد «در بالغت قدیم مجاز عقلی
نام دارد و آن اسناد فعل یا آنچه در معنای فعل است مانند اسم فاعل ،اسم مفعول یا
مصدر به غیر از مسندالیه حقیقی خود است» (الهاشمی )258 :1384 ،امام سجاد (ع) روز را
مانند دوستی میبیند که با او همراه است و از خداوند میخواهد تا او را توفیق دهد
به نیکی با این دوست همراه شود و از بدی کردن به او به واسطة انجام گناهی چه
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صغیره و چه کبیره در امان بماند

(.)6 :1382

 آسمان و زمینآسمان وزمین دو پدیدهای است که در قرآن نیز تشخص مییابند« .این دو را دو عاقل
مییابی که مورد خطاب قرار میگیرند وبه سرعت برای جواب دادن اقدام میکنند»« :
» (قطب:2002 ،

 )73این فقط روز نیست که در دعاهای امام سجاد (ع) جان میگیرد و گواهی میدهد،
بلکه هر آنچه در این روز واقع شدهاند از آسمان و زمین همگی صفات انسانی میگیرند
و سرتا پا گوش و هوش میشوند و آماده و تمام قد ایستادهاند تا امام (ع) آنان را برای
گواهی دادن به وحدانیت و عدالت و مهربانی و ...فرا بخواند« :
» (همان)58 :

آسمان و زمین در دعای سی و یکم صیحفة نیز به گوش میایستند تا امام (ع) ندای
ندامتش را به گوششان برساند« :
» (همان )166 :آمدن عبارت «و من فیها» هم برای آسمان و هم برای زمین به این
جهت است که احتمال مجاز با عالقة محلیه برای مخاطب کنار برود و زنده بودن خود
آسمان و زمین کامالً برایش متصور شود.
 -2-4مفاهیم انتزاعی
از آنجایی که دعا رابطهای معنوی میان مخلوق و خالق است و در این ارتباط دعاکننده
از سویی دارای فعل وانفعاالت روانی میشود و از سوی دیگر با مفاهیمی انتزاعی
سروکار دارد ،تشخیص میتواند نقشی اساسی در انتقال این معانی وحاالت از طریق
حواس ایفا کند .شاید بتوان گفت تشخیص ،یکی از بهترین راههایی است که قرآن از
آن برای به تصویر کشیدن مفاهیم انتزاعیی که به راحتی برای بشر قابل درک نیست،
استفاده میکند؛ برای نمونه ،قرآن گاه از تصویر مرگ و معانی مربوط به آن سخن
میگوید ،گویی مرگ شخصی است حاضر ،که آدمی را در طول زندگیش تعقیب
میکند تا بر او چیره گردد .مثل آیة «قل إن الموت الذی تفرون منه فإنه مالقیکم»
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(الجمعه )8 :که مرگ را به صورت شخصی زنده ،متحرک و تعقیب کنندۀ آدمی ترسیم
میکند که او هم از ترس میگریزد و مرگ همچنان در تعقیب وی است و آدمی هم
پیشاپیش مرگ حرکت میکند تا این که او را در مییابد .قرآن کریم به بیان مستقیم
نگفته است که آدمی خواهد مرد ،بلکه این معنای ذهنی را همراه با تحرک ترسیم کرده
است .این حرکت تعقیب و گریز مشخص است« :مرگ شما را در مییابد» صحنة
احتضار با تصویر مرگ مرتبط میشود و به صورت زنده وترسناک به تصویر کشیده
میشود .خداوند در این خصوص میفرماید( :
بسیاری از شاعران وادبا  -مخصوصا شاعران معناگرا -از تشخیص مفاهیم انتزاعی
در آثار خود بسیار بهره جستهاند ،برای نمونه «خیر و شر در هفت پیکر نظامی گنجوی
دو شخصیت داستانیاند ،در سیرالعباد سنایی ،نفس ناطقه که یک امر انتزاعی است به
هیأت پیری نورانی ظاهر میشود و در بسیاری از صفات و خلقیات در شکل دیو و
افعی و اژدها و ...نمایان میشود .در تمثیلهای مسیحی از جمله در کتاب «سلوک زایر»
اثر جان بانی ین ،وفا ،خرد ،مرگ و غرور نام شخصیتهای داستانند»( .فتوحی)260 :1389 ،

 گناهیکی از بخشهای مهم دعا ،اعتراف به گناهانی است که از انسان سرزده استت؛ گنتاه و
خطا و آنچه که مترادف این دو است از مفاهیم انتزاعیند که در دعاها به وفتور از آنهتا
سخن رفته است و به گونهای حسانگیز بته تصتویر کشتیده شتده استت .در «مناجتات
المعتصمین» امام سجاد (ع) در تصویری حسانگیز و پویا ،گناهان و خطاهتا را اینگونته
به تصویر میکشتد« :
إِلی

» (قمتی )264 :1390،تزاحم تشخیص در ایتن

بخش از دعا کارکرد حس انگیزی و پویایی و تحرک را قوت بخشیده استت و تصتاویر
خلق شدۀ پیدرپی با استفاده از عنصر تشتخیص ،خیتال مخاطتب را تحریتک متیکنتد.
«الذنوب»« ،الخطایا»« ،اإلساءة» و «المخافة» به عنوان مفاهیمی انتزاعتی وحتاالتی روانتی
به ترتیب با اسناد به افعال انسانی «ألجأ»« ،أحوج»« ،دعا»« ،حمل» بتا جتانوارگی توستط
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حس بصری مشاهده میشوند تا مخاطب احساس انس بیشتری با این حتاالت ومفتاهیم
داشته باشد .بدین شکل کته بته گناهتان ،قتدرت موجتود زنتدهای بخشتیده متیشتود،
به گونهای که این گناهان برای مخاطب بسان جانداری به تصویر درمیآید که بتا هتدف
به دام انداختن طعمة خود به تعقیبش میپردازد و او را مجبور میکند کته سرگشتته بته
دنبال پناهگاهی بگردد و آن ،جایی نیست جز دژ مستحکم بخشتایش الهتی؛ اشتتباهات
بنده مانند دزدی است که سرمایة این پناهنده را به غارت بترده تتا او را نیازمنتد ستازد.
این بار نیز این گشوده شدن درِ بخشایش خداوندی است که میتوانتد بتا ورود بته آن،
نیاز خود را به بی نیازی مبدل کند .ترس از انتقام خداوندی این بنتدۀ پنتاه جتو را وادار
میکند تا با تمام توان به ریسمان عفو خداوند چنگ بزند.
در تابلویی دیگر در دعای سی و یکم صحیفه که به «دعای توبه» معروف است،
جانوارگی گناهان ،حس بصری مخاطب را تحریک میکند( :
 158 :1382گناهانی که دستانش را میبینی .دستانی که گناهکار را در بین خود
به گردش در میآورند و در این میان خطاها هم جان میگیرند و به حرکت درمیآیند تا
خیال مخاطب از راه حس بصری بهتر برانگیخته شود و حالت روانی انسان به هنگام
گناه مجسم شود و ببیند که این خطاها چگونه گناهکار را هرگونه که میخواهند و به
هر سمت که میل دارند ،میبرند( :

(همان) خیال مخاطب همچنان این

حالت را دنبال میکند تا درنهایت شیطان بر گناهکار چیره شود:
(همان) به گونهای که هیچ راه گریزی نداشته باشد مگر اینکه فضل خداوند شامل حال
او شود و هدایت که همچون گناهان شاخص میشوند چشمانش را بر وی بگشایند
وابرهای کوری ،از برابرش کناری رود
این نوع از تشخیص را که «اسم معنا یا اشیای بی عقل با لوازم ومتعلقات شخص ذکر
میشود و بدان وسیله چیزهای غیر انسانی در مفهوم شخص به کار میرود ،کنایی نیز
مینامند ،واژهای که برای تشخیص به کار میرفته مضاف الیه است»(.یمین ،بیتا)86 :

 دنیادر اینجا منظور از دنیا مفهومی است که در برابر آخرت قرار میگیرد و باعث میشود
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که انسان از راه آخرت باز بماند و مورد ذم ائمه اطهار (ع) بوده است؛ امام سجاد (ع)
در «مناجات زاهدین» از تشخیص برای به تصویر کشیدن این مفهوم استفاده میکند و
میگوید« :

»

(قمی)266 :1390،

در این بخش ،دنیا برای ساکنانش بتا دستتانی چتاالک و قتوی ،چالتههتایی را حفتر
میکند .با این تصویرسازی ،مخاطب میتواند به گونهای این صتحنه حتس انگیتز را در
ذهن بپروراند؛ گویی چالههای مکر را با چشمان بینایش میبیند .با نسبت دادن مکتر بته
دنیا ،این جانوارگی قوت میگیرد و دنیا در قالب صیادی ترستیم متیشتود کته دامهتای
خود را گسترانیده و با دستان مرگبارش ،اهل زمین را یکی پس از دیگتری در دام ختود
صید میکند .این تشبیه برای این به کار می رود که مخاطب را به یقین برساند و بفهمتد
که دنیتا هماننتد انستانی فریبکتار ،هتر لحظته بترای منحترف کتردن ،حیلتهای در ستر
میپروراند .گاه چالة مکر را حفر میکند و گاهِ دیگر ،دام مکر میگستراند.

 مرگهمانطور که گذشت ،مرگ یکی دیگر از مفاهیم انتزاعی است که عموماً انسانها از آن
تصویری مبهم و یا حتی ترسناک دارند .به یکی از این دو دلیل کمتر کسی میتواند آن
را تصور کند .این مفهوم در دعاهای امام سجاد (ع) با استفاده از تشخیص ،صفاتی
انسانی میگیرد و به گونهای حسانگیز به تصویر کشیده میشود که راحتتر قابل درک
باشد .برای نمونه در یکی از بخشهای دعای چهل صحیفه ،امام سجاد (ع) مرگ را
اینگونه به تصویر میکشد

()198 :1382

در این بخش ،واژگان «زائر»« ،قادم» و «ضیافت» همگی صفات و افعال انسانی است که
به مرگ نسبت داده شده تا در قالب میهمانی که به دیدار او آمده به تصویر کشیده شود.
امام سجاد(ع) از خدا میخواهد تا این دیدار را مایة سعادت او قرار دهد و در میزبانی
از او شوربخت نباشد ،این میهمان در نگاه امام (ع) میتواند مانند دوستی صمیمی با
انسان مانوس شود
میتوان مانند یکی از خویشاوندان به او محبت کرد:

(همان) و حتی
(همان).
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آوردن واژۀ «الدنو» یعنی نزدیک شدن ،این مجال را بیشتر به مخاطب میدهد تا بتواند
تصوری ملموستر و زندهتر از مرگ که مفهومی بسیار مبهم و بعید است ،داشته باشد.

 -1-2-4تشخیص مفاهیم دینی
مفاهیم دینی در ذیل مفاهیم انتزاعی کالم اهل بیت (ع) وجود دارد .این دسته از مفاهیم
با ظهور دین اسالم با آداب و روشهای خاصی پا به عرصة وجود نهاده است و نسبت
به سایر مفاهیم انتزاعی ،ظهور جدیدتری دارند .از همین رو تصویرپردازی این مفاهیم
توسط ائمه اطهار (ع) برای اولین بار قابل توجه است .از سوی دیگر این مفاهیم به
دلیل نوظهور بودنشان نسبت به سایر مفاهیم مجال بیشتری برای تصویر پردازی دارند.

رمضان
رمضان یکی از مفاهیم دینی است که در دعای چهل و پنجم از صحیفه تشخص
مییابد .همانطور که پیشتر اشاره شد ،یکی از انواع تشخیص ،منادایی است که در این
روش به خوبی میتوان پدیده ،یا چیزی را لمس کرد که شاید در حالت عادی نتوان
درکی از آن داشت؛ ارتباطی با آن برقرار کرد و با او هم کالم شد .چناچه امام سجاد(ع)
با خطاب قرار دادن ماه رمضان در دعای یاد شده بر رمضان به عنوان همنشینی گرامی
درود میفرستد و از دست دادنش را دردناک وصف میکند« :
»
(همان )228 :این همنشین با آمدنش شادی را با خود به ارمغان میآورد وبه هنگام رفتن،
انسان را در وحشت تنهایی رها

میکند« :ا

( » .همان) رمضان تشخص یافته و سرشار از پویایی میشود به گونهای که
مانند همرزمی ،انسان را در پیکار با شیطان کمک میکند و مانند دوستی دلسوز راههای
نیکی را میگشاید« :
(همان)

»
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 حمدامام سجاد (ع) در اولین دعای صیحفه« ،حمد» را با صفات انسانی به تصویر میکشد و
میفرماید« :

»

(همان )30-34 :در این بخش امام (ع) لب به ثنای خداوند گشوده است .ثنایی که
میتواند در برابر هجوم لشکریان انتقام ،از او نگهبانی کند؛ اجازه تجاوز به او ندهد؛
در اطاعت الهی از او به پشتیبانی برخیزد و در ادای حق و انجام تکلیف الهی او را
یاری دهد.

 آتش دوزخبه تصویر کشیدن عناصر و پدیدههتای طبیعتی کته توستط امتام (ع) بتا کمتک صتنعت
تشخیص شکل میگیرد ،محدود به دنیای مادی نمیشود .بلکه گاه همین عناصر کته در
عالم عقبی به انتظار آدم نشسته است به گونهای زنتده و بتا تحترک بته تصتویر کشتیده
میشود ،گویی در همین دنیا و هتم اکنتون بترای مخاطتب متخیتل متیشتود .یکتی از
صحنههایی که به صورت زنده و پویا در دعاها به تصتویر کشتیده شتده استت تصتویر
دوزخ و پدیدههای موجود در آن است .همانطور که قرآن دست بته ایتن تصویرستازی
زده است ،در دعای ستی و دوم صتحیفه ،آتتش دوزخ جتان متیگیترد و دارای شتعور
میشود به گونهای که نالة گنهکاری را که سرانجامش بتا او افتتاده کتامال درک و حتس
میکند و میشنود اما قلبی سختتر از سنگ دارد .چترا کته هرچته دستت بته دامتن او
میشود و ناله و زاری میکند دلش بر او به رحم نمیآیتد «
» (همان .)176 :رحم نکردن که از افعتال انستانی استت بته آتتش
دوزخ نسبت داده میشود تا این عنصر غایب از دیدگان از راه حس بته ذهتن مخاطتب
انتقال یابد .دوزخ با تعبیری حسی به پیشواز ساکنان خود میشتتابد و بتا ستوزندهتترین
عذاب و بدترین شکنجهها از آنان استقبال میکند «
» (همان) و آنان را با دستان خود از آب جوشان متینوشتاند «
» (همان)
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نتیجه
تشخیص به عنوان عنصری تصویرساز در دعاهای امام سجاد (ع) باعث تحریک حس
وخیال مخاطب میشود .از آنجایی که ارتباط آن حضرت (ع) با محیط پیرامون خود و
همچنین عالم معنا ارتباط زنده وپویایی است ،از تشخیص به عنوان عنصری اساسی در
دعاهای خود برای تعبیر از این پویایی وسرزندگی بهره میجوید .نکتة قابل تامل در
تشخیصهای به کار رفته در دعاهای امام سجاد (ع) آن است که این مساله در ارتباط با
خداوند ،که هدف اصلی دعاست ،شکل میگیرد .برای نمونه جانوارگی ماه با صفت
مطیع بودن که یک طرف آن خداوند است .و یا گواهی دادن ،که مخصوص انسان
است ،به روز نسبت داده میشود و در ادامه این جانوارگی قوت میگیرد واز خداوند
میخواهد تا حسن همنشینی نیکو با روز را نصیب او کند .در دعاهای امام سجاد (ع)
تشخیص بیشتر در بعد وجدانی (یعنی توجه به خداوند متعال به منظور اشباع نیازهای
روحی مانند رضایت خداوند و مناجات با او وحمد او و ). ...نمود پیدا میکند و ابعاد
سیاسی ،اجتماعی و نظامی در دعاها از عنصر تشخیص کم بهره و یا اصال بی بهرهاند.
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