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  چکیده

 یــا فــن انــشددر اصــطالح،  بالغت در لغت به معنی رسایی است و هدف از آن رســانیدن مقصــود و غــرض اســت.     

ســتر لغــات عربــی و در بزبــانگیري بالغت اسالمی، این فنّ ابتــدا در درون در دوران شکلشناسی سخن را گویند. زیبایی

ان قــرآن شائبه بــه زبــیبمسأله در تمدن اسالمی با خدمت  این. ـتفصورت منسجم بـه خـود گربا تفکر ایرانی  اماعربی 

ی بنا بــه تربیــت زبــان نویسندگانشاعران و و است ادبیات ي همایجان ، روح وبالغتر سمت دیگر داست. صورت پذیرفته 

  گزینند.به این هدف برمی براي دستیابی هاي گوناگونیراه ،و فرهنگی خود

» انصــاري اهللاسجادیه و رســائل خواجــه عبــد يهاي بالغی صحیفهبررسی و تطبیق جنبه«موضوع بحث در این پژوهش

بــان زمســجع در ثــر نکننده در دو تر کارکرد صورخیال و شناخت ابزارهاي تزیینهدف از این پژوهش شناخت بیش. است

-تفاده کــردهمندانه اســفارسی و عربی بوده است. در این پژوهش به دست آمد که هر دو نویسنده از تشبیه به صورت هنر

ه یل، نمــاد و کنایــوفور از تمث بود. در هر دو متن نویسندگان بهبیان  ي مجاز بیش از سایر صوراند. همچنین تعداد استفاده

مت بــدیع در مــورد بــوده اســت. در قســ 283مــورد و در صــحیفه  752کل صور بیــان در رســائل اند. جمعبهره جسته

ته داشــعی یر مــوارد بــدیترین درصد را در بین سابیشتلمیح، جناس و اقتباس جناس، اقتباس، تضاد و در رسائل  ،صحیفه

   است. 
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  مقدمه -1-1

  خلقه محمد و آله اجمعین. علی خیرِ  ةو الصلو العالمینِهللا رب الحمدُ 

در پی کشف  ،بشر است. آدمی از همان آغاز زندگانی خودکهن  شناسی از میراثزیباسازي و زیبایی

هاي شگرف زیبایی بوده است که این تالش و تکاپو تا امروز نیز ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد راز

ها بازبسته ها به کشف همین زیباییاي از هنرگزافه نیست که گفته شود زندگانی پاره . بدین جهتداشت

  بیند. ها میي همین کشفعمر امروز و فرداي خود را در آیینههنر و هنرمند است 

شک هاي هنر که انسان در آن اعمال سلیقه کند، بیتجربه ثابت کرده است که در هر یک از شاخه

افراط و تفریطی در آن نباشد. در این بین ادبیات هنري است  کهآنواهد گشت به شرط واقع خ موردپسند

شاهکار ي آن سبب ایجاد ترین درجهاست و عالی رگذاریتأثکه میزان اعمال سلیقه افراد در آن به شدت 

بسیار شود. بدین جهت براي رشد و پرورش ذهن و شکوفایی ادب لزوم آگاهی از علوم بالغی می یادب

 یمتن ادبپرور یک و ذوق آورنشاطکه تاریخ ادبی نشان داده است که کشف بنیادهاي  ضروري است؛ چرا

بنیادهاي خشک حاکم بر زبان خواهد شد. از  راتیتأثو الگوگیري از آن، منجر به تقلیل و یا از بین رفتن 

- آفرینشبنابراین در راه  ا زدود.ها زنگ روزمرگی رها و چشمتوان از ذهنبالغی است که میطریق علوم

ي شخصی که در پی ارائه گیرد.اي بنا به مقصود خود از بالغت بهره میهاي ادبی هر شاعري و نویسنده

خواهد کالمی مسلط باشد و یا کسی که می» علم معانی«سخن فصیح باشد به ناچار باید به دقایق ظریف 

شد. و نیز شخصی که آراستگی و مزین بون کالم مّد نظرش باآشنا » علم بیان«مخیل ایراد کند باید به 

  سود جوید.» علم بدیع«شک باید در کالم خود از باشد بی

ـ که هر دو کتاب جزو » رسائل خواجه عبداهللا«و » سجادیهي صحیفه«اگر شباهت معنایی بین 

ي اداي سخن آن دو کتاب متمرکز شوند ـ را نادیده بگیریم و کمی در شیوهمتون عرفانی محسوب می

قرار دادن مخاطب  تأثیربالغی مشترکی که به منظور تحت  صنایعشویم، شباهت محسوسی در استفاده از 
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ي بالغت) را هم باید در خواهیم یافت. شباهتی که سبب اختالف دو متن (در زمینهرا  است استفاده شده

  وجو کرد.رفته در دو متن جستاز صنایع بالغی به کار  میزان بسامد استفاده

  بیان مسأله -1-2

ي تر شناخته شده است. کنکاش در حوزههاي کمیابی توجه به پدیدهمسألههاي امروزه یکی از راه

ي باشد که تا کنون هیچ پژوهشی در تواند بستر مناسبی براي کشف موضوعات بکرادبیات تطبیقی می

حاضر یکی از علومی است که پژوهشگران  ادبیات تطبیقی در عصر« رابطه با آن موضوع انجام نشده است.

ي هجدهم و هم زمان با انقالب فرانسه به نیاز نیستند. مقدمات پیدایش این علم در سدهادبی از آن بی

ي جدید مسألهکه پژوهشگر را با یک ). ورود به این حوزه ضمن آن55: 1389(جمال الدین،  »وجود آمد

  باشد. بهتر یا جدیدتر تر به دنبال یافتن نتایجدهد که با دید وسیعبه او این امکان را می کند،مواجه می

اي تواند از جمله موضوعات پژوهشی باشد که با اهداف اولیهآثار ادیبان می بررسی عنصر بالغت در 

 تأثیربالغت کالم یک نویسنده در جذب خواننده،  تأثیرنظیر: عوامل زیبایی کالم یک نویسنده، چگونگی 

  بالغت در ماندگاري یک اثر و... به صورت تطبیقی مورد پژوهش قرار گیرد.

ضرورت ایجاب  ـ خواهد بود» منثور«که تمرکز آن بر روي بالغت دو اثر  ـ این پژوهش بنا به موضوع

-ثر تا چه اندازه قابلیت پذیرش صورتو نثر مشخص شده و معلوم گردد که ن نظمکند که مرز میان می

  هاي بالغی را دارد.

گذار در روحش، به تأثیرجوهر شعر عبارت از احساسی است که در اثر برخورد انسان با یک پدیده «

بخشد؛ ثر و خوب تجلی بیرونی میمؤرسد و شاعر کسی است که این احساس درونی را با بیان ظهور می

باشد یا در پوششی عرضه شود، اگر با لباس موسیقی تجلی کند یعنی به در این میان ممکن است عریان 

و این تعریف فصل ممیز » نثر شاعرانه«است وگرنه » شعر«هاي عروضی درآید و نظم داشته باشد وزن

  ).15: 1385(ادیب برومند، » شعر از نثر است

تر جنبه اصر و ارکان که بیشبراي آراسته کردن نثر باید عناصري به آن افزود، یعنی وقتی این عن« 

گونه از روند عادي کالم خارج شده و یابد و بدینآرایشی دارند به کالم افزوده شوند، سخن ارزش می

ي افزیش این عناصر باز بسته است. انواع سجع، جناس، موازنه، یابد. میزان آراستگی به اندازهدگرگونی می

اصر خیال مانند: تشبیه، کنایه، استعاره، مجاز، تمثیل، استفاده مماثله و ازدواج، و دیگر صنایع لفظی و عن



4 

، سرور موالیی(» افزوده استاز آیات و احادیث و ارسال المثل و شعر همه از ارکان زینتی نثر و عناصر بر

1372 :71.(  

بالغت تواند تمام وجوه توان دریافت کرد که، نثر به مانند نظم میاز مطالب گفته شده به خوبی می

نثر حتی اگر این عناصر  و نظمي شعر شدن پیش رود. جدا از کاربرد بالغت در را پذیرا شده و تا آستانه

  بخشد. ي اشخاص استفاده گردد، گفتار گوینده را نیز ارزش و واالیی میبرافزوده در کالم عادي و روزانه

- سجادیه و رسائلي غی صحیفههاي بالاین پژوهش بر تطبیق جنبه یمحور اصلکه با توجه به آن

   :مهم زیر پاسخ داده شود سؤالي بحث الزم است که به چند خواجه عبداهللا انصاري استوار است، در ادامه

ه هدفی و در میان کدام یک از اقوام (ایران و عرب)زودتر اتفاق افتاده چبالغی با  الف: تدوین کتب 

  نه؟  ای اندرفتهیپذاز هم  تأثیرياست و آیا در تدوین کتب بالغی 

با کالم بالغی آشنایی  ها مطرح شود، دو ملّتکه بالغت به صورت علمی در کتابب: آیا قبل از آن

  اند یا نه؟داشته

به این گونه است که اعراب با تأثی از بالغت یونانیان، به  استشدهنخست داده  سؤالپاسخی که به 

هدف «اند. شده متأثرهاي خود از اعراب ایرانیان در نوشتن کتاب اند و سپستدوین کتب بالغی پرداخته

ازعلوم بالغی در آغاز، فهم و درك رموز اعجاز قرآن و اسرار فصاحت و بالغت آن بوده است؛ ولی بعدها این 

کار تر در شناخت کالم عالی از دانی و جلوگیري از فساد و اعراف طبع شعرا و نویسندگان بهعلوم، بیش

  ).25، 28: 1388(علوي مقدم، اشرف زاده،» گرفته شده است

پیدایش سخن بالغی در زبان عربی از زمان اعراب جاهلی « است:نیز گفته شدهدّوم  سؤالدر پاسخ 

شناخته و به آوردن کالم بلیغ و فصیح توانا بوده است. پیش وجود داشته و عرب جاهلی گفتار بلیغ را می

ن آوق عکاظ و مسابقه شعرا با هم در فصاحت و پس از ظهور اسالم نزول قراز ظهور اسالم تشکیل س

ها و کلمات قصار حضرت علی دلیل بر زبان آوري و ها، نامهمجید وصدور احادیث پیامبر، اذکار، خطابه

  ).4(همان،  »فصاحت عرب است

ح فصاحت و بالغت و هاي صحیدر بین اقوام ایرانی نیز بناي فارسی ادبی چه نظم وچه نثر بر پایه«

  ).61:1385(ادیب برومند،  »ها و رقّت و جاذبه استوار استهاي صرفی و نحوي و اصالت واژهضابطه

- از نخستین چامه گوید:آید. وي میدر قوت این سخن، آوردن کالم جلیل تجلیل مناسب به نظر می

تصویرسازي کرده تا روزگار ما که کوهی در دشت ابوحفص سغدي که از دویدن آهوي از زبانهاي فارسی 
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سار اند، این چشمهبلورین شعر ریختهجان را در جامياي آرزوي دل و ترانهشاعران ایرانی هر یک به گونه

-رباي خویش میدليگیري از هنرهاي شعرپردازي جاري است و گوش دل ما را به زمزمهبالغت با بهره

  ).177: 1387(تجلیل،  نوازد

شناخته و به آید که مردمان دو فرهنگ، کالم عالی را میرائه شده چنین به دست میاز مطالب ا

  اند.بوده خود واقفلزوم استفاده از بالغت در کالم 

تر با نویسندگان شود که به جهت آشنایی بیشدر تکمله مباحث این بخش از کار واجب دیده می

  ها نگاشته شود. آن و آثار ي سجادیه و رسائل سطوري چندراجع به زندگانیصحیفه

(ع) و از شهربانو، دختر  ، فرزند حسین بن علی»سجاد«و » العابدینزین«علی بن حسین ملقب به 

سال امامت به  35ه.ق پس از 95ه.ق متولد و در سال  38سال  شعبان در پنجم، شاهنشاه ایران، زدگردی

ي (ع) پس از واقعه ایشان تنها فرزند امام حسیناند. عبدالملک مسموم و به شهادت رسیدهدست ولیدبن

اند. این اند و همراه با اسیران حرم به شام اعزام شدهکربال بودند که به علت بیماري توان جنگیدن نداشته

اند. از آثار امام چهارم خانه را گرفته و به عبادت مشغول بودهيامام بزرگوار پس از مراجعه به مدینه گوشه

(طباطبایی،  هستباب  54 که هم اکنون مشتمل بر» سجادیه يصحیفه«اي است به نام ادعیهشیعیان 

ترین مضامین سیدالساجدین در قالب دعا، عالی و العابدینزیندر این مجموعه، امام ). «293: 1393

شاگردان تربیتی، اخالقی، عرفانی، علمی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی و به طور کلی دنیوي و اخروي را به 

آموخته است. دعاهایی که در عین زیبایی و فصاحت و بالغت از چنان محتوایی برخوردار  تیباهلمکتب 

  ). 17: 1385(سلطان مرادي، »اندنامیده »نآالقراخت«و» محمدزبورآل«، »بیتاهلانجیل«را است که آن 

 تکتکهاي علم بالغت است و مطابق با معیار کامالً و کالمسجادیه ازنظر فصاحت کلمه  يصحیفه

-(کریمی است که در علم معانی به عنوان مخل فصاحت کلمه برشمرده شده است یوبیاز عها عاري واژه

  ).53: 1388فرد، 

ابو اسماعیل عبداهللا بن ابی منصور محمد بن ابی معاذ علی بن محمد بن علی بن جعفر بن منصور 

-ي حضرت رسولبه ابن ایوب انصاري از مشاهیر صحابهبن بت خزرجی ملقب به شیخ االسالم، منتصب 

  .وفات یافت 481متولد و در سال 369اکرم (ص) در سال 

که در تاریخ تصوف به عنوان یک عالم الهی و عارف ربانی جایگاه  پیر هرات، خواجه عبداهللا انصاري«

آید. آگاهی و احاطه او بر لفظ هاي درخشان، پیشاهنگ و مبدّع به شمار میویژه دارد، از نظر ادبی از چهره
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اهللا مجید، حدیث و علوم دینی و دانش ژرف ادبی تازي و دري، در طبع و ذوق و ومعنی و تفسیر کالم

هاي عرفانی ارزشمند درآمیخته و رنگ وبوي گذاشته و با زهد و تجربه تأثیري شگرف و دقیق او حافظه

). شهرت خواجه عبداهللا مرهون  34(همان، » استهاي گوناگون بخشیده خاصی به آثار او در زمینه

ها آن ازجمله؛ اندشدهنوشتهها به نثر موزون ي آناست که همه جاماندهبهرساالتی است که از او 

ي دل ، رسالهنامهیاله، هفت حصار، نامهمحبت، قلندرنامه، نصایح، زادالعارفین، کنز السالکین، نامهمناجات

به همراه اندرزها و نصایح  عارفانهکه همگی متضمن مسائل صوفیانه و  هستواردات  يو رسالهو جان، 

  ).344: 1386(صفا، اندحکیمانه

به چاپ رسیده  تمامی این رسائل تحت عنوان مجموعه رسائل خواجه عبداهللا انصاري در دو جلد

  است.

هاي مختلف متفاوت بانقواعد علم معانی در ز«ي کدکنی که در این پژوهش، با استناد به گفته

توان اصولی را که در علم معانی در زبان عرب مورد بحث است، در مورد زبان فارسی هم است، یعنی نمی

پرداخته معانی ي علمهاي مشترك در حوزهبررسی جنبه)، به 432، 1391(کدکنی: » نطبق دانستم

سجادیه و رسائل خواجه  يدر صحیفه ، بنابراین محور این پژوهش بازتاب مباحث بیان و بدیعنشده است

 اهللا خواهد بود. در بحث بیان به مباحث مجاز، تشبیه، استعاره، نماد، تمثیل و کنایه و در بخش بدیععبد

تضاد، مقابله،  ،نسیق الصفات، جناس، تلمیح، اقتباس، اعداد، تبه مباحث سجع، ترصیع، موازنه، ازدواج

  تحقیق انجام یافته است. ایی نمالنظیر، لف و نشر و بزرگمراعات

-بدیع در زیر آورده می اي از بالغت دو اثر مذکور نخست از قسمت بیان و سپس بخشاینک نمونه

  شود:

   الف ـ کنایه

اي است که شنونده ي بیان سخن به گونهدر لغت پوشیده سخن گفتن است. دراصطالح، شیوه«

از همان کالم به چنگ آورده  معنا و سپس معناي دیگريمستقیما با معنی برخورد نیابد بلکه نخست یک 

  ).99 :1380(محبتی، » شود

). (در سراي تو بر 37: 1387 ،ي سجادیهصحیفهللسائلین ( مباحٌ و جودكَ للراغبینِ   ٌمفتوح بابکَ

کنایه از بخشنده بودن » باز بودن در سراي کسی«. راغبین باز است و بخشش تو بر خواهندگان ریزان)

  است.
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). (سپاسی که 38(همان:  بشارُ اال به وجوهنا اذا اسودتِ و تبیضُ بصارُاالبه عیوننا اذا بّرقتتقرُّ اًحمد

ها سیاه شود روي ما بدان سفید گردد). ها خیره گردد، چشم ما بدان روشن شود و چون رويچون چشم

کنایه از حال خوش و » سفید شدنروي «و  است یو بدبختکنایه از شقاوت » روي سیاه شدن«جا در این

  سعادتمندي است.

). 339(همان،  هِا حّدِ بَلی شَ فَو ارهَ هِتِمُدیَ هَطبظلی  و شحّذَ عداوتهِ سیفَ یَّلَانتضی عَ فکم من عدوٍ

دشمن که تیغ خصومت بر سر من آخته و دم خنجر خود را براي من تیز کرده و نوك سالح خود  بساچه(

کنایه از آماده شدن » نوك سالح را تند ساختن« و» دم خنجر را تیز ساختن«ه). را براي من تند ساخت

   دشمن است. و کشتنبراي جنگیدن 

  ).31: 1372(انصاري،  سر به باد ندهی دار تاابناي دنیا گویند که زبان نگه

 نرسیچون دیدي که سیري را روي نیست از قناعت فراتر مرو که قناعت را به باد دهی و به مقصود 

  کنایه از خود را به مرگ انداختن است.» سر به باد دادن« ذکرشدهي ). در هر دو نمونه63(همان، 

  ب ـ تشبیه 

: 1380(محبتی،  »یعنی مانند کردن چیزي به چیز دیگر ازجهت تناسبی که منظور گوینده باشد«

135.(  

در این نمونه ). 46: 1372(انصاري،  بنشین و خوشهیزم تویی و مهر او آتش، آتش در هیزم زن 

  .شده است تشبیه انسان به هیزم و مهر به آتش

 هِ الی استماعِ هم التصدیقِ فَلمن انصت بِ و شفاءً هِ باتّباعِ و الجهالهِ  الضاللهِ نهتدي من ظلمِ  نوراً هُو جعلتَ 

افروختی که بر). (روشنایی است 247: 1387، ي سجادیهصحیفه( هُلسانُ  عن الحقِ حیفُال یَ  قسطٍ و میزانَ 

کس کردي که از روي اندیشه هاي ضاللت و جهل راه یابیم، و درمان درد آنتا ما به فروغ آن در تاریکی

ي آن به چپ وراست را بشنود ترازوي دقیق و درستی است که دهانه تصدیق آن و بادهد بدان گوش فرا

« به»جهالت«نور، درمان درد، ترازوي دقیق را داریم و نیز تشبیه  به »قرآن  «گراید). در اینجا تشبیه نمی

  ».تاریکی

: 1387، ي سجادیهصحیفه(کَ عدلِ من وثاقِ کَصنعِ  و عتیقَ کَخطِ سُ ن اسارِ مِ كَعفوِ  قَیطل فاصبحَ 

237.(  
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-(و مرا چون دیگر خطاکاران انگار که در لغزش[وي] دست گرفتی و مانند دیگر مجرمان که از ورطه

نجات دادي و از بند خشم تو به عفو تو رها شدند و از زندان عدل تو به فضل تو آزاد گشتند). در این  ها

گیري دست ها(زندان عدل) از آن» وثاق عدل« اند که خدا درمورد امام خود را به خطاکارانی تشبیه کرده

  نموده است. 

  الف ـ سجع

شک اهللا نگاهی گذرا انداخته شود، بیسجادیه و رسایل خواجه عبد ياگر به کتاب ارزشمند صحیفه

گري خواهد نمود، سجع نیکویی است که در آن دو کتاب به کار رفته نخستین چیزي که در نگاه اول جلوه

ابتکار خواجه عبداهللا نیز در همین بخش است. به قول جرجانی در یک اثر  است. باید گفته شود که

کند و به سوي آن یابی جز در مواردي که معنی آن جناس را طلب میع نیکویی نمیجناس مقبول وسج«

یابی و دهد و این هنگامی است که بدل و نظیري بر آن نتوان یافت و از آوردن آن گریزي نمیسوق می

گونه تجنیس که بدون آمادگی و قصد قبلی در جلب و آوردن آن و یا بدون کوشش در طلب آن و یا  این

) و همین 5:1374جرجانی، (» ترین نوع تجنیس است انگیزه تناسب ایراد گردد بهترین و عالی به

ي چنین سجعی از هر دو کتاب به عنوان شاهد اند. نمونهرعایت کرده یخوببهموضوع را هر دو نویسنده 

  شود:مثال، در زیر آورده می

  ).1: 1372ه ندانست (انصاري،نخاست، نه بدانست و نه دانست ککه برالجرم افتاد چنان

: 1387، ي سجادیهصحیفه( الواصفینَ اوهامُ هِت عن نعتِزَ جَو عَ  الناظرینَ بصارُاَ تهِت عن رویَرَ صُ الذي قَ

  ماند و اندیشه گویندگان از ذکر اوصاف او عاجز است) ). (دیده بینندگان از مشاهده ذات او فرو37

  ب ـ اقتباس 

ي شاعر یا نویسنده در ضمن کالم و شعر خویش حدیث، آیه، مثل یا گفتهکه اقتباس یعنی این«

  ). 89: 1380(محبّتی،  »اي نشان دهد که مأخذ گفتارش کجاستناموري را بیاورد و به گونه

ي قیامت ي رضاي حق، که فردا در عرصهخلق نیکو را به دوام فعل نیکو به دست آر اي جوینده

دي آن سرّ که در خلقت داري که یوم تبلی السرائر و حصل ما فی فضیحت نشوي به دقّت حاصل کر

 »حصل مافی الصدور« يهیو آ 4/85اقتباس از  »تبلی السرائر«ي یوم آیه ).25: 1372 (انصاري، الصدور

  باشند.قرآن می 100/10 اقتباس از
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ب نی و اذهَرهِّطَ  منی واعصِ احدٌ د ولم یکن له کفواًد ولم یولَلِ، یا من لم یَ ، یا صمدُیا احدُ  دُیا واحِ 

که فرزند نیاورده و فرزند دیگري  ازینیب(اي یکتاي یگانه، اي  ).54: 1387، ي سجادیهصحیفه( تیلیَّبَبِ

کالم نورانی امام سجاد  در این. و رنج مرا زائل کن) کنپاكدار و همتاي تو نیست، مرا نگه یو کسنبوده 

هاي بدیعی ، آرایهذکرشدهي در این نمونه، عالوه بر آرایه .شده است» اخالص« اقتباس از کل سوره(ع) 

ي ابداع) نیز قابل مشاهده جناس ناقص اختالفی[بین واحد، احد و یلد، یولد] (آرایه تنسیق الصفات و

  است.

  پ ـ جناس اشتقاق 

  ).72: 1380(محبتی،  »جناسی که دو کلمه در برخی حروفشان مانند یکدیگر باشند«

: 1372دنیا پوشیده ماند به ستاري من و در عقبی هم در ستر، پوشیده آمرزیده شد(انصاري، در 

  .جناس اشتقاق دارند با یکدیگر» ستر«و» ستار«کلمات ).43

(به  ).37: 1387، ي سجادیهصحیفه( راعاًاختِ هِتِم علی مشیَّهُ عَو اخترَ داعاً ابتِ الخلقَ هِبقدرتِ  عَدَابتَ

 بین ها را از عدم ایجاد فرمود).را از نیستی به هستی آورد و به خواست خویش آن قدرت خود آفریدگان
  جناس اشتقاق موجود است.» اختراعا« ، »اخترعهم« و» ابتداعا«، »ابتدع« کلمات

  ت ـ طباق

: 1380(محبتی، »معنایی یا کاربرد ضد هم و یا خالف هم باشند از لحاظ آوردن دو کلمه است که«

102 .(  

  ).73: 1372(انصاري،  عمري نام علم و عقل بر خود نهی و خود اسیر جهل و حماقت باشی دریغا،

  .علم و عقل در تقابل با جهل و حماقت است

نی لی و مِ ذتَ نی بما اخَضِّو رَ  یَّلَلی و عَ  یتَ ضَما قَ اللّهم صل علی محمد وآله و وّفقنی لقبولِ

وآل او درود فرست و مرا توفیق ده تا آنچه درباره من (خدایا بر محمد  ).103 :1387،ي سجادیهصحیفه(

لی و علی، اخذت  عبارت است از: کلمات طباق خوش به رضا بپذیرم)حکم کنی سود یا زیان، خوش یا نا

  .لی و منی

  هاي پژوهشسؤال -1-3

  صنایع بدیعی در زیبایی کالم امام سجاد و خواجه عبداهللا انصاري تا چه حد است؟  تأثیرـ میزان 1

  گذاشته است؟ تأثیرـ علم بیان در زیبایی کالم دو نویسنده تا چه اندازه  2
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  است یا نه؟ شده استفادهسجادیه و رسائل از سمبل  يفهیصحـ آیا در دو کتاب  3

  هاي دو نویسنده به چه صورت است؟صنایع بالغی در نوشته ي کالم عارفانه و استفاده ازـ رابطه4

   اهداف پژوهش-1-4

سجادیه و رسائل خواجه  يهدف این پژوهش بررسی تطبیقی کاربرد بالغت در دو کتاب صحیفه

  عبداهللا است، که به طور کلی تحقیق حاضر بر رویکردهاي زیر استوار است:

  (از حوزه عربی و فارسی) نویسنده مشترك در کالم دو ـ شناسایی صنایع بالغی1

  هاي بالغی در کالم دو نویسندهترین ویژگیـ آشنایی با برجسته2

  دو نویسنده يـ شناخت رابطه کالم عرفانی و کاربرد بالغت درکالم عارفانه3

   ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-5

اخیر به اهمیّت  يهادر سالهاي نوین در ادبیات ایران است که ادبیات تطبیقی یکی از دانش

پژوهان در ایران ادب و مقاالتها پرداختن به آن در تحقیقات ادبی، پی برده شده است. نگاهی به کتاب

محّققان واقع نشده است؛ از  موردتوجهدهد که، بررسی تطبیقی دو اثر به لحاظ بالغی چندان نشان می

- اند و تمرکز اغلب آنان، منحصر بر حوزهشدهتر وارد حوزه بالغت نثرها گران ادبی کمجهتی دیگر پژوهش

-تطبیق جنبه باهدفگونه پژوهشی ها هیچکه در بین این پژوهشعالوه آنه بوده است؛ ب و شعري نظم 

قرار  مدنظرسجادیه و رسائل خواجه عبداهللا انصاري انجام نپذیرفته است. بنابراین با  يبالغی صحیفههاي

 هاي بالغی دو اثر ضروري به نظر آمد.تطبیق ویژگی باهدفي این عوامل، لزوم انجام پژوهشی دادن همه

  ي پژوهشپیشینه -1-6

است؛ امّا بررسی  افتهیانجامهاي فراوانی پژوهش و نثري بررسی کاربرد بالغت در متون نظم درزمینه

  است: آمدهدستبهیر زي این پژوهش، نتیجه موردبحثپیشینه کاربرد بالغت در دو کتاب 

تحلیل سبک شناختی سه اثر خواجه عبداهللا « ي کارشناسی ارشد با موضوعنامهـ پایان1

هاي آوایی، )، از مژگان موحّد که به بررسی نکته1391» (انصاري(طبقات الصوفیه، رسایل، صد میدان)

  است. ، نحوي و بالغی پرداختهيدئولوژیاواژگانی، 

از علی اوسط خانجانی، که در آن به ابعاد » سجادیه  يدر صحیفه شکوه تعبیر« اي با عنوانـ مقاله2

و فصاحت امام  یعیو بددر پنج بعد واژگانی، ساختاري، آوایی، شکوه بیانی  شکوه تعبیر امام سجاد (ع)

  سجاد به عنوان امتیاز الهی اشاره داشته است.
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از صدیقه مظفري و سید  )،1387» (سجادیه  يهاي بدیعی در صحیفهآرایه«اي با عنوان ـ مقاله3

رضا ابن الرسول، در خالل اشاره به محسنات لفظی و معنوي صحیفه سجادیه به این نکته اشاره محمّد

(همانند قرآن و  عیو بدطور مستقل به بالغت این ادعیه اعم از بیان، معانی است که در هیچ اثري بهداشته

  نیافته است.پژوهشی انجام ) البالغهنهج

از محسن صبوري، پس از تعریف  )،1390» (سجادیه  ياستعاره در صحیفه«اي با عنوان ـ مقاله4

اعم از مصرحه، مکنیه، تخیلیه،  صحیفه54تا44هاي موجود در دعاهاي استعاره به بررسی انواع استعاره

  است. شدهپرداختهاصلیه، تبعیه، مرشحه، مطلقه، مجرده، عامیّه، خاصیه، وفاقیه، عنادیه 

از غالمرضا کریمی فرد،  )1388» (سجادیه يبررسی مباحث بالغی در صحیفه«اي باعنوان ـ مقاله5

و مطابق با معیارهاي علم بالغت دانسته  کامالًبالغی صحیفه را  ازنظرپس از اشاره به زندگی امام سجاد 

به ذکر تشبیهات، استعاره، کنایه، مجاز و  ادامه و دراست که صحیفه عاري از هر عیوب بالغی است،  گفته

  زبان فصیح امام پرداخته است.

 ها و روش پژوهشداده -1-7

سجادیه و رسائل خواجه عبداهللا انصاري  يهاي صحیفهها از بین کتب بالغی و متن کتابداده

   بود. مذکور خواهدبه صورت تطبیق مباحث بیان و بدیع در دو اثر  زیها ندادهشود، تحلیل می يآورجمع

   پژوهش انجامبراي  ازیموردنل و ابزار یوسا -1-8

براي انجام آن اعم از:کتاب، کاغذ،  ازیموردناي است و وسایل نامه از نوع کتابخانهاجراي این پایان

  .هستمجله، رایانه، چاپگر، خودکار و... 

  :ط)مدت اجراي پژوهش

  ماه 12از زمان تصویب به مدت 

  : کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري  ي)

  دانشگاه محقق اردبیلی 

  

   



 

  

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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 مبانی نظري -2-1

سرشته شده است که هنر و زیبایی جزء الینفک روح اوست؛ به  ياگونهبهطبیعت و سرشت آدمی، 

آید و در برابر هر همین دلیل است که عاطفه و احساس انسان از دیدن هر چیز زیبا به شور و شعف درمی

زیبایی معناي یک زندگی غنی، آزاد و موزون است که بر «دهد. چیز زیبا واکنشی مثبت از خود نشان می

ي عاطفی و قواي معرف شخصیت ما که شعور، تخیل، عقل و احساس ما باشند به نحوي اثر ادراك آن قوا

خلق چنین اثري که بتواند روح آدمی را مسخر خود  ). 552: 1387(احمدي، »شوندمطبوع تحریک می

دست کسی است که حقیقت و آرمان . در این راه هنرور زبردیآیبرمتنها از دستان خالق یک هنرمند  کند

- ظاهري نمایان  گاه روح خود کند تا بتواند هنر را که چیز باطنی است درآمیزد تا هنر را جلوهمی باهمرا 

هنر را در قشر رویی آن نمایان سازد. بدین طریق است که هنرمند  سازد. یعنی قشر زیرین و پنهانی

با عقل بشر بسازد و واقعیت  تواند با روح آدمی ارتباط داشته باشد؛ و با هنر خود جهانی متناسبواقعی می

  ر به زانو زدن در برابر تخیل کند.را مجبو

تکاملی خود برسد. در دنیاي ادبیات  تیغابهاي است تا هاي ویژههر هنري نیازمند به ابزار و کارکرد

بنیان ادبیات بر «مند با کلمات سر و کار دارد و ابزار کارش همین کلمات است. در دیدگاه جرجانی هنر

ادبیات «توان گفت که طور کل می ). به428: 1388(محبتی،  »زبان استوار است و بنیاد زبان بر کلمات

  ).21: 1392نت، (ژ »هنر زبان است

ها بسیار با ارزش است و از سوي هنرشناسان، قلم نیرومند یک نویسنده براي انعکاس درونیات انسان

مسلمان، نخستین هنرشناس واقعی، خداوند  خداشناساست. در باور یک  زیبرانگنیتحساین توانایی، 

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و کلک خیال آفرین را بیش، چرا که به قلم «متعال است؛ زیرا 

شناس ). خداوند خود هنر9: 1389(افقهی، » هاستزن زیباییقسم خورده است. به قلم قلمزنی که رقم

اي مافوق توان ترین کتابی است که به صورت ادبی و در مرتبهآفرین؛ قرآن کریم برجستهاست و هم هنر

به راستی که «ي لزوم شناختن اعجاز قرآن گفته است: آفرینش از سوي بشر است. ابوهالل عسگري درباره
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غت و ثنائه دانش بالداري پس از شناخت خداوند جلذهن ها براي یادگیري و درترین دانششایسته

  ). 226: 1388(محبتی، » شودشناخت فصاحت است که بدان اعجاز کتاب خداوند شناخته می

توجه به بالغت قرآن سرآغازي براي بررسی بالغت سایر متون ادبی شد و تا امروز نیز این اعتقاد 

- پژوهشکند موضوع اصلی کار آنچه یک متن ادبی را به یک اثر ادبی تبدیل می«چنان وجود دارد که هم

چگونه از حالت مالوف و آشنا و تکراري و غیر  هاگران حوزه ادبیات باید باشد و بررسی شود که هنرسازه

اي باشند که هنگام خوانده شدن اثر، این احساس را ها باید به گونهآیند. این هنرسازهفعال خود بیرون می

» ین هنر سازه روبرو شده استنخستین بار است که با ا در خواننده به وجود آورند که انگار

)؛ براي رسیدن به این مقصود دقت نظر نویسنده در انتخاب کلمات و 60ـ  59: 1391،کوبنیزر(

انتخاب کلمات پاکیزه و زیبا اثري عالی در شنونده و خواننده دارد و «جمالتِ مناسب بسیار ضروري است. 

حله غایت هر سخنور و نویسنده است؛ زیرا به سازد و رسیدن به این مرکند و شیفته میاو را جذب می

دهد و نیز نوعی درخشش در سر تا سر آن، سخن او عظمت، جا افتادگی، وزن، متانت، نیرو و توان می

» کندار میگو با اشیاء ارتباط برقرچون روحی سخنها گسترده است و همچنان که در زیباترین مجسمه

-شود تا گاهی چنین به نظر آید که شاید مهمموضوع منجر میاهمیّت همین ). 52: 1387(لونگینوس، 

گاهی این «کند. و زیبایی آثار ادبی رسیدگی می تأثیرکه به میزان  استترین مباحث ادب، مباحثی 

شود و زمانی در اي بسیار وسیع دارد مطرح میشود و دامنهخوانده می» نقد ادبی«مباحث در علمی که 

هاي ادیبان ایرانی و غربی در گاه کوششترین جلوهشود و بیشنامیده می» الغتب«  هميروعلمی که بر 

هاي فلسفی امروزه بحث). «423: 1389، کوبنیزر(» ي مباحثی است که محور علم بالغت استحوزه

ي فلسفه، زبان شناسی و بالغت و بوطیقا پراکنده است و شناسی در قلمروهاي سه گانهدر باب جمال

» اندرکار رسیدگی به اجزاي مباحث آن هستندنوعی دستیک از این سه میدان اندیشه به  ارباب هر

   ).449: 1392کدکنی، (شفیعی

  مفهوم بالغت -2-2

هر علمی اصطالحات خاص خود را دارد که ادبیات نیز مستثنی از آن نیست. یکی از اصطالحات 

بالغت در لغت به معنی رسایی «است. » بالغت«اساسی در ادبیات که آشنایی با آن بسیار ضروري است، 

). در 28ـ 25: 1388(علوي مقدم، اشرف زاده، » استاست و هدف از آن رسانیدن مقصود و غرض 



15 

به سه بخش  راسنجان و پژوهندگان ادب آن شناسی سخن است که سخنزیبایی یا فن طالح، دانشاص

). در زیر تعریفی 148: 1368ـ بدیع (کزازي،  3ـ بیان  2ـ معانی 1اند: نهاده هیپا سهتقسیم کرده و بر 

  شود.اند آورده میها ارائه دادهاز این بخش هرکدامبزرگان ادب براي  که

  معانی -2-2-1

ي آن احوال علم معانی، علمی است که به واسطه«است. » علم معانی«نخستین بخش علم بالغت، 

ي آن به ي علم معانی این است که به واسطهشود از جهت مطابقت با مقتضی حال. فایدهلفظ معلوم می

  ). 87: 1370(همایی، » شود تا در بیان مراد اشتباه نکننداسرار فصاحت و بالغت پی برده می

  بیان -2-2-2

علم بیان دانشی است که در آن از چگونگی «است. » علم بیان«هاي علم بالغت دومین قسم از تقسم

). موضوع علم بیان 30: 1368رود (کزازي، هاي گوناگون سخن میاي به شیوهبازگفت و بازنمود اندیشه

ویرها در چهار مقوله مجاز، تشبیه، استعاره و بحث از تصویرهاي شاعرانه است که در قدیم بررسی این تص

هاي دیگري هم در علم بیان مطرح است از قبیل: سمبل، کنایه محدود کرده بودند، اما امروزه تصویر

  ).12: 1374(شمیسا، » ...(آرکی تایپ) و اسطوره، صورت نوعی

  بدیع -2-2-3

است که » جدید«به معناي علم بدیع در لغت«است. » بدیع«آخرین و سومین بخش علم بالغت 

). دراصطالح 155: 1378رفته است (احمدي شاهرودي، کار میبه»ریسمان جدید«اصل آن در مورد 

کند. علم شود و کالم را زیبا میي آن، خصوصیاتی بر زیبایی کالم افزوده میعلمی است که به واسطه

ذات راجع به معنی است و بالعرض به لفظ بدیع داراي دو باب است؛ نخست: محسنات معنوي که اوّالً و بال

(همان، » گرددگردد. دوم: محسنات لفظی: اّوالً و بالذات راجع به لفظ و ثانیا و بالعرض به معنی برمیبرمی

158 .(  

ـ مفید:  1ي مفید یا غیر مفید تقسیم کرد: توان به دو دستهصنایع بدیعی یا محسنات بدیعی را می«

شوند وذهن (موسیقی معنوي ) می هاتداعی يها که مایهشوند و آنکالم می که مایه افزایش موسیقی

هایی که هیچ کدام از فایده موسیقی و تداعی را ندارند و جز ـ غیر مفید: آن 2برد.ازنفس تداعی لذت می

  ). 447: 1391، یکدکن(شفیعی » سدّ راه سادگی و صمیمیّت بیان چیز دیگري نیستند
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در تمدن اسالمی نام بالغت به خود گرفته است و شامل سه  مباحثی که میاندر  یکدکن یعیشف

خوش بازي و دیگر دست يشاخه دوبیش از  را » بدیع«علم معانی بیان و بدیع است، علم اخیر یعنی 

  ).95: 1390(صفوي،  است دانستهاصطالح تراشی بیکارهاي دوران انحطاط فرهنگی 

  علل نگارش کتب بالغی اعراب و ایرانیان -2-3

ادبیات دو زبان پارسی و تازي « :که به این بحث پرداخته شود الزم است که گفته شودقبل از این

(رامی، » ي آن استي فرد و عقالنیت ایرانی روح و هستهعبارت از دو کالبد و دو قالب است که اندیشه

کتب بالغی مانند جاحظ ایرانیانی بودند که کتب خود را به زبان  سندگانینوچراکه بسیاري از  ؛)5: 1385

کتب بالغی در میان اعراب  درآمدنهاي بالغی، علت به نگارش ي کتاباند. در تاریخچهپارسی نگاشته

به دنبال نزول قرآن و ضرورت پیروي مسلمانان از کتاب خدا و احادیث پیامبر، «چنین آمده است: 

کلمات قرآن و مدلول و مفهوم کلمات و توصیفات آن اندیشیدند و به معانی ثانوي ي مسلمانان درباره

القرآن و القرآن، اعجازکلمات در قرآن پی بردند؛ بنابراین اوّلین کتب بالغی با عناوین بیان القرآن، معانی

الهی الهام  ن کریم، این کالمآپس از نزول قر« .)30: 1380(رادویانی، » القرآن تدوین نموده شدمجاز

بخش مولفان در ابداع و ابتکار و تدوین علوم ادبی و بالغت و کالم و دیگر فنون و علوم بوده است و 

اند و در این کردههاي مختلف، آثار خود را با برداشت از موازین قرآنی تنظیم و تالیف میمحققان در رشته

» شده استاز آن استنباط و تدوین میمیان به خصوص در علم بالغت و بیان تمامی ضوابط و شواهد 

  ).94: 1366(خطیبی، 

بوده است.  مؤثردر کنار این عامل مهم، وجود شعویبان نیز در تحریک اعراب به نوشتن کتب بالغی 

ي و اثبات برتري زبان عربی درباره گوییبا تعرض نهضت شعوبیه به زمختی تلفظ اعراب، ضرورت پاسخ«

علم بیانِ عرب  مؤسس» جاحظ«ف کالم بلیغ را جوییدند به همین منظور بالغت اندیشیده شد و اوصا

  ).31(همان: » را به جهت مقابله با اعراب نوشت» البیان و التبین«کتاب 

شود که شود؛ چراکه گاهی دیده میترین رکن ادبیات محسوب میدر میان ایرانیان بالغت مهم

عواملی که «سو با بالغت قلمداد شده است. مساوي و یا هماي ادبیات پیچیده و در قوالب پوشیده صورتبه

نقد ادبی را در زبان فارسی به بالغت و نقد ادبی تبدیل کرد، اغلب همان عواملی بوده است که  ادبیات و

نخست در ادب و زبان عرب پیدا شد؛ چون در این زبان بود که نخست ادبیات جوهر معنایی و کارکردي 
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ساحتی تقلیل یافت. علل ي عام چند ساحتی به یک قلمرو خاص تکاز یک نظریه خود را از دست داد و

این تقلیل به اختصار شامل: تغیییر شرایط اجتماعی و فرهنگی، میل به تعصب به جاي آزادي فکر و 

» هستي دیدگاه اشعریان و تشتت در قدرت مرکزي خالفت اسالمی تساهل، نابودي معتزله از سلطه

  ). 82ـ  81 :1388(محبتی، 

  ترین کتب بالغی دو ملت مهم -2-4

  ترین کتب بالغی اعرابمهم -2-4-1

(امتیاز  بدیع)، نقد الشعرا از قدامه ابن جعفر يالبدیع از ابن معتز (نخستین کتاب اعراب در زمینه

کتاب در  این کتاب نسبت به کتاب ابن معتز در این است که ابن جعفر بیست صنعت ادبی که ابن معتز

 خود ذکر نکرده بود را آورده است)، الصناعتین از ابو هالل عسگري، العمده از رشیق قیروانی، صناعه

ي علم القاهر جرجانی که شامل هر سه حوزهاالنشاء از قلقشندي، اسرارالبالغه و دالئل االعجاز از عبد

ي اثیر. در دورهالسائر از ابن، المثلسنان خفاجیالفصاحه از ابنبالغت یعنی معانی، بیان و بدیع است، سرّ

  اند.بالغت نگاشته ينهیدرزمهایی و شوقی ضیف کتاب معاصر دکتر طه حسین

  ترین کتب بالغی ایرانیانمهم-2-4-2

(اولین کتاب بالغی ایرانیان)، حدائق السحر فی دقائق الشعر از  البالغه از محمد عمر رادویانیترجمان

معاییر االشعار العجم از شمس الدین محمد قیس رازي، مفتاح العلوم از ابو  رشید وطواط، المعجم فی

یعقوب سکاکی (که براي نخستین بار مرز بین بیان و بدیع را جدا ساخته است)، مطول از تفتازانی، 

- البدایع از شمسخان هدایت، ابدعالبالغه از رضا قلیمدارج مختصرالمعانی و االیضاح از خطیب قزوینی،

الدین کزازي و الدین همایی، جاللعلما گرکانی. از میان بزرگان معاصرادب فارسی سیروس شمیسا، جاللال

  اند.هایی جامع در باب بالغت نگاشته[...] هر کدام کتاب

   بالغت زبان فارسی بر زبان عربی تأثیر -2-5

تمدن عربی با قلم و نگارش تدوین  زیادي بر بالغت عربی داشتند؛ تأثیریرانیان با پذیرش اسالم ا

هـا در و دانسـته معارف ودر زبـان عربـی همـراه گردیـد.  يسازمفهومو  ترجمـه باو  متون ارزشمند

ادبی دو مسیر عربی همگام با نقدبنابراین بالغت گرفت.قرارمی مسـلمانان دسـترسدر  قالـب زبـان عربـی

تنها متن و نه گرفترا به دست عربیادبیات منثور و منظوم متون شناسیمهم را در فهم سبک
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- نگاه و زاویهي شـیوه عربی، بالغت و نقدادبی میان اختالف يداشت بلکه نقطهو ارزیابی قرار موردسنجش

ت در سبک بیان گردید؛ اگرچه هر دو جنبه نقد و بالغت به کالم ادبی توجه دید متفاوت به متن و دقّ  ي

  .)672: 1394آورند، جاهد،(حسینی،  داشتند ویـژه

  تعریف کلی نثر -2-6

به عنوان یکی از اقسام » نثر«ي بدیهی بودن معناي نثر، هنوز تعریف دقیق و جامع و مانعی از با همه

هاي لفظی و معنوي ها و جنبهاند، حقیقت قالبسخن ارائه نشده است و آنچه در تعریف آن گفته يدوگانه

در لغت صفتی عربی است به معنی پراکنده، سخن پاشیده،  1به هر حال نثر«کند. آن را به کمال بیان نمی

پیرایه و بدون وزن و قافیه که بدان وسیله مقاصد و غیر منظوم بر خالف نظم. در اصطالح سخنی است بی

ور که در تعریف مزب). چنان4، 3: 1380(رستگار فسایی، » گرددگوینده به روشی متفاوت با نظم، بیان می

در برابر سایر نثرها مرز مشخص وجود ندارد. باید گفت که در نثر ادبی » نثر ادبی«شود، براي دیده می

ها در میان انواع نثر«، بلکه قصد این نوع نثر خلق زیبایی است. نیستهدف نویسنده فقط رساندن مقصود 

تب استفاده از وزن، سجع، صناعات نثر فنی را به مرا«است. » نثر فنی«گاه اصلی نثر ادبی محصور به جلوه

لفظی و معنوي و اخذ جواهرشعري، به انواعی شامل نثرمرجّز، مسجع، انیق، مزین، شاعرانه، منثور، موزون، 

) که از میان این 160: 1380(رستگار فسایی، » اندمصنوع ومتکلف، مقامات و شش جهت تقسیم کرده

  است. استوارمسجع و موزون انواع نثر فنی، محور پژوهش حاضر بر روي نثر 

  ي پیدایش نثر مسجع در میان دو ملت آغاز دوره -2-6-1

 کرده است. يبندمیتقسرا به شش دوره  فارسی نثر خود، نثر یشناسسبکتقی بهار در کتاب محمد

هجري  600ا ت 550هاي ي سالي نثر فارسی یعنی در فاصلهي وي در این کتاب، سوّمین دورهبه گفته

یعی و ایع بددوران توجه به موازنه، سجع و تکلفات صن ن حکومت سلجوقی دّوم و خوارزمشاهیان)،(زما

زئی از نثر که گذشت نثر موزون ج). چنان 86: 1380(رستگار،  »کل پیدایش نثر فنی است طوربه

-ازمیب نصارياي واقعی نثر موزون در ایران به چند قرن قبل از خواجه عبداهللا پیشینه مسجع است که

: 1389، (شیري هاي ساسانیخصوص اندرزنامهه گردد. یعنی به عهد ادبیات پهلوي و باستانی و مانوي و ب

68(  

                                                
1.  Prose  
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دارند.  نظراختالفمورخان عرب در اینکه نثر فنی از چه تاریخی در بین اعراب ظهور کرده است 

مقفع بدان اعتبار و ابن بعضی معتقدند اندکی قبل از ظهور قرآن یا همراه با آن، عبدالحمید کاتب

مقفع با نثر عبدالحمید کاتب و ابن از ظهوراند. در مقابل برخی دیگر اصرار دارند که عرب تا پیش بخشیده

ي جاهلیت هیچ اثري به نثر فنی فنی آشنایی نداشته است. آنچه مسلم شده این است که عرب در دوره

نثر فنی و تجملی و آرایشی گراییده است و  جانببهکم ها در قرن چهارم هجري، کمنداشته است و نثر آن

درست در همین دوران کاربرد صنایع بدیعی و سجع در نثر رواج یافته است، تا جایی که نویسندگی 

اند (فسایی، که به معنی بپردازند به آرایش لفظ پرداختهصناعت شده است و نویسندگان پیش از آن

1380 :147 .(  

  نثر فنی عبارت است از: هايبرخی از ویژگی

استفاده از آیات، احادیث و  ـ3وفور صنایع بیانی و بدیعی  ـ2 يسازنهیقرسجع، موازنه، ترصیع و  ـ1

رجحان مخیل بودن کالم بر خبر  ـ6موسیقیایی بودن کالم  ـ5 و نثرنظم  یختگیآمدرهم ـ4المثل ضرب

  ). 92: 1373استعمال افعال در معنی مجازي (شمیسا،  ـ8اطناب  ـ7

  تفاوت نثر مسجع فارسی و عربی -2-6-2

هاي آن با نثر مسجع عربی یکسان نیست؛ نثر مسجع فارسی وجوه تمایز با نثر عربی دارد که ویژگی

دارند؛ لیکن  اند که آن دو قواعد مشترکیگمان برده اندکردهکه اشاراتی به نثر مسجع فارسی  اما کسانی

ـ نثر فارسی همیشه مسجع نیست بلکه در  1ها عبارتند از: چنین نیست. شماري از این ویژگی درواقع

 3سجع است هایی بیـ نثر مسجع جمله یا جمله 2خوریم میخالل نثر مسجع گاه به نثر کامال مرسل بر

هم سجع است، که به صورت توالی هاي اسجاع ـ دیگر اختالف سجع فارسی و عربی مربوط به شمار قرینه

- تایی و پانزدهتایی، هشتتایی (که این دو مورد اخیر نادرند) پنجتایی، چهارتایی، سهها به صورت دوسجع

که در نثر مسجع فارسی هاست حال آنـ جاي سجع در نثر مسجع اعراب در پایان قرینه 4است تایی 

از دیگر عوامل دار هاي ردیفـ وجود سجع 5 نگیردقرارها در پایان قرینه به شکل دقیقممکن است سجع 

  .) 69تا  65: 1379(وحیدیان کامیار، تفاوت نثر فارسی با نثر عربی است 

  شود:لختی خواجه عبداهللا آورده میبراي نمونه اسجاع سه

  هجا) 11( عارف را از انکار منکر چه باك



 

Family nam: Zareai                                                               Name: Razia 

Title of : study comprative of the rhetorical acpects in sahifeـye sajadieh and rasaye ـ  le 

khajeh abdolah ansari 

Supervisor: Ramin Moharami (Ph.D) 

Advisor: D.r Javad Garjami(Ph.D) 

Graduate Degree: M.A. 

Major:Persian Language and Literatur       Specialty: Comprative 

University: Mohaghegh Ardabili                     Faculty:  Literature and Humanities 

Graduation date: 2016/10/1                            Number of pages: 106 

Abstract  

      Topics discussed in this study, is” Study comprative of the rhetorical acpects in 

sahife-ye sajadieh and rasaye-le khajeh abdolah Ansari”. The main objective in this 

study is comparing of rhetorical properties of tow rhythmic prose in Persian and Arabic 

language. The resuls shows that the using of image in both rasayel and sahife artily used 

and the number of metaphor more than other figure of speech. In addition, other figure 

of speech consist of allegory, symbol, irony is mostly used in both text. Total of imagery 

used in tow analised context is about 752 In rasayel and for sahife is about 283. 

Comparing tow different context shows that paronomasia, adaptation and Oxymoron in 

sahife and Allusion, paronomasia and adaptation respectively is most used other figure 

of speech. 

 

 

 

  

Keywords: Comprative rhetorical, rasayel, sahife  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities 

Department of Persian Language and Literatur 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  M.A.  

In Persian Language and Literature 

 

Title: 

study comprative of the rhetorical acpects in sahife-ye sajadieh and rasaye -le 

khajeh abdolah 

 

 

Supervisor: 

Dr. Ramin Moharami 

 

Advisor: 

Dr.javad Gharjami 

 

By: 

Razie  Zareei 

 

October – 2016 


