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  چکیده
ـ  يدر سـده  عهیو مفسران بـزرگ شـ   بانیاز عالمان، محدثان، اد »جزائري اهللانعمت دیس« و دوازهـم   ازدهمی

بـا   يو فـات یاز تال یکـ ی »ةیالسجاد فةیالصح یعل ریالشرح الکب«جلد نگاشته دارد که پنجاه از  شیاست. او ب يهجر
ـ    هیسـجاد  فهیصح يموضوع شرح دعاها  هـاي روش ییشناسـا  حاضـر اسـت. هـدف از پـژوهش     یو بـه زبـان عرب

ـ اسـت. روش تحق  »هیالسجاد فةیالصح یعل ریالشرح الکب«در  »جزائري اهللانعمتدیس« ـ تحلی –یفیتوصـ  قی اسـت.   یل
ـ ادع در شـرح  »جزائـري  اهللانعمتدیس«از آن است که روش  یپژوهش حاک هايافتهی ـ  هیسـجاد  فهیصـح  هی بـر   یمبتن

 افـت یدر سـطح در  ويدعا اسـت.   نمت يفرا اي مبتنی برتوسعه هايافتیدعا و در یمتن اصل ی ازلیتحل هايافتیدر
ضبط مفردات، شرح مفردات، فروق  ،یشناسشهیمانند ر يلغو هايشامل دانش یدعا به سطوح زبان یبر متن اصل یمبتن

 دی. سـ است شده مندهرهدر شرح ادعیه ب عیو بد انیب ،یداشته و در سطح بالغی از علم معاناللغات و دستور زبان توجه 
بـا  نموده تا  یسع )معصومان اتیو روا میگر همچون قرآن کریمتون د یبا بررس فرامتنی سطح در ياهللا جزائرنعمت

ـ  يبا برخوردار وي کهآن جهینترا آشکار سازد.  هیسجاد فهیصح هیپنهان ادع هايهیالبرقراري روابط بینامتنی،   شیاز پ
 یافراط يها شهیاز اند يرویو بدون پ یقرآن ،یادب ،یزبان هايبر مذهب و دانش یمبتن یمعرفت ریو غ یمعرفت ییها نهیزم

  است. پرداخته هیسجاد فهیصح عالمان اخباري عصر خود به شرح
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  . بیان مساله1

ـ به رشته تحر هیاز شروح صحیفه سجادیه که در دوران صفو یکی الشـرح  «درآمـده،   ری
از دانشـمندان   »يجزائـر  اهللاسـیدنعمت « ازبه زبان عربـی   »ةیالسجاد فةیالصح یعل ریالکب
عالمـه  « از شاگردان خـاص  ياست. و يقمر يو دوازدهم هجر ازدهمیدر قرن  عهینام ش به

قرآن  ریو تفس یثیخود را در نگارش و شرح کتب حد یعلم اتیح شتریاست و ب »یمجلس
 ،یاوشـ یس ،ی، ترکمـان عبـدلی  پـور  نهاده است (علـی  برجاي خود از ها اثرهصرف کرده و د

 اهللانعمتدیسـ « يهـا  روش ییشناسـا  منظـور بـه  یتاکنون پژوهشـ  نکهی). با توجه به ا130
انجام نگرفته است، پژوهش حاضـر  » ةیالسجاد ةالصحیف الشرح الکبیر علی«در  »جزائري

ـ الشـرح الکب «در  »جزائـري  اهللانعمتدیسـ « يها سؤال است که روش نیبه دنبال پاسخ ا  ری
  کدام است؟ »ةیالسجاد فةیالصح یعل

  
 و مؤلف آن ةیالسجاد فةیالصح یعل ریالشرح الکبمعرفی  -مقدمه. 2

 شـود یبه عالم ملکوت م یشدن آدم کیند انسان با خداوند است و موجب نزددعا پیو
هـاى زنـدگى بـه     ها و دردها و رنـج  ). دعا، نه تنها در رهایى از گرفتارى12-14 ،ي(نادر

تواند سرنوشت زندگى بشر را تغییر دهد و از بالهاى گونـاگون   کند بلکه مى انسان کمک مى
 هاعا، برترین عبادت، سالح مؤمن، ستون دین، نور آسماننیز د اتیروا رپیشگیرى نماید. د

 شـفاى  مـؤمن،  سپر خداوند، نزد کار ترینمحبوب تاریکى، چراغ الهى، رحمت کلید زمین و
    ).94-1/46 ،يشهر ير يشده است (محمد معرفی بال کننده دفع و درد هر

ـ اهماز  ه،یسـجاد  فهیدر صـح  %، دعاهاي امـام سـجاد  )معصومان هیادع انیم در  تی
ـ ).حضور امـام ز 14 منش، یبرخوردار است (اله اي ژهیو در عصـر خفقـان    %نیالعابـد  نی

 میو مفـاه  نیعاشورا باعث شد تا آن حضرت مضـام  يبعد از واقعه طیو شرا يامو يخلفا
 ییخاص و با محتوا تیدعاها مخصوص موقع نیاز ا ی. بعضنندک انیرا در قالب دعا ب ینید
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اسـت کـه    يمعنو قیمملو از سلسله حقا هیسجاد فهیار است. صحآن روزگ طیمرتبط با شرا
  ).  252  ،عمادزاده( افتی يطراز آن هم يبرا توانمی کمتر و شده ختهیدر قالب الفاظ رسا ر

 انـد نگاشـته  هیسـجاد  فهیصـح  ي را بـر از گذشته تاکنون شروح متعدد عهیدانشمندان ش
 ،)426 (نجاشی، ینجاش هايفهرستح در . برخی از این شرو)336  گران،یزاده و د ی(فتاح
 منعکس شده کـه  )47 (مازندرانی، یابن شهر آشوب مازندران ) و477(طوسی،  یطوس خیش
ـ   دهد. را نشان می عهیش يگرانبها راثیم نیو اعتبار ا تیاهم در کتـاب   یآقـا بـزرگ تهران
نـام   هیسـجاد  فهیصـح  بر -هاترجمه جز به -حدوداً پنجاه شرح  عهیالش فیتصان یإل عهیالذر

ـ ). شروح کتـب ادع 13/345، یبرده است (تهران ـ  هیسـجاد  فهیاز جملـه صـح   هی توانـد   یم
 یاز عبـارات) و موضـوع   یشرح بخشـ ( ايهی(شرح از ابتدا تا انتها)، تجز یبترتی صورت به

  ).18-15 ،ی(کرم باشد
ی از جملـه  شارحان متون حدیث شناسی روش پژوهی،از موضوعات مهم در حدیث یکی

(دهخـدا،   »اسـلوب «و  »وهیشـ « يدر لغت به معنا »روش«است.  %ادعیه منقول از امامان
ـ    است افتهیسازمان  یعقل يندیفرا ي) و در اصطالح به معنا162 مسـائل   نیکـه جهـت تب

ـ ب ی(معظم شودیبه کار گرفته م یعلم يجهیتبه ن یابیعلوم و دست یموجود در برخ  ،یدگلی
ـ م زبان مشترك ،شناسی). روش16 ـ پژوهشـگران   انی دهنـده   ونـد یو پ یحـوزه علمـ   کی

یوه روشن و منظمى ). روش، ش28-21 ،یاست (پاکتچ گریکدیمختلف به  یعلم هاي حوزه
و بـا   کنـد  یآن استفاده م زا یثیبراى کشف معانى متون حد ریصورت فراگ است که شارح به

بـاط دارد. در دوران  هـا بهـره گرفتـه ارت    از آن ثیمستند یا مستنداتى که در فهم متن حـد 
از پیش، بر روش فهم متون حدیثی تمرکز  شیمعاصر، اندیشمندان حوزه مطالعات اسالمی ب

 انـد ادهمختلفی مورد توجه قـرارد  يایمتعددي از آن را شناسایی و از زوا يها کرده و شیوه
ـ شـرح ادع  هـاي وهی). آگاهی از ش269 ،یالله (فتح و مسـتندات و منـابع مـورد اسـتفاده      هی

ـ الزم را براي ارز هاينهیشارحان، زم بکـار گرفتـه شـده فـراهم کـرده و       هـاي روش یابی
  ). 16 پناه، حق( سازدمی ایاز این میراث ارزشمند حدیثی شیعه را مه یاستخراج معان
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اهللا  دنعمتیهر چنـد مطالعـاتی دربـاره آثـار سـ      دهد یمرتبط نشان م يها مرور پژوهش
ـ فهم دعا در الشرح الکب یشناسبه روش یپژوهش مستقل انجام گرفته اما تاکنون يجزائر  ری
و بـا روش   يپژوهش حاضر بـا مطالعـه اسـناد    .1توجه نکرده است ةیالسجاد فةیالصح یعل
در  »جزائـري  اهللانعمـت  دیس« شناسیروش که جاانجام گرفته است. از آن یلیتحل -  یفیتوص
 ایـن  سـوي  از شـده  گرفتـه  بکار ايهناظر به روش »ةیالسجاد فةیالصح یعل ریالشرح الکب«

بـوده اسـت.    يامقولـه  صورت به هاداده لیو تحل هتجزی است، سجادیه صحیفه شرح در عالم
اسـتفاده شـد.    يبنـد  و طبقه فیاز توص ،»جزائري اهللانعمت دیس« يها پس از استخراج روش

و  یزبـان در سـطح   »جزائـري  اهللانعمـت  دیسـ «ها، بر اساس روش  داده يبند و طبقه فیتوص
  انجام شده است. یفیبوده و با روش ک ییو متون روا میقرآن کر اتیبر آ یشرح مبتن ،بالغی

ه بن محمد موسوىسیدنعمت ه بن عبد اللّ  بزرگـان از  جزائري اهللانعمت دیس معروف به اللّ
 یهصباغق. در روستاي  1050در سال ان صاحب نام است. او محدثو  امامیه متأخر علماى

ه رجزائال  آمـوختن علـوم عقلـی و نقلـی     سال در شیراز به تکمیل ادبیـات و  متولد شد. او نُ
العقول، به عالمـه مجلسـى    ةدر تألیف بحاراالنوار و مرآ پرداخت، سپس به اصفهان رفت و

از جمله شیخ استاد شناخته شده  بیست »جزائري اهللانعمت دیس« ).20 ،يجزائر( کمک کرد
مجلسـی  محمدباقر . عالمه )222-140 ،جاهماندارد (ی اشانک ضیمحسن فمالی و حر عامل

                                                                                                                                        
ها، مقاالت  جلب کرده و کتابخودبهپژوهان را  حدیثاز  ياریتوجه بس شارحان متون حدیثی، یشناس امروزه روش .1

ـ ش)، در پا1396( شاهسونبه طور نمونه . اند افتهینگارش  ارهب نیدر ا ي گوناگونیها نامه انیو پا ـ  انی  بـا  ه خـود نام
ـ الم ریتفس تیبا محور هیسجاد فهیاول صح يدر پانزده دعا یقرآن يو شرح نمودها بررسی« عنوان  يمهـدو  ،»زانی

 يدهکـرد  یروحـ و  »البالغـه  در فهم متن نهج دیالحد یابن اب هايروش یبررس«ش)، در مقاله 1390( راد و رفعت
ـ البالغـه ابـن م   نهج شناسیو روش یمعرف«با عنوان  يا مقاله در ش)1387( ـ  ثمی  هـاي  روشبـه شناسـایی    »یبحران

ـ انجام گرفته، از جملـه آن  هاییپژوهش ياهللا جزائر دنعمتیآثار س نهیدر زماند و ی پرداختهثیشارحان متون حد  هک
در  ياهللا جزائـر  یدنعمتسـ  یثیالحـد و روش فقـه  یمبان« وانخود با عن ينامه یانپادر )، ش1396(یدگلی ب یمعظم

 )،ش1393(ي شوشـتر  پرداخته اسـت و جزایـري   ياهللا جزائر دنعمتیس الحدیثیفقه یمبان ترینمهمبه  »یننورالبراه
دو  یحنقـد تصـح   یدر پ »یرياهللا جزاید نعمتدو اثر از مرحوم عالمه س یحبر تصح ينقد« خود با عنوان يمقالهدر 
اهللا ید نعمـت از مرحـوم سـ   یارالخ یرشرح کالم خ یو نوراألنوار ف یناخباره الساده الطاهر یانب یف یناب نورالبراهکت
ـ   یريروش تفس« خود با عنوان ينامهیاندر پا )،ش1391(غالمی  است. ي برآمدهریجزا  یرتفسـ  یعقود المرجـان ف

 .است توجه کرده ياهللا جزائر دنعمتیساز ودالمرجان عق یراصول، قواعد و منابع تفس ی،ساختار، مبانبه » القرآن
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مؤثر بـوده  او  یعلم تیشخص دهی در شکلاي است که بیش از دیگران از استادان برجسته
و  ی کامـل نه اصول »جزائري اهللاسید نعمت«اعتقاد دارند  پژوهشگرانبیشتر ). جا(همان است

 بیشرح تهذ یالمرام ف ۀیغا« يمقدمهدر  طور که خودهمانبلکه  ي افراطی است؛نه اخبار
ـ را برگزمیانه  يقهیطردارد، اظهار می »االحکام  اهللانعمـت  دیسـ ). 154(بهشـتی،   اسـت  دهی
 دیسـ  ).340 ،ي(جزائـر  مسافرت بـه مشـهد وفـات کـرد     ریدر مس 1112 سالدر جزائري
شـرح  « و »ریالشرح الصغ«، »ریالشرح الکب« از جملهپنجاه و پنج نگاشته  جزائري اهللا نعمت

ـ الشرح الکب« کتابدارد.  هیسجاد فهیصح شرحدر  »فهیملحقات الصح  اهللانعمتدیسـ « را »ری
معرفـی   نیریناب و ش یکامل و منبع، ساده یشرح نوشت و آن رادر اوج جوانی  »جزائري

 را نگاشـت » نور األنوار فی شرح کالم خیر األخیار«یا  »ریالشرح الصغ« کرده و پس از آن
و ابهام  یاز مبالغه وآشفتگ یمناسب حال و خالآن را  است و ریکبالاز شرح  يکه خالصه ا

ـ الشرح الکب« دانسته است. از کتاب ـ در مرکـز اح ی نسـخه خطـ   یـک  تنهـا  »ری التـراث   اءی
ـ تحقآن را  %زاده در پژوهشکده باقر العلوم یتق نیحسوجود دارد که در قم  یاالسالم  قی
اسـت.   دعاي صحیفه سـجادیه  54از  دعا 32حدود  در بردارندهیادشده است. نسخه  کرده
یاد مـی کنـد    منبع 37در البالي شرح خود بر صحیفه سجادیه از  »جزائري اهللانعمت دیس«

  ).61-56 ،ي(جزائر که از آن استفاده کرده است
  

   ةیالسجاد فةیالصح یعل ریدر الشرح الکبشناسی فهم دعا روش. 3
. منظور از ردپذییانجام م یدر سطوح مختلف عیهادشارحان  ياز سو دعافهم  هايروش

مختلـف   هـاي لدر ابواب و فص ادعیهاست که شارحان متون  هاییروش دعافهم  هايوهیش
انـد.   بکار گرفتـه  دعابه فهم متن  دستیابیو  دعاعبارات  یشناساندن معان يشرح خود، برا

. در هـر  است گریر متون دب یمبتن افتیدر ی وبر متن اصل یمبتن افتیسطوح شامل در نیا
یی متـون دعـا  مطالعه  خویش به هاياساس توانمنديبر رح دهندگان دعاش ،از سطوح کی

در شـرح   اهللا جزائـري نعمتسـید روش  .کننـد یم بررسیاز جوانب گوناگون  آنپرداخته و 
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شـناختی   علوم زبـان اصلی شامل  بر متن ینمبت افتیدر سطح در ةیسجاد فةیصح يدعاها
ـ  افتیدر سطح درو  بالغی هايدانشسی، صرف و نحو) و شنا (واژه  مـتن  يبـر فـرا   یمبتن

  است. )ت معصومانروایا و قرآن کریمشامل آیات 
  

  یبر متن اصل یمبتن . فهم دعا3-1
اولین سطح دریافت پس از رویارویی با متن دعا، فهمی است که شارحان از خود مـتن  

در  درنـگ دهندگان دعـا بـا   ی، شرحلیهم تحلفآورند. در این نوع از دست می اصلی دعا به
متقن  یافتیبه در کنند تا دعا، تالش میخارج از متن  و نه عبارات و الفاظ متن اصلی ادعیه

از  ،یفنون ادب رندهیدر برگ یو فهم ادب یشناس شامل علوم زبان ید. فهم زباننبرس دعا از متن
 دیسـ از  ةیالسـجاد  فةیالصح یعل ریدر الشرح الکب دعا بر متن یمبتن افتیجمله سطوح در

    است. جزائري اهللانعمت
  

   یدر سطح زبان دعا بر متن یمبتن افتیدر. 3-1-1
ـ از ا شـوند، یاست که سبب معنادار شدن آن متن م يل شده از عناصریشکتمتن  هر  نی

مانند لغت و دستور زبان  یزبان هاياز دانش يرگیاست که با بهره یفهم یرو سطح فهم زبان
شـرح   مطالعـه ). 245 (محمدفام، باشدیم شناختیعناصر زبان نیا لیو تحل هیه دنبال تجزب
در وي  هـاي افـت یاز در بخش مهمیکه نشان داد  جزائري بر صحیفه سجادیه اهللانعمت دیس

 شـامل  یواژگان، مباحث دستور زبان یبر بررس یمبتن ها افتیدر نیاست. ا ی بودهسطح زبان
  .اعراب جمله است که در ادامه خواهد آمدو  ينحو ،یمباحث صرف

  

  یشناس واژگان و لغت یبررس .3-1-1-1
آن است که ابتـدا بـه شـرح     ه،یدر شرح ادع جزائري اهللانعمت دیس يوهیش یدر نگاه کل
کلمات، بـه   يمعنا انیدر ب دارد. اوآن  يروشن کردن معناسعی در و پرداخته  هیواژگان ادع

  اي دارد.توجه ویژهان کلمات مانند تضاد و ترادف یم ییابط معنااشتقاق واژگان و رو ،شهیر
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  الف. اشتقاق
 اهللانعمـت  دیسـ  یشـناخت  زبان يها از تالش یبخشی واژگانِ صحیفه سجادیه شناس شهیر

واژه  شـه یر با توجـه بـه   به عنوان نمونه وي است. %دعاهاي امام سجاد شرحدر  جزائري
ه« یه و احتمال اشتقاق یافتن آن ازصحیفه سجاد اول يدر شرح دعا» اهللا« به فتح عـین  » ألَ

د«به معناي  و الفعل ب ه«یا اشتقاق آن از » ع او] ذات کنـه [ شناخت درهنگامی که [بنده] » أل 
ن به آسوده خاطر شد« يبه معنا» فالن یألهت إل«یا اشتقاق آن از شوددچار سرگردانی می

ـ إذ العقول تتح رّ،یإذا تح» أله«عبد، أو من  یبمعن نالعی بفتح »ألَه« من إما«: گویدمی» کسی  رّی
ــذکره ه،یــ،أي ســکنت إل»فــالن یألهــت إلــ«فــی معرفتــه، أو مــن   »ألنّ القلــوب تطمــئنّ ب

ـه  « فهیاول صح يدر دعا» اول«واژه  شهیبه ر با توجه يو. همچنین )130،ي(جزائر الْحمد للَّ
لَهّلٍ کانَ قَبّلِ بِلَا أَوکند. او اشاره می» اول«در اشتقاق کلمه  هانظر اختالفبه وجود برخی  »الْأَو

از  و از قول عالمان بصره مشـتق  افتنینجات  يبه معنا» وأل«از اشتقاق آن را  انیکوفاز قول 
 زاشـتقاق آن ا به  داند و بدون اشاره به نام مکتب خاصیمی» نبازگشت کرد« يبه معنا» آل«
    ).131 (همانجا، شده است آن قلب به همزه نخستواوِ که کند اشاره می »وول«

لَ تَخَطَّأی« هیسجاد فهیاول صح يدر شرح دعا »َتخَطّاُی«واژه  شهیبه روي با توجه به   هیإِ
رِه امِیبِأَ مرا مشتق از  آن» ع»يبه معنا» خطأ«مشتق از  ای» میان دو گام« يبه معنا» ةخُطو 
از خطـا   یو معتقـد اسـت شـتاب خـال     کندیم یتلق» حد فراتر رفتن از«و » شتاب کردن«
ـونَ ی« هیسـجاد  فهیچهـارم صـح   يشرح دعا افزون بر آن او در ).139 (همانجا، ستین قُ ف  تَّ
میعلَ قونی«واژه  شهیر توجه بهبا  »هِ ف  از ذکـر  امـا  دانسته »وف ق« شهیمشتق از رآن را  »تَّ
او  ورزد.نیز غفلت نمیکرده  ارین را اختآ بصرهمکتب  است و» ت ف ق« که آن گرید شهیر

، حرف زائد و درصورت مشتق »ف ق و« شهیاز رحرف تاء را در صورت اشتقاق این واژه 
 اهللانعمتدیسـ  .1)311-310 ،جـا همان( کنـد ، حرف اصـلی قلمـداد مـی   »ت ف ق«شدن از 

                                                                                                                                        
واژه  شـه یرشـود. توجـه بـه     توجه به اشتقاق واژگان در شرح دعاهاي صحیفه سجادیه به موارد باال محـدود نمـی  . 1

ان« تَّ ورِ « هیسجاد فهیسوم صح يدر شرح دعا» فَ بـ انِ الْقُ تَّ انَ فَ وم ر در » المحبـة «اشـتقاق واژه   )،283 (همانجـا،  »و
ـ « هیسجاد فهیاز صح کمیو  ستیب يدعا بِ لْ رِّغْ قَ ک  یو فَ تـ ّب ح م رف   ،)503 (همانجـا،  »ل واژه یاسـ یق یاشـتقاق صـ!  
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ن بیـان  جزائري در مواردي با رد آراء دیگران، دیـدگان خـود را در مـورد اشـتقاق واژگـا     
ـب ی یو أَنَّ« زدهمیس يدر شرح دعا کند. به عنوان نمونه وي می ـ   رْغَ لَ م إِ ـد عمٍ  یم ـد عبـا   »م

م«مردود دانستن اشتقاق واژه  د عم«از » م د دم«این واژه را برگرفته از  ]وجود ضینق[ »ع ع« 
  ).368، جا(همان داندمیفقر  يبه معنا

  

  ب. شرح مفردات
ري گاه بدون بررسی ریشه و اشتقاق لغت، فقط به بیان معناي واژگان اهللا جزائسید نعمت

پـردازد. او حتـی بـه شـرح     مـی  هیشرح ادع صحیفه سجادیه قناعت کرده و براساس آن به
). گستردگی شرح 94، 92 همانجا،( واژگانی پرداخته که در سند صحیفه سجادیه آمده است

ـ ادعا کـرد کـه او از ب   توانیکه م ا استدر الشرح الکبیر تا آنج هیسجاد فهیصح واژگان  انی
برخی از واژگانی که وي به شرح آن پرداخته عبارتنـد   غفلت نکرده است. یبیلغت غر چیه
ر: «از ن«، »بَةحو«)، 373-372 ،جا(همان »يناوِی« ،»بطر«، »حظَ حلَل«، »عِیص  (همانجـا، » أَ

382-383 ،(»یــَزع ئ«، »ف ــکَ ــرَ«، »بٍی ــة«)، 396-393 ،جــاهمان» (أَوقَ ر«، »مُخلِقَ ــو ه ، »تَ
ر« شَّ نَ تَ مـاد  «، »تَ ـ طل« ،»مـاء الرَ دم«)، 405-400 ،جـا همان( »قی ت «، »رصـمـوع « ،»م لُ و«، 
بط«، »رتَقَ« م «، »ثَ ـه  «، »أَبـرَ ـم أَنفَ رغ )، 422-416 ،جـا همان( »نـاوات م«، »اسـتهوان «، »أَ
رَ« فَ ن«، »وابِل«، »ةس رِ اًیه ل«، »ئاًیملجج ث« ،»ملم« ،»غرِ« ،»ثیم مِرع« ،»عیم هِ«، »م  ،»ضینَ
ق« یس«، »شنع رع«، »تَ ه الضَ ر بِ د ـموم «، »تُ ـوم «، »س س ح« ،» ـوب جـاج « ،»هص  ،جـا همان» (اُ

قَ«)، 425-427 کا«، »همید«، »ب452-451 ،جاهمان( »قَص ،(»رِ« ،»رداخ  ،جـا همان( »ریضَ
سوف«)، 500 ط «)، 530-529 ،جـا همان» (ظَمان«، »عـب بـالَ «، »ثَ  ،جـا همان( »سـؤل «، »خَ
ف«)، 542-543 رَ 575-574 ،جاهمان( »ةًیمَخِلَ«و  »س.(  

                                                                                                                                        
ه   « هیسجاد فهیدوم از صح يدر شرح دعا» النأي« " لـ ح نِ رطو نْ مـ لِّ النَّأْيِ عـح م اشـتقاق  و  )221 (همانجـا،  »و
رف عاذ«واژه  یاسیق یص ـ « هیسجاد فهیو دوم از صح ستیب يدر شرح دعا» م ن لْ ع اج ـ  یو یف   االت وظـاً   یکـلِّ حـ حفُ م

اراً ج اذاً م ع وعاً م نُ م وراً م تُ سوءاً م کلُ رفو ا )512 (همانجا،» م واژه  یاسیق یشتقاق ص»رِد  سـت یب يدر شرح دعا» ةالمطَّ
و« هیسجاد فهیو هفتم از صح نْ رِدةِ بِأَ مطَّ ارِ الْ نْه رِو الْأَ ارِ بَةِاعِ الْأَشْ ج  يهـا  تـالش از  دیگر برخی )553 (همانجا، »و الْأَشْ

  است. و اشتقاق یشناس شهیربا تکیه بر  %امام سجاد يدر شرح دعاها جزائري اهللانعمت دیس یشناخت زبان
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 یسـع ی است، سید نعمـت اهللا جزائـري   به زبان عرب صحیفه سجادیهکه واژگان  از آنجا
، 186، 171 ،جـا هماندر صـحاح (  يشناسان از جمله جـوهر  لغت آراءبه  مراجعهبا  کندمی

ــادزروی)، ف556، 551، 542، 530، 522، 382، 244، 189 ــالدر  يآبـ ــاموس المحـ  طیقـ
 ،جاهمان( القرآن ی)، فراء در معان556، 515، 474، 424، 396، 391، 217، 182 ،جاهمان(

ـ اث ناب ،)499 (همانجا،در تاج العروس  يدیزب )،406 ، 146، 141 (همانجـا،  ةیـ در النهـا  ری
و  )540، 497، 449، 425، 424، 417، 408 ،395، 388، 380، 361، 277، 252، 212

 صـحیفه سـجادیه  کاررفته در  واژگان به ی)، به معان189 ،جاهمانالعرب ( ابن منظور در لسان
 اقـوال  ،صـحیفه سـجادیه  واژگـان   يدر شرح معنا جزائري اهللاعمتندیسچند هر .ابدیدست 

اما مواردي وجود دارد کـه  برخی عالمان لغت پژوه را با ذکر نام آنان مورد توجه قرار داده 
یا از آنان بـا  ) 378، 377، 224 ،جاهمان( بدون اشاره به نام لغویان به شرح واژگان پرداخته

  ).320 همانجا،( کرده است ادی »هیأفاضل العرب«تعابیري مانند 
  

  ج. فروق اللغات
م توجه به تفاوت واژگانی و برشمردن وجه تمایز میان کلمات با معنایی نزدیـک بـه هـ   

در هـر زبـانی از جملـه     ی است.بر متن دعا در سطح زبان یمبتن افتیدرصورت دیگري از 
زبان عربی اصل بر این است که هر لفظ براي افاده یک معنا قرار داده شده باشـد امـا گـاه    

هایی نه چندان اساسی معناي نسبتاً واحدي را بـه مخاطـب منتقـل    الفاظ گوناگون با تفاوت
هـا توجـه داشـته    در شرح صحیفه سجادیه به این تفاوت »ياهللا جزائرتنعم دیس«کنند. می

ذ«است. به عنوان مثال وي براي شرح دعاي اول  ت عنْ رؤْ يالَّ رَ یقَصه رِ  ت ـاظ ار النَّ ص؛»نَیأَب 
اشـاره کـرده و   » نظر«و » بصر«به تفاوت میان » ي دیدگان از دیدنش فرو مانداو که دیده«
ـ و ن ]کـه در چشـم وجـود دارد   [ یینـا یب حس ِ يبه معنا» صرب«گوید: که می ادراك  يروی
نمونـه   ).133 (همانجـا، یعنی علم است؛ اما نظر به معناي رؤیت یا تفکر اسـت   دل ي کننده

کند که در یم حیاشاره کرده و تصر »محو«و  »رست«به تفاوت میان دو واژه  که ويدیگر آن
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ـ  شهیر یرت کلبه صو يزیاثر چ» ستر«برخالف » محو« امـا در سـتر اصـل     شـود؛ یکن م
  ).546 ،جاهماننرود ( نیبماند و از ب یباق تواندیم يزیچ

  
  د. ضبط مفردات

تر ادعیه صحیفه سـجادیه بـه مشـخص کـردن     براي فهم عمیق» ياهللا جزائرنعمت دیس«
هـا  ورزد. او در ضبط واژگان گاه بدون ترجیح یکی از ضبطحرکات واژگان دعا اهتمام می

هاي گوناگون ضبط یک کلمه است. بـه طـور نمونـه وي در    کننده شکلبر دیگري فقط نقل
دونَیو «در دعاي چهارم » بهدیهم«مورد ضبط واژه  تَ ه د ه میبِ در مسیر هـدایت ایشـان   « ؛»هِ
تنها به دو ضبط از ایـن واژه اشـاره    يگردی بر هااز ضبط یکی حیبدون ترج» گام برداشتند
داهم«و » سیرت آنان«[به کسر هاء] به معناي  »همیدبهِ«گوید کرده و می به ضم هاء و  »به]

» مدخَالً«در مورد ضبط واژه  اوکه آن) یا 310 ،جا(همانفتح دال] به معناي هدایت آنان است 
ـدخَالً   یاللَّهمّ لَا تَجعلْ لَه ف« هیسجاد فهیهفدهم از صح يدر شرح دعا ـا م در  ایداخـ « ؛»قُلُوبِنَ

تنها به دو  يگردی بر هااز ضبط یکی حیبدون ترج» مگذار طانیش يبرا يما راه ورود هايدل
او در ضـبط واژگـان   . )417، جا(همانکرده است واژه اشاره  نیاز ا» مدخالً«و» مدخَالً«ضبط 

؛ دهـد مـی  حیتـرج  يگـر دی را بر هااز ضبط یککند و یبه ضبط مشهورتر الفاظ اشاره میگاه 
ـاتَمِ     «در شرح دعاي هفدهم  »خاتم«در ضبط واژه که او مانند این ـد خَ محـى م ـلِّ علَ ص ماللَّه

خـاتم را  » خدایا بر محمد و واپسین پیغمبران و سرور فرسـتادگان « ؛»نیالْمرْسل دیو س نَییالنَّبِ
  .)420، اج(همانداند که به کسر تاء باشد به فتح تاء مشهورتر از این می

  
  هیوجه تسم .ـ ه

بر مـتن دعـا    یمبتن افتیدردر » ةیالسجاد ةلصحیفالشرح الکبیر علی ا«صاحب کتاب 
واژگان توجه دارد. به طور نمونه وي در شرح دعاي بیسـت   هیوجه تسمبه  یدر سطح زبان

رِ«و پنجم  جِ بیإِنَّک قَ یمب میسع لیعم ح ر وفءر فُور فُوّ غَ یعـ ه دلب» م گـذاري واژه  نـام  لی
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چیـزي اسـت کـه سـر آدمـی را      » مغفـر «گوید: درمورد خداوند اشاره کرده و می »غفور«
نامیده شده » غفور«است. از این رو خداوند » پوشاندن«به معناي » غفر«واژه  پوشاند و می

  ).  546 همانجا،کند (می و پنهانپوشاند که او گناهان را می
  

  اهنسخه سهیمقا و.
ـ الشـرح الکب «کتاب صاحب  هایی است کهها یکی از روشیا مسودها هنسخه سهیمقا  ری

 دیسـ «با توجه به عصـر  در شرح واژگان ادعیه بکار بسته است. » یةالسجاد لصحیفةا یعل
شد؛ روش فهم مفـردات   آوريجمع یثیاز کتب حد ابینا هايکه نسخه »جزائري اهللانعمت

ـ «بـه خـط    اي. نسخهدید اعتماد آسان گردمور هايبراساس نسخه فهیالفاظ صح بـن   یعل
ـ از ا ینقـل کـرده برخـ    »سیابن ادر«از نسخه  »يدیفاضل سد«که  ايو نسخه» سکون  نی
ها به استوار کردن نسخه خطی با سایر نسخه هیسجاد فهیصحمقایسه و مقابله .است هانسخه

مفردات دعا را به حداقل  کند و اشتباهات احتمالی و ناخوانا بودنکمک می» ریالشرح الکب«
تَبّ«واژه بیان در که وي نمونه آن رساند.می تَ هیسـجاد  فهیدوم از صـح  يدر شرح دعـا » اس 
تَّ« یح لَ فاوا حم ه تَبّ لَ تَ ک یاسائد که هر چه درباره دشـمنانت اراده کـرده    ییتا جا«؛ »أَع

هـا  گوید که در بعضی نسـخه می هاي دیگربا مقایسه نسخه ،»به دست آورد يداریبود با پا
تَ«واژه  واژه به جاي » سنام«برگرفته از  »نماس»ّتَب تَ او گـاه   .)224، جا(همان آمده است» اس

که وي در شرح دعـاي  کند؛ مانند آنها، موارد تصحیف شده را شناسایی میبر اساس نسخه
قَا«بیست و ششم  م لإِ ه قْ ّف و ک مَةِوت نَّ ن ده تا که سنت و آیـین تـو را بـر پـا     و توفیقشا« ؛»س

ـم «جـاي  بـه » کفعمی«گوید که در نسخه می» دارند ه قْ ّف قْ«واژه » و ّف آمـده اسـت. او   » نـی و
ن« قْ ّف را استوارتر از  »یو»م ه قْ ّف 548 همانجا،داند (می» و.(  

  
  ز. مشترك لفظی

دارد و در مـواردي   فهم دعا به اشتراك لفظـی الفـاظ توجـه    يبرا جزائري اهللانعمتدیس
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را بـه معنـاي بنـده،    » غـالم «کـه وي واژه  کند، مانند آنبراي یک واژه چند معنا را ذکر می
). در 94 همانجـا، او درآمده اسـت ( پشت لب  يموتازگی داند که بهخدمتکار یا جوانی می

آنکـه   دهد، ماننداي را شرح میهمواردي نیز او با در نظر گرفتن فرهنگ و عرف جامعه واژ
برخـی  قـرآن و   يبـرا هـا  آنکه کند به عادت اعراب اشاره می» مقفّلة«وي در شرح واژه 

  ).94همانجا، ( ددادنیقرار م آهنی قفل هاي دیگرکتاب
  

  ح. شواهد شعري
 اهللانعمـت  دیسـ گیریاز شواهد شعري روش دیگـر  با بهره ۀیسجاد فۀیصح يشرح دعاها

 ي دومدعـا در » کثرنا«معناي واژه شرح  يبراه وي فهم دعا است. به طور نموندر  جزائري
ه علَ«صحیفه سجادیه  ّن رَنَا بِم » بر آنان که اندك شمار بودند فزونی بخشـید « ؛»منْ قَلَّ یو کثَّ

کند که واژه تکثیر، گاهی اوقات در بر گیرنده معناي عزت و غلبه است. او براي تصریح می
  .)215 ،جاهمان( گیردمی بهره اعشیتایید ادعاي خود از شعر 

  
  ط. روابط معنایی

 افـت یدرصورت دیگري از  یی میان واژگان از جمله ترداف و تضادروابط معنا توجه به
بـا   اسـت.  »یـة السـجاد  لصـحیفة االشرح الکبیر علی «در  زبانیبر متن دعا در سطح  یمبتن

در مواردي سـعی  » ياهللا جزائرنعمتسید«هرچند توان ادعا کرد می» الشرح الکبیر«بررسی 
کرده تا وجه تمایز میان واژگان را نمایان سازد، اما مواردي نیـز وجـود دارد کـه او معـانی     

توانـد در عبـارات و جمـالت مختلـف     کند که مـی گوناگونی براي برخی از واژگان ذکر می
ا در ر» المکـر «طور نمونه وي با در نظر گرفتن رابطه معنایی ترادف، واژه جا شوند. به جابه

دنی«دعاي بیستم  نْ کَایلَى مراً ع کْ ی مل به فریبـد  و در برابر آن کـس کـه مـرا مـی    « ؛»و
تقابـل  . )452 همانجـا، ( معنا تلقی کرده اسـت هم» الخدعه«با واژه » سازي عنایت کن چاره

در شـرح صـحیفه   » اهللا جزائـري نعمتسـید «ز دیگر روابط معنایی است کـه  میان واژگان ا
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)، 215 همانجـا، » (قله«و » کثره«به آن توجه داشته است. به طور نمونه او واژگان  سجادیه
و » اخـالص « )،393 همانجـا، ( »توفیـق «و » خذالن«)، 374 همانجا،» (عظیم«و » حقیر«
 همانجـا، » (سـرور «و » حزن«)، 529 همانجا،( »ثقل«و » خفۀ« )،419 همانجا،» (شرك«

  است.) را متضاد برشمرده 532 ،همانجا» (الکبري«و » صغري«و  )485
  

 تور زبان سبر قواعد د یمبتن یسطح زبان هايافتیر. د3-1-1-2

دستور زبـان  به  یسطح زباندر  »ياهللا جزائرنعمتسید« يها افتیاز در يا خش عمدهب
  اختصاص دارد. شامل صرف و نحو 

  
  الف. صرف
 اهللانعمـت  دیس«که  دعا کردا انتویم »یةالسجاد لصحیفةاعلی  ریالشرح الکب« یبا بررس
هـاي  صـورت ، تحـوالت  یچگـونگ هـا،  شکل واژه شامل بر علم صرف  هیبا تک »جزائري

را شرح داده است. اشاره به اسم  ات حاصل از آن، صحیفه سجادیهتغییرکلمات و گوناگون 
در  )حامـد  يبـه معنـا  یا اسم فاعل بودن آن ( )محمود يبه معنا( »دیحم« مفعول بودن واژه

جِ دیإِنَّک حم«و دوم  ستیب يادع یماسـم   ؛)517 (همانجـا،  »يستوده و بزرگـوار  تو« ؛»د
ع«دانستن واژه  مکان نتج ـ  « سـتم یب يدر دعاها  براساس برخی نسخه» م عج تَ نْ م ـت إِنْ  یو أَنْ
تم رِ ـ و چون محروم گردم تو محل ام«؛ »ح ـ  دی واژه  بـودن اسـم مفعـول   ؛ اشـاره بـه   »یمن

در  )ن(مداراشوندگا قلمداد کردن این لغتاسم فاعل  ایمداراکنندگان)  ي(به معنا »نیالمدار«
دارِ« بیستم يدعا بِّ الْمنْ حم نَیو ح یتَصیرا بـه دوسـت   ی مداراکنندگانو دوست«؛ »الْمِقَةِ ح 
 یصـرف  یبـر بررسـ   یرا مبتن اهللا جزائري نعمتسیدفهم  )451 (همانجا، »ساز] [مبدل یقیحق

   .دهد ینشان م در شرح دعاهاي صحیفه سجادیه واژگان
در ) 103 (همانجا، »نیمفعول یإل ةیمن األفعال المتعد یه« استفاده وي از تعبیر نیهمچن

ـد رأَ  « هیسـجاد  فهیدر شرح اسناد صحل با دو مفعو »تیرا«فعل  يعدت باره ـالَ قَ ـک یو قَ  تُ
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هلًا لک أَ ذَ ـ  سـته یکار شا نیا يهمانا تو را برا« ؛»ل ـ یم  فعـل  اینکـه بـه   و تصـریح او  »نمبی
رِ«اول  يدر دعا» سلک« م طَ هِ مّ سلَک بِ ـ ثُ ـه  قَی تادر کـه   یرا بـه راهـ   شـان ای گـاه آن« ؛»إِ
ـ ن» بـاء « است و با حـرف  ينفسه متعد یف »رهسپار کرد خواست یم ـ  يمتعـد  زی  شـود یم

از  زم و متعـدي البـه مبحـث    سـید نعمـت اهللا جزائـري    می دهد کـه نشان  )135 (همانجا،
یی مبنـی بـر بیـان    بهـا  خیشـ قلمداد کردن دیدگاه  سهو 1موضوعات علم صرف توجه دارد.

سن« نْ«بجاي » حس ح سنْ علَ«چهاردهم  يدعا در» أَ ح مرا در برابر او به  و« ؛»یعون هیو أَ
ـ تنها  در شرح ادعیه ويدهد که  ) نشان می373 (همانجا، »فرما ياری یکین زوم یـا  به ذکر ل

  مورد نقد و واکاوي قرار داده است.  نیز دیگران را  دگاهیبلکه دافعال اکتفا نکرده،  تعدي
ادعیـه صـحیفه    در فهم سید نعمت اهللا جزائرياست که  یفعل از جمله مباحث زبان اسم
 دوازدهـم  يدعـا  بـر ر شـرح خـود   د يبه آن توجه داشته است. به عنوان نمونه و سجادیه

»الْ نَیآم ّب رالَمو  توجه کرده »آمین«به اسم فعل  »هاچنین باد اي پروردگار هستی« ؛»نَیع
شود او با صدا] خوانده می کوتاه کردنا] و قصر [صد ی کردنطوالنبا مد [ »نیآم« گوید:می

ـ (مسما) داشـته و آن را از غ  يگرید ءیاست که داللت بر ش یاسم عالمتکه توجه به این  ری
آن را  دانسـته و  (اجابت کن) »استجب«را به معناي »نیآم«اسم فعل  ؛زدسا یم زیمتما خود

م براي لفظ فعل و نه براي معناي آن قلمداد می  کند. از همین رو سید نعمت اهللا جزائـري علَ
: نه ندگوییو م دانند،یباطل م ]»نیآم«اسم فعل [ اکثر اصحاب، نماز را با آنمعتقد است که 

کند که او فقط به بیان آراء دانشمندانی بسنده نمی زم به ذکر است که. القرآن است و نه دعا
اسـم فعـل   اند؛ بلکه با اشاره به دیدگاه کسانی کـه  قلمداد کرده نه قرآن و نه دعارا  »نیآم«

                                                                                                                                        
ـ  يورود، جرات ورز معناي دلیل تضمن به »یعل«ا حرف ب» هلک«فعل  يتعدبیان . 1 در  )185 (همانجـا،  يبرتـر  ای

لَ«اول  يدعاشرح  ک ع لَ نْ ها م نَّ م ک ال الْه و  »کنـد  ی[خـدا] را نافرمـان   اسـت کـه او   یبدبخت از ما کس پس« ؛»هیفَ
در شرح » نقص«و » زاد«در مورد افعال  )137 (همانجا، »نیو الزم نییمتعداللغة  یوردا ف«کاربست تعابیري مانند 

ا «اول  يدعا ه نُْقصیلَ ادنْ زم صاق جـاء  « و نیز بـه کـارگیري تعبیـر    »بکاهد يزچی داده فراوان) خدا کهاز آن«( ؛»نَ
لَ«دوم  يشرح دعادر » ختم«در مورد فعل  )213 (همانجا،» و الزماً اًیمتعد ا ع نَ تَم بِ م یفَخَ أَ عِیجر پس مـا  « ؛»منْ ذَ

ـ  نعمت اهللا جزائـري  دعا از سوي سیدفهم  نشان از »خود قرار داد دگانیآفر نیرا واپس  ی مباحـث بـر بررسـ   یمبتن
 دارد. الزم و متعدي بودن برخی افعال صحیفه سجادیه ی از جملهصرف
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هـم اسـتجب  « را دعا دانسته و بر این باورند که این واژه بـه معنـاي   »نیآم« خداونـدا  » (اللّ
دعاء بـل الظـاهر    ستیو اعترضهم بعض األفاضل بمنع کونها ل« گوید:) است، میاجابت کن

هم استجب ها دعاء کقولک: اللّ   .)360 (همانجا، »أنّ
 ،از آن بهره گرفتـه  یدر سطح زبان اهللا جزائري سیدنعمتکه  یاز مباحث صرف گرید یکی

ـ   «اول  يدر شرح دعـا  يبه طور مثال و است.وزن کلمات  توجه به ـرُ بِ مـداً نُع منْ  حـیم ف ه
ه ق ده منْ خَلْ مبا توجه به نسخه ابن  »مییدر آ شگرانیستا يکه با آن در حلقه یشیستا« ؛»ح

رُ«واژه  ،که در آن سیادر مبه شکل » نُع»رُی و آن را  توجه کـرده واژه  نیآمده، به وزن ا» غم
رُی«به وزن  ل او يدر شرح دعا يو نی). همچن152 (همانجا، داندیم »نص» وـهِّلُ ی لَ سـا یع  نَ
بِ س ه بعث لَیبِ واژه » هموار شود زیراه رستاخ« ؛»الْم»هِّلُی آن بـا   ینسـخه اصـل   رکه درا » س

هِّلُیآمده [ اءیحرف  هِّلُ] آمده  سیو در نسخه ابن ادر ]س س مورد مداقـه قـرار   با حرف تاء [تُ
رُی«و هر دو را به وزن  داده 1.)156 ،(همانجا داند می »کس  
در شـرح   یدر سطح زبان ياهللا جزائر نعمتدیکه س ی استمباحث صرف دیگر از» ابدال«

و  گـر یحـرف بـه حـرف د    کی لیاست. ابدال تبدبهره گرفته  ادعیه صحیفه سجادیه از آن
ـد  «ي اول در شرح دعاوي نمونه  ياست. برا گریدر حرف د یادغام داخل کردن حرف مح الْ

ه الْأَوّلِ بِ هللَّ بلَ لـی    آن ستایش خدایی را که اول اسـت بـی  « ؛»لَا أَوّلٍ کانَ قَ کـه پـیش از او او
 کـه واو  انسـته د» وول«کلمـه را   نیقائل به ابدال است و اصل در ا »الْأَوّل«واژه در » باشد

و «در شرح دعاي چهـارم   ). همچنین وي131 (همانجا، شده است لیبه همزه تبد ابتداء آن
ل تقَم لأَ د ه له لَ لًایأَ م إِ نْ آدد د  یمنْ لَ ّمح نْ  -$ -مأَئِمَّةِ مد ه ـ  ةِ و قَاد يالْ قَ ـلِ التُّ ه از « ؛»یأَ

چون پیامبرانی فرستادي و راهنمایـانی برانگیختـی کـه پیشـوایان      $دوران آدم تا محمد

                                                                                                                                        
رِّفی«به وزن واژه توجه . 1 رِّفیو «اول  يدر شرح دعا »شَ اد شَ الْأَشْه فاقو م نْد ا ع نَ ازِلَ نَ م تیکه] موقع یو [سپاس«؛ »بِه 

شـرح  در » بـرق «وزن کلمـه  و نیز توجـه وي بـه    )160 (همانجا، »ن آن روز بلند گرداندما را نزد گواها گاهیو جا
ار«اول  يدعا ص ب ت الْأَ رِقَ ا إِذَا ب نَ ونُ ی ع رُّ بِه علَ«که اگربر وزن  )167 (همانجا، »حمداً تَقَ  »کرد رتیح« یبه معنباشد  »فَ
علَ«ه وزن اگر بو  است و  یمباحث زبان نشان از توجه او به )167 (همانجا، است »داد صیتشخ« يبه معنا باشد» فَ

  دعاهاي صحیفه سجادیه دارد.در فهم  علم صرف
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اشـاره   »يلهـد ا مـة ئا«به وجوب ابدال در کلمـه  » هدایت بودند و رهبران اهل پرهیزگاري
 اگر دو همزه متحرك با هم بیایند، الزم است دومین همزه به یاء قلب شود گوید:کرده و می
  ).302 (همانجا،
و در شرح ادعیه صـحیفه سـجادیه، عـالوه بـر      یدر سطح زبان »جزائري اهللانعمتدیس«

که  استر گیدر حرف د یداخل نمودن حرفادغام، نیز توجه داشته است.  »ادغام«ابدال، به 
ل و ودهمانند حرف اول بحرف دوم  دربه عنوان نمونه وي  .متحرك باشد یساکن و دوم یاو 
ـونَ ی« هیسجاد فهیچهارم صح يشرح دعا قُ ف ـ  تَّ میعلَ بـه ادغـام صـورت گرفتـه در واژه      »هِ

ـ «به حرف  »واو«حرف داند که می» اوتفاق«اشاره کرده و اصل آن را  »اتفاق« قلـب   »اءی
د شـده   و گردیده در تاء افتعال بعد از آن ادغام شده و سپس 311 (همانجـا، اسـت   مشـد-

ـا «. همچنین وي واژه )310 در دعـاي چهـاردهم   » عم»  ـا قَل ّمع ـه فْ رِّ ع ـ و ت    لٍی ـد عـا أَو م
مرا تشـکیل  » اي براي او پـیش آور و به زودي آنچه را به ستمکاران وعده داده« ؛»نَیالظَّال

» میم«به حرف » نون«حرف  المخرج بودن بیقر داند که به دلیلمی» ما«و » عن«شده از 
  ).376 (همانجا، اندتبدیل شده و در یکدیگر ادغام شده

نّی«فعل بودن  لیباب تفع ، ماننددیمز یابواب ثالثتعیین  زدهمیس يدر شرح دعا »یع »و 
نّیمنْ لَا  ای یعه ّاعالد اءعرنجانـد یخواهنـدگان تـو را نمـ    يدعـا  ياریآنکه بس يا« ؛»نَید« 

زاً عمّا «چهاردهم  يدر شرح دعا »يناوِی«فعل دانستن  مفاعلۀ ) و باب365 (همانجا، ج ع و
بـاب افتعـال   و مصـدر   »ناتوان سـاز  زدیخ یبرم یو در برابر آن که با او به دشمن« ؛»هینَاوِی

نَا بِ«هفدهم  يدر دعا» امتهان« دانستن انه ت ام و کت ـی صعتـو خوارمـان    یو بـه نافرمـان  « ؛»م
ی بـا  در سـطح زبـان   »جزائري اهللانعمتدیس« يها افتیاز در ی) بخش415 (همانجا،» سازد

  است. صرف توجه به علم
 يموضوعات مربوط به دانش صرف است که از سو گریاز د »جمع«و  »مفرد«به  توجه

شـده اسـت. بـه     مورد توجه واقـع  هیسجاد فهیصح هیدر شرح ادع »جزائري هللاتنعمدیس«
هد«را جمع » االشهاد« يعنوان نمونه و ـر «را جمـع  » األبشـار « ،)160 (همانجـا،  »شَ شَ ب «
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ـ «را جمـع   »نییعلّ« ،)167 (همانجا، » قـرن «جمـع  را » القـرون « ،)165 (همانجـا،  »یعلّ
 و »لأو«را جمـع  » أوائـل  ،)269 (همانجـا، » نـاکس «را جمـع  » نواکس« ،)212 (همانجا،

  .1دانسته است )280 (همانجا، »ریخ« را جمع »ائریخ«
ـانَ «بودن واژه  »منصرفریغ«اشاره به  ومـانِ   «سـوم   يدر شـرح دعـا  » ر تَّ ـانَ فَ ومو ر

بورِ قُ متصل  یرضم، اشاره به )285 (همانجا، »دآزماییمکه ساکنان قبرها را  ايو فرشته« ؛»الْ
م«در » هم« هِ ظْلُومهیسجاد فهیچهارم صح يدعادر شرح » م » کینزَازِ د ی إِعف ت رْ ثَّ و منْ کَ

م هِ ظْلُومنْ مو آن گروه از ستم دیدگان را که در راه یـاري دیـن خـود بـر شمارشـان      « ؛»م
ـرُ « فعـل  بـودن  »مجهول« توجه به ،)307 (همانجا، »ايافزوده ماول يشـرح دعـا  در » نُع 

»نْ حیم ف ه رُ بِ مداً نُع محه ق ده منْ خَلْ مییدر آ شگرانیستا يکه با آن در حلقه یشیستا« ؛»م« 
لًىم« هبودن واژ »نکره«به  ، اشاره)151 (همانجا، ـلُّ   «اول  يدر شـرح دعـا   »و ى کُ ـزَ ج تُ ل و

ـ       ـا ه لَ ئًا و ـی لًى شَ ـو ـنْ م لًى ع ـو ی من م لَا یغْ وونَ. یظْلَملَا ی م ه و تب س فْسٍ بِما کَ ـرُ نَ نْص ی ؛»ونم 
بـه کـار دوسـت     یدوست چیکه ه يستم نرود. روز یخود برسد و بر کس يکس به سزاهر«

 یمبتن هاي افتیدربخشی از  )164 (همانجا، نشتابد يگرید ياریکس به  چیو ه دیایخود ن
است که سید نعمت  صرف دانشو  از دستور زبان يرگیبهرهو با  یبر متن دعا در سطح زبان

  از آن بهره گرفته است. صحیفه سجادیه تر قیدر فهم عم ائرياهللا جر
  

  ب. نحو 
ـ  يها افتیدر در زی، عالوه بر دانش صرف، از علم نحو ناهللا جزائرينعمتسید بـر   یمبتن
 المـان نحـوي  از آراء ع یخاص ياز مکتب نحو ي بدون پیرويمدد گرفته است. و دعا متن

نوع اضافه و رابطـه   نییتعه است. کمک گرفت هو بصر همکتب کوفاز جمله مکاتب گوناگون 
                                                                                                                                        

» خـواتم « ،)308 (همانجا،» أخ«را جمع » إخوان« ،)302 (همانجا،» صاحب«را جمع » اصحاب«وي عالوه بر آن . 1
)، 412 (همانجـا،  هدیرا جمـع مصـ  » ئدهمصا«)، 321 (همانجا، هرا جمع خل» خالل« )،319 (همانجا، هرا جمع خاتم

وم« ج ـ  » تبعات«)، 450 (همانجا، یرا جمع أدن »نیاألَدنَ«)، 427 (همانجا،را جمع رجم » ر  (همانجـا،  هرا جمـع تبع
ـ   »یمـوال «)، 526 (همانجا، هرا جمع حبال» حبائلِ«، )515 (همانجا، هرا جمع حاج» حوائج«)، 490  یولرا جمـع م

 است.برشمرده ) 554 (همانجا،را جمع محل » محال«) و 553 (همانجا،را جمع حوراء » الحور«)، 547 (همانجا،
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 شـرح  در جزائري اهللانعمت دیس است که ياز مباحث نحو يا نمونه ه،یال مضاف و مضاف نیب
 هیانیب ای هیاضافه الم» حمـة امام الر«در را  »اضافهنوع «او ها توجه داشته است.  خود به آن
 یلفظ ای ياضافه معنو» ه در گورهاخفت« ؛»رهائن القبور« را در اضافه، نوع )217 (همانجا،
و  )269 (همانجـا، سبب به اضافه مسبب » سهو الغفالت« را در اضافهنوع )، 295 (همانجا،
 نـوع  از یلفظ اضافه ایمن و  یبه معن يعنواضافه م »االمرِ المخُوف یواق« را در ضافهنوع ا

یرَ ع« نوع اضافه )؛496 (همانجا، اضافه صفت بر مفعول دوم بِ هکَ انی ـ انیب را اضـافه » ص ـ  هی  ای
  .)589 (همانجا، داندمی اضافه صفت بر موصوف

سـید   يهـا  از تـالش  يگـر یآن، نمونـه د  »مصـداق  نییتع«و  »مرجع ضمیر«به  توجه
ـ   يریگ با بهرهدعا بر متن  یمبتن يها افتیدر در اهللا جزائري نعمت راي از دانش نحو اسـت. ب
زلْ     «پانزدهم  يدر دعا »هیف« متصل ریضمو مرجع ا ،نمونه ـم أَ ـا لَ ـى م ـد علَ مح م لَک الْ ه اللَّ

یه منْ سلَا ف ف رَّ ی مَةِأَتَصند کـه   درسـتی توست بـه خـاطر آن تـن    يبرا شیستا ایخدا« ؛»ب
و مرجع ضمیرمسـتتر در   )381 (همانجا،کرده است  ذکر» ما« را »همواره از آن برخوردارم

داً یضی«ول دعاي ادر را  »ءیضی«فعل  مخِ حز رْ ب ه ظُلُمات الْ نَا بِ که به سـبب   یشیستا« ؛»ء لَ
    ).153 (همانجا، داند می» حمد« ،»آتش بر ما آشکار گردد هايیرگیآن ت

توجه کـرده   زین »حروف یمعان« انیاز علم نحو، به ب گیريبهرهبا اهللا جزائري  سید نعمت
ذکر کرده است از جمله آنکه معناي این حرف را  معانی متعددي» من«حرف  ياست. او برا

رِه«در دعاي اول صحیفه سجادیه  کْ نَا منْ شُ مه لْ ) و 145 (همانجـا، » بیانیه«یا » تبعیضیه« ،»أَ
رِهج«در همین دعا  م حاد و الشَّک فی أَ لْ نَا منَ الْإِ ب و از انحراف و شک در ذات مقـدس  « ؛»نَّ

ـنْ   «شـانزدهم  ) و در دعـاي  150 (همانجـا،  »زائده«یا » هبیانی«، »خود نگاه داشت م ـم کَ فَ
» اسـتغراق «داند کـه افـاده    می» زائده«، »ها (که از من پوشاندي)چه بسیار عیب« ؛»ئِبَةٍعا
ـف  «در دعـاي اول   »فاء« دانستن معناي» حةیفص« ای »عیتفر) «401 (همانجا،کند می ی کَ فَ

تَى نُؤَ م م ده أَ میقُ ح نُطرَه کْ ي شُ تَى د علـی «دانستن معناي » تعلیل« و )176 (همانجا، »لَا، م «
مع«در دعاي شانزدهم  هِ ت ابج ت يهـا  از تـالش  يگـر ید هـاي نمونـه )، 218 (همانجا،» لَى اس 
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  1.از دانش نحو است يریگ بر متن دعا با بهره یمبتن يها افتیدر در جزائري اهللانعمتدیس
جزائـري   اهللانعمتدیاست که مورد توجه سـ  یموضوعات گریاز د »کلمات ينحو نقش«

ه        «اول  يدر دعـا  يبوده است. و ت ـی ش ـى م م علَ ه ـرَع تَ ـداعاً، و اخْ ت ـقَ اب ـه اْلخَلْ تر د قُ ـدع بِ تَ اب
رَاعاً ت ي هسـتی  آفریدگان را به قدرت خود آفرید و به خواست خویش برآنان جامـه « ؛»اخْ
ـی    « سـتم یب يدعـا  و در )134 (همانجـا، فعول به مرا  »خلق«، »پوشاند نِّ ی تَل ب ـا تَ ـی و لَ زَّن أَع
رِ ب ک داند. همچنین می »هیحال« را »واو«، »دچارم مکن يپسنددگردان و به خو زمیعز« ؛»بِالْ

دالً« در دعاي اول ع ماؤُهس ست أَ د قَ ه تَ نْ را براي زییتم، احتمال مفعول له عالوه بر احتمال» م 
مِ  عَفَةًأَضْعافاً مضَا«اول  يدعاو در  )140 (همانجا،کند  مطرح می »عدالً« ولَى ی داً إِ م رْ داً س أَب

یا ق در » اللهـم «و دربـاره کلمـه    )188 (همانجـا،  شمردبرمیرا ظرف » السرمد«واژه ، »مَةِالْ
یِا« دعاي دوم ح لَى وع کین م د أَ مح لَى ملِّ عفَص م ه خدایا اینک بر محمد که امانتدار « ؛»کللَّ

بوده که حرف نداء آن حذف شـده و در  » یا اهللا«، »اللهم«معتقد است اصل » وحی تو است
  ).216 (همانجا،» عوضِ آن، میم مشدد آمده است

هاي زبانی اهللا جزائري در برداشتنشان داد که سید نعمت» الشرح الکبیر«بررسی کتاب 
ند الصحاح جوهري، فروق اللغویه از ابوهالل عسکري، قاموس المحیط از منابع متعددي مان

شرح الرضـی علـى   از فیزوزآبادي، لسان العرب از ابن منظور، البدایه و النهایه از ابن کثیر و 
    ضی و برخی منابع دیگر استفاده کرده است.شیخ ر از فیةالکا

  

  بالغی . دریافت مبتنی بر متن دعا در سطح3-1-2
شـرح ادعیـه صـحیفه    در  دعـا بر متن  یمبتن يها افتیسطح از در نیدوم، یبالغ سطح

                                                                                                                                        
، استعالء و مصاحبۀ را برشمرده است. بـه طـور   سببیة، الصاق، بسةمعانی مختلفی از جمله مال» باء«او براي حرف . 1

رُ بِ«را در دعاي اول از صحیفه سجادیه » باء«مثال وي معناي حرف  م ع مداً نُ ح ه لْقـ ه منْ خَ دم نْ حیم ف ستایشـی  « ؛»ه
ا ا«)، و در همین دعا 151 (همانجا،» بسةمال«، »ي ستایشگران در آییمکه با آن در حلقه نَ علَ لَ ج ال لْفَضِیلَةَو  ْمَلَکَـةِ بِ
ْلقِ یعِ الْخَ م لَى ج سـببیۀ «یـا  » لصـاق ا«، »ي آفریدگان برتري بخشید و بر آنان برتري بخشـید و ما را بر همه« ؛»ع «

رأَ «)، در دعاي دوم 174 (همانجا، نْ ذَ یعِ مـ م لَى ج ا ع نَ تَم بِ ، »پـس مـا را واپسـین آفریـدگان خـود قـرارداد      « ؛»فَخَ
رِك«)، در دعاي دوم 213 (همانجا،» زائده«یا » سببیة« ص نَ عفه بِ لَى ضَ یاً عو تَقَ م با نیروي تو بر ناتوانی خویش « ؛»و

انِ «) و در دعاي بیستم 224 (همانجا، »ةیسبب«، »جستچیرگی می لَ الْإِیمـم کْ انی أَ لِّغْ بِإِیم ب و ایمـان مـرا بـه    « ؛»و
 ). 428 (همانجا،داند  می» مصاحبة«یا » سببیة«یا » زائده«، »کمال مطلوب برسان
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شناختی زبـان اسـت.    سطح باالتر از سطح زبانی و دربرگیرنده کارکرد زیبایی نیاست. ا سجادیه
سطح بالغی، دریافت مبتنی بر عناصر ادبی موجود در متن دعا است که افـزون بـر نیکوسـازي    

موثر است، تا آنجا که بدون درك عناصر ادبی موجـود در مـتن   متن دعا، در معنا بخشی آن نیز 
    توان ادعا کرد که تمام معناي دعاهاي صحیفه سجادیه دریافت شده است.دعا نمی

از تقـدم و تـأخر، حصـر،    » یمعـان «علـم  در  یع اسـت. بدو  انیبی، معانشامل  یعلوم بالغ
ـ ب«علـم  در  آیـد.  میان میمشخص کردن معناي الف و الم و مواردي از این دست سخن به   »انی

گیـرد.   قـرار مـی   یبررسـ  مـورد  و غیـره  هیاستعاره، مجاز، کنا ه،یاز جهت تشب یالفاظ زبان عرب
 شـتر یکالم و نفـوذ ب  ییبایزموجب که  یو لفظ يمعنو هايباست که در آن از قال ی، علم»عیبد«

 لـف و نشـر،   ،مبالغـه  شـامل  در علـم بـدیع   يمعنو عی. صناکندمیبحث  شود، یآن در شنونده م
و مـواردي از  ت استهالل عجناس، سجع و برادر برگیرنده  ی این علملفظ عیو صنامشاکله و اکتفا 

داراي  همزمـان  توانـد یمتن م کی ،شناسی ). از منظر زبان284- 283 ،ي(محمداین دست است 
و  یشـناخت  ییبـا یکارکرد زو به مخاطب  یکارکرد اطالع رسان از جمله یمتنوع زبان يکارکردها

   ).248، باشد (محمدفام يهنر
بر اساس دانـش   شرح صحیفه سجادیهدر  اهللا جزائريسید نعمت يها افتیاز در یبخش

ـ گ اسـت، بـا بهـره    سطح بالغـی و در  دعا بر متن یکه مبتن افتیدر نیاست. ا یمعان از  يری
ـ  افـت یحال و مقـام، از آن در  يبا مقتضادعا  است که مطابقت ياصول و قواعد . شـود  یم

ی استفاده از دانش معـان اهللا جزائري با هاي سید نعمت  افتیدراي از نمونه» تقدیم و تأخیر«
ـک  « میبا اشاره به تقد يوبه طور نمونه  است. رَت ف ـى مغْ لَ ـى   «دعـاي بیسـتم    در »إِ لَ ـم إِ ه اللَّ

ت د فَ و کرَت ف بـر فعـل    را ن آنمقـدم شـد   دلیل» خدایا بر آستان آمرزشت قدم نهادم« ؛»مغْ
»ت د فَ مطرح کردن سـه احتمـال در مـورد    با  يو). 481 (همانجا، ، برشمرده استحصر» و
 »ال«کند که اگر داند، تصریح میمی عهد یااستغراق  که آن را جنس یا »الحمداهللا«در » ال«

  .)130 (همانجا، رساندباشد انحصار را می استغراق ایجنس آن 
 یبـه دانـش معـان    سطح بالغیدر  دعا بر متن یمبتن  جزائرياهللاسید نعمت يها افتیدر
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ـ با استفاده از علم بو . اردیگ را هم دربرمی انیبلکه علم ب ،شود محدود نمی تـالش کـرده    انی
ادا  فـاوت مت يگوناگون و با وضوح و خفا يها وهیتواند به ش مییک معنا نشان دهد چگونه 

د «دعاي اول  بکار رفته در هیتشب توجه بهبا  يشود. به طور نمونه و مح رَ الْ ائفْضُلُ س داً ی مح
ه ق یعِ خَلْ ملَى جنَا ع بفَضْلِ ر بـه همـان انـدازه کـه      گـر ید شیبرتر از هر سـتا  یشیستا« ؛»کَ
در طـرف   یمحـدود بـه متنـاه    نسبت به »برتر است دگانشیپروردگار ما خود از همه آفر

شبه به یبه متناه یمتناه رینسبت غ و م هیتشـب ، شامل احتمال اشاره می کند و دو در مشبه 
  1.)187 (همانجا، را در این باره مطرح می کند مبالغهو  کمال یا مطلق لتیدر فض
ذ«استعمال  وي ذْ« ستمیب يدر دعا را» لَةالبِ ي بِ رِ ملَةًما کَانَ ع  ـک ت ی طَاعو تـا آن  « ؛»ف

 سیلبا »لةبذ«ستعاره دانسته و با تأکید بر اینکه ا »مشغولم تو طاعت به که بدار امزمان زنده
کنـد کـه در ایـن فـراز از دعـا امـام        شود، تصریح میپوشیده میاست که در زمان خدمت 

ش را مانند لباسِ خدمت در اطاعـت خـود مصـروف    عمرخواهد تا از خداوند می %سجاد
ذ« دارد. وي در این باره می گوید: : مـا  ی، و المعنمةقت الخدو یف لبسیما  ابیمن الث لَةالبِ

 »و مابعـدها ة طاعتک، و ما أحسـن هـذه االسـتعار    یمستعمال فمة کلباس الخد يکان عمر
ي الـذُّنُوبِ   « کـم یو  یسـ  دعـاي  فـزون بـرآن وي  ا .)448-447 (همانجا، ـد أَی ـه تْ لَ اود  ؛»تَ

ـ لییتخو  ةیّمکناستعاره را  »اند دست خود کرده ي چهیگناهانش او را باز«  ةیّحیشـ و تـر  ةیّ

رِه«و دعاي اول  )558 (همانجا، کند قلمداد می ج تُونَ ز نَا م ب کر و بر مرکب نافرمـانیش  « ؛»و
اي را که مراد از آن منهیات الهی است چونان مرکب سواري لجام گسیخته» زجر» «نشستیم

  ).  182 (همانجا،داند که انسان بر پشت آن نشسته است می
ی نیز توجه دانش معان خود از صحیفه سجادیه به مجاز از فهم در يجزائر اهللانعمت دیس

                                                                                                                                        
د وآل     « یهبا توجه به تشبیه بکار رفته در دعاي دوم صحیفه سجاد» اهللا جزائري سیدنعمت. «1 صـلّ علـى محمـ اللّهـم

یت على إبراهیم وآل إبراهیم هاي و دریافت مبتنی بر عناصر ادبی موجود در آن سعی دارد تا پاسخ» محمد، کما صلّ
درود ودرود بر خاندان او بـه   عالم ممکنات است نِیبهتر که $امبریپ مبسوطی به این پرسش دهد که چرا درود بر

از نظـر شـباهت    )و خانـدان او  %میدرود بر ابـراه ( مشبه بهو تشبیه شده در حالی که باید ا و خاندان %میبر ابراه
  .)206-202 (همانجا، باشد) خاندان اوو $امبریدرود بر پ(شبه ماز  تريقو
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 در مجاز قلمداد کردناست  سطح بالغیبر متن دعا و در  یکه مبتن  افتیدر نیاست. اکرده 
رَ« يمعنا ه حلْماً«در دعاي اول » انتَظَ ت فَ َرأْ نا بِ تَ عراج رَ م تَظَ در  ریتـأخ «و آن را به معنـاي  » وانْ
کـه مـورد   . کنایه یکی از علوم ادبی دیگر است )182 (همانجا،ستن، هویدا است دان» انتقام
قرار گرفتـه اسـت. بـه طـور      »ةیالسجاد فةیالصح یعل ریالشرح الکب«ه نگارنده کتاب توج

بالُ«نمونه وي  جِ م الْ ه تْ لَ طَاو از کمـال  کنایـه   را »زنـد یبرخ زستی بر آنان با هااگر کوه« ؛»فَلَو
نَا« و )120 انجا،(هماستبداد  داوتَ رُونَ ع شْع تَ هـا  را کنایه از پا برجابودن دشمنی در قلـب » س
ـی  «اول  يرا در دعـا  »ظلمـات « ،)120 (همانجا، ضـداً ی مخِ     حز ـرْ ب ـات الْ ظُلُم ـه ـا بِ نَ  ؛»ء لَ

ـ کنا »برزخ بر ما آشکار گـردد  هايیرگیکه به سبب آن ت یشیستا«  (همانجـا، از آتـش   هی
153( ،»ثعب یلَ الْم بِ س ه نَا بِ ی هلُ علَ س 160 (همانجـا،  امـت یدر امـور ق  یاز آسان هیرا کنا »ی.( 
قَت الْأَبصار«و » قره العین« رِ در دعاي اول  »ب»صارالْأَب قَت رِ نا إِذا ب یونُ ع ه رُّ بِ قَ داً تَ مرا بـه   »ح

سـفیدي   ،)167 (همانجـا، مـت  کنایه از شـدت وحشـت در قیا  و  کنایه از شادي دل ترتیب
ار«صورت و سیاهی آن را در  شَ الْأَب ت د ونَا إِذَا اس وهج و ه یض بِ ب ـ کنا را به ترتیب »و تَ  از هی

نَا« ،)168-167 (همانجا، یو بدحال سرور دءوبِ ه بِ تْ بِ ـ را کنا» او را از گرد ما بران« ؛»اکْ از  هی
ه«  )،415 (همانجا، او یزرگه شدن بو شکست طانیتسلط ش عدم فَ م أَنْ غر را به  اشینیب« ؛»أَ

نَاحِ« ،)419 (همانجا،شمردن  ریاز پست و حق هیرا کنا» خاك مال ج فْضِ الْ  زا هیرا کنا» و خَ
ـدك «، )462 (همانجا، عتواض ی تی بِ ی ـ کنا را »نَاص  ذکر مـی کنـد  خداونـد زیـاد  از قـدرت   هی

  .)499 (همانجا،
معانی عالوه بر  ،سطح بالغیدر  دعا بر متن یمبتن يها افتیدر دري اهللا جزائرسیدنعمت

ـ آرا  یعلم به چگـونگ  نیتوجه دارد. ا زین بدیع، به و بیان   کـالم   يو معنـو   یلفظـ   يهـا  شی
 »مبالغـه «از جملـه   دعا يمحسنات معنو به . او در شرح خود بر صحیفه سجادیهپردازد یم

نِّی و« طور نمونه او . بهکرده استتوجه  م ه کَ ه تَ  (همانجـا،  هـاي الهـی  حـرام را مبالغه در » انْ
رُ لی«)، 372 ف نْت تَغْ  ئِبَةًعاو لَا«، )404 (همانجا،عدم استحقاق بخشش  در را مبالغه »و إِنْ کُ

ها آن  ریبا لفظ غ ءیذکر ش ای مشاکلهداند.  می) 449 (همانجا، یمانیرا مبالغه در پش» أُونَّب بِ
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ـ به رعا یاست که براساس آن، لفظ عیعلم بد از مسائل مجـاورت در جملـه، بـا الفـاظ      تی
 يشـرح دعـا   اهللا جزائـري در سید نعمت). 310 ،ی(هاشم شود می کسانیشکل و  هم ،گرید

ده«اول  عکُونُ ب رٍ ی رِ بِلَا آخ الْآخ ـ : «دگوییم صنعت مشاکله با اشاره به» و نسـخۀ   یو إما عل
ـ طر یعل» ال«إلغاء الجار و إعمال  یفمبناه عل نیء مع التنوو هو کسر الخا» س« صـنعة   قی

 است که نیهمراه با تنو ،خاء هکسر» س«در نسخه «)؛ 133 ،ي(جزائر» مع األول کلـة المشا
    ».صنعت مشاکله همراه (واژه) اول است قیطره ب» ال«و اعمال  جاره الغاء بر آن يمبنا

با توجه به صنعت اکتفـا   سطح بالغیمتن دعا در  بر یمبتني ها افتیدروي در  نیهمچن
بـه دلیـل وجـود قـراین دال بـر       %به مواردي اشاره می کند کـه امـام سـجاد    از علم بدیع

کـرده اسـت.   به بعضی از کالم بسـنده   ذکر یکی از موارد مرتبط را کافی دانسته ومحذوف، 
ده « در شرح دعاي اول طور مثال وي به میقُ ح نُط فی کَ ـى  فَ تَ رَه، ال، م ـکْ ى شُ د تَى نُؤَ م م  ؛»؟ أَ
 »م؟یتـوان  ینه ک م؟ییآشکرش بردر ياز عهده میتوان یک م؟یحاال چگونه سپاس او را گزار«

در علـم   تفاءبه حذف بخشی از کالم به دلیل وجود قراین دال بر محذوف یا همان صنعت اک
و کیـف هنـا لالسـتفهام التعجبـی ام     صیحه ف او تفریعیه الفاء«: گویدمی و کندبدیع اشاره می

لالضراب و صله ال و متی محذوف اي النطیق حمده و متی نودي شکره و هذا ما یسمی فی 
اصطالح البدیعیین بصنعه االکتفاء و هو ان یکتفی المتکلم عن بعض الکالم عن بعـض آخـر   

فصیحت است و فاء) براي تفریع یا «()؛ 176 (همانجا،» القرائن علی ذالک المحذوف لهلدال
اینجا (کیف) براي استفهام تعجبی، ام براي اضراب، صله ال و متی محذوف است یعنی طاقت 
ستایش او را نداریم و چه زمان از عهده شکرش برآییم؟ و این چیزي است که در اصطالح 

قـراین دال بـر    وجود دلیل به گوینده که است زمانی آن و شودبدیع، صنعت اکتفا نامیده می
  ».ف، به بعضی از کالم بسنده کندمحذو

 بـا توجـه بـه    موجود در متن دعا یبر عناصر ادب یمبتن هايافتیدراز دیگر  لف و نشر
اهللا جزائري واقع شده است. وي با توجـه بـه ایـن    علم بدیع است که مورد توجه سید نعمت

ه از کـالم بـه   پـار  کیدر  مطالبی از متن دعا توجه دارد که ای گان دعاواژبه  ،يمعنو هیآرا
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شـده  داده  حیتوضـ دعا گرید يهاهر کدام از آنها در پارهو  آمدهبه اجمال با هم  ای لیتفص
م« صحیفه سجادیه 22وي دعاي  عنوان نمونهاست. به  ـود     غَ عوابِ الْمـو ـوقَ ثَ ید، و شَ عالْو
د جِ تَّى أَ 515 (همانجـا،  »ابمیکن تا در امياندوه عذاب و شوق پاداش موعود را روز« ؛»ح( 

ینَ  «صحیفه سجادیه  29دعاي  و وقز ـرْ الْم ـد نْ نْ عم اقَکز ر نَا أَ س تَم  کـه  جـا تـا آن « ؛»حتَّى الْ
لف و نشر دانسـته   برخوردار از صنعترا  »میخوارانت طلب کرد يتو را از روز هايروزي
  .)569 (همانجا، است

 اهللانعمـت  دینشـان داد کـه سـ   » ةدیالسـجا  ةالصـحیف علی  ریالشرح الکب«کتاب  یبررس
ادعیه به سخن استاد خود عالمه مجلسی توجه وافر داشته از  ادبی هايدر برداشت جزائري

ـ از ابـن کث  هیالنها، )309 (همانجا، يمانند الصحاح جوهر يمنابع متعددن از آو عالوه بر   ری
  .استفاده کرده است گریمنابع د ی) و برخ449 (همانجا،

  
   فراي متن بر یمبتن عافهم د .3-2

فراتـر   صـحیفه سـجادیه   ادعیـه  از متناهللا جزائري نعمتسیدبرداشت  ،متن يدر سطح فرا
ـ بر اسـاس آ  افتینوع از در نی. اشود یحاصل م گریپرداختن به متون د بارفته و  قـرآن   اتی
ـ خـود را در ق  شارح صحیفه سجادیه سطح، نیاست. در ا ییمتون رواکریم و  و بنـد مـتن    دی

و با اعتماد به روابـط   یمتن بر روابط درون هیدهد؛ بلکه با تک قرار نمی دعاهاي صحیفه سجادیه
شـرح  به  ،صحیفه سجادیه است دعاي از متن رونیکه بقرآن کریم و روایات  از جمله ینامتنیب

گـون  هم ساختارمشابه و  واژگان برخورداري از محورهاي موضوعی مشترك، پردازد.دعا می
ارتباط میان ادعیه و متون فراي متن دارد و هنگامی که متن دعا بلند است، در نظر  حکایت از

  فرازهاي قبل و بعد بخشِ ناظر به متنِ دعاي مورد بررسی، کارساز است. ارتباطگرفتن 
  

  . دریافت فراي متن دعا با تکیه بر آیات قرآن کریم3-2-1
دعـا، بـا    زدیک شدن به عمق معـانی نبراي و  در سطح فراي متن جزائري اهللاتنعمدیس
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کـریم بـه شـرح صـحیفه سـجادیه       و آیـات قـرآن   %کنار هم قرار دادن ادعیه امام سـجاد 
بـر اسـاس مشـابهت در واژگـان، تشـابه در سـاختار یـا        دریافـت  این نـوع از   پردازد. می

فـراهم آمـده از مقارنـه،     يمعناموضوعات نزدیک به هم در دعا و آیات قرآن کریم است. 
ادعیه صـحیفه   تر قیفهم عم يبرامتن دعا خواهد بود. او  حاصل از مطالعهي اوت با معنامتف

 %دعـاي امـام سـجاد   مشابه با  يساختار ي واژگان یاتوجه کرده که دارا یاتیآ سجادیه به
ـداعاً  «وي در شرح دعاي اول است. به عنوان نمونه  ت ـقَ اب ه اْلخَلْ تر د قُ دع بِ تَ بـه دسـت   « ؛»اب

 (همانجا، » خَلَقَ اللَّه السماوات«سوره عنکبوت  44به آیه » کرد جادیرا ا دگانیش آفرقدرت
و ما را به اخالص « ؛»و دلَّنَا علَیه منَ الْإِخْلَاصِ لَه فی تَوحیده«و در شرح همین دعا  )135

 از سـوره نـوح   25به آیـه  » من«با توجه به معناي » ورزیدن در توحید خود رهنمون ساخت
چگونـه  « ؛»فَکَیف نُطیقُ حمده« اول يدر دعا) و 148- 149 (همانجا،» مما خَطیتهِم أُغْرِقُوا«

) توجه کـرده  177 (همانجا،»  کَیف تَکْفُرُونَ بِاهللا«سوره بقره  28به آیه » سپاس او را گزاریم؟
ـار   « فهیاول صح يدر دعارا » محاسن الخلق«واژه همچنین وي . است ـذي اخْتَ و الْحمد للَّه الَّ

» هاي آفرینش را براي ما برگزیـد و ستایش براي خداست، او که زیبایی« ؛»لَنَا محاسنَ الْخَلْقِ
و «سـوره غـافر    64 هیو آ » خَلَقْنَا الْانسانَ فىِ أَحسنِ تَقْوِیم دلَقَ« نیسوره ت 4 هیاز آبا استفاده 
و » أَغْنَانَـا «شـرح واژگـان    يبـرا  و )171 (همانجا، دهد شرح می » حسنَ صورکُمصورکُم فَأَ

و بـا فضـل و بخشـش خـود مـا را      « ؛»و أَغْنَانَا بِفَضْله، و أَقْنَانَا بِمنِّه«اول  يدر دعا» أَقْنانَا«
  هـو أَغْنـى   و أَنَّه«سوره نجم  48 هیبه آ »مان بخشیدتوانگر ساخت و با نعمت خویش سرمایه

    1استناد کرده است. )180 (همانجا،» نیاز کرد و مال بخشیدو اوست که بی« ؛» و أَقْنى
                                                                                                                                        

ورِ«شرح  يبرا يو. 1 ب ائنِ الْقُ ه ا«اول  يدر دعا» ر به بِ نَ ی ورِ لنَّفْخَةِفَ ب ائنِ الْقُ ه ى رع رْ (در صـور) مردگـان    با دمیدن« ؛»ص
 شرح واژه يبرا يو . عالوه بر آن)259 (همانجا، آورد روي میسوره مدثر  38 هیبه آ» خفته در گورها را بیدار کند

 زدهمیسـ  يدر دعـا » غناء«واژه  حیتوض ي)، و برا278 (همانجا،سوره رعد  13 هیبه آ، سوم يدر دعا»» صواعق«
ـ سـوره فصـلت و آ   17 هیبه آ چهاردهم يدر دعا »تیهدا«ح واژه شر يسوره محمد و برا 38 هیبه آ  رهسـو  56 هی

ینَّ«شرح واژه  .)377-378 (همانجا، کندیقصص استناد م غَ ا أَطْ ـ آ بر اساس ستمیب يدر دعا »و لَ سـوره   7و  6 اتی
 يدر دعـا » نجـ «واژه شرح )، 508 (همانجا،بقره  رهسو 197 هیآ اب بیست و یکم يدر دعا» زاد«شرح واژه ، علق
سوره نـاس   5 هیآ باو پنجم  ستیب يدر دعا» صدور«واژه توضیح )، 524 (همانجا،سوره حجر  27 هیآ او ب ستیب

ـ آ بـا و  سـت یب يدر دعـا » منـان «واژه شـرح   )540-541 (همانجـا، سوره اعراف  27 هیو آ   !سـوره ص  39 هی
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بـه  دعـا   نزدیک شدن به عمق معـانی براي و  در سطح فراي متن جزائري اهللاتنعمدیس
از دعا از نظر موضوع مشابهت دارد. بـه عنـوان نمونـه     یتوجه کرده است که با بخش یاتیآ

ه علَ« هیسجاد فهیاول صح يشرح دعا وي در د للَّ مح ـه   یو الْ س فْ ـنْ نَ نَا م فَ رَّ ا عسـپاس  « ؛»م
بنا شـده   دیبه فطرت انسان که بر توح» به ما شناسانده مبارکشرا بر آنچه از وجود  يخدا

ـ آ بـه  فهم بهتـر آن  ي. سپس برا»دیالتوح یإما بفطره لهم عل: «دگوییو م کردهاشاره   30 هی
یها«وره روم س رَ النَّاس علَ تىِ فَطَ ه الَّ ت اللَّ رَ  بر را هااست که خداوند، انسان یفطرت نیا« ؛»فطْ
  1.)143 (همانجا، کنداشاره می »دهآفری آن

مـتن دعـا    يفرا هايافتیدرقرآن کریم یکی دیگر از  اتیآ کمکبه  دعامصداق  نییتع
در شـرح   ويمثـال   يبرا است. جزائري اهللاتنعم دیساز سوي  میقرآن کر اتیبر آ هیبا تک
ـه  « اول يدعا ق ـنْ خَلْ م هد منْ حیم ف ه رُ بِ مداً نُع مکـه بـا آن در حلقـه     یچنـان سپاسـ  « ؛»ح

ـرُ ی [مصـدر فعـل  » تعمیر«منظور از » میبگذران یسپاسگزاران از بندگانش زندگ مرا دوامع [ 
داند. وي براي تعیین مصداقِ ایـن   از مرگشان میبعد  نیکو، میان بندگانِ حمدکننده خدا ذکرِ

الَّـذینَ    و لَـا تحسـبنَ  «عمران  سوره آل 169آیه  شدگان در راه خدا هستند به افراد که کشته
  2.)151 (همانجا، کند استناد می» اللَّه أَمواتَا بلْ أَحیاء قُتلُواْ فىِ سبِیلِ

                                                                                                                                        
 ،جـا سوره واقعـه (همان  77و  وسفیسوره  50 هیآ با کمیو  یس يدر دعا »میکر«شرح کلمه و  )561 (همانجا، "

 .اهللا جزائري استاز سوي سید نعمت میقرآن کر اتیبر آ هیمتن دعا با تک يفرا هايافتیدر دیگر از برخی) 591
نَات«دوم  يشرح دعا همچنین وي در. 1 سح ا منَ الْ هاف ع ضْ ئَات بِأَ ی لَ الس دب ا م رابـر بـه   ب نیرا تا چنـد  هايکه بد يا« ؛»ی

بنْ«هود سوره  114 هیبه آ »يساز ها دگرگونیخوب ه نَات یذْ سنَّ الح یات  إِ انعاماز سوره  160آیه و  » الس »  اء ن جـم
ا اء  لحْسَنَةِبِ ن جم ا و هال ثَ م لَه عشرْ أَ ا بِالسَّیِّئَةِفَ لَه ثْ ا م زَى إِلَّ ا یج لَ الصفی ا«سوم  يدر شرح دعاو نیز » فَ لَى  ِةلَ حَمَلَـةِ  ع

شِ رْ ع م  «سوره غافر  7 هیبه آ» در درود بر حامالن عرش« ؛»الْ بهـ ر دم ونَ بح ح ب سی لَهو نْ حم و ش رْ ع ونَ الْ لُ م ینَ یحالَّذ
وا نُ امینَ ءلَّذ ونَ ل رُ غْف تَ سی و ونَ بِه نُ م ؤْ ی نَ«سـوم   يشـرح دعـا   و در) 251 (همانجا،» و ی ه فَ نِ    بِالنَّفْخَـةِ  بـائ هـ ى رع رْ صـ

ورِ ب عقَ  «سوره زمر  68 هیبه آ» کند داری(در صور) مردگان خفته در گورها را ب دنیبا دم« ؛»الْقُ صـ ورِ فَ خَ فىِ الص نُف و
ثم اللَّه اء ا من شَ رضِ إِلَّ اوات و من فىِ الْأَ م ن فىِ السرَى  م خَ فیه أُخْ ونفَإِ  نُف رُ نظُ ی ام ی ق من « سیسوره  53آیهو » ذَا ه إِ

حۀً واحد ی ا ص ت إِلَّ انَ ونَةً کَ رُ ضَ ا مح نَ یلَّد یع م ج م258-260 (همانجا، کند اشاره می» فَإِذَا ه(.  
اد«عالوه بر آن او در شرح دعاي اول . 2 الْأَشْه فاقو م نْد ا ع نَ ازِلَ نَ م بِه رِّف ما را نـزد گواهـان آن روز    گاهیجاو« ؛»و یشَ

، ایمن شـدگان  مالئکۀقیامت، أهل احتماالت متعددي از جمله اینکه آنان » اشهاد« تعیین مصداق يبرا »بلند گرداند
 مـن یااحتمـال سـوم [   هستند را مطرح کرده و براي فهـم بهتـر مصـداق در    هأئم آورندگان بهو ایمان أئمّة، عذاباز 
ین«سوره دخان  51 هیآ به] از عذاب افتگانی م امٍ أَ ینَ فىِ مقَ تَّق م نَّ الْ چهارم در احتمال  تر مصداقعمیقفهم  يبراو  » إِ

وا شُهداء على الناس ویکونَ الرسولُ علـیکم شـهید  «بقرة سوره  143به آیه  ونُ کُ تَ طآ لسۀً وم   !و» اوکذلک جعلناکم أُ
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اهللا جزائـري گـاه بـا باطـل دانسـتن      سـید نعمـت   فراي متن از سوي بر یمبتن فهم دعا
ـنْ  « سـوم  يشرح دعـا  در ويبه عنوان نمونه هاي ذوقی از آیات همراه است. برداشت م و

م علَى اْلخَلْقِ ه نْ نْ«یدگاه کسانی را که مراد از د ،»مداترا » م  جسمانیاتداند که به ی میمجرّ
کند و را رد می ها و غیره را بر عهده دارندها، کوهتعلق داشته و اموري مانند وکالت بر باران

ا توجه بکند. وي هاي شریعت مخالف دانسته و آن را نوعی تأویل قلمداد میآن را با آموزه
سوره صـافات   10 هیآ و » إِلَّا منِ استرَقَ السمع فَأَتْبعه شهِاب مبِین«سوره حجر  18 هیآ به
لنجـوم  ا«از مـراد  دیدگاه کسانی را که معتقدند  ،» لخْطْفَۀَ فَأَتْبعه شهِاب ثَاقبإِلَّا منْ خَطف ا«

دود  هاي دنباله دار حاصل از باال رفـتن و ستاره سقوط ستارگاناتفاقاتی از جمله » السفلى
دانـان  قواعد ریاضی ی ناصواب مطابق باتأویلقلمداد کرده و آن را  باطل است را و بخارات

  .  )293-294 (همانجا،داند می
به موارد باال محدود نمی شود بلکـه   میقرآن کر اتیبر آ هیمتن دعا با تک يفرا افتیدر

. استفاده می کند الفاظ دعا هیوجه تسمقرآن براي بیان  اتیآ از »جزائري اهللانعمتدیس«گاه 
القـدر بمعنـی    إنّ«گوید: پرداخته و می» القدر لیلة«واژه  هیوجه تسموي به  به عنوان نمونه

مور  ر فیها جمیع اُ ه تعالی یقد همانا قدر به معنی تقدیر است، زیرا قطعـاً  « ؛»السنةالتقدیر، ألنّ
ر می [خداوند] بلند مرتبه در آن، وي براي اثبات سخن خود بـه  ». کندتمام امور سال را مقد

). وجـه تسـمیه   111 (همانجا، کنداستناد می» أَمرٍ حکیمٍ  فیها یفْرَقُ کلُ«سوره دخان  4آیه 
این واژه برگرفته از قدر به معناي  کند آن است کهذکر می »القدر لةیل«دیگري که وي براي 

نگ شدن است و از آنجا که در شب قدر زمین به علت بسیاري مالئکـه فـرود آمـده بـر      تَ
                                                                                                                                        

وا فَسو «توبه سوره  105 هیآ " لُ م کُم وقُلِ اع لَ رَى اهللاُ عم 160-161 (همانجـا،  کند استناد می» والمؤمنون رسولُه ی .(
حد« ي دومدر شرح دعا افزون بر آن وي ن جداء على منا شُه لَ ع گواه گرفت قتیما را بر منکران حق و حق« ؛»وج «

م«سوره بقره  143به آیه  »شهید«مصداق  نییتع يبرا اکُم أُ نَ لْ ع ج ک کَذَال ونَ و کُ ی اسِ و لى النَّ ع اءدواْ شه ونُ کُ تَ ا لِّ ۀً وسطً
یدا کُم شَهِ ی لَ ولُ ع 214 (همانجـا،  شـمرد برمـی  $شهید را پیامبر اسـالم  هاياستناد کرده و یکی از مصداق» الرَّس .(

ضُّلِ« بیستم يدر شرح دعا وي همچنین بـر  ] بـدون علـت    و تـدایى  احسـان اب [کردن تفضّـل   اریو اخت« ؛»وإِیثارِ التَّفَ
سـوره فرقـان    67 هیبه آ »ایثار« مصداق نییتع براي میقرآن کر اتیبر آ هیمتن دعا با تک يفرا افتیدردر  »گرانید
ینْ« انَ ب واْ و کَ ترُ واْ و لَم یقْ رِفُ سی واْ لَم نفَقُ واما  و الَّذینَ إِذَا أَ ک قَ و از روي اعتـدال   انهیمایثاري «و آن را  زده هیتک »ذَال

  .  )466 (همانجا، حفظ شده باشد مصلحت خانواده و فرزندانشمرد که در آن برمی
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 خن خود بهالقدر نام گرفته است. او براي تایید س ةلیلشود این شب دچار تنگی می %امام
و در این باره » همنْ قُدر علَیه رِزقُه فَلْینْفقْ ممّا آتَاه اللَّ«کند اشاره می سوره طالقاز  7 هیآ
ـه   «من القدر بمعنی الضیق، من قوله:  ةو قیل: مأخوذ« گوید:می قُ ز ـه رِ ی ر علَ ـد ، ألنّ »و من قُ

    ).111 (همانجا،» علی اإلمامالنازلین  ئکةالمال ةاألرض تضیق بسبب کثر
 فهیصـح  يدر آن از مـتن دعـا   »جزائـري  اهللانعمـت  دیس« یی کههااز روش گرید یکی
هـایی اسـت کـه از    برداشـت  براي تایید ،رودیم یفراتر رفته و به سراغ متون قرآن هیسجاد

یا من ضـمن لهـم   «در شرح دعاي دوازدهم  به عنوان نمونه او دعاهاي صحیفه داشته است.
بعد از ذکـر آداب  » اى و اى کسى که اجابت دعا را براى ایشان ضامن گشته« ؛»اجابه الدعا

دارد دعا، اظهار مـی  ط اجابتیو شرابیان تفاوت میان آداب دعا  و آن اجابتشرایط  دعا و
اگر همه آداب دعا و شرایط آن وجود داشت، اما دعا به اجابت نرسـید؛ علـت آن برطـرف    

ـ آ است. او براي ادعاي خود به رهیحسد و فسق و غدعا مانند  نشدن موانع استجابت  27 هی
که کند. وي در این باره با تأکید بر ایناستدالل می » إِنَّما یتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقین«سوره مائده 

و إذا حصلت کلّ هذه « گوید:پذیر است، میقبول دعا با وجود موجب و نیز رفع مانع امکان
وجود الموجب  یالموانع، ألنّ القبول مستند إل لةداب و الشرائط و لم تحصل فمن عدم إزااآل

  )353 (همانجا، »رهمایو رفع المانع، کالحسد و الفسق و غ
 ياز مـتن دعـا   »جزائـري  اهللانعمتدیسـ «کـه  اسـت   ییهاروشدیگراز  تمجمال نییتب
 نیـی تب يبه عنوان نمونـه او بـرا  . رودیم یفراتر رفته و به سراغ متون قرآن هیسجاد فهیصح
ئات بأضعافها من ال«دوم  يبه حسنات در دعا ئاتیس لیتبد يمعنا ل السید ب ؛»حسـنات یا م 
سوره  13و  12 اتیبه آ »یکن  یم لیتبد ها یبرابر به خوب نیرا به چند ها يکه بد یکس يا«

 يبـرا و  )238 (همانجا، کندمیاستناد  سوره فرقان 70هیسوره نحل و آ 25 هیعنکبوت و آ
م و«سوم  يحامالن عرش در شرح در دعا حیتسب يمعنا نییتب ه للّ ـذینَ ال   حَمَلَةُ اَ شک الَّ رْ ع

کیح بِ س رُونَ منْ تَ تُ فْ ـ به آ »شوند  یتو سست نم حیبارالها و حامالن عرشت که از تسب« ؛»ی  هی
مومنـان   يعرش را استغفار آنان بـرا حامالن  حیاز سوره غافر استناد کرده و مراد از تسب 7

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            28 / 37

https://pnmag.ir/article-1-1600-fa.html


  297///  ةیالسجاد ةالصحیف علی الکبیر الشرح در جزائري اهللاسیدنعمت شناسی روش

  ).254 (همانجا، کند یم انیب
مراتـب و آثـار    حیتوض يبرا هیسجاد فهیصح يدر شرح دعاها »جزائري اهللانعمت دیس 
 تیشرح انواع هـدا  يبرا ياستفاده کرده است. به عنوان نمونه و قرآن اتیافعال از آ یبرخ

ـى   « چهاردهم يدر دعا ـی ه ت دنی للَّ اهو م ـو قْ (خشـنود گـردان) و بـه     ايبـه مـن داده  « ؛»أَ
ـ سوره طه و آ 50 هیبه آ» ترین راه، هدایت فرما راست  سـوره فصـلت اسـتناد کـرده     17 هی

ى «َ ستمیب يدر شرح دعا) و 379 (همانجا، ـو قْ نی التَّ هِم لْ پرهیزگـاري را بـه مـن الهـام     « ؛» أَ
 يدر شرح دعـا کند و ناد مینساء استسوره  131 هیآ بهتقوا  یامدهايپ حیتوض يبرا» فرما
و بـر   دانسـته  امـت یحساب در ق یرا باعث راحت يسوره انعام تقو 69 هیبر آ هیبا تک ستمیب
و موجب کسب رزق حـالل بـه    هایعامل نجات از سخت را آن سوره طالق 3و  2 هیآ هیپا

  .  )461-460 (همانجا، آوردیحساب م
اي فرامتنی از تفاسیر متعددي استفاده کرده است. هدر دریافت» اهللا جزائرينعمت سید« 

توان دریافت کـه وي از تفاسـیري   ارائه داده می» الشرح الکبیر«از بررسی منابعی که محقق 
رر الوجیز  تفسـیر الکبیـر   286 (همانجـا، )، تفسیر الجاللین 169 (همانجا،مانند تفسیرالمح ،(

)، تفسـیر الـدر   181 (همانجـا، حکام القرآن )، تفسیر الجامع ال438 (همانجا،(مفاتیح الغیب) 
    1.) استفاده کرده است215 (همانجا،و تفسیر التبیان )187 (همانجا، المنثور

  

    )   . دریافت مبتنی بر فراي متن با تکیه بر روایات معصومان2-2-3
اهللا سـید نعمـت   يمتن از سـو  يفرا افتیاز در یکی ،)معصومان اتیاز روا يریگ بهره
. وي در آغاز شرح خود به بررسی و شرح سـند صـحیفه سـجادیه پرداختـه     است جزائري

هاي رجالی و بیان طرق تحمل حدیث نیـز اهتمـام   است. ایشان ضمن شرح سند به بررسی
                                                                                                                                        

، 228، 181، 172، 170، 166 (همانجـا، از تفسیر مجمع البیان طبرسـی  »  اهللا جزائريسیدنعمت«بیشترین استفاده  . 1
، 168 (همانجا،) تفسیر قمی 596، 569، 549، 540، 514، 394، 324، 308، 289، 288، 286، 275، 244، 232
 %)، تفسیرمنسـوب بــه امــام حســن عســکري 356، 298، 290، 270، 269، 263، 261، 255، 244، 185، 184

، 329، 298، 286؛، 232، 161، 150 (همانجــا،)، تفســیر عیاشــی 531، 349، 329، 253، 252، 229 (همانجــا،
 است. ) بوده572، 494، 394، 262 ،215، 202(همانجا،) و الکشاف از زمخشري 531، 411
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کند که قطعا صحیفه سجادیه از احادیث متواتر است و داشته و در ادامه شرح سند تاکید می
 بـا  ).81 (همانجـا، ر تواتر آن متفق القول هسـتند  باشد و همه بر سمی %از قول امام سجاد

ـ هنگام نقـل روا وي که شود  یم مشخص یةالسجاد لصحیفةامطالعه الشرح الکبیر علی   ت،ی
 کند. را به صورت مرسل نقل می اتینداشته و معموالً روا یبه ذکر سلسله سند اهتمام چندان

نـام   کـر تنهـا بـه ذ   در آنت و مورد استناد او مرفوع اس ثیاز احاد یذکر است برخ انیشا
 دعـا  یقبـول  طیشـرا  راجـع بـه   %ند مانند نقل روایت از امام صـادق می کاکتفا  %معصوم
، نقـل روایـت از   )219 (همانجـا،  غیآداب تبل در $امبریاز پ تیروابیان  ،)192 (همانجا،
از امـام   تیرواذکر  ) و231-232 (همانجا، به حسنات ئاتیس لیتبدراجع به  %امام علی

عالوه بـر   ،اما مواردي نیز وجود دارد که وي .)330 (همانجا،استجابت دعا  انیدر ب %باقر
برد ماننـد نقـل    میدر سند نام را  ریاخ يراو یعنی شانینفر قبل از ا کی، %ذکر نام معصوم

ـ ب يدربـاره  $امبریپ از رهیاز ابوهر تیروا نقـل روایـت از    )؛287 (همانجـا،  المعمـور  تی
و آوردن روایـت از جـابر    )150 (همانجا، در مورد توحید خالص %م صادقابوبصیر از اما
  .)179-178 (همانجا،ي نفس ناطقه درباره %از امام باقر

حـدیث نقـل    )از یازده تن از معصـومین » الکبیر الشرح«در » اهللا جزائرينعمتسید«
کمـا  « ماننـد  يریاز تعاب )گاه بدون اشاره به نام معصوم صاحب الشرح الکبیر 1کرده است.

» علیـه السـالم  «و  »فی حدیث عنهم علیه السـالم «، »قوله علیه السالم«، »قال علیه السالم
 یعل«، »يعنه رو«مانند  يریاز تعاب ثیدر نقل احاد گاه و )387 (همانجا،اکتفاء کرده است 

). 541،583، 347 (همانجـا،  استفاده کرده است، »کما ورد« ،»يرو«، »يما رو«، »يمارو
است. مانند آنکه در شـرح دعـاي   استناد کرده  یقدس ثیحدبه تناسب بحث، به  یگاهوي 

                                                                                                                                        
، 254، 253، 241، 205، 199، 192، 150، 121، 106، 96 (همانجـا،  )ین تعداد احادیث او از امام صادقبیشتر. 1

، 196، 146، 115 (همانجـا،  $به ترتیب از پیامبر ،و...) و پس از آن 330، 278، 275، 270، 268، 267، 255
، 231، 143، 122، 114 (همانجا، %و...)، امام علی 283، 280، 263، 252 ،245، 234، 219، 213، 198، 197
ــاقر 579، 467، 444، 286، 264، 256 ــام ب ــا، %)، ام ، 355، 334، 330، 298، 234، 216، 213، 178 (همانج
)، امـام  471، 470 (همانجـا،  %)، امام حسن عسـکري 489، 474، 469، 235 (همانجا، %)، امام رضا586، 582
  ) است.584، 478 (همانجا، %) و امام جواد455، 391 همانجا،( %کاظم
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ـه  ثُ«دعاي اول  ت ب ح یلِ م ـبِ ی سف م ه ثَ عب و ،ه تادر رِیقَ إِ م طَ هِ گـاه ایشـان را بـه    آن«؛ »م سلَک بِ
دسـی  به حـدیثی ق  »خواست رهسپار کرد، و به جاده محبت خود روان گردانیدراهی که می

ي به یسمع« ب العبد إلی بالنوافل کنت سمعه الذّ     .)135 (همانجا،استناد نموده است » إذا تقرّ
 آن بهره جسـته ز هاي فرامتنی ادر دریافت سید نعمت اهللا جزائري ی کهاتیروابخشی از 

و «سـوم   يدعـا  به طور نمونه وي براي شـرح  استی دعا بوده و مفهوم یلفظ ضاحیابراي 
قُوامِ زَائنِ الرِّیاحِ الْ کـرده   استناد ينبو تیروا به »بادند هايآنان که نگهبان خزانه« ؛»علَى خَ

ـ   %امام صادق تیاز روا »تین«و براي آشکار شدن معناي  )280 (همانجا، ـ  یمـدد م  ردگی
ـ  هـاي افـت یدر ازبا کمک روایـات   . تعیین مصداق)435 (همانجا، اهللا  ی سـید نعمـت  فرامتن

گیري از روایت نبوي، مصداق طور مثال وي با بهره به. صحیفه سجادیه است جزائري در شرح
ـه «را دعاي اول » باب العلم« توبِیلْمِ بِرُبابِ الْعونْ أَبلَنَا م فَتَح کنـد  ذکـر مـی   %؛ امـام علـی  »و 

 هـاي هیال انیببراي  یةالسجاد لصحیفةاصاحب الشرح الکبیر علی گاه  ).146- 147 (همانجا،
ـ روا نیبه چند آناز  يفراز ای از دعا عبارت کی ییعنام آورد ماننـد آنکـه وي   روي مـی  تی
دو  ،سـتم یب يدر دعـا  »گـران یسرزنش نکرده د« ؛»و تَرْك التَّعیِیرِ«یی معنا هايهیال انیب يبرا

  .)475 (همانجا، کندرا نقل می %و یک روایت از امام صادق $امبریپروایت از 
در شرح خود بر ادعیه صـحیفه سـجادیه، از مصـادرگوناگونی    » ائرياهللا جزسیدنعمت«

همـت گماشـته    تیمنبع، تنها به نقل روا ادکردیخود بدون  شرح درغالباً  او است. بهره برده
کتـاب  را از آن نقـل کـرده،    یـی از آن متأثر بوده و متـون روا  وي که یمنبع نیشتریاست. ب

 افتیتوان دریارائه داده م ریکه محقق الشرح الکب یمنابع یاز بررس 1.الکافی از کلینی است
الصـحیفة  فـی شـرح    یفـة عالمه مجلسـی در الفرائـد الطـر   مانند  نظرات عالمانیاز  يکه و

)، مسـلم در  138 (همانجا،)، حاکم در المستدرك علی الصصحیحین 114 (همانجا، الشریفة
)، برقـی در محاسـن   129 (همانجـا، )، بخـاري در تـاریخ الکبیـر    129 (همانجـا، الصحیح 

                                                                                                                                        
، 334، 333، 331، 328، 216، 214، 199، 173، 150، 100استنادهاي او بـه کتـاب کـافی در صـفحات     برخی . 1

ــرح الکب 383، 359، 356، 355، 350، 348، 347، 346، 343، 340، 339، 337، 335 ــالش ــ ری ــحا یعل  فةیلص
 است.ه منعکس شده یالسجاد
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)، 272، 143 (همانجـا، )، ابن شهرآشوب در مناقب 479، 435، 356، 195، 135 (همانجا،
 )، صـدوق در امـالی  267، 179 (همانجـا، محمد بن الحسین الصفار القمی در بصائر الدرجات 

)، طوسـی در تهـذیب   197 (همانجـا، )، الخرکوشی در شرف النبـی  198،415، 197 (همانجا،
)، صـدوق در علـل الشـرایع    421 (همانجـا، ) و مصباح المتهجد 391، 206 (همانجا،االحکام 
 (همانجـا، ) و من الیحضـره الفقیـه   351، 265، 263، 256 (همانجا،) و توحید 240 (همانجا،

)، سـید  284، 268، 256 (همانجـا، )، مجلسی در بحـاراالنوار  489، 436، 280، 278،  275
)، ابـن  313 (همانجـا، )، ابن شعبۀ حرانی در تحف العقـول  257 (همانجا،البالغه  رضی در نهج

)، طوسـی در  383، 365، 352، 351، 348، 330، 329 (همانجـا، الداعی  ةفهد الحلی در عد
) و 371، 350 (همانجـا، )، شیخ مفید در االختصـاص  590، 470، 452، 336 (همانجا،امالی 
)، احمد بن حنبـل در  355 (همانجا، یةلسـن عاملی در الجواهر ا)، شیخ حر351 (همانجا،امالی 

)، نوري در 362 (همانجا،ألمیرالمومنین  کلمة ة)، ابن میثم بحرانی در مأ355 (همانجا،المسند 
  ) بهره برده است.521 (همانجا،) و بخاري در الصحیح 471، 470 (همانجا،مستدرك الوسائل 
ـ نقـل روا  بـا  »جزائري اهللانعمتدیس« توان اظهار داشت کهبراین اساس می از منـابع   تی

ـ الشـرح الکب  که محققِ یمنابع یاز بررس. همچنین عمل نموده است یفرا مذهب ی،امامریغ  ری
به آن استناد نموده  »جزائري اهللانعمتدیس«برخی روایاتی که  که افتیتوان در یارائه داده م

هیم القمی در تفسیر )، علی بن ابرا116 (همانجا،را مفسرانی مانند ثعلبی در الکشف و البیان 
 (همانجـا، )، طبرسـی در مجمـع البیـان    356، 298، 270، 263، 262، 121 (همانجا،قمی 
ــی در فتوحــات  494، 484، 329، 328، 299، 287، 286، 232، 213 ــن عرب ــة)، اب  مکی

)، زمخشـري در تفسـیر   266 (همانجـا، الکـریم   )، ابن عربی در تفسیر القرآن258 (همانجا،
)، قرطبـی در  361 (همانجا،)، بیضاوي در تفسیر انوار التنزیل 507، 361 (همانجا،الکشاف 

) نقل 531 (همانجا،) و عیاشی در تفسیر عیاشی 361 (همانجا،تفسیر الجامع ألحکام القرآن 
 %اند. گفتنی است وي از روایات تفسیري موجود در تفسیر منسوب به امام عسـکري کرده

  ).  531، 349 ،253 (همانجا،نیز بهره گرفته است 
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  . نتایج مقاله4
 بـر مـتن   یمبتندر فهم دعا  »يرئاهللا جزانعمت دیس« يهاافتیدر از يا قسمت عمده. 1

   .استی شناخت علوم زبان يبا استفاده از ابزارهااصلی و 

اسـتفاده از  و  ییروابـط معنـا   ی،واژگـان بررسـی  با  ی وي در سطح زبانی،لیفهم تحل. 2
 است.   معانی، بیان و بدیعاز دانش  يریگ غی با بهرهدر سطح بالو  زباندستور 

 ینـامتن یبر روابط ب هیو با تک دعاسطح فراي متن با پرداختن به متون مرتبط با  رد او. 3
 ییکـه از مـتن دعـا بـه تنهـا      کندیبرداشت ماز دعا را  ییمعنا یی،متون رواقرآن کریم و با 

 آید.  بدست نمی

  افـت یدرگون در این نوع هم ساختارمشابه و  گانواژ محورهاي موضوعی مشترك،. 4
 .، نقش آفرین استمتن يفرا
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