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دكتر ابراهيم فالح
عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد سارى

چكيده
اسخان دران هدايت،و ران كاروداران سخن و جلـوان اميربه عنو(ع)ائمه طاهرين

ايانىا بر عهده داشتند.پيشـوآن كريم رسالت تبيين و تفسير آيات قره رارعلم همو
ندگـىاحل مختلـ9 زى كه در مـرآن ناطق،به طـورآنند و قـركه حقيقت طيـبـه قـر

يكى(ع)دند.امام سجادا تبيين مى>نموه>هاى مختل9،آيات الهى رشان به شيوپربار
ه>هاىائه آموزحى و اراز حلقه>هاى آن سلسله نور و نجات است كه به تفسير كالم و

ا و ساختار وآن جهت كه از نظر محتـوداخت و ازآنى در قالب دعا و نيايش پـرقر
ا(اخـتد،آن رد دارجوآن وابطه>اى عميق ميان صحيفه سجـاديـه و قـرن مايه ردرو
آن) ناميده>اند.القر

ه>هاىسى جلوآن،از چشم انداز صحيفJ سجاديه»در صدد برران«قراين مقاله با عنو
هش ابتدا بهان>سنگ است.در اين پـژوآشكار و نهان آيات الهى در اين كتاب گر

ناموآن در صحيفه پيرتاب قرداخته شد و آن>گاه تاثير و بازفى صحيفه سجاديه پرمعر
ائه مصاديقى ازگ،قيامت و شيطان بـا ارآن و مرند،قرعات ستايش خـداوضومو

فت و در پايان اين نتيجه بدست آمدكه صحيفه سجاديهار گرهش قرد پژوادعيه،مور
آن است.آيينه تمام نماى قر

آن،صحيفه سجاديه،تاثير،دعا.قره�هاى كليدى:اژو
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مقدمه
ف الهى و از آثارشمند حقايق و معـارصحيفه سجاديه،از غنى>ترين گنجينـه>هـاى ارز

حـى واز دعا و نيايش آن دريايى از لطـايـ9 روى است كه شميم دلـنـوبى>نظير خاندان نـبـو
آنا از كالم حق،قرد رش و اعتبار خود.اين كتاب شري9،ارزد نهفته دارا در خوحقايق الهى ر

د عجينم»گفتار خـوا با«موانه«شهد»آيات رماهـر(ع)ده است؛و امام سجادكريم كسب نمـو
آن،دريچه اى بهس>قراز اقيانود وگان و مضامين»آن نمـواژا مزين بـه«ود رساخت.كالم خو

ال اساسىن كالم خالق»است.اما سوق و دوق كالم مخلود كه«فوى دعا و نيايش گشوسو
عايت اختصارنه است؟اين مقاله با رآن در صحيفه سجاديه چگودر اين است كه انعكاس قر

آن كريم در صحيفه سجاديه مى>باشد.تاب آيات قرچكى از بازدر صدد نماياندن بخشى كو

آن در صحيفه سجاديهتاثير قر
عاتضون موامـوا پيرآن در صحيفه سجاديـه رتاب قرنه>هايى از بـازدر اين بخش نمـو

ذيل به اختصاربيان مى>كنيم.

ندحمد و ستايش خداو
خى صفات او و آفرينشدگار و ذكر برا با حمد و ستايش پرورد ركالم خو(ع)سجاد امام

آن است كهد قرده است و باالتر از آن خوبو(ص)ده اند كه اين سنت پيامبرموآفريده>ها آغاز فر
در(ع)سى است كه امـامديده است.اين دره حمد)آغاز گرند(سوربا حمد و ستايش خـداو

از از سخنلين فرد.در اواه خويش مى>آموزان را به پيروخت و آن رسالت آمومكتب خانه ر
مايند:ده و مى>فرصي9 نموليت و ابديت توا به ازند رخويش خداو

اندى رن بعده؛ستايش خداوه بال آخر يكول كان قبله و اآلخرل بال او«الحمد لله االو
ىده و آخر است بى >آن>كه پس از او آخرلى نبول همه هستى است و قبل از او اود كه اوسز

ده است:موو نيز فر) ١از ل،فر(دعاى اوباشد».
ل است پيش از هر كسى،ول قبل كل احد،و اآلخر بعد كل عدد؛يعنى او او«االو

)٩از (دعاى چهل و هفتم،فره».آخر است پس از هر شمار

ت حق تعالى،بهد حضرل و آخر در مورد كه اوت استفاده مى>شوع اين دو عباراز مجمو
معنى مبدا و منتهى است؛يعنى خدا مبدا و آغاز هر چيز و منتهى و پايان آن>هـا مـى>بـاشـد
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 شىءّهو بكلالباطن واهر وّالظاآلخر ول وّهو األوه حديد است:«يا«تحليل»از سور١كه«حل»
اين امامست؛و او به هر چيز داناست.بنابـرل و آخر و پيدا و پنهان اوّاو)٥٧/٣(حديد:»عليم

ا با آن هماهنگ ساخته است.د رى و سخن خوآن كريم پيرودر اين كار از سبك قر(ع)سجاد
مايند:ى ديگر از دعايشان،مى>فرازدر فر(ع)امام

؛خدايى كه ديده بينندگان از ديدنش»ت عن رويته ابصار الناظرين«…الذى قصر
)٢ازل،فر(دعاى اوقاصر است».

جب شدهدن ديدگان بندگان موديت و قاصر بواز نكات قابل مالحظه آن است كه محدو
انى ازا ببينند؛در حالى كه گفته شد او ظاهـر اسـت.و ايـن نـاتـود رانند آن معبـواست كه تنـو
(ع)ت>اماما كه او بصير است.اين>عبـارت حق،در حالى است كه او مى>بيند؛چررويت حضر

اچشم>ها او ر)٦/١٠٣(انعـام،»ك األبصار…هو يدركه األبصار وال تدراست به آيـه«٢«تلميحـى»
(ع)سد كه منظور از كالم امام سجادا مى>بيند؛…) به نظر مى>رلى او همه چشم>ها رنمى>بينند؛و

ند.ى قاصرك حقيقت>ود>>،اما بندگان از درند بر همه چيز احاطه داراين است كه علم خداو
مايند:ى ديگر از همين دعا مى>فرازدر فر

ىاى هر يك از آنـان روزقه»؛برما من رزما مقسوتا معلوح منهم قو روّ«جعل لكل
)٥ازل،فر(دعاى اوار داد».م و قسمت شده اى از باب لط9 قرمعلو

آن كريم آمده»يا«تحليل»از آيات متعددى است كه در قرّ«حل(ع)اين كالم امام سجاد
دهموى معينى عنايت>فرق و روزقاتش رزدات و مخلوجواى موند برو بيانگر آن است كه خداو

؛هيچ جنبده>اى در)١١/٦د،(هو»قها… على الله رزّض االه فى األرّما من داباست.از جمله«
ى هرند متعال روزاقع خداوجه به آيه،در وى بر خدا است.با تومين نيست جز آن كه روزز

ى است كه هر جنبده>بر خداّده است و به تعبير ديگر اين حقاجب كرد وخوا برجنبنده اى ر
ان بر خدا حـقـىد كه چطور ديگـرح شوال مطـرا بدهد.شايد ايـن سـوى رى ود كه روزدار
ه تصريح مى>كنند:امه طباطبايى در اين بارّند؟علدار

ندتى كه خداود،در صوران بر خدا حقى داشته باشند،اشكالى ندار«اما اين كه ديگر
ى در آن دخالتده باشد و ديگراجب كـردش ود جاعل اين حق باشد و بر خوخو

»منيـنو كان حقا علينا نصر الـمـونداشته باشد.و نظير اين مسأله ايـن آيـه اسـت«
٣منان حقى است بر عهده ما».ى مو؛و يار)٣٠/٤٧م،(رو
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ندم،خداوم و مقسـوت معلومايد:جاعل اين قـواز مى>فـرنيز در اين فر(ع)امام سجـاد
ند است و در آغاز،ل سخن از حمد و ستايش خداواست.چنان>كه مى>بينيم در دعاى او

داخته>است،دردگار و به بيان شايستگى او پـرت>هاى متعدد به حمد پـروميان و آخر عبار
هاژا باوافت دعا ردر نهايت ظرا حمد گفته و با زيبايى خاص وت آن دعا خداى رآخرين عبار

ده است.ه حمد به پايان براژحمد آغاز و هم با و
مايند،در قسمتى از آناز بيان مى>فرا در چند فركيفيت حمد و سپاس خويش ر(ع)امام

آمده است:
ف بهّل علينا به سبيل المبعث و يشرّخ و يسه«… حمدا يضىء لنا به ظلمات البر ز

ا به سبب آنخ رگى>هاى برزاق9 اإل شهاد»؛حمد و سپاسى كه تيرمناز لنا عند مو
دا نزقعيت و جايگاه مـا رما آسان نمايـد و مـوا برستاخيـزراه رشن كنـد و ربر ما رو

)١٢ازل،فر(دعاى اوداند».اهان آن روز بلند گرگو

اندند مى>تـواقعى خـداوى كه حمد و ستايـش وفـى آن روزاى معربر(ع)در ادامه،امـام
 كالم٤ا«تضمين»ه دخان رسور٤١ه جاثيه و آيهسور٢٢ا بگشايد قسمتى از آيهتاريكى>هاى آن ر

م ال يغنىيو؛«)٤٥/٢٢(جاثيه،»نهم ال يظلمـو نفس بما كسبت وّى كللتجـزود مى>كند:«خو
.)٤٤/٤١(دخان،»نال هم ينصرولى شيئا وْوّلى عن ممو

آنقر
ب لماق و المغـرمات بين المشـرمايد:«لوآن مى>فره انس با قـردربار(ع)امام سجاد

د،ا>نمى>گيرا فرحشتى مرند،وهمه بميراگر٥آن معى؛ن القرحشت بعد أن يكوأستو
آن با من است».مادامى كه قر

اياى مختل9،مطالبى بيان شده است كه بيشترينآن از زوه قردر صحيفه سجاديه دربار
ت چه در اين دعا و در ديگرم آمده است.حضرآن،در دعاى چهل و دواجع به قرمطلب ر

ـ ويژ كت انساننامه حرد؛اين>كه كتاب خدا برشن مى>سازا روآن رگى>هاى اساسى قردعاها 
آن نبايدت قـرن جدا نيست و تنها به تـالوّم و مبـيّآن هيچ گاه از معلى خداست؛قـربه سو

آن و فهم آيات خدا باشد،از اين رو،اماماه عمل به قرآن بايد همرت قرداخت،بلكه تالوپر
ـ تعليمى»قرب صحيفه راسلو(ع)سجاد ار مى>دهد.و در ضمن دعا،حقايقا اسلوبى«دعايى 
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از نخست اينحى است.در فـرش مى>دهد كه ملهم از كالم وا نيز آمـوزى رّف مهمو معار
مايد:دعا مى>فر

ا بر ختم تماممرا»؛بار خدايا!تولته نورى انزّك اعنتنى على ختم كتابك الذّ انّ«اللهم
)١از م،فردو(دعاى چهل ودى».ى كرستاده>اى،يارغى>فرو فرن فروا چوكتابت كه آن ر

ى>استآن نورشنى بخش،يعنى قرهم روشن است وخاصيت نور اين است كه هم رو
د.«حل» و ياشن مى>سازب الهى)روسيدن به سعادت و كمال(قرى را به سواه انسان ركه ر

ى؛به سو)٤/١٧٤(نساء،»بيناّا ملنا إليكم نورأنز…ومايد:«ه نساء است كه مى>فر«تحليل»از سور
(ع)نده همان پيام>هايى است كه كالم امام سجادگيرستاديم.اين آيه در برى آشكار فرشما نور

از آمده است:آن نيز حاكى آن پيام>هاست.در ادامه همين فرقربا الهام از
لان گذشته)نازلته؛و بر هر كتابى كه( به پيغمبر كتاب انزّ«و جعلته مهيمنا على كل

دانيدى».اه گردى گوكر
ماّقا لّ مصدّلنا إليك الكتاب بالحقأنزو و تلميحى زيبا است به آيه شريفه:«٦هكه اشار

ستاديماستى فرا به حق و ر؛ما بر تو كتاب ر)٥/٤٨(مائده،»مهيمنا عليهبين يديه من الكتاب و
اه است.آنها گوده و برابر آن است،تصديق كركه كتابهايى كه در بر

ده است:موت دهم فردر همين دعا عبار
اسىوّتى ضعفت الجبال الرّاجر امثاله الصل إلى قلوبنا فهم عجائبه،و زوى توّ«…حت

مثل>هااعظ و حكم)وم و موعلى صالبتها عن احتماله؛تا فهم و دانستن شگفتى>ها (علـو
فتنار با سختى آن>ها از زير باررههاى استوا،كه كوداستن>هاى منع كننده(از گناهان)آن رو

سانى».انند،به دل>هاى ما برآن ناتو
أيتهّرآن على جبل لْلنا هذا القرلو أنزمايش خداى تعالى است:«تلميح به فره وكه اشار

/٥٩(حشـر،»نروّهم يتـفـكّاس لعـلّتلك األمثال نضربها لـلـنـه وّن خشية الـلّعا مّتصـدّخاشعـا م

ا از بيم خدا خاكسار و متالشـىديم،بى>شك آن رل مى>كرهى نازكوا برآن ر؛اگر اين قر)٢١
نشنيم،باشد كه فكر كنند.منظور اين آيه،سرزدم مى>زاى مرا برمى>ديدى،و اين مثل>ها ر

ر در معانى آن استّتد بآن وت قرع هنگام تالوت قلب او و كمى خشود قساوانسان در مور
ت بيسـتدر ادامه در عبارو٧ده اسـت.جه نمود به آن تـومايش خـودر فر(ع)كه امام سجـاد

مايد:ويكم مى>فر
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حمت گشاده وبخشـشاى را تـو داراسعه و فضل>كريم؛زيـرحمـه وك ذو رّ«…ان
د.اه نداركريمانه>اى كه فنا و نيستى و گم شدن در آن ر

بـگـو) ٦/١٤٧(انـعـام،»اسعـةحـمـة وـكـم ذو رّبّفـقـل ر از آيـه:«٨ق «اقتـبـاس»ت فـوعـبـار
ده است.ند مهرو بخشايشى گسترتان خداودگارپرور

گ و قيامتمر
د آندو نكتـه در مـوراهد چشـيـد.وا خـوگ،جام تلخى است كـه هـر جـانـى آن رمـر

اجتناب>ناپذير است:
غين؛ايى>هاى درو.جدايى از همه دلبستگى>ها و دار١
اده اى برّن قلهمچوندگى انجام داده ول ز.عدم جدايى از اعمالى كه انسان در طو٢

٩ى آنان باشد.د تا پاسخ>گودنش آويخته مى>شوگر

گ و پس از آن سخن گفته و ازنج>هاى مـردر صحيفه از سختى>هـا و ر(ع)امام سجاد
آن شده است.سيله قراستار آسانى آن به وندخوخداو

ده است:مودر جاى ديگر فر
ادفب السياق،و جهد األنين،و ترت على انفسنا كرآن عند المون با لقرّ«…و هو
گآن هنگام مرسيله قراق؛وبه واقى،و قيل من ررّس التج،إذا بلغت النفوالحشار

اقت جان كنـدن ردن ناله>هاى ودن و پى>در>پى بوه جان كندن و سختى ناله كراندو
ماند كه درسند و گفته مـى>شـوگاه مى>رما،آن>گاه كه جان>ها به گلـوبر ما آسان فـر

كننده كيست؟»
فتن بگيريم>درد و باال را به معناى صعواقى»راقى»به دو معنا آمده است؛اگر«ره«راژو

ى دهد،دى بيماراى بهبولى اگر به معناى كسى كه تعويذ برق مناسب نيست.وت فوعبار
 «اقتباس»(ع)ت امامت در اين>جا مناسب>تر است.و اين عبار(طبيب) بگيريم با سياق عبار

)٢٦ـ٧٥/٢٧(قيامت،»اققيل من رو*اقىّرا إذا بلغت التّكلمايد:«آن كريم است كه مى>فـراز قر

سد،وگاهش رقعى كه جان به گلود)تا مود!(او ايمان نمى>آورچنين نيست كه انسان مى>پندار
گ)نجات دهد؟!ا از مرد:آيا كسى هست كه(اين بيمار رگفته شو

مايد:ت مى>فردر ادامه در همين عبار
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دن بندهايىها مانند گرداراعمال و كرت اإلعمال قالئد فى األعناق؛و«…و صار
)١٣ازم،فردو(دعاى چهل ودد».دن>ها گردر گر

دن>بندد؛همان طور كه صاحب گراين كنايه است كه اعمال انسان از او جدا نمى>شوو
مناه إنسان ألزّكلوه و تلميح است به آيه شريفـه:«د.اشارد جدا نمى>سازدن خوا از گرآن ر
د.ا ر مى>گيردنش قرق در گر؛عمل هر انسانى مانند طو)١٧/١٣اء،(اسر»ه فى عنقهطآئر

آن اين است كه انسان در كنار ايمان،بايد به عمل صالح كه هـمـان اطـاعـتپيام قـر
نيز اين است كه عمل صالح مايه نجات است.(ع)د.پيام امام سجادند است،رو آورخداو

مايد:دهم مى>فرت شانزدر عبار
ه>هاى ماچهردامه،؛وّة و النم الحسرلمه فى يوّه الظجو وّدم تسوهنا يوجو«و بيض و

س ود،در روز افسوان سياه مى>شـوه>هاى ستمگـرى كه چهـردان روزا سفيد گـرر
)١٦از م،فردو(دعاى چهل واهان».پشيمانى گمر

ندت مى>خوردم حسرا در اين روز،تمامى مره»نام ديگر قيامت است.زيـرم الحسر«يو
ى اين كه كهد و ديگرس مى>خورافسوت وهاى بدش حسربه بدكار و گناهكار به خاطر كـار

ندده خداوموه و تلميح به>فراشار(ع)ت اماماين عبار١٠ب بيشتر انجام نداده است.ا كار خوچر
سان.ا از روز پشيمانى«قيامت»بترايشان ر؛و)١٩/٣٩(مريم،»ةم الحسرهم يوأنذروتعالى است:«

سه�هاى اوسوشيطان و و
الّنده و فعاقعيتى زاقعيت تاريخى نيست؛بلكه وهنگ دينى،تنها يك وشيطان در فر

ن دينى وا تهديد مى>كند؛از اين رو،مـتـوابر آدمى است كه سعادت او رناك در بـرو خطر
دراسد وم است انسان از او بهـرا دشمن آشكار انسان دانسته>انـد كـه الزدعايى«شيطـان»ر

د. او به خدا پناه برّاز شرده وخاذ كرّضع محكم اتابر او موبر
هاىايش به آرزوى به اعمال ناشايسته و گرى آورعلت سستى انسان در بعد عمل و رو

اه كننده>اى به نام شيطان اسـت؛كـه بـاد عامل گمـرجول،وهاى معقـوباطل به جـاى آرزو
د.اماماهم مى>سازا فرى انسان رى يا بدكاركم كاراهى وط و گمرسايل سقوسه>هايش وسوو

نگش به شيطان و دشمنى و نيـرّآن كريم از شردر صحيفه سجاديه با الهـام از قـر(ع)سجاد
مايد:د و مى>فرخدا پناه مى>بر



٣٦ امام سجاد(ع) و قرآن سال�هفدهم

جيم،و كيده و مكائده»؛بار خدايا ما بهّيطان الرّغات الشذ بك من نزا نعوّ انّلهمّ«ال
هاىه جويى و مكراز حيله و چارانده شده وسه>هاى شيطان رسوتو پناه مى>بريم از و

)١از(دعاى هفدهم، فراو».

ند تعالـىدن به خداوسه>هاى شيطان وپنـاه بـرسودكه به ود دارجوآن كريم آياتـى وقردر
ده>اند؛كه«حـل»ه>كـراز به آن اشـارنيز در ايـن فـر(ع)د؛همان طور كه امـام سـجـاده داراشار

ّهه إنّغ فاستعذ بالليطان نزّك من الشّغنا ينزّوإمت است:«ّفصـلاف وه اعرسوريا«تحليل»از
اند به خداى پناه بر كـهانگيزا برسه اى از شيطان تـو رسو؛اگر و)٢٠٠/٧اف،(اعر»سميع عليـم

ت هم ذكر شده است.ّه فصلداناست.همين آيه در سورا وشنو
ذ علينا الشيطان؛بهذ بك….أن يستحوده است:«و نعومودر دعاى هشتم فر(ع)امام

)٦ازدعاى هشتم،فر(د». ط شوّه و مسلتو پناه مى>بريم از اين>كه شيطان بر ما چير

د».گى نموشيطان بر او غلبه و چيرذ عليه الشيطان؛وده است:«…و استحوموو يا فر
دهمـوآن كريم است كه>فـر«اقتبـاس»از قـر(ع)اين دو بخش از كالم امـام)٦از(دعاى سى و يكـم،فـر

مينه>هاىه شد.ز؛شيطان بر ايشان چيـر)١٩/٥٨(مجادله،»يطان…ّذ عليهم الـشاستحواست:«
ىايت آمده است روزنه كه در روت است،همان گـوگى شيطان بر انسان به سه صـورچير

نى با لذنب الذى إذا أذنبه ابند و به او گفت:«فاخبربا شيطان مالقات كر(ع)سىت موحضر
اخبرذت عليه؟قال:إذا اعجبته نفسه،و استكثر عمله،و صغر فى عينه ذنبه»؛مرآدم استحو

گاهط پيدا مى>كنى؟شيطان>گفت: هرّد،بر او تسلتكب آن شوبده از گناهى كه اگر انسان مر
١١چك آيد.د و گناهش در چشمش كوا زياد شمركه انسان دچار عجب شده و عملش ر

ماينـد:ه دور شدن شيطان>مـى>فـرى ديگر دربارازدر همين دعـا در فـر(ع)در ادامه امام
ا(شيطان)از ما به سبب عبادت؛بار خدايا او ر)٣از(دعاى هفدهم،فرا بعبادتك»ّ اخساه عنّلهمّ«ال

و بندگيت دور كن.
١٢دته.اندن است؛خسات الكلب:طردن و ره«خسأت»به معنى دور كراژو

ااخسؤومايد:«ند مى>فراز«حل»و يا«تحليل»از كالم حق است؛آن جا كه خداواين فر
م به ذكـرئيـد.الز؛دور شويد در آن و با من سخن نـگـو)١٠٨/٢٣ن،منـو(مؤ»نموّال تكـلفيهـا و

ّتاى شدآن بربا الهام از قر(ع)نند كه امامه>«خسأت»نهيبى است كه به سگ مـى>زاژاست و
ا دور كند.اهد كه شيطان رند مى>خوى از اين دشمن سر سخت انسان از خداواربيز
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ىنتيجه�گير
ندهفى در بر داره المعـارن دايرهمچو(ع)ان>قدر امام سجـاداث>گرصحيفه سجاديه ميـر

شار از نـكـاتل عقايد اسالمى،مبانـى فـضـايـل اخـالقـى اسـت و هـمـچـنـيـن سـراصـو
ى و تهذيبد سازى و كتاب خوفانى،مضامين سياسى و اجتماعى و مفاهيم بديع معنوعر

ى نگاشته شدهآن كريم و بر اساس تعاليم مكتب نبوه قرحى كه به شيوشد و كمال رورنفس و 
»يا«تحليل»ّنه>هاى مختل9 از جمله«حلحى به گواز كالم و(ع)ى امام سجادتأثيرپذيراست.

ائه مصاديقـى ازهش با اره»و«تلميح»و«تضمين»است كه در ايـن پـژوو «اقتباس»و«اشـار
ان گفت صحيفهفت.و در پايان اين نتيجه بدست آمد كه مى>توار گرسى قرد بررادعيه مور

هاى مختل9 آن،چه بـهازآن است كه در فـرى و آيينه تمام نماى قـرد يك كتاب تفسيـرخو
فته و به تبيين و تفسير آن در قالبآن كريم الهام گـرت صريح و يا ضمنى از آيات قرصور

داخته است.دعا پر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصطـالحدن است و در.«حل»در لغت به معـنـاى گـشـو١

ايت>يا كلمـات ون آيه يـا روت است از اين>كه مضـمـوعبـار
)./٣٤٩اهدىند (زا در نظم>بياوراعد علمى>و فلسفى رقو
ه به قصه يا داستان.«تلميح»در اصطالح علم بديع اشـار٢

طى كهآنى يا حديث است به شردن آيات قرايج يا آوريا مثل ر
ه بر مى>آيد تمام داستان يـاه چنان كه از معناى اشـارآن اشار

تى ديگر يعنى به آيه ياد؛به عبارا در بر نگيرايج رشعر يا مثل ر
ن اين كه اصل داستان ياه كند بدوحديث يا داستان و…اشار

)./٢٣د (شميساا بياورشعر يا مثل ر
.١٠/٢٣٦ان،.طباطبايى،الميز٣
.«تضمين»در لغت به معنى گنجانيدن اسـت و در عـلـم٤

اع يا بيتـى ازدن>آيه،حديث،مـصـرآورت است ازبديع عبـار
-١١٤ ٢٤/د (صفايـى،ى ديگر در اثنـاى كـالم خـوشاعـر
١١٣(

>٢/٢٠٦.كلينى،٥

دن به دست و چشم و ابرو وه در لغت به معنى نمو.اشار٦
ت از اين است كه گويندهجز آن است و در اصطالح عبار

يا نويسنده با الفاظى اندك به معناى بسيـار اخـبـار كـنـد.
)/٣٦٨اهدى(ز
.٥/٤٦٤ى،از.مدنى شير٧
فتن استغ گرتو نور،فرو.«اقتباس»در لغت به معناى پر٨
در اصطالح علم بديع،آن است كه متكلم،حديث يا آ يهو

د و چنان در نظما بگيـرفى رآن مجيد يا بيت>مـعـرواى از قر
م باشد قصد از انجام اين عمل اقتباسد كه معلونثر بياورو

)١/٢٦١قت و انتحال.(شهيدى،است نه سر
.١٠٥.مجد فقيهى/٩

)٥/٤٨٢ى،از.(مدنى شير١٠
.١/٩٩؛حر عاملى،٢١٣/ ٢.كلينى،١١
./٢١٤ايى.دار١٢


