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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ
ش . هـ 1397 ، پاییز48 شماره، ادبیات عربی

 123-148م، صص  2018

 هیصادق فهصحی بر هانآ یداللت تأثیرو  یدئولوژیو ا ییآوا هایالیه
 3یخرم یمهد، 2فسنقری الهتحج، 1انیمحمد نیحس

 حکیم سبزواری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یدکتر یدانشجو. 1

 حکیم سبزواریدانشگاه  زبان و ادبیات عربیگروه  اریاستاد. 2

 حکیم سبزواریدانشگاه زبان و ادبیات عربی  گروه اریاستاد. 3
 1397/ 04/ 20: پذیرش تاریخ    1396/ 01/ 31: دریافت تاریخ

 چکیده
ـ    های بررسی آثار ادبی است کهیکی از شیوه ایالیه شناسیسبک ـنال الی ـ واآ ةمتن را بـه پ ، انیگـ واژ، یی

ی یدایـ در پ مـثثر  یاهیگای برجسته و ویژهشاخصه ، سپسکندیم میتقسبالغی و ایدئولوژیک ، نحوی

ی سرشـار  ایکی از متون ادبی که گنجینـه . نمایدا بررسی میر یادشده یاههیک از الهر یر ی دسبک فرد

 و بلیـ  سبکی ادبی و کالمی شیوا  که ه استصحیفه صادقی، از معارف الهی است ولی مهجور واقع شده

ـیو و    کوشدمی این مقاله دارد. ـیقایی و   جنبـة  ،ـ محتـوایی ی   تحلیـ  زبـان  با تکیه بـر روش توص موس

، سـجع ، ه یـا عبـارت   واژه و جمل، حروف) تکرار صحیفه صادقیه مانند واییآ هایویژگی ترینبرجسته

 .کندآواها در رساندن پیام به مخاطب را بررسی  تأثیرو نقش و  النظیرمراعاتتضاد و ، ناسج

سـایه   ای مختلو سـبک ایشـان  ههمچون چتری بر جنبه، ع ) ایدئولوژی و نگرش امام صادق

موسـیقی و   اسـت. هایجـاد شـد   آن تأثیرتحت  شان نیزه موسیقی و آوای کالمکوریطبه افکنده

ع  با اسـتفاده از  ) امام. ستهر دعا متناسب با غرض و معنای، آوای موجود در صحیفه صادقیه

فکـری  زیبـا و   ) موسـیقی درونـی و معنـوی   ، زبان ةشک  و معنای واژگان یعنی برونه و درون

یری از تکرار حروف و گبهره ای صوتی حروف،هبا تکیه بر ویژگی. ایشان ندامتنوعی را آفریده

تضـاد و  ، جناس، سجع، تکرارهمچون  ازسو سبک آفرینموسیقیاز عناصر  با استفادههمچنین 

نظر معانی و مفاهیم مورد، نشیندل آهنگیصحیفه صادقیه عالوه بر ایجاد در و...  النظیرمراعات

 .نداخود را به بهترین شک  به مخاطب انتقال داده

  . موسیقی معنوی ؛موسیقی درونی ؛دئولوژیکایالیة  ؛آوایی الیة ؛ناسیشسبک ؛صحیفه صادقیه: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
 هـای آن، اسـت و یکـی از گـرایش    ای موجـود در مـتن  هـ یگـ ویژ بررسـی  ناسی علـم شسبک

که یک مـتن را بـه    پردازدمی ایبه بررسی عناصر زبانی ی است. این رویکرداالیه شناسیسبک

شناسـانة  سـبک بررسـی   موضـوع ایـن رویکـرد،   ، به دیگـر سـخن   .کنندمییک اثر ادبی تبدی  

، الیة آوایـی متن را به پنال ، بیادتحلی   برای یاالیه شناسیسبک. اثر ادبی است هایبرجستگی

 یاهیگای برجسته و ویژهشاخصه، سپس ندکیم میتقسبالغی و ایدئولوژیک ، نحوی، انیگواژ

الیـه   در هـر و کنـد  را بررسـی مـی   یادشـده  یاههیک از الهر یر ی دی سبک فردیدایدر پ مثثر

 یاهـ الیـه  ازجمله.  42: 1393، مقیاسی و دیگران) ازدسمیای مناسب را فراهم هبرد روشرکان کاام

ی گونچگـ ن اسـت کـه   آر د دهشگرفتهای به کار هو واژه آواها، ی متنیاویشحت و صار فدمهم 

.  66: 1396، یوسـفی آملـی و دیگـران   ) سـاند رن را مـی آمیزان ادبی بودن ، اهواها و واژهآاستفاده از 

بخش ساختاری یک متن ادبی و نیز گام نخست برای تحلیـ  آن اثـر    ترینمهمآوا ، بدون شک

 ءواحـد زبـانی اسـت و آهنـم و موسـیقی جـز       تـرین کوچـک زیـرا صـوت و آوا    ؛ادبی است

 .آیدمیو اثرگذار در نیایش به شمار  ناپذیرجدایی

 وضـو  بـه ادبیـات شـیعی    ویژهبهیکی از مباحثی که جای خالی آن در قلمرو ادبیات دینی 

ادبـی و بالغـی ادعیـه و اذکـار     ، ذوقـی  هـای جنبـه تحقیق و پژوهش دربـاره  ، شودمیاحساس 

زبان ادبی به عنوان ابزار انتقال معارف ـ نه هدف ـ از اهمیت باالیی    چراکه ع  است) معصومان

ع  ) اطهـار  ةهـر یـک از ائمـ    . 15: 1394، توانـا ) در نگرش اسالمی به ادبیـات برخـوردار اسـت   

رسـالت امامـت و رهبـری خـود را پـیش      ، شرایط زمان و مقتضای دوران حیات خود برحسب

، ابراهیمـی شـهرآباد  ) بردند و هرگز شرایط زمانه مانع ایشان از ایفای نقش پیشبرد اسـالم نگردیـد  

 بـرای  هـا راهع  هم شرایط و اوضاعی پدید آمد که یکی از بهتـرین  ) برای امام صادق.  3: 1389

 سـازی فرهنـم با زبان دعا به ، ع ) آن امام همام. برگزیدن زبان و سال  دعا بود، ایفای رسالت

وسـیلة  بـه  تبلی  و ستیز سیاسی پرداخت و فرهنم دعای شیعی را کـه ، در حوزه تعلیم و تربیت

را در  بهـایی گـران ادامه داد و میراث ، ع  نهادینه شده بود) جد بزرگوارشان حضرت امام سجاد

 .یعه نهاددانسان و خدا برای بشر به و ةاب رابطب
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 ةيفة الصحدق يالصح در کتـابی بـا عنـوان    ، مختلـو  هـای مناسـبت ع  در ) ی از ادعیه امام صادقامجموعه
بزرگ عـراق و جهـان تشـیع و از     ةمورخ و نویسند، پژوهشگر ،استاد شیخ باقر شریو القَرَشی لةیوسبه

 اهللآیـت و حضـرت   شـده ی گـردآور   هللرحمهمـا ا ) مرعشی نجفـی اهلل آیت و خویی اهللآیت شاگردان

 .اندنوشتهبر آن تقریظ ، تفسير القرآن يمواهب الرحمن فجلدی  14علی سبزواری صاحب تفسیر عبداأل

در  .اسـت هرا به ده قسمت تقسیم نمود هاآن، کتاب ة ادعیة امام صادق )ع  در اینگردآورند

فص  اول به ، در ادامه است.هدر باب دعا آمد احادیثی از امام، فص  اولشروع کتاب و پیش از 

بـرای حفـظ در برابـر     ادعیـه فصـ  دوم بـه ذکـر    ، شامگاهانو  دمانسپیدهدر  ذکر ادعیة ایشان

...، روز مباهلـه و ، روزهای مبارکی همچون روز جمعـه ادعیة به فص  سوم ، حوادث و خطرات

مچون دعا به هنگام راهـی  ه، حالادعیة فص  پنجم به ، رمضانماه مبارک ادعیة فص  چهارم به 

هنگـام   فص  ششم به ادعیـه ...، روز عرفه و، کردنطواف، مسجدالحرامشدن به وارد، سفر شدن

پیـروان   وحضرت بـرای پیـامبر و اهـ  بیـت     ادعیة فص  هفتم به ، وضو و نماز خواندن ایشان

همچـون دعـای    ت قرآن و نیز ادعیه جامع ایشانفص  هشتم به ادعیه امام به هنگام تالو، ایشان

فص  هشـتم بـه مناجـات و    ...، امور دنیا و آخرت و، برای خضوع و خشوع در برابر خدا جامع

، طلـب رزق و روزی ، توحیـد ، ادعیه قصار حضرت همچون دعا در باب حمد خـدای سـبحان  

ـ  ... شدن مصیبت وهنگام وارد، طلب مغفرت و اجـداد حضـرت    آبـا  ةو فص  دهم به ذکـر ادعی

 است.هروایت شد)ع  خود امام صادق وسیلة به اختصاص یافته که

تحلیـ  و  ة شایسـت  د؛ بنـابراین فصـاحت و بالغـت دار   ی ازسخنان آن حضرت سطح بـاالی 

عبادی و اجتماعی مـورد نظـر   ، مفاهیم اخالقی، ع  با استفاده از فنون بالغی) امام. استبررسی 

، استفاده از تشـبیه . ندارین الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان نمودهخویش را در قالب دعا با بهت

ی از آن اند تـا بهـره  کمخاطب را شیفته و مجذوب می چنانآن... و سجع، تکرار، مجاز، استعاره

جوید از صنایع ادبی بهره می هنرمندانه ایگونهبهع  ) امام صادق. دریای بیکران نصیب او گردد

 .شنونده را برانگیزدتا خیال و احساس 

آوایـی و   الیةآن در  شناسیسبکبررسی ، با توجه به ارتباط مستقیم دعا با ایدئولوژی انسان

باعث بهتر شناسـاندن مفهـوم   ، آن هایواژهو  هاواجع  در گزینش ) ایدئولوژی امام صادق تأثیر

 تنهـا نـه ، در حقیقت موسیقی و آوای موجـود در صـحیفه صـادقیه   . گرددمیحضرت و مقصود 
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زیرا هـر  . جدای از معنای آن نیست بلکه با غرض و هدف هر دعا و متناسب با معنای آن است

خـاص داشـته و همسـاز و     آهنگـی ، ع  در صـحیفه ) حضرت امام صـادق  هایحالتحالتی از 

موجود در صحیفه صـادقیه چنـان    هایواژهالفاظ و . هماهنم با عاطفه و اندیشه حضرت است

؛ بـه  نـد دهمـی هماهنگی خاصی کنار هـم قـرار   م را با کال دارند که اجزای ایآهنم و موسیقی

 .هرگز از یکدیگر متواری و متنافر نیستند ای که این اجزاگونه

 :استای ذی  هیی به پرسشگوپاسخاین مقاله در پی 

  در سطح آوایی دارد؟ ایبرجستهسبکی  هایویژگیادعیه صحیفه صادقیه چه 

  ؟ستآوایی در صحیفه صادقیه چی هایبرجستگیغرض و هدف اصلی این 

 بـا اسـتفاده از روش  و  ایالیه شناسیسبکبا رویکرد تا  بر آن استدر این پژوهش تالش 

بررسـی   صـحیفه صـادقیه   سـبکی  ایهرین ویژگیتبرجسته، حلی  زبانی ـ محتوایی ت توصیو و

 سـجع و ، جنـاس ، واژه و جمله، مانند تکرار حروف هاییویژگی در سطح آوایی شود. بنابراین

که در آفرینش موسـیقی درونـی مـثثر     ایای بدیعیهآرایه همچنینآن بر موسیقی کالم و  تأثیر

واکاوی و . شودبررسی و تحلی  می  ،گذاردمی تأثیراست و بر زیبایی متن افزوده و بر مخاطب 

ود شمی آنای هسبب شناخت زیبایی، صحیفهای آوایی و ایدئولوژیکی موجود در هبررسی الیه

 .ری از مفاهیم و مضامین آن فراهم آیدتر و دقیقتتا درک و دریافت عمیق

 پژوهش ةپیشین. 2
ولــی  گرفتـه  انجـام زنـدگی و علــوم ایشـان   ، ع ) امـام صـادق   بسـیاری دربــارة  هـای پـژوهش 

به صورت ضمنی به  هاآنی با محوریت ادبیات کالم امام بسیار اندک است و غالب هایپژوهش

 :از اندکه عبارت انداین موضوع پرداخته

نوشته فاطمه توانا و بـا مقدمـه دکتـر     ع ) از عناصر ادبی در کالم امام صادق هاییجلوهکتاب 

اسـالمی   هـای پژوهشانتشارات بنیاد  وسیلةبه 1394که چاپ نخست آن در سال  خلی  پروینی

جایگاه »کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان  نامهپایاناین کتاب حاص  کار  است.هبه چاپ رسید

ة دکتـر  و با راهنمـایی دکتـر خلیـ  پروینـی و مشـاور      « السالمعلیه) ادبیات در آثار امام صادق

همچنـین   اسـت. هدر دانشگاه تربیت مدرس دفـاع شـد   1390که در سال است ه زادعیسی متقی
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در  « السالمعلیه) جایگاه ادبیات در آثار امام صادق»نیز با عنوان  نامهپایانمقاله مستخرج از این 

 است.هبه چاپ رسید نقد و ترجمه عربی هایپژوهشمجله  1391تابستان ، سال اول، 3شماره 

، بر اساس عناصر چهارگانه ادبی شام  عنصـر خیـال  ، و کتاب نامهپایان، مبنای کار در این مقاله

ع  ) ادبـی کـالم امـام صـادق     هـای جلوه تریگستردهوب است و به شک  عاطفه و اسل، اندیشه

از کتـاب   برگرفته هاپژوهشاین  هایمثالشاهد . کندمیع  را دنبال ) آن امام هایتوصیه ویژهبه

نویسنده تنهـا بـه ذکـر     کهازآنجایی؛ بنابراین عزیز اهلل عطاردی استاثر  ع ) مسند االمام الصادق

 ع ) مسـند االمـام الصـادق   بـر اسـاس احادیـث مـذکور در کتـاب       همآنو حضرت  هایتوصیه

و ایـدئولوژی صـحیفه    الیة آواییبررسی ، با موضوع این پژوهش که در حقیقت، استپرداخته

 .ندارد پوشانیهم، صادقیه است

الشـیخ عبدالرسـول    ةنوشـت  محواظ ، رسحدل ، ع( خطب) أشعة من بالغة اإلمدم الصدققکتاب 

در این کتاب هرگز کار تطبیقی صورت نگرفته و نویسنده نیز تنها بـه ذکـر کـالم    . واعظی است

 است.هبدون ذکر منابع پرداخت همآن ع  ) امام

نوشته دکتر محمود بستانی است که بـه   تدريخ األقب العربي في ضوء المنهج اإلسالميکتاب 

« ادب الصاددين»بـا عنـوان   فصـلی  ، در این کتـاب . پردازدمیع  ) بررسی ادبی کالم امام صادق

ع  و تعاریو ایشان از بالغت و فصاحت پرداختـه و  ) وجود دارد که در آن به ادبیات کالم امام

 است.هشدتحلی  ادبی ، به همراه تعدادی از احادیث امامحضرت  هایتوصیهتنها یکی از 

پـور و فاطمـه   نوشتة دکتـر رقیـه رسـتم   « ع ) اهمیت شعر و ادب از منظر امام صادق» ةمقال

 اسـت. هبـه چـاپ رسـید    لسـان مبـین   مجلـة  1389اسـفند  ، دوم ةکیادربندسری است که شـمار 

ع  پرداختـه و بـه ذکـر    ) ادبیات امام صادق این مقاله به مباحث نظری در حوزة نویسندگان در

و منـاررات از نظـر    هـا توصـیه ، ادعیه ازجملهآثار امام ، در این مقاله. اندکردهبسنده  هایینمونه

ولی هرگز از  ؛استهدبیان ش، ادبی حضرت هایاندیشه ترینبرجستهساختار و محتوا بررسی و 

 است.هنپرداخت و ایدئولوژیک ادعیه امام الیة آواییبه بررسی  ایالیه شناسیسبکمنظر 

جعفحر بحن م مح  الصح يفة الصحدق ية لامحدم  ی با عنوانانامهپایانق  در . ه1434) کریم کارم
بــه بررســی داللــت  ق( قراسححة فححد الحح الصين الصحوتية ي الصححرفية. هحح148) الصحدقق ظييححل السححالم

 است.هداللت اسم پرداختو ایشان هو مصدر هافع داللت ، برخی حروفصوتی 
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بحـث تقییـد در    الصقييح  فحي الصح يفة الصحدق يةخـود بـا عنـوان     نامةدر پایان غلیم الجوزانیّ

ناسـی  شدر سـبک  و که موضوع مشترک علم معانی و نحو است را مطر  کرده یهصحیفه صادق

 .جای داردنحوی  الیة

را بررسـی   ناسی صـحیفه صـادقیه  شا سبکهاز پژوهش کدامهیچکه مشاهده شد  طورهمان

تنها کریم کارم به بررسی داللت اصوات در صـحیفه صـادقیه پرداختـه کـه در آن از     ؛ اندنکرده

 ازجملهاز ساز دیگر عناصر سبک، اصوات بر موسیقی کالم و جایگاه آن در پیدایش سبک تأثیر

آوا و  تأثیراز ، تضاد و مراعات نظیر ازجملهاز عوام  ایجاد موسیقی فکری ، تکرار واژه و جمله

عبـارات و جمـالت در   ، الفـاظ ، ایدئولوژی بر گزینش حـروف  تأثیرموسیقی بر القای معانی و 

نامـه بـا   رویکرد ایـن پایـان  ، با این تفاسیر است؛هیامدمیان ن صحیفه صادقیه سخن به نظام آوایی

 .متفاوت است کامالًناسی شموضوع جدید سبک

 یاناسی الیهشسبک. 3
بالغی و ، نحوی، واژگانی، الیة آواییمتن را به پنال ، ی با رویکرد تحلی  ادبیاناسی الیهشسبک

ای مـثثر در پیـدایی   هـ ای برجسـته و ویژگـی  هبه بررسی شاخصهند و کایدئولوژیک تقسیم می

در ایـن روش ارتبـاط و پیونـد عناصـر و     . ردازدپای مذکور میهسبک فردی در هر یک از الیه

؛ قابـ  تشـخیص و بررسـی اسـت     آسـانی بهای راهری متن با محتوا و مضمون کالم همشخصه

تنیدگی سطو  مختلو زبانی و درهم ک متن ادبی در سایه پیوستگیوحدت و انسجام ی چراکه

 ةیک از این سطو  از رهگذر جداسـازی عناصـر سـازند    هر ةیرد و ارزیابی جداگانگشک  می

بـه   درنهایـت یـد کـه   آیک اثر مستق  به وجـود مـی   ةدر پیکر هاآنکالم و تعیین نقش اثرگذار 

ی بـر پایـه   اهالیـ  شناسـی سـبک در حقیقت . ودشتحلی  روشمند سبک یک متن ادبی منجر می

ای تحلیـ  گفتمـان در   هـ عبارت اسـت از کـاربرد روش  »ناسی گفتمان استوار است که شسبک

شـناس را قـادر   کرد تحلی  گفتمان این است که سـبک بنابراین فایده روی. ای ادبیهبررسی متن

 . 152: 1391، فتوحی) «بررسی کند ازجملهتا زبان را در قلمرویی فراتر  سازدمی
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 و ایدئولوژیک آواییالیة . 1-3
ردازد و از پـ ناسی آوایی به تحلی  و ارزیابی واحدهای آوایی در یـک بافـت زبـانی مـی    شسبک

متون ادبی  ازجملهای مختلو زبانی ههر یک از عناصر آوایی زبان در موقعیت، رهگذر کارکرد

فظـی و بـدیعی   ای لهـ ای صوتی در ساخت آرایههآواها و ایجاد نظام ةشناسانبه تأثیرات زیبایی

طح آوایی بیشتر عملکرد س. اشاره دارد و یا وزن و موسیقی سخن آراییواج، جناس، ماند سجع

اما  ،که گاه در محتوا و فحوای اصلی کالم نیز دخالت دارد هرچندزبان استوار است و  ةبر برون

منجـر بـه پیـدایی نظـم و تـوازن در       نهایتـاً بیشتر شام  آن دسته از عناصر آوایی زبان است که 

ای علـم بـدیع   هـ صـنعت  ردر شعر  و سـای ) عناصری چون وزن و قافیه. رددگساختار کالم می

احساسـات  » طـورکلی بـه . دارنـد  ایعمـده نقش  در این سطح از زبان... مانند سجع و جناس و

قی و وی از اصـوات و الفـاری خـاص بـرای خلـق موسـی       گیـری بهـره علت ، درونی خالق اثر

ـ به عبـارتی دیگـر مـی   .  4: م2003، رفیق) «استهاثرگذاری هر چه بیشتر متن خود بر خوانند وان ت

یا موسیقایی را یکی از دالی  ایجاد اختالف در سبک آثار دانست که زیبایی یک اثـر   الیة آوایی

خـود  بررسی : پذیردمیبه سه شک  صورت ، بررسی آوایی یک متن ادبی. نیز از آن متأثر است

ک آن در متن و بررسی رابطه بین صـوت و  شناسیزیبایی تأثیربررسی ایقاع و موسیقی و ، آواها

 . 153: 2011، محمود خلی ) معنی

ایدئولوژی در حقیقت نظامی از باورها و عقاید است که بیانگر نگرش و زاویه دید یـک  اما 

شکار و صریح و یـا نهفتـه   گروه اجتماعی نسبت به مسائ  مختلو بوده و در متون به صورت آ

عناصر ایدئولوژیک بـه صـورت صـریح و مسـتقیم      هاآنمتونی که در . ابدیو ضمنی بازتاب می

واژگـان زبـان و   ، در این نـوع از متـون  . یرندگای گفتمانی جای میهدر شمار متن، عرضه شده

. نویسنده خود اسـت بازگوکننده ایدئولوژی آشکار گوینده و یا ، ساختارهای نحوی و ادبی کالم

و مسـتق  از بافـت ایـدئولوژیک     گذارنـد یفروما ماهیت قراردادی خود را هواژه، در کالم ادبی

ـ بهنشانه را ، ایدئولوژیک ةاما نویسند؛ کنندمیعم   گـروه بـه کـار     بخـش هویـت عناصـر   ةمنزل

سـتواری بـا   پیونـد ا ، بنابراین محتوای نشانه و شاخص ارزشی آن در متن ایدئولوژیک. یردگمی

 . 356: 1391، فتوحی) گفتمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجتماعی کالم دارد
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 موسیقی درونی در صحیفه صادقیه. 4
ای بدیع لفظی از قبی  انواع سجع و هوسیله آرایهکه اشاره شد موسیقی درونی متن به طورهمان

مواردی که در سـبک موسـیقایی صـحیفه     ترینمهم. یدآوجود می انواع جناس و انواع تکرار به

 :از اندعبارت ،صادقیه بروز و رهور بیشتری دارند

 تکرار. 1-4
چـه   ،لفظی را بیاورد سپس عین همان را بیـان کنـد  ، گوینده سخن عبارت است از اینکهتکرار 

معنایی را بیـاورد و سـپس آن را    یا ؛لفظ دوم متفق المعنی با لفظ اول باشد و چه متفاوت با آن

تکرار از نقـش بسـیار مهمـی     ةآرای، در بررسی موسیقی درونی.  495: 1428، حسینی) اعاده نماید

. شـوند مـی تکرار محسوب  ةاز آرای ایزیرمجموعه، این حوزه هایآرایهبرخوردار است و سایر 

وجه نخست محور موسـیقایی   ؛تواند دارای دو وجه مهم و اساسی باشدتکرار در زبان ادبی می

و این از طریق هماهنگی و تکرار در ، شودآن است که سبب افزایش موسیقی و آهنم کالم می

ن اسـت کـه در   آبالغـی   محور وجه دوم. شودحاص  میو...  هاسطو  مختلو حروف و واژه

عاطفـه و  و همچنـین القـای   ، مقصـود و منظـور نویسـنده    واند در انتقـال تتکرار می ،این محور

مسلماً آن نوع تکراری ارزشمند است که افـزون بـر صـوت و    . دگذار باشتأثیر احساسی خاص

یعنی در هر دو محـور موسـیقایی و بالغـی در     ؛پیام ضمنی و ثانوی نیز باشد دربردارندة، نغمه

 . 41: 1393، اتحادی و دیگران) خدمت انتقال پیام گوینده باشد

اسـلوب تکـرار   ، صـحیفه صـادقیه   ةبرجسته و مهم در ادعی شناسیسبک هایپدیده ازجمله

در مواضع گونـاگونی از اسـلوب   حضرت . ع  دارد) است که نقش اساسی در ادعیه امام صادق

خلق موسیقی زیبا  باعثو این اسلوب  اندنمودهاستفاده  تکرار با توجه به اغراض مطلوب خود

 است.هدر ادعیه صحیفه صادقیه گردید نشینیدلو 
 

 تکرار حرف
تکرار حرف بدان معناست که یک حرف در چندین واژه تکرار شود خواه در ابتدای واژه باشد 

و  گـردد مـی این امر باعث ارتباط بیشـتر بـین لفـظ و معنـا     . خواه در وسط و خواه در پایان آن

بیشـتر   توجـه جلـب انسجام برخی از حروف و تکرار آن در داخـ  مـتن ادبـی باعـث      شکبی
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هر حرف دارای صوت مخصوص به خود بوده که درجـه و نـوع    کهازآنجایی. گرددمیخواننده 

دانشـمندان دسـتگاه صـوتی را بـه     ، گـردد بازمیبه مخرج ادای آن در دستگاه صوتی ، آهنم آن

، بیندراین. خیزدبرمیصوت خاصی ، و از هر تار نوازدمیکه زبان بر آن  کنندمیتارهایی تشبیه 

. شـنود مـی از دیگری فریاد و از یکی نرمی و از دیگری سختی و شـدت  ، صوت نجوا گوش از یک

 . 14: 1987، علی سید) پذیردمیرا  هاآنو رو   کندمیرا تفسیر  هاشنیدهعق  ، یندادر این فر

صـحیفه   آورشـگفت نقش اساسی و مهم پدیده تکرار در آفرینش زیبایی آوایی و موسـیقی  

تکـرار حـروف و اصـوات در     از گیـری بهـره ع  بـا  ) امـام صـادق  ؛ اسـت  انکارغیرقاب صادقیه 

نند و حـروف نیـز بـا خاصـیت     کصوتی حروف تکیه می هایویژگیبر ، کشیدن معانیتصویربه

 .دنشومیبه کار گرفته ، در بیان معنای مقصود، موسیقایی خاص خود

کـه   پـردازیم مـی ع  ) در اینجا به بررسی تکرار حرف میم در فرازی از دعـای امـام صـادق   

 :فرمایدمیاز خداوند طلب زدودن غم و اندوه از ایشان نموده و ، در آنحضرت 

؛ 46: 2011، شـی رَشریو القَ) «وَمُِلمياةٍ ، وَبَِلييٍة وِمْنَةٍ ، وَحُزٍْن وَمَكرْوهٍ ، وَأْذِهْب َعَّني ُكلي َغمٍّ وََهمٍّ »

 . 180: 83ج ، 1403، المجلسی

میم از حروف شفوی و از حروف مجهور است و خلی  بـن احمـد حـرف مـیم را مطبقـه      

: 24ج ، 1430، منظـور  ابن) شودمیزیرا دو لب به هنگام تلفظ این حرف بر روی هم بسته  ،نامدمی

، کنـد مــی  گـذرد و تارهـای صـوتی را مــرتعش    ابتدا هوا از حنجره مـی « میم»در تولید  . 236

. بنددآید و مجرای دهـان را مـیپایین می کامنرم، از مجرای خود به دهان رسیدکه هوا  هنگامی

، أنـیس ) اندبسته کامالً هالب، از فضای بینی هوا شود و در موقع خروجهـوا وارد فضای بینی می

، بشـر ) از حـروف شـفوی اسـت   ، حرف میم از نظر دانشمندان علم آواشناسی معاصـر  . 44: تابی

ـ  . 62: 1982، مفتا ) استه و این حروف متضمن معنای غم و اندو  89: 1971 ه مرتبـه  حرف میم ن 

عالوه بر ایجـاد موسـیقی   ، ع  به کار گرفته شده و این تکرار) در این فراز از نیایش امام صادق

بیانگر معنایی است که از مضمون دعا برآمده و با معنای مـورد نظـر   ، و زیبایی در دعا نشیندل

مخاطـب را بـه   ، آمده از تکرار حرف میموجودخوانی دارد و در حقیقت موسیقی بهنیز همامام 

 .کندمیمنتق  ، وارد شده و حالتی از غم و اندوه که بر ایشانفضای دعا 
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 تکرار واژه
إبـن  ) اسـت مطلب و توجـه بـه آن    تأکید، ابن اثیر معتقد است که هدف مهم از تکرار در سخن

مخاطب متوجه اهمیـت آن  ، شودمیزمانی که یک واژه در اثری ادبی تکرار .  158: 2ج، اتبی، األثیر

مشخصـی در اثـر    هـای واژهاین بدان معناست که تکرار . گرددمیدر ذهن نویسنده و خالق اثر 

بنـابراین  . نمایـد میاصلی موجود در آن کمک  هاینشانهبدون شک به فهم متن و کشو ، ادبی

و خلق آن از طریق انسـجام بـین زبـان و     آیدمیو بیهوده در اثر ادبی به وجود ن هدفبیتکرار 

نقـش سـازنده و مهمـی در شـکوفایی مـتن و اثـر        تواندمیو این تکرار  گیردمیروان صورت 

 .داشته باشد

 در بیان انفعاالت و احساسات امام صـادق  ایبرجستهنقش  هاواژهدر صحیفه صادقیه تکرار 

که در اینجـا بـه ذکـر    است هبه زیبایی صوتی صحیفه صادقیه نیز افزود، ین اسلوبع  دارد و ا)

 :پردازیممیچند نمونه 

 :فرمایندمیان و شامگاه اناز دعای خود در صبحگاه فرازیع  در ) حضرت امام صادق

، وَحُااابي ُكااالي مَاااعْ أحَبيااا َ ، حُبيااا َ وَارْزُيْاااَّن ،... وَامْااانُعْ عَلااا ي ، وَآِل ُِمَميااا ٍ  ُِمَميااا ٍ  یصَااالل علااا، اللّهُااامي »
 . 182: 83ج ، 1403، المجلسی؛ 48: 2011، شیرَشریو القَ) «وَُحبي ُكلي عَمٍَل يقَرلبَُّن إىل حُبل َ 

و « حـب » ةتکـرار واژ ، کنـد مـی در این عبارت آنچه توجه خواننده و شنونده را به خود جلـب  

  و ایـن تکـرار   اسـت رشـده فع  ماضی آن تکرامصدر و یک مرتبه  مرتبه 4) مشتقات آن است

چـه  موسیقایی زیبایی بـرای القـای هر   فضای، ضمن کمک به ساختار اثر و محوریت مفهوم دعا

 است.همهیّا ساخته و ارتباط معنایی و ارتباط آوایی را تقویت کرد بهتر مفهوم مورد نظر حضرت

حالـت احساسـی موجـود در مـتن     با فضـای کلـی مـتن و    ، «حبّ»تکرار واژه ، به عبارتی دیگر

عشق انسان  است.هاختصاص پیدا کرد «اهلل»به ذات اقدس در اینجا « حبّ»واژه . هماهنم است

  ع) امام صـادق از . به خدا به خاطر این است که او منبع و سرچشمه اصلى هر نوع کمال است

خـدا را دوسـت   ، کنـد مـی کسـى کـه گنـاه    : )«ماد احاب ام ماع عصاده»: فرمودنـد  نق  شده که

 ؛ودشـ بردن این واژه متناسب با شرایطی است کـه ایـن دعـا در آن جـاری مـی     کاربه. دارد نمى

و  داردمـی وانفس آدمی در صبحگاهان انسان را به کارهای خوب و پسندیده و بخشش  چراکه

 .از زندگی روزمره و مشکالت آن فارغ باشد، ذهن انسان در این زمان از روز بساچه
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 :نمودندمیع  در دعای شب اول ماه مبارک رمضان این دعا را زمزمه ) امام صادقحضرت 

، عَْفاََ َ ... أَتيِعا إهلا  وَعَََْْاَّن َاَلَامْ ، ياد َكاِر ُ ، عَْفاََ َ ، عَْفاََ َ ، عَْفاََ َ ... يد مَْع عََفد عَاَّنل »
َِْ  . عَْفاااََ َ  َااا ْااا َُلَ  الرياحَاااةَ ِعنْاااَ  ا  ََ ِعنْاااَ  اِ  َااادِب ، اللّهُااامي إَ أََ ُِْب ِماااْع ، وَالعَْفااا عَُْااامَ الااا ي
ََى وَيَد أَْهلَ ، َاَْليَْح ُِع العَْفَُ ِمْع ِعْنِ  َ ، عَبِْ  َ  شریو  ) «عَْفََ َ ،  َ عَْفََ ، ا َغِفرَةِ يد أَْهلَ الَيْق

 . 2: 851ج، 1411، و الطوسی 192: 1418، و الکفعمی 65: 1423، المجلسی؛ 142: 2011، القَرَشی
و یک بار فع  ماضی و یک بار فع  امر ایـن   استکه مصدر « العَفو» ةه مرتبه واژن ، در این دعا

 «عفـو »تعریـو واژه  در  الفحريق اليوويحةابـوالهالل عسـکری در کتـاب     اسـت. همصدر ذکـر شـد  

عالمـه طباطبـایی    . 363: 1997، العسکری) «عفو عبارت است از ترک عقاب بر گناهان»: نویسدمی

عبارت است از محو و از بـین  ؛ عفو خدا، به معناى محو اثر است« عفو» کلمه»: نویسدمیچنین 

: به عبارت دیگر، که همان عقابى است که براى هر گناهى معین فرموده بردن اثر گناه از بندگان

کـرده و او را بـه    نظـر صـرف ولـی خـدا از گنـاه بنـده     ، بنده به جهت گناه استحقاق کیفر دارد

آن  نشـینی همو « العفو»تکرار پیاپی واژه .  686: 1380، 2ج، طباطبایی) کندمیکیفر ن، ناهاستحقاق گ

عالوه بر اینکـه موجـب ایجـاد نـوعی موسـیقی درونـی و پدیـداری        ، با فع  ماضی و امر خود

بـا   اسـت. هشنوندگان بـه ایـن واژه نیـز گردیـد     توجهجلبباعث ، موسیقی زیبایی در کالم شده

توبـه و بازگشـت   ، مربوط به شب اول و آغازین ماه رمضان ماه آمرزش، این دعاتوجه به اینکه 

َماْع مَْ يُاْغَفاْر لَاُِف ِ  »: ع  در فضیلت ماه رمضان) است و با توجه به این حدیث زیبای امام صادق
کسی ) . 342: 93ج: 1403، المجلسی) «َعَرََاةَ َشْهِر َرَمَضدَن مَْ يُاْغَفْر َلُِف ِإىَل ِمْثِلِِف ِماْع يَدبِاٍل ِإ ي َأْن َيْهاَهَ  

روز  عرفه را درک ) مگر اینکه، شودمیتا سال آینده بخشیده ن، که در ماه رمضان بخشیده نشود

 ؛یابـد میو نقش آن در این فراز از دعا بیشتر بروز « العفو»اهمیت این تکرار در ابراز واژه   کند

و آن  اسـت هماهنـم  ، زیرا تکرار واژه با فضای کلی متن و حالت احساسـی موجـود در مـتن   

 .کردن به درگاه خداوند و طلب بخشش از خالق هستی در ماه مبارک رمضان استتوبه

 تکرار عبارت
تأثیر بسیاری در جنبـه موسـیقایی آن دارد و   ، تکرار واژه در متن و تکرار جمله در اسلوب کالم

بیشتر از تکرار یک حرف در کلمـه   مراتببه، ارزش موسیقایی این نوع از تکرار، دلی  به همین
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عـالوه بـر   ، به عبارتی دیگر تکرار یک عبارت یا جمله در کـالم  . 80: 1978، السید) یا کالم است

نشـان از اهمیـت مضـمون آن    ، وای خوشی که تولید نمـوده که ایفا کرده و آ اینقش موسیقایی

 .گوینده سخن نیز دارد جمله در نزد

که در اینجا به ذکر چند نمونـه   گرددمیاین نوع از تکرار بسیار در صحیفه صادقیه مشاهده 

ع  در صـحیفه صـادقیه بـه تکـرار ذکـر      ) با نگاهی اجمالی به ادعیه امام صـادق : شودمیبسنده 

 فقـرات بسـیاری از ادعیـه ایشـان     یـان در آغـاز و پا « َوآِل ُِمَميا ٍ  ُِمَميا ٍ  یعلاَصلي ، الّلُهمي »شریو 

 است:هروایت شد یشاندر حدیثی از ا. خوریمبرمی

َاَلْ » َْ لَااِفُ ِإلَاای الليااِف عَاازي وَ  َاالي حَد َااة    ْااَ ُل حَد َََااِفُ ُ ي يبْاا َأْ ِبدلصيااعِة عَلَاای ُِمَميااٍ  وَ آِلااِف ُ ي يمَااعْ ندَِاا
َيااارَََِن وَ يَِمُ ِبدلصياااَعِة عَلَااای ُِمَمياااٍ  وَ آِل ُِمَمياااٍ  ََاااِوني اللياااِفَ عَااازي وَ  َااالي أَنااارَ ُ ِماااعْ أَْن يْااا  َعَ ياااْقبَااالَ ال

َِ الصيعةُ عَلَی ُِمَميٍ  وَ آِل ُِمَميٍ    ُُتَْجُب عَنِفُ  َِ َََََط ِإذَا ند  . 95: 1409، 7ج، عاملىالحر ال) «اْل
ر ذکـ ، ی اجابـت دعـا  هاراهع  یکی از ) از نظر امام صادق ،که در حدیث مذکور آمده طورهمان

ایـن امـر را در بسـیاری از فقـرات     ، حضـرت بنـابراین   ؛ستشریو صلوات در اول و آخر دعا

َصالي علاُم ُِمَمياَ  َوآِل ، الّلُهامي » دعاهای خود رعایت نموده و بیشتر ادعیه را با ذکر عبارت شریو
به عنوان مثال حضرت در یکی از فقرات دعاهای خـود بـه   . انددادهآغاز نموده و خاتمه  «ُِمَميا ٍ 

 :فرمایندمی، هنگام صبحگاهان

ااَّْن َكاادَ  رَياَبَاا  ِمااعَ النياادرِ ، وَامْاانُْع عَلاا ي ، وَآِل ُِمَمياا ٍ  ُِمَمياا ٍ  یصَاالل علاا، اللّهُاامي » َِ وَ  ... وَأْع
 ََ آمااان ياااد رَبي ، وَصاااليُم امُ علاااُم ُِمَمياااٍ  وَآِل ُِمَميااا ٍ ، الااارياِ نَ  ياااد أَرْحَااامَ ، تَاااْ  مَ ماااد َعجيلااا

 . 82: 84ج : 1403، المجلسی؛ 48: 2011، شریو القَرَشی) «العَد نَ 
ع  ) شدن بسیاری از فقرات ادعیه حضرت امام صادقآمیخته وان چنین گفت که بدون شکتمی

ل يَاد »احـزاب   ةمبارکسوره  56برگرفته آیه شریفه ، با صلوات ََن َعلَاُم النياَِ إني اللياَِف َوَمَعَِِكََاُِف ُيَصاَل
َا َتْ اِليَمد اللُم ََ َا َعَلْياِِف َو َا َصاَل فرسـتند اى  خدا و فرشتگانش بر پیـامبر درود مـى  ) «أَيَاَهد اليِ يَع آَمُن

و ایـن تکـرار     هیـد گـردن ن  خوبیبهاید بر او درود فرستید و به فرمانش کسانى که ایمان آورده

ذکر شریو صلوات خود نیز باعث خلق موسیقی و آهنم زیبایی در دعا شده که مایـه آرامـش   

 .گرددمیجان مخاطب 
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 :فرمایندمیاستفاده نموده و ، چندین مرتبه «اَ ْمُ  م»از عبارت حضرت ، در دعایی دیگر

، ال ي بَََعَ ََخَا ََ ِللِف وا َْمُ  ، ال ي مََلَ  ََاَقَ رَ ِللِف وا َْمُ  ، ال ي عََع ََاَقَهرَ ِللِف ا َْمُ  »
َْتُمِللّااِف وا َمْااُ   َاا ْياا  ا  ُْ ََاعَاا َ ِللّااِف وا َمْااُ  ... الاا ي  الاا ي َذلي ُكاالَ ِللّااِف وَا َمْااُ  ... الاا ي تَا

َََْ ْااَلمَ ُكاالَ شَاا ٍْ  ِلُقْ رَِتااِفِ ِللّااِف وَا َمْااُ  ، شَاا ٍْ  ِلِعزيِتااِفِ  الاا ي َ ضَاا َ ُكاالَ ِللّااِف وَا َمْااُ  ، الاا ي ا
ِفِ  ، شریو القَرَشی) «وَ  ياَْفعَلُ مد يَهد ُ َغْمُهُ ، ال ي ياَْفعَلُ مد يََهد ُ ِللِف وَا َْمُ  ، َش ٍْ  ِلمَْمَلكََِ

 . 362: 1403، 94ج ، المجلسی؛ 154ـ  155: 2011
ی و نیز خوف و تـرس  ع  نسبت به خالق بزرگ هست) خضوع و خشوع امام صادق، در این دعا

دعای خود را با حمد و  یشانا. دشومی دیدهروشنی به، نسبت به خدای سبحانحضرت و امید 

زیرا معتقدند که انسان باید نخست حمد خدا را بـه جـای    ،دنکنمیسپاس خداوند سبحان آغاز 

ُدَعادٍ   ُكالَ »: فرماینـد مـی آورد و سپس ستایش و دعا نماید و در حدیثی زیبا در این خصـوص  
لَاُِف  َُن يَاباْ ََ أَبْاََاارُ َ َيُكا َاد الَيْحِميا ُ ؛ َُتِْميا   ََاُها در حــدیثی از .  377: 4ج: 1407، الکلینــی) «ُ ي الثاينَاد ُ ، ِإَّني

ُل الريُ الِ » است:هنق  شد ایشان َْ َربل ا َْْماُ  لِلياِِف : ُشاْكُر النالْعَماِة اْ َِنَادُب اْلَمَحادرِِ  َو َمَادُ  الَهاْكِر يَاا
 . 95: 1407، 2ج، الکلینی) «اْلعدَلِمنَ 

ه مرتبـه عبـارت   تکرار ن ، کندمیآنچه توجه خواننده و شنونده را به خود جلب ، در این دعا

موسـیقایی زیبـایی    هاینغمه« ا ما  م»این موسیقی داخلی در تکرار عبارت . است «اَ ْماُ  م»

ارزش ، حمد نیز عالوه بر بیان زیبایی از شکر در برابر پروردگار ةواژ و خودِ افزایدمیرا به دعا 

به سوی آن کشش  هادلبه آن انس گرفته و  هاگوشکه  بخشدمیآوایی بسیار زیادی را به متن 

مخصوص خداست و ، تکرار این عبارت مثید این مطلب است که حمد به صورت مطلق. دارد

؛ و به عبـارتی دیگـر  در این حمد و ستایش با خداوند سبحان شریک و سهیم نیست  کسیهیچ

فضـای موسـیقایی زیبـایی بـرای     ، این تکرار ضمن کمک به ساختار اثر و محوریت مفهوم دعـا 

فراهم نموده و ارتباط معنایی و آوایی موجود در این  را حضرت مدنظرچه بهتر مفهوم القای هر

 .استهدعا را تقویت نمود
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 سجع. 2-4
و در   217: 3ج، 1409، الفراهیـدی ) سجع در لغت به معنای بانم و آوای کبوتر یا ناله شـتر اسـت  

 «سـت هاآنتوافق فواص  سخن منثور در حـرف پایـانی یـا در وزن و یـا در هـردوی      »اصال  

آن زیبـا و الفـارش نیـز در     هـای واژهکـه   اسـت زمانی سجع زیبـا   . 18: 3ج، 1914، العلوی الیمنی)

خدمت معنا باشند و هر کدام بر معنایی غیر از معنای قرینه دیگر داللت کند و نیز بایـد روان و  

 . 350: 2ج، 1383، الهاشمی) بدو از تکلو باشد

. سجع متوازن و سجع مطـرف ، سجع متوازی: از عبارت استکه  استسجع دارای انواعی 

 نشـینی دلای هصحیفه صادقیه کالمی مسجوع توأم با موسیقیع  در ) کالم حضرت امام صادق

آدمی با شور و شـوق خاصـی بـه راز و     کهطوریبهاست که احساسات انسان را تحریک کرده 

صـحیفه   تـوان مـی . به دور از تکلو و تصنع اسـت حضرت سجع . پردازدمینیاز با معبود خود 

موسـیقی اسـلوب و سـبک را بـه وجـود      متکلو دانست که آثار مسجوع غیر ازجملهصادقیه را 

ر موسیقی کـالم و سـبک محقـق گردیـده و قلـب و فکـ      ، ع ) در ادعیه امام صادق است.هآورد

 ؛اسـت همتکلو و از طریق انسجام و هماهنگی صوتی در بر گرفتمخاطب را از طریق سجع غیر

 .شودمیدر جان مخاطب  نشیندل آهنگیامری که باعث ایجاد 

 :نمودندمیدعای زیر را زمزمه ، دشمنع  به هنگام دفع شر و آسیب ) حضرت امام صادق

َََْعَْ ُ  ِبِف أَعَدذََ» َََْجَرُْ  ِبِف ِعْنَ  اَْلهياَ اِِِ  َأ َادرََ، يد مَْع إذَا ا َُ ِباِف ، وَإذَا ا وَإذَا اَْاََغَْث
ََاِِااِب  َََْْنصَاارُْ  ِبااِف علااُم عَااُ ولي، أَغَاادنَّنِ ، ِعنْااَ  اَْلَن ــی) «َِصَاارََ وَأَغَاادنَّن وَإذَا ا ــریو القَرَش ، ش

 . 375: 91ج ، 1403، المجلسی؛ 62ـ  63: 2011
 

ََاعَ  َْ َََجْرُ  بِفِ  ُ  بِفِ  ْ ا َْ  سجع متوازی ا

 سجع متوازی َأَ دَرَ أََعدَذَ

َُ بِفِ  ََاَغْث َْ ََاْنَصْرُ  بِفِ  ا َْ  سجع متوازی ا

 سجع مطرف ََِصرََ أََغدَنَّنِ 

بینیم کـه یکـی از عوامـ  اصـلی و مهمـی کـه بـرای        می، که در این فراز از دعا آمده طورانهم

همـان آهنـم موسـیقایی تأثیرگـذار در     ، ار گرفتـه شـده  مخاطب و ترحم وی به کـ  توجهجلب

اعتـدال در  ، زیـرا اصـ  در سـجع    ؛بدان تمای  و رغبت دارنـد  هاجانست تا جایی که هاگوش
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سه مرتبه از سجع متوازی و یک مرتبه سجع مطـرف  ت حضر. سخن است هایبخشمقاطع و 

مسـجوع   هـای عبـارت  اسـت. هاستفاده نموده و کلمات مسجوع خود را در پایان هر فقـره آورد 

ایـن دعـا را بـه    حضرت زیرا  ؛و این کوتاهی به اقتضای مقام و حال مخاطب استاست  هکوتا

و  بودمیکوتاه و مختصر ، د مقاطع آنبایبنابراین  ؛خواندندمیماندن از چشم دشمن برای مخفی

به دیگر سخن باید گفت که هماهنگی و انسـجام آوایـی در آخـر فقـرات مسـجوع      . نه طوالنی

 ةزیرا تکرار دو حرف یا بیشتر در پایان هر فقره مثید این مطلب است که همـ  ،شودمیمشاهده 

که در مضـامین   طورهمان. استارچوب کالمی واحدی هاین فقرات پشت سر هم و در یک چ

بردن بـه خداونـد سـبحان را تنهـا عامـ  نجـات از دسـت        پناهحضرت ، آمده الذکرفوقفقرات 

 :فرمودندمیدر دعای پس از نماز رهر خود  یشانا. داندمی... دشمنان و

فلْس ، َكرٍْب ُنلي  وَاْكِهْف َعَّنل ِبِمْ  ، وَآِلِفِ  ُِمَمي ٍ  یصَلل عل، اللّهُمي » وَََارلْج ، عَّنل ِبمْ ُكلي َهمٍّ ِو
 . 71: 83ج ، 1403، المجلسی؛ 231: 2011، شَریو القَرَشی) «َعَّنل ِبِمْ ُكلي َغمٍّ 

 سجع متوازن ََارلج َِافلس

 سجع متوازی َغمّ  َهمّ 

انسـجام و همـاهنگی نحـوی و    ، در این فراز از خطبه عالوه بر وجود سجع متـوازن و متـوازی  

ع  ) امام صـادق . مشهود است، گفتاری بر اساس معنا و مفهوم کالم هایپارهآوایی موجود میان 

مسـجوع   هـای واژهمسـجعی در کنـار    ةکه هر واژ اندنمودهعم   ایگونه بهدر استفاده از سجع 

با ، فواص  مسجوع یقاییموسدر  گراییتنوعو عالوه بر  کندمیرا ایفا نقش یک سمفونی ، دیگر

ارتباط مضمون و مفهوم را به همراه موسـیقی تقویـت شـده و    ، ایجاد توازن نحوی بین واژگان

 .گرددمیبیشتر سخن در مخاطب و جذابیت بیشتر کالم  تأثیرباعث 

 جناس. 3-4
گفت که در همـه   توانمی. ارزش موسیقایی دارد، آوایی است که در زبان ادبی ایپدیدهجناس 

بررسـی   آواهـم  هـای واژهبا عنـوان  ، شناسیزبانجناس در . نوعی از جناس وجود دارد، هازبان

گونـاگون و  ، هـا آندارند ولـی معـانی    اییگانهساخت ، آواهم هایواژه، از این دیدگاه. شودمی

 جناس که همان تشابه دو واژه در تلفظ و اخـتالف آن دو  . 513: 1369، ساغروانیان) متفاوت است

 :شودمیبه دو نوع تقسیم ، در معناست
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در چهـار چیـز بـا هـم      جـنس هـم که در آن دو لفظ  شودمیبه جناسی گفته : جناس تام  1

 ؛از حرکـات و سـکنات   ؛ ج  شک  حاص ب  تعداد حروف ؛الو  نوع حروف: منسجم باشند

کـه دو   شـود مـی به جناسی گفته : جناس ناقص  2 . 413-415: 1937، السبکی) د  ترتیب حروف

بـا یکـدیگر اخـتالف داشـته باشـند و بایـد ایـن         یادشـده لفظ در یک یا بیش از یکی از موارد 

 . 398: همان) اختالف بیشتر از یک حرف نباشد

ـ اهو جناس هاسجع ةگاه زایید، یی و موسیقی درونی در متنآواهم خـود در   ةست که به نوب

 . 143: 1374، شمیسا) اثرگذارند آهنگین کردن متن

را ارائـه   انـداز طنـین نـوعی سـبک موسـیقایی زیبـا و     ، ع  با استفاده از جنـاس ) امام صادق

جـویی کـه در   وبا توجه به جست. سازدمیکه هر شنونده و مخاطبی را مجذوب خود  دهندمی

از جناس تام در ادعیـه اسـتفاده ننمـوده ولـی از جنـاس      حضرت ، صحیفه صادقیه انجام گرفت

کـه در اینجـا بـه ذکـر      اندجستهبهره ، در ادعیه مختلو و در فرازهای گوناگونی وفوربهناقص 

 :شودمیچند نمونه پرداخته 

َياداَ » هایواژهبین ، در دعای اولین شب ماه مبارک رمضان َياداَ »و « َ ا . جناس وجود دارد، «عا

 :فرمایندمیع  ) امام

ََ ِمْع ِحْلِمَ  تاُْعصُم: إهل » ِْ َياداَ ََُكْع ....، َأ َياداَ ، عَلَيْنَد ِبدلَفضْاِل  َا ياد أرْحَامَ ، وبَادََمِْ عا
نَ   . 66: 1423، و اللمجلسی 121: 2011، شریو القَرَشی) «الرياِ ِ

َياداَ » هایواژهبین ، در این فراز، بیان شد قبالًکه  طورهمان َياداَ »و « َ ا جنـاس نـاقص وجـود    « عا

بـا وسـط زبـان ادا    اولی که  است« عین»و  «جیم»حرف دو اختالف این دو واژه در آوای . دارد

حرف حلقی است و شدت بیشتری به هنگام تلفـظ   دومیو از حروف مجهور است و  شودمی

همـاهنگی و ارتبـاط صـوتی برقـرار     ، بین ایـن دو نـوع حـرف   حضرت با توجه به اینکه . دارد

ملـودی بـر    هـای نتجناس را در این عبارت زیباتر جلوه داده و تأثیری شبیه  این امر ،اندنموده

از سویی دیگـر نیـز وجـود    . گرددمیدر آنان  که باعث ایجاد لذت گذاردمیشنونده یا خواننده 

 آهنگـی خـوش بر جنبـه موسـیقایی و   ، استکه باعث نوعی کشش صوتی شده «آ» مصوت بلند

کـه   یـابیم درمـی ، واژگان متجانس به معنای جمله دقت کنـیم  اگر در است.هکالم مثثر واقع شد

 .ندکنمیهنرنمایی  هاواژهچگونه در انتخاب ، امام با توجه به معانی متبادر به ذهنشان
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 وید:گدربارة ارزش جناس، شفیعی کدکنی می

تر و نثـر  است که شعر را موسیقایی جنسی حروف دو کلمهارزش اصلی جناس در هم»

کنـد و تناسـب تکـرار اصـوات در ایجـاد ایـن انسـجام و        تر میتر و آهنگینرا منسجم

موسیقی بسیار مثثر است. جناس اگر در جای خـود بنشـیند، ایـن موسـیقی را شـدت      

 . 36: 1386)شفیعی کدکنی، دهد جلوه میبخشد و آن کالم را در نظر شنونده متلذذ می

 :فرمایندمیدر دعای جامع خود در باب خضوع و خشوع نسبت به خداوند نیز ع  ) امام صادق

َََل أَمَل    ِيصَِر َأ َل    باُعِْ  أَمَلا » ، و الکلینـی  269: 2011، شریو القَرَشـی ) «رَبل وَمَد َأْط

 . 574: 4ج ، 1407
و « همـزه »حـرف  . جناس ناقص وجـود دارد  «َأَ لا »و  «أََملا » هایواژهبین ، در این عبارت

بوده  متمای ، تکرار شده و به دلی  اینکه این دو حرف نسبت به خودشان، در این دو واژه« الم»

احسـاس   نشـینی دلموسـیقی  ، و نیز به دلی  تشابه صوتی زیبـایی کـه در عبـارت وجـود دارد    

کـه منظـور و مقصـود     شـود مـی باعـث  ، شنونده به آن توجهجلبکه همین موسیقی با  شودمی

از ایراد این سخن تأمین شود که مقصـود همـان انتقـال معـانی بـه مخاطـب اسـت و        حضرت 

که او را نسبت به کوتـاهی عمـر خـویش و دراز     گرددمیهمچون تلنگری به شنونده محسوب 

خود  هایعبارت، کوتاهی عمرع  با توجه به ) امام صادق درواقع. بودن آرزوهایش هشدار دهد

 .اندآوردهرا نیز کوتاه 

َُذ بِاَ  ِماْع َأْن َأْشاَ َي اَلْهاَل بِادلِعْلمِ »: فرماینـد مـی ، همین دعا ةع  در ادام) امام َواَلَفادَ  ، َوأَُعا
دو لفـظ متجـانس   ، در ایـن عبـارت   . 592: 2ج ، 1407، و الکلینـی  270: 2011، شریو القَرَشی) «بِاد ِْلمِ 

هسـتند و از  «  »و « ع»این دو حرف دارای حروف حلقی  کهازآنجاذکر شده و « حلم»و « علم»

موسیقی زیبایی به این عبارت داده کـه ذکـر جنـاس را    ، شوندمیوسط حلق و با یک مخرج ادا 

ناسـب  الفاظ متجانس به دلی  ت، و همچنین در این جمالت نمایدمیزیباتر  ازپیشبیشدر اینجا 

 چنیناینو این حسن افاده معنا در جمالتی  نشینندمیو بر جان و دل  نوازندگوش، چیدمانشان

معنـای زیبـایی را در   ، و به دیگـر سـخن   سازدمی گرجلوهجناس را هر چه بیشتر زیباتر ، کوتاه

ع  ) زیرا امـام صـادق  . به علم و دانش استحضرت درون خود پنهان دارد و آن عشق و عالقه 

َعلِاَم النّادُ  ماد َای طَلَاِب  لَاَ»: فرمایندمی اندوزیعلمدر حدیثی در باب منزلت و جایگاه علم و 
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َهاِو وَ اَِل الَلَجاوِ الِعلِم 
ُ
َُه ولَاَ ِبَ افِ  ا  ََلب ، که علم چه فوایدى دارد دانستندمیاگر مردم )؛ «لََ

یزنـد و در ژرفـاى دریاهـا    ون برگرچـه در راه آن خـ  ، آمدنـد برمیجوى آن ودر جست هرآینه

 . 61: 4ج، 1405، إبن أبی جمهور)  درونفرو

 :فرمودندمیع  در دعای خود به هنگام طلوع خورشید ) امام صادق

َّْن َكدَ  رَياَبَ  ِمعَ النيدرِ ، وَامْنُْع عَل ي ، وَآِل ُِمَمي ٍ  ُِمَمي ٍ  یعلصَلي ، اللّهُمي » َِ وَأِ رَْ ... وَأْع
ََُ  عَلا ي ، وَوََالْقَّن  اد ياُرِْعايَ  عَاَّن، ِمْع َغضَِب َ  ياد يُ ْاِخ ََ ، وَاْعِصاْمَّن مِ وَاَرِْعاَّن ااد يَ َاْم

شـریو  ) «آمان ياد رَبي العَاد نَ ، وَصليُم امُ علُم ُِمَميٍ  وَآِل ُِمَميا ٍ ، يد أَرَْحمَ الرياِ نَ ... يل

 . 182: 83ج ، 1403، المجلسی؛ 48: 2011، القَرَشی
جناس ناقص وجـود دارد و عـالوه بـر    « الَعاد نَ »و « الارياِ نَ » هایواژهمیان ، این فراز از دعادر 

با داشـتن حـرف نـون کـه صـوت      « الَعاد نَ »و « آمان»، «الارياِ نَ » هایواژه، تناسب این دو واژه

سازند غالب میاشی از آن را بر خواننده همتی و ندامت نفضای ترسناکی از کم، انفجاری دارند

از خشـم و غضـب الهـی هراسـان بـوده و خـود را در برابـر عظمـت و قـدرت          حضرت زیرا 

بر  هاواژهدر آخر این « ياد »رفتن حرف لین کارهمچنین به. ندادیدهمیضعیو  پروردگار خویش

و این باعث شده که کـالم بهتـر و زیبـاتر بـر رو  و     است هگذاشت تأثیرآهنم موسیقایی جمله 

 کهطوریبه ؛ادعیه صحیفه صادقیه از فصاحت و بالغت باالیی برخوردارند. شنونده بنشیندجان 

ترتیـب و نظـم الفـاظ در بهتـرین و     ، متجـانس  هـای واژهگـرفتن  بینیم با دوشادوش هم قرارمی

اسـت   بخـش لذتو این احساس به این دلی   گرددمی باعث ایجاد لذت، زیباترین شک  ممکن

و از آنچـه   کنـد مـی می  پیـدا  ، ر چیزی که در آن تناسب وجود داشته باشدبه ه، که جان آدمی

 .است گردانروی، است نظمبی

 فکری  در صحیفه صادقیه) موسیقی معنوی. 5
به زیبایی موسیقایی آن افـزوده بلکـه بیـانگر     تنهانه، موسیقی معنوی موجود در صحیفه صادقیه

. اسـت  یم به مخاطب و بیان احساسـات خـود  انتقال مفاهبرای ، از آن گیریبهرهررافت امام در 

 :ودشبررسی می، یدآبه وجود می النظیرمراعاتتضاد و  هایبا آرایهفضایی که ، در این بخش
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 تضاد. 1-5
-418: 1416، التفتـازانی ) از جمع بین دو معنای متضاد در یـک جملـه   عبارت استتضاد در کالم 

ایجـاد   را آهنگـی موسـیقی و   با یکدیگر هاآنتضاد و معانی م هاواژهاختالف موجود بین .  417

، به دیگر سخن.  114-136: 1997، جاسم الحسین) واژگان است معنایی که بر پایه اختالفات کندمی

، به طور مستقیم قاب  درک نباشـد  بساچه ؛تضاد در ایجاد هماهنگی و موسیقی پنهان مثثر است

و سـپس بـر    وددرک شـ  در درون هـا واژهبلکه پس از تفکر و اندیشیدن و ایجـاد ارتبـاط بـین    

 . 106: 1990، ههدار) گذاردب تأثیرحواس 

، این صنعت به صورت چشمگیری در صحیفه صادقیه تجلی یافتـه و امـام از ایـن اسـلوب    

بهـره   خـدای خـویش  در مناجات با  نشینیدلبرای خلق تصاویری متقارن و نیز ایجاد موسیقی 

 :پردازیممی هاآنهای نمونهکه در اینجا به ذکر برخی از  اندجسته

ََ يَِ يرُ ، أََِد عَدِ ز  ... اللّهُمي » ِْ ََ َكِبم  ، وََأ ِْ ََ يََِيَ ، وَأََِد صَِغم  وََأ ِْ ََ ، وَأََِد عَِعيف  وََأ ِْ وَأََِد ََِقم  وََأ
 . 277: 91ج ، 1403، المجلسی؛ 87: 2011، شریو القرشی) «أِْ   ِذْكرُ َ ، إذَا أَوْحَهَََّن الغُرْبَةُ ، َغَِّنَ 

. انـد جسـته این عبارت بهـره   هایواژهع  از معانی اصلی در ) امام صادق، در این فراز از نیایش

َِيَ  وَعِعيف  »، «َكِبم  و  َصِغم  »، «َيِ يرُ و  َعدِ ز  » هایواژه ِْ ا و  أَْوَحَهََّْن»و « َغَِّنَ و ََِقم  »، «َي ، «أ

 دارد درونی امام نشان از سرّ ،ذکر این عبارات و کلمات متضاد. متضاد و متقارن یکدیگر هستند

. است در برابر پروردگار عالم و تربیت نفس خویش یشانکه همان تواضع و خضوع و خشوع ا

ر نیسـت بلکـه از   تنها بین یک حالت درونی با حالت درونی دیگـ ، هاواژهتضاد موجود در این 

ضـمن  ، کـه ایـن امـر    شـود مـی نوعی موسیقی معنوی نیز ایجـاد  ، مصاحبت هر دو واژه متضاد

بـر  ، دادن مخاطب به عظمت و شناخت خدای سبحان که همان معنا و مفهوم عبارت استسوق

 .افزایدمی عظمت تعبیر و زیبایی تصویر و بر شکوه و زیبایی این فراز از دعا

ياد َماْع »: فرماینـد مـی ع  در فرازی از یکی از ادعیه خود در ماه مبارک رمضـان  ) امام صادق
ََاَر الَقِبيحَ ، َأْظَهَر اَلِميلَ  ََ  . 129: 1403، 95ج ، المجلسی؛ 159: 2011، شریو القرشی) «َو

ََارَ و َأْظَهَر »در این عبارت بین  از در ایـن فـراز   . تضـاد وجـود دارد  « الَقبِايحَ و اَلِميَل »و « ََ

پیوندی زیبا بین واژگان ایجاد نمـوده کـه عـالوه بـر لـذت      ، متضاد هایواژهامام با آوردن ، دعا

و خلـق موسـیقی زیبـا و     هاآنمعنوی حاص  از تأم  و اندیشه در معانی واژگان و تناسب بین 
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را زی ؛بودن خدای سبحان نیز اشاره دارد ستارالعیوببه ، است تأثیرگذارکه در شنونده  نشینیدل

همچنـین اسـتفاده    است.هدعا در ماه رمضان ماه استغفار و طلب آمرزش گناهان بندگان ذکر شد

بـه   اسـت. هبه موسیقی درونـی آن نیـز افـزود   ، ه در آخر هر جملههامام از وزن فعی  صفت مشب

چـه بهتـر مفـاهیم مـدنظر     موجـب انتقـال هر  ، پیوند موسیقایی زیبایی بین واژگـان ، دیگر سخن

 است.هشد ن فراز از نیایشدر ایحضرت 

 النظیرمراعات. 2-5
ارتباط و  هاآنی از یک ک  باشند و از این جهت بین اجزای، کالم هایواژههنگامی که برخی از 

صـنایع   ازجملـه  النظیـر مراعـات  . 114: 1381، شمیسـا ) آیـد پدید مـی  النظیرمراعات، تناسب باشد

باعث ایجاد موسیقی معنوی در کـالم  ، معنوی بدیع است که به خاطر ارتباط معنوی بین کلمات

یـا نویسـنده  در   ) در مـواردی کـه شـاعر    خصوصبه؛ شودمیو مایه زیبایی و عمق شعر یا نثر 

را انتخاب کند که با دیگر کلمات ارتباط و پیونـد معنـوی بیشـتری     ایکلمهانتخاب لفظ بتواند 

 هایآرایه شناختیزیباییزاده معتقد است که ارزش . ایران 273-275: 1381، میرصادقی) اشته باشدد

؛ در ایجاد تـداعی معناسـت   عالوه بر آهنگین نمودن کالم، تضاد ) طباق و النظیرمراعاتبدیعی 

مشابهت و ارتباط ضـمنی  ، مجاورت، زیرا در این نوع از صنایع بدیعی از طریق تناسب و تضاد

فرایـاد خواننـده و    ،مفاهیم و موضوعاتی دیگر از طریـق فعالیـت و ریاضـت ذهنـی    ، ایزمینهو 

 . 107: 1377، زادهایران) شودمیو سبب التذاذ و برانگیختگی عاطفه  آیدمیمخاطب 

 :فرمایندمیع  در دعای جامع خود درباره الطاف خداوند به پیامبرانش ) امام صادق

ََ اَأْشاجَدرَ ، وََأ ْارَى اَأِْاهَادرَ ، ياد مَاْع  َلَاَا الِبحَادرَ » ِماعَ البَاادِرِد ، الثلمادرَ وََأْ ارَجَ ِمنْهَاد ، وَأَِاْبَا
 . 371: 1418، الکفعمی؛ 261: 2011، شریو القرشی) «وَا َدرل 

 » و« اَأْشاَجدرَ »، «اَأِْاَهادرَ »، «الِبَحادرَ » هـای واژه در النظیـر مراعـات صنعت ، در این فراز از نیایش

 هـا میـوه درختـان و  ، رودهـا ، خداوند همچون دریـا  یهانعمتاز حضرت . وجود دارد« الثلمادرَ 
موسـیقی معنـوی و فکـری را در    ، سخن به میان آورده که از طریق ایجـاد ایـن تصـویر ذهنـی    

بـر اسـاس انسـجام و     از ایـن آرایـه   گیـری بهـره در حقیقت ایشان بـا   است.هخلق کرد عبارات

باعث خلق موسیقی معنوی در این فراز از دعا گردیده و گویـا بـا   ، شده در معناهماهنگی ایجاد
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را به سوی خـالق هسـتی    هانگاه، استفاده از تناسب معنایی موجود بین الفاظ در این فراز از دعا

 است.هجلب نمود

 یریگنتیجه. 6
مفاهیم مورد نظر خویش را در قالب دعـا بـا بهتـرین    ، بالغیع  با استفاده از فنون ) صادقامام 

 کـه طـوری بـه  ؛اندتا خیال و احساس شنونده را برانگیزنموده  الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان

حضـرت  با موسیقی خود نقش بسزایی در القای معنای مطلـوب  ، در هر دعا کاررفتهبه هایواژه

خاص داشـته و   آهنگی، ع  در صحیفه) حضرت امام صادق هایحالتزیرا هر حالتی از  ،دارند

 به دیگر سخن ایدئولوژی و نگـرش امـام   است.حضرت همساز و هماهنم با عاطفه و اندیشه 

گزینش الفاظ و به دنبال آن ایجـاد   کهطوریبه ؛استهسایه افکند همچون چتری بر ادعیه ایشان

 است.هخلق شد آن تأثیرموسیقی نیز تحت 

تحلی  آوا و موسیقی در صحیفه صادقیه حکایت از آن دارد که امام با اسـتفاده از  بررسی و 

فکـری  زیبـا و   ) موسـیقی درونـی و معنـوی   ، زبـان  ةشک  و معنای واژگان یعنی برونه و درون

 آوایـی همچـون تکـرار    ةکه حکایت از نمودهای برجسـت  طوریهمان. اندکردهمتنوعی را خلق 

ع  ) امـام صـادق  . نیز دارد... و النظیرمراعات، تضاد، سجع و جناس، و عبارت  هاواژه، حروف)

صـوتی   هـای ویژگـی بـر  ، کشـیدن معـانی  تصویراز تکرار حروف و اصوات در بـه  گیریبهرهبا 

، در بیان معنـای مطلـوب  ، و حروف نیز با خاصیت موسیقایی خاص خود کنندمیحروف تکیه 

ایشان از معنای حـرف مـیم   ، شودمیوه بر امام غالب حزن و اند کهآنجا ؛ دنشومیبه کار گرفته 

بـه عشـق الهـی و     اشعالقـه و آنجایی که بـه بیـان    برندمیاستفاده نموده و آن را بسیار به کار 

 .کنندمیواژه حب را بسیار تکرار  ،دنگویمیشدت آن سخن 

 هـای موسـیقی ع  در صحیفه صادقیه کالمـی مسـجوع تـوأم بـا     ) کالم حضرت امام صادق

آدمی با شور و شـوق خاصـی    کهطوریبه ؛است که احساسات انسان را تحریک کرده نشینیدل

موسیقی کـالم و سـبک محقـق    ، ع ) در ادعیه امام صادق. پردازدمیبه راز و نیاز با معبود خود 

، در صـوتی  انسجام و همـاهنگی   و فکر مخاطب را از طریق سجع غیرمتکلو و گردیده و قلب

 .شودمیدر جان مخاطب  نشیندل آهنگیامری که باعث ایجاد  ؛استبر گرفته
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 زبان عربـی داشـته تـا جـایی کـه      هایواژهع  تسلط کاملی بر معانی حروف و ) امام صادق

در دو واژه و ارتبـاط صـوتی    حتی در جناس نیز با استفاده از تشـابه دو لفـظ و تفـاوت معنـی    

که هر شنونده و مخاطبی را  دهندمیرا ارائه  اندازطنیننوعی سبک موسیقایی زیبا و ، شدهایجاد

 .سازدمیمجذوب خود 

فکـری  زیبـایی در   ) موسـیقی معنـوی  ، برخـی از فرازهـای دعـا    در النظیرمراعاتتضاد و 

انسجام و هماهنگی میان وحدت فکری و وحـدت آوایـی    ةصحیفه صادقیه ایجاد کرده که نتیج

 .است

 کتابنامه

   عربی1
َر، ِمم  بع ز ابع أيب  ، احملقا: جمَبی عراي ، يم، ظوالي اليئدلي العزيزية في األحدقيث ال ينيةق(، 1405، )عيال عيمجه

 دار َي  الهه ا  للنهر.
 ، القدهرة، دار هنضة مصر.المث  السدلر في أقب الشدظر ي الکدتبإبع اأنم، عيد ال يع، )دون تد(، 

َالفضل ِمم   َر، مجدل ال يع أب  ، بمو ، دارالکَب العلمية.لسدن العربق(،  1430بع مکر ، )إبع منْ
 ، القدهرة، ِهر مکَبة اأجنلَ ا صرية.األصوات اليوويةتد(، أِيس، إبراهيم، )بی
َيَ.1، طالکالم، انصدجل ي ت يييل (، 1984أيَب، عب الر ع، ) َيَ،  دمعة الک  ، الک

 ، يم، مَؤ ة البعثة.ير القرآنالبرهدن فد تفسالبحراِی، ال ي  هدشم، )دون تد(، 
 ، القدهرة، دارا عدرف.ظيم اليوة العدم (، 1971بهر، نمدل، )

 ، يم، مکَبة ال واري.4، ط المطولق(، 1416الَفَدزاَ، َع  ال يع، )
 ، يم، مَؤ ة آل البيَ )عليهم ال ع (.يسدل  الشيعةق(، 1409، )حر عدملُم، ِمم  بع ح ع

َََدن نَدب.أسدليب المعدني في القرآن(، ق1428ح ينی، َي   عفر، )  ، يم، ب
  (، عرو  اأَراح   شرح تلخيص ا فَدح.1937ال بک ، ِبد  ال يع، )
 ، النجف ا شرف، دارا عروف.5، طالص يفة الصدق ية (، 2011شريف القرش ، بدير، )
 ارالفکر ا عدصر للَبدعة و النهر.، دمها، دالمصطيح الصوتي في ال راسدت العربية (، 2000الصيغ، عب العزيز، )

ََ ، ِمم  بع ا  ع، )  ، بمو ، مَؤ ة َقِف الهيعة.مصبدح المصهّج  ي سالح المصعّب ق(، 1411الَ
َد، )  ، عمدن، دار عمدر.1، ط أسدليب ال ظوة في ال ظوة ي الصربية في السنة النبويةق(، 1420العدَ، زيدد ِمم

َاهلعل، )  ، مصر، دارالعلم و الثقدَة.فريق اليوويةال (، 1997الع کري، أب
َي اليمَّن، ْيی بع  زة، )  ، مصر، دارالکَب.الطراز المصضمن ألسرار البالغة ي ظيوم حقدلق اإلظجدز (، 1914العل
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 ، چدپ دو ، بمو ، عدم الکَب.الصکرير بين المثير ي الصأثير (،  1987عل  َي ، عزال يع، )
 ، يم، ِهر هجر .كصدب العينق(، 1409الفراهي ي،  ليل بع أ  ، )

َعد .البي  األمين ي ال رع ال صينق(، 1418، )الكفعم ، ابراهيم بع عل  العدمل   ، بمو ، مَؤ ة اأعلم  للمَب
َِ ي، هتران، دالکدفيق(، 1407الکليَّن، ِمم  بع يعقَب، ) ارالکَب ، احملقا و ا صحح: عل  ان  و ِمم  آ 

 ا َعمية.
 ، بمو ، دار إحيد  ال اث العريب.ب در األنوارق(، 1403) اجملل ُم، ِمم  بدير بع ِمم  تقُم، 

ََ ة اأعلم  ، ِمقا/ مصحح: اعلمُم، عع ال يعزاق المعدقق(. 1423اجملل  ، ِمم  بدير بع ِمم  تق ، ) ، بمو : م
َعد .  للمَب

َد  ليل، ابراهيم، )  ، عمدن: دارا  مة.4، ط لنق  األقبي ال  يث من الم دکدة إلد الصفکيکا (. 2011ِمم
 ، ا غرب: دارالبيضد ،1، ط سيمدء الشعر الق يم قراسة نظرية ي تطبيقية (.  1982مفَدح، ِمم ، )

َد ا  ، )  ، بمو : دار النهضة العربية.لوة القرآن الکريم في جزء ظمّ  (، 1981حنلة، ِمم
دن، يم: ِهر بعغَ.ترجمل ي شرح جواهر البالغةش(، 1383اهلدمش ، ا   )  ، م  م: ح ع عَر

 ، بمو : دارالکَب.1، ط في النق  األقبي ال  يث (، 1990ه ارة، ِمم  مصَفی، )

   فارسی2
 .اسالمی هایپژوهشبنیاد  :مشهد، 1چ ، ع ) از عناصر ادبی در کالم امام صادق هاییجلوه، ش 1394، )فاطمه  ،توانا

 .نیما :مشهد، شناسیزبانفرهنم اصطالحات ، ش 1369، )جلی ، ساغروانیان

 .آگاه :تهران، 10چ ، موسیقی شعر، ش 1386، )محمدرضا، شفیعی کدکنی

 .فردوس :تهران، 3چ ، شناسیسبککلیات ، ش 1374)، سیروس، شمیسا

 .فردوس :تهران، 4چ ، نگاهی تازه به بدیع، ش 1381)، سیروس، شمیسا

 .انتشارات اسالمی :قم، ترجمه المیزان، ش 1380)، نیمحمدحس، طباطبایی

 .سخن :تهران، چاپ اول، اهرویکردها و روش، اهنظریه: شناسیسبک، ش 1391)، محمود، فتوحی

 .دانشگاه فردوسی مشهد :مشهد، ردیو و موسیقی شعر،  1382)، احمد، محسنی

 .مهناز :تهران، 3چ ، هنری شاعر نامهواژه، ش 1381)، میمنت، ذوالقدر ) میرصادقی



 1397 پاییز، 48شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

146 

 اهنامهپایان  ب

   عربی1
َطنية.قراسة أسيوبية في سورة مريم (، 2003َريا ا   صدحل، معن، ) دلة  دمعية لنيل ا د  َم، ِدبلس،  دمعة النجدح ال  ، َر

َّ، حيمشخی غل َزا دلة  دمعية لنيل الصقيي  في الص يفة الصدق ية(،   2014 ر )يم ال   اللغة  ا د  َمدة شهد، َر
 ة.ي َنصر ا دمعة العراق، ال، العربية و آداِبد

ها. ق( دراَة 148ه. ق(، الصحيفة الصدديية لإلمد   عفر بع ِمم  الصددق عليِف ال ع  )1434ثم، )ي ندظم، م نر 
دلِف  دمع ية، َر َتية و الصَر  يدر. يعراق، ذال، مل ا د  َية لنيَی ال  لَن الص

   فارسی2
 یریگشک   به دعا و السالمعلیه) بطه رویکرد امام سجادرا، ش  1389، )محمدجواد، آبادابراهیمی شهر

جهت اخذ درجه  نامهپایان، محتوای صحیفه سجادیه با شرایط اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی آن عصر
 .کارشناسی ارشد در رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش تاریخ و تمدن اسالمی

جهت اخذ درجه  نامهپایان،  السالمعلیه) جایگاه ادبیات در آثار امام صادق، ش  1390، )فاطمه، توانا
 .درسدانشگاه تربیت م، تهران، کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

 مقاالت  پ

   عربی1
ة، «ايقدع الشعر العربي بين ااخصرا دت ي الثوابت»، ( 1997، )ا  ،  دَم ا  ن ، جملة نقدَية شهرية() جملة ا عَر

َرية َرية العربية ال   .114-136صص ، 402الع د ، المه

 فارسی  2
مجله دانشکده ادبیات ، «فارسینظری به تدوین دانش بدیع در ادب »، ش 1377، )اهللزاده، نعمتایران

 .122-103، صص 6، تهران، شماره های خارجی دانشگاه عالمه طباطباییفارسی و زبان

بررسی الیة آوایی سورة مبارکة انبیاء از منظر » ، 1395پیرزادنیا، مینا، عبدی، مالک و قاسمی، راضیه، )
 .124-103، صص 4قرآنی، سال چهارم، شماره ای ادبی ـ ه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش«ناسیشسبک

جایگاه ادبیات در آثار امام صادق »ش ،  1391توانا، فاطمه، پروینی، خلی  و متقی زاده، عیسی، )
 .24-1، صص 3، سال اول، شماره های نقد و ترجمه عربیمجله پژوهش، «السالم )علیه
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 .60-66، صص 216، شماره ن فرهنگیکیها، «تکرار اساس موسیقی شعر»ش ، 1383)جمالی، شهروز، 

مجله ، «اهمیت شعر و ادب از منظر امام صادق )ع »ش ،  1389پور، رقیه، کیادربندسری، فاطمه، )رستم
 .79-100، سال دوم، شماره دوم، صص لسان مبین

ی تحلی  آوایی در صحیفه سجادیه )با تأکید بر دعا» ، 1391زارع، آفرین، بیات، موسی و لیال دیانت، )
 .91-71، صص 1، سال چه  و پنجم، شماره ای قرآن و حدیثهمجله پژوهش، «استعاذه 

فصلنامه ، «بررسی عناصر موسیقایی در کیمیای سعادت»ش ،  1393زاده، مریم، حسین اتحادی، )شعبان
 .55-35، صص 22، اراک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد، شماره شناسی ادبیزیبایی

فصلنامه ، «لبالغهانهال 27ی در خطبه اناسی الیهشسبک» ، 1393فراهانی، سمیرا، )مقیاسی، حسن و 
 .62-39، صص 7، سال دوم، شماره لبالغهاهای نهالپژوهش

ناسی الیة آوایی و شسبک» ، 1396نیا، مریم، ) یوسفی آملی، حسین، کمالجو، مصطفی و اطهری
لبالغه، سال شانزدهم، اای نهالهپژوهشی پژوهش ، فصلنامه علمی ـ«لبالغهانهال 221واژگانی خطبه 

  . 82-65، صص 52شماره 
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 المسصويدت الّصوتية ي اإلي يولوجية ي أثرهمد ال الي

 في الص يفة الصدق ية 
 3مه ي خرمي، 2الل فسنقريحجت، 1حسين م م يدن

َرا. 1  ا کيم ال بزواريجبدمعة  اللغة العربية وآداِبد   هطدلب ال نَ
 ا کيم ال بزواريجبدمعة  اللغة العربية وآداِبد ي م  أََدذ م دع  . 2
 ا کيم ال بزوارياللغة العربية وآداِبد جبدمعة  ي م   أََدذ م دع . 3

 صالميخّ 
َب يت: د يقّ م النّص إلی مخس م ََ وتل اأديب يللَّحل دَ عَ  منهجتُ ة ياأَل   والبعغ، َيوال ن، يوالّلغَ ، الّص

َ ي يوا ، ال  يل()    لا اأَلَب  دَ هدمّ  اَ زا  و اَصدِص البدرزة اّل  تلعب دور يو ت ر  و ُتّلل أهّم ا   َل
َرة آِفديالفردي   نّل مع ا  ََ   .د  ا  ن

َل  ئة بد عدرف اإلهلّية ال ية ا ليّ و إّن الصحيفة الصدديية مع النصَص اأدب عرف ت  و من ا  لمنب ةندَِ جمه
َهد ََيه ا البحث . إّن هل ه الصحيفة أَلَب أديب راِ  و نع  بليغ. حّا معَر و أهّم   قيرم  إلی دراَة ا 

َتيا ِز  قص  يو  النْممراعد و ، والَضدد، والند ، وال ج ، الَکرار: منهد، ةيفة الّصدديية   الّصحيدحد  الّص
ََم دور و ت نينتب َا  و ا  قدَ م إلی ا خدطب يا عدَ و ا فدهصدل ي  إ  قي اأص ا نهو الَصف  ا الَحليل  َو

َ ي يإّن إ. یللغة و احملََ  َاِب ا خَلف ختّيم علی نمّْلة  رؤيَِفو ع( ) الصددق د اإلمد يَل َبِف مع ةال  حيث أَل
ََ  شکل )ع( اََخ   اإلمد . و مَندَبة م  غرل نل دعد  ومعنده دِب ةمَ نّر   د     نعمِف  قيأّن ا 

ََيق إَِدجاألفدظ و معندهد أي ظدهر اللغة وبدطنهد مع أ ل  کرية  م َعةو راِعة  دا لية َو  ع ْوإّن اإلمد  . مَن
َت ، الَّکرارْدهرة اََخ ا  العندصر ا کَِّة لألَلَب ن ضدَ يو أ وتکرارهد، ة للحروفياََخ ا  اَصدِص الّص

م ينَقل ا عدَ و ا فدهي يَمّکع مع  عل ه ه اأَدليب أن حَی ملنْاومراعد ، والَّضدد، والند ، والّ ج 
َر َضعَ  ال  ت ور   يلبِف  .ا يقدع  ا الثرا ي أ زا  الملة و ُتقندد تندغم بجيعع ا إلی ا َلّق  ب ح ع ص

 
َبية ؛الصحيفة الصدديية: رليسةال الکيمدت يت يا  ََ  ؛اأَل َ  ّ  يا  ََ  ؛الص َل ََيق ؛ا ي ي  ؛ال ا لية  ا 

ََيق َية   ا   .الفکريّة()ا عن
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