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چکیده
سبکشناسی الیهای یکی از شیوههای بررسی آثار ادبی است که متن را بـه پـنال الیـة آوایـی ،واژگـانی،
نحوی ،بالغی و ایدئولوژیک تقسیم میکند ،سپس شاخصههای برجسته و ویژگیهای مـثثر در پیـدایی
سبک فردی در هر یک از الیههای یادشده را بررسی مینماید .یکی از متون ادبی که گنجینـهای سرشـار
از معارف الهی است ولی مهجور واقع شده ،صحیفه صادقیه است که سبکی ادبی و کالمی شیوا و بلیـ
دارد .این مقاله میکوشد با تکیه بـر روش توصـیو و تحلیـ زبـانی ـ محتـوایی ،جنبـة موسـیقایی و
برجستهترین ویژگیهای آوایی صحیفه صادقیه مانند تکرار (حروف ،واژه و جمله یـا عبـارت  ،سـجع،
جناس ،تضاد و مراعاتالنظیر و نقش و تأثیر آواها در رساندن پیام به مخاطب را بررسی کند.
ایدئولوژی و نگرش امام صادق (ع  ،همچون چتری بر جنبههای مختلو سـبک ایشـان سـایه
افکنده بهطوریکه موسیقی و آوای کالمشان نیز تحت تأثیر آن ایجـاد شـدهاسـت .موسـیقی و
آوای موجود در صحیفه صادقیه ،متناسب با غرض و معنای هر دعاست .امام (ع با اسـتفاده از
شک و معنای واژگان یعنی برونه و درونة زبان ،موسـیقی درونـی و معنـوی (فکـری زیبـا و
متنوعی را آفریدهاند .ایشان با تکیه بر ویژگیهای صوتی حروف ،بهرهگیری از تکرار حروف و
همچنین با استفاده از عناصر موسیقیآفرین و سبکساز همچون تکرار ،سجع ،جناس ،تضـاد و
مراعاتالنظیر و ...در صحیفه صادقیه عالوه بر ایجاد آهنگی دلنشین ،معانی و مفاهیم موردنظر
خود را به بهترین شک به مخاطب انتقال دادهاند.
کلیدواژهها :صحیفه صادقیه؛ سبکشناسی؛ الیة آوایی؛ الیة ایدئولوژیک؛ موسیقی درونی؛ موسیقی معنوی.
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 .1مقدمه
سبکشناسی علـم بررسـی ویژگـیهـای موجـود در مـتن اسـت و یکـی از گـرایشهـای آن،
سبکشناسی الیهای است .این رویکرد به بررسی عناصر زبانیای میپردازد که یک مـتن را بـه
یک اثر ادبی تبدی میکنند .به دیگـر سـخن ،موضـوع ایـن رویکـرد ،بررسـی سـبکشناسـانة
برجستگیهای اثر ادبی است .سبکشناسی الیهای برای تحلی ادبی ،متن را به پنال الیة آوایـی،
واژگانی ،نحوی ،بالغی و ایدئولوژیک تقسیم میکند ،سپس شاخصههای برجسته و ویژگیهای
مثثر در پیدایی سبک فردی در هر یک از الیههای یادشـده را بررسـی مـیکنـد و در هـر الیـه
امکان کاربرد روشهای مناسب را فراهم میسازد (مقیاسی و دیگران . 42 :1393 ،ازجمله الیـههـای
مهم در فصاحت و شیوایی متن ،آواها و واژههای به کار گرفتهشده در آن اسـت کـه چگـونگی
استفاده از آواها و واژهها ،میزان ادبی بودن آن را مـیرسـاند (یوسـفی آملـی و دیگـران. 66 :1396 ،
بدون شک ،آوا مهمترین بخش ساختاری یک متن ادبی و نیز گام نخست برای تحلیـ آن اثـر
ادبی است؛ زیـرا صـوت و آوا کوچـکتـرین واحـد زبـانی اسـت و آهنـم و موسـیقی جـزء
جداییناپذیر و اثرگذار در نیایش به شمار میآید.
یکی از مباحثی که جای خالی آن در قلمرو ادبیات دینی بهویژه ادبیـات شـیعی بـهوضـو
احساس میشود ،تحقیق و پژوهش دربـاره جنبـههـای ذوقـی ،ادبـی و بالغـی ادعیـه و اذکـار
معصومان (ع است چراکه زبان ادبی به عنوان ابزار انتقال معارف ـ نه هدف ـ از اهمیت باالیی
در نگرش اسالمی به ادبیـات برخـوردار اسـت (توانـا . 15 :1394 ،هـر یـک از ائمـة اطهـار (ع
برحسب شرایط زمان و مقتضای دوران حیات خود ،رسـالت امامـت و رهبـری خـود را پـیش
بردند و هرگز شرایط زمانه مانع ایشان از ایفای نقش پیشبرد اسـالم نگردیـد

(ابراهیمـی شـهرآباد،

 . 3 :1389برای امام صادق (ع هم شرایط و اوضاعی پدید آمد که یکی از بهتـرین راههـا بـرای
ایفای رسالت ،برگزیدن زبان و سال دعا بود .آن امام همام (ع  ،با زبان دعا به فرهنـمسـازی
در حوزه تعلیم و تربیت ،تبلی و ستیز سیاسی پرداخت و فرهنم دعای شیعی را کـه بـهوسـیلة
جد بزرگوارشان حضرت امام سجاد (ع نهادینه شده بود ،ادامه داد و میراث گـرانبهـایی را در
باب رابطة انسان و خدا برای بشر به ودیعه نهاد.

124

الیههای آوایی و ایدئولوژی و تأثیر داللتی آنها بر صحیفه صادقیه

محمدیان ،فسنقری و خرمی

مجموعهای از ادعیه امام صادق (ع در مناسـبتهـای مختلـو ،در کتـابی بـا عنـوان الصح يفة الصحدق ية
بهوسیلة استاد شیخ باقر شریو القَرَشی ،پژوهشگر ،مورخ و نویسندة بزرگ عـراق و جهـان تشـیع و از
شاگردان آیتاهلل خویی و آیتاهلل مرعشی نجفـی (رحمهمـا اهلل گـردآوری شـده و حضـرت آیـتاهلل
عبداألعلی سبزواری صاحب تفسیر  14جلدی مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،بر آن تقریظ نوشتهاند.
گردآورندة ادعیة امام صادق (ع در این کتاب ،آنها را به ده قسمت تقسیم نمودهاسـت .در
شروع کتاب و پیش از فص اول ،احادیثی از امام در باب دعا آمدهاست .در ادامه ،فص اول به
ذکر ادعیة ایشان در سپیدهدمان و شامگاهان ،فصـ دوم بـه ذکـر ادعیـه بـرای حفـظ در برابـر
حوادث و خطرات ،فص سوم به ادعیة روزهای مبارکی همچون روز جمعـه ،روز مباهلـه و،...
فص چهارم به ادعیة ماه مبارک رمضان ،فص پنجم به ادعیة حال ،همچون دعا به هنگام راهـی
سفر شدن ،واردشدن به مسجدالحرام ،طوافکردن ،روز عرفه و ،...فص ششم به ادعیـه هنگـام
وضو و نماز خواندن ایشان ،فص هفتم به ادعیة حضرت بـرای پیـامبر و اهـ بیـت و پیـروان
ایشان ،فص هشتم به ادعیه امام به هنگام تالوت قرآن و نیز ادعیه جامع ایشان همچـون دعـای
جامع برای خضوع و خشوع در برابر خدا ،امور دنیا و آخرت و ،...فص هشـتم بـه مناجـات و
ادعیه قصار حضرت همچون دعا در باب حمد خـدای سـبحان ،توحیـد ،طلـب رزق و روزی،
طلب مغفرت ،هنگام واردشدن مصیبت و ...و فص دهم به ذکـر ادعیـة آبـا و اجـداد حضـرت
اختصاص یافته که بهوسیلة خود امام صادق (ع روایت شدهاست.
سخنان آن حضرت سطح بـاالیی از فصـاحت و بالغـت دارد؛ بنـابراین شایسـتة تحلیـ و
بررسی است .امام (ع با استفاده از فنون بالغی ،مفاهیم اخالقی ،عبادی و اجتماعی مـورد نظـر
خویش را در قالب دعا با بهترین الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان نمودهاند .استفاده از تشـبیه،
استعاره ،مجاز ،تکرار ،سجع و ...آنچنان مخاطب را شیفته و مجذوب میکند تـا بهـرهای از آن
دریای بیکران نصیب او گردد .امام صادق (ع بهگونهای هنرمندانه از صنایع ادبی بهره میجوید
تا خیال و احساس شنونده را برانگیزد.
با توجه به ارتباط مستقیم دعا با ایدئولوژی انسان ،بررسی سبکشناسی آن در الیة آوایـی و
تأثیر ایدئولوژی امام صادق (ع در گزینش واجها و واژههای آن ،باعث بهتر شناسـاندن مفهـوم
و مقصود حضرت میگردد .در حقیقت موسیقی و آوای موجـود در صـحیفه صـادقیه ،نـهتنهـا
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جدای از معنای آن نیست بلکه با غرض و هدف هر دعا و متناسب با معنای آن است .زیرا هـر
حالتی از حالتهای حضرت امام صـادق (ع در صـحیفه ،آهنگـی خـاص داشـته و همسـاز و
هماهنم با عاطفه و اندیشه حضرت است .الفاظ و واژههای موجود در صحیفه صـادقیه چنـان
آهنم و موسیقیای دارند که اجزای کالم را با هماهنگی خاصی کنار هـم قـرار مـیدهنـد؛ بـه
گونهای که این اجزا هرگز از یکدیگر متواری و متنافر نیستند.
این مقاله در پی پاسخگویی به پرسشهای ذی است:
 ادعیه صحیفه صادقیه چه ویژگیهای سبکی برجستهای در سطح آوایی دارد؟
 غرض و هدف اصلی این برجستگیهای آوایی در صحیفه صادقیه چیست؟
در این پژوهش تالش بر آن است تا با رویکرد سبکشناسی الیهای و بـا اسـتفاده از روش
توصیو و تحلی زبانی ـ محتوایی ،برجستهترین ویژگیهای سـبکی صـحیفه صـادقیه بررسـی
شود .بنابراین در سطح آوایی ویژگیهایی مانند تکرار حروف ،واژه و جمله ،جنـاس ،سـجع و
تأثیر آن بر موسیقی کالم و همچنین آرایههای بدیعیای که در آفرینش موسـیقی درونـی مـثثر
است و بر زیبایی متن افزوده و بر مخاطب تأثیر میگذارد ،بررسی و تحلی میشود .واکاوی و
بررسی الیههای آوایی و ایدئولوژیکی موجود در صحیفه ،سبب شناخت زیباییهای آن میشود
تا درک و دریافت عمیقتر و دقیقتری از مفاهیم و مضامین آن فراهم آید.

 .2پیشینة پژوهش
پـژوهشهـای بسـیاری دربــارة امـام صـادق (ع  ،زنـدگی و علــوم ایشـان انجـام گرفتـه ولــی
پژوهشهایی با محوریت ادبیات کالم امام بسیار اندک است و غالب آنها به صورت ضمنی به
این موضوع پرداختهاند که عبارتاند از:
کتاب جلوههایی از عناصر ادبی در کالم امام صادق (ع نوشته فاطمه توانا و بـا مقدمـه دکتـر
خلی پروینی که چاپ نخست آن در سال  1394بهوسیلة انتشارات بنیاد پژوهشهـای اسـالمی
به چاپ رسیدهاست .این کتاب حاص کار پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان «جایگاه
ادبیات در آثار امام صادق (علیهالسالم » و با راهنمـایی دکتـر خلیـ پروینـی و مشـاورة دکتـر
عیسی متقیزاده است که در سال  1390در دانشگاه تربیت مدرس دفـاع شـدهاسـت .همچنـین
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مقاله مستخرج از این پایاننامه نیز با عنوان «جایگاه ادبیات در آثار امام صادق (علیهالسالم » در
شماره  ،3سال اول ،تابستان  1391مجله پژوهشهای نقد و ترجمه عربی به چاپ رسیدهاست.
مبنای کار در این مقاله ،پایاننامه و کتاب ،بر اساس عناصر چهارگانه ادبی شام عنصـر خیـال،
اندیشه ،عاطفه و اسلوب است و به شک گستردهتری جلوههـای ادبـی کـالم امـام صـادق (ع
بهویژه توصیههای آن امام (ع را دنبال میکند .شاهد مثالهای این پژوهشها برگرفته از کتـاب
مسند االمام الصادق (ع اثر عزیز اهلل عطاردی است؛ بنابراین ازآنجاییکه نویسنده تنهـا بـه ذکـر
توصیههای حضرت و آنهم بـر اسـاس احادیـث مـذکور در کتـاب مسـند االمـام الصـادق (ع

پرداختهاست ،با موضوع این پژوهش که در حقیقت ،بررسی الیة آوایی و ایـدئولوژی صـحیفه
صادقیه است ،همپوشانی ندارد.
کتاب أشعة من بالغة اإلمدم الصدقق (ع) خطب ،رسحدل  ،محواظ نوشـتة الشـیخ عبدالرسـول
واعظی است .در این کتاب هرگز کار تطبیقی صورت نگرفته و نویسنده نیز تنها بـه ذکـر کـالم
امام (ع آن هم بدون ذکر منابع پرداختهاست.
کتاب تدريخ األقب العربي في ضوء المنهج اإلسالمي نوشته دکتر محمود بستانی است که بـه
بررسی ادبی کالم امام صادق (ع میپردازد .در این کتـاب ،فصـلی بـا عنـوان «ادب الصاددين»
وجود دارد که در آن به ادبیات کالم امام (ع و تعاریو ایشان از بالغت و فصاحت پرداختـه و
تنها یکی از توصیههای حضرت به همراه تعدادی از احادیث امام ،تحلی ادبی شدهاست.
مقالة «اهمیت شعر و ادب از منظر امام صادق (ع » نوشتة دکتـر رقیـه رسـتمپـور و فاطمـه
کیادربندسری است که شـمارة دوم ،اسـفند  1389مجلـة لسـان مبـین بـه چـاپ رسـیدهاسـت.
نویسندگان در این مقاله به مباحث نظری در حوزة ادبیات امام صادق (ع پرداختـه و بـه ذکـر
نمونههایی بسنده کردهاند .در این مقاله ،آثار امام ازجمله ادعیه ،توصـیههـا و منـاررات از نظـر
ساختار و محتوا بررسی و برجستهترین اندیشههای ادبی حضرت ،بیان شدهاست؛ ولی هرگز از
منظر سبکشناسی الیهای به بررسی الیة آوایی و ایدئولوژیک ادعیه امام نپرداختهاست.

کریم کارم (1434ه .ق در پایاننامهای با عنوان الصح يفة الصحدق ية لامحدم جعفحر بحن م مح
الصحدقق ظييححل السححالم (148ه ح .ق) قراسححة فححد الح الصين الصحوتية ي الصححرفية بــه بررســی داللــت
صوتی برخی حروف ،داللت فع ها و مصدرهایشان و داللت اسم پرداختهاست.
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غلیم الجوزانیّ در پایاننامة خـود بـا عنـوان الصقييح فحي الصح يفة الصحدق ية بحـث تقییـد در
صحیفه صادقیه را مطر کرده که موضوع مشترک علم معانی و نحو است و در سـبکشناسـی
الیة نحوی جای دارد.
همانطور که مشاهده شد هیچکدام از پژوهشها سبکشناسی صـحیفه صـادقیه را بررسـی
نکردهاند؛ تنها کریم کارم به بررسی داللت اصوات در صـحیفه صـادقیه پرداختـه کـه در آن از
تأثیر اصوات بر موسیقی کالم و جایگاه آن در پیدایش سبک ،از دیگر عناصر سبکساز ازجمله
تکرار واژه و جمله ،از عوام ایجاد موسیقی فکری ازجمله تضاد و مراعات نظیر ،از تأثیر آوا و
موسیقی بر القای معانی و تأثیر ایدئولوژی بر گزینش حـروف ،الفـاظ ،عبـارات و جمـالت در
نظام آوایی صحیفه صادقیه سخن به میان نیامدهاست؛ با این تفاسیر ،رویکرد ایـن پایـاننامـه بـا
موضوع جدید سبکشناسی کامالً متفاوت است.

 .3سبکشناسی الیهای
سبکشناسی الیهای با رویکرد تحلی ادبی ،متن را به پنال الیة آوایی ،واژگانی ،نحوی ،بالغی و
ایدئولوژیک تقسیم میکند و به بررسی شاخصههای برجسـته و ویژگـیهـای مـثثر در پیـدایی
سبک فردی در هر یک از الیههای مذکور میپردازد .در ایـن روش ارتبـاط و پیونـد عناصـر و
مشخصههای راهری متن با محتوا و مضمون کالم بهآسـانی قابـ تشـخیص و بررسـی اسـت؛
چراکه وحدت و انسجام یک متن ادبی در سایه پیوستگی و درهمتنیدگی سطو مختلو زبانی
شک میگیرد و ارزیابی جداگانة هر یک از این سطو از رهگذر جداسـازی عناصـر سـازندة
کالم و تعیین نقش اثرگذار آنها در پیکرة یک اثر مستق به وجـود مـیآیـد کـه درنهایـت بـه
تحلی روشمند سبک یک متن ادبی منجر میشود .در حقیقت سـبکشناسـی الیـهای بـر پایـه
سبکشناسی گفتمان استوار است که «عبارت اسـت از کـاربرد روشهـای تحلیـ گفتمـان در
بررسی متنهای ادبی .بنابراین فایده رویکرد تحلی گفتمان این است که سـبکشـناس را قـادر
میسازد تا زبان را در قلمرویی فراتر ازجمله بررسی کند» (فتوحی. 152 :1391 ،
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 .3-1الیة آوایی و ایدئولوژیک
سبکشناسی آوایی به تحلی و ارزیابی واحدهای آوایی در یـک بافـت زبـانی مـیپـردازد و از
رهگذر کارکرد ،هر یک از عناصر آوایی زبان در موقعیتهای مختلو زبانی ازجمله متون ادبی
به تأثیرات زیباییشناسانة آواها و ایجاد نظامهای صوتی در ساخت آرایههـای لفظـی و بـدیعی
ماند سجع ،جناس ،واجآرایی و یا وزن و موسیقی سخن اشاره دارد .عملکرد سطح آوایی بیشتر
بر برونة زبان استوار است و هرچند که گاه در محتوا و فحوای اصلی کالم نیز دخالت دارد ،اما
بیشتر شام آن دسته از عناصر آوایی زبان است که نهایتـاً منجـر بـه پیـدایی نظـم و تـوازن در
ساختار کالم میگردد .عناصری چون وزن و قافیه (در شعر و سـایر صـنعتهـای علـم بـدیع
مانند سجع و جناس و ...در این سطح از زبان نقش عمـدهای دارنـد .بـهطـورکلی «احساسـات
درونی خالق اثر ،علت بهـرهگیـری وی از اصـوات و الفـاری خـاص بـرای خلـق موسـیقی و
اثرگذاری هر چه بیشتر متن خود بر خوانندهاست» (رفیق2003 ،م . 4 :به عبـارتی دیگـر مـیتـوان
الیة آوایی یا موسیقایی را یکی از دالی ایجاد اختالف در سبک آثار دانست که زیبایی یک اثـر
نیز از آن متأثر است .بررسی آوایی یک متن ادبی ،به سه شک صورت میپذیرد :بررسی خـود
آواها ،بررسی ایقاع و موسیقی و تأثیر زیباییشناسیک آن در متن و بررسی رابطه بین صـوت و
معنی (محمود خلی . 153 :2011 ،
اما ایدئولوژی در حقیقت نظامی از باورها و عقاید است که بیانگر نگرش و زاویه دید یـک
گروه اجتماعی نسبت به مسائ مختلو بوده و در متون به صورت آشکار و صریح و یـا نهفتـه
و ضمنی بازتاب مییابد .متونی که در آنها عناصر ایدئولوژیک بـه صـورت صـریح و مسـتقیم
عرضه شده ،در شمار متنهای گفتمانی جای میگیرند .در این نـوع از متـون ،واژگـان زبـان و
ساختارهای نحوی و ادبی کالم ،بازگوکننده ایدئولوژی آشکار گوینده و یا نویسنده خود اسـت.
در کالم ادبی ،واژهها ماهیت قراردادی خود را فرومیگذارنـد و مسـتق از بافـت ایـدئولوژیک
عم میکنند؛ اما نویسندة ایدئولوژیک ،نشانه را بهمنزلـة عناصـر هویـتبخـش گـروه بـه کـار
میگیرد .بنابراین محتوای نشانه و شاخص ارزشی آن در متن ایدئولوژیک ،پیونـد اسـتواری بـا
گفتمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجتماعی کالم دارد (فتوحی. 356 :1391 ،
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 .4موسیقی درونی در صحیفه صادقیه
همانطور که اشاره شد موسیقی درونی متن بهوسیله آرایههای بدیع لفظی از قبی انواع سجع و
انواع جناس و انواع تکرار به وجود میآید .مهمترین مواردی که در سـبک موسـیقایی صـحیفه
صادقیه بروز و رهور بیشتری دارند ،عبارتاند از:

 .4-1تکرار
تکرار عبارت است از اینکه گوینده سخن ،لفظی را بیاورد سپس عین همان را بیـان کنـد ،چـه
لفظ دوم متفق المعنی با لفظ اول باشد و چه متفاوت با آن؛ یا معنایی را بیـاورد و سـپس آن را
اعاده نماید (حسینی . 495 :1428 ،در بررسی موسیقی درونی ،آرایة تکرار از نقـش بسـیار مهمـی
برخوردار است و سایر آرایههای این حوزه ،زیرمجموعهای از آرایة تکرار محسوب مـیشـوند.
تکرار در زبان ادبی میتواند دارای دو وجه مهم و اساسی باشد؛ وجه نخست محور موسـیقایی
آن است که سبب افزایش موسیقی و آهنم کالم میشود ،و این از طریق هماهنگی و تکرار در
سطو مختلو حروف و واژهها و ...حاص میشود .وجه دوم محور بالغـی آن اسـت کـه در
این محور ،تکرار میتواند در انتقـال مقصـود و منظـور نویسـنده ،و همچنـین القـای عاطفـه و
احساسی خاص تأثیرگذار باشد .مسلماً آن نوع تکراری ارزشمند است که افـزون بـر صـوت و
نغمه ،دربردارندة پیام ضمنی و ثانوی نیز باشد؛ یعنی در هر دو محـور موسـیقایی و بالغـی در
خدمت انتقال پیام گوینده باشد (اتحادی و دیگران. 41 :1393 ،
ازجمله پدیدههای سبکشناسی برجسته و مهم در ادعیة صـحیفه صـادقیه ،اسـلوب تکـرار
است که نقش اساسی در ادعیه امام صادق (ع دارد .حضرت در مواضع گونـاگونی از اسـلوب
تکرار با توجه به اغراض مطلوب خود استفاده نمودهاند و این اسلوب باعث خلق موسیقی زیبا
و دلنشینی در ادعیه صحیفه صادقیه گردیدهاست.

تکرار حرف
تکرار حرف بدان معناست که یک حرف در چندین واژه تکرار شود خواه در ابتدای واژه باشد
خواه در وسط و خواه در پایان آن .این امر باعث ارتباط بیشـتر بـین لفـظ و معنـا مـیگـردد و
بیشک انسجام برخی از حروف و تکرار آن در داخـ مـتن ادبـی باعـث جلـبتوجـه بیشـتر
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خواننده میگردد .ازآنجاییکه هر حرف دارای صوت مخصوص به خود بوده که درجـه و نـوع
آهنم آن ،به مخرج ادای آن در دستگاه صوتی بازمیگـردد ،دانشـمندان دسـتگاه صـوتی را بـه
تارهایی تشبیه میکنند که زبان بر آن مینوازد و از هر تار ،صوت خاصی برمیخیزد .دراینبین،
گوش از یک صوت نجوا ،از دیگری فریاد و از یکی نرمی و از دیگری سختی و شـدت مـیشـنود.
در این فرایند ،عق شنیدهها را تفسیر میکند و رو آنها را میپذیرد (علی سید. 14 :1987 ،
نقش اساسی و مهم پدیده تکرار در آفرینش زیبایی آوایی و موسـیقی شـگفتآور صـحیفه
صادقیه غیرقاب انکار اسـت؛ امـام صـادق (ع بـا بهـرهگیـری از تکـرار حـروف و اصـوات در
بهتصویرکشیدن معانی ،بر ویژگیهای صوتی حروف تکیه میکنند و حـروف نیـز بـا خاصـیت
موسیقایی خاص خود ،در بیان معنای مقصود ،به کار گرفته میشوند.
در اینجا به بررسی تکرار حرف میم در فرازی از دعـای امـام صـادق (ع مـیپـردازیم کـه
حضرت در آن ،از خداوند طلب زدودن غم و اندوه از ایشان نموده و میفرماید:

ِ
ٍ ٍِ ِ ٍ
ٍ
«وَأذْه ْ
ب عَ يَّن ُكلي غَمٍّ وَهَمٍّ ،وَحُ ْزن وَمَكرْوه ،وَبَلية وَِمْنَةَ ،

م ٍاة» (شریو القَرَشـی46 :2011 ،؛
ومُِل ي

المجلسی ،1403 ،ج . 180 :83
میم از حروف شفوی و از حروف مجهور است و خلی بـن احمـد حـرف مـیم را مطبقـه
مینامد ،زیرا دو لب به هنگام تلفظ این حرف بر روی هم بسته میشود

(ابن منظـور ،1430 ،ج :24

 . 236در تولید «میم» ابتدا هوا از حنجره مـیگـذرد و تارهـای صـوتی را مــرتعش مــیکنـد،
هنگامی که هوا از مجرای خود به دهان رسید ،نرمکام پایین میآید و مجرای دهـان را مـیبندد.
هـوا وارد فضای بینی میشود و در موقع خروج هوا از فضای بینی ،لبها کامالً بستهاند

(أنـیس،

بیتا . 44 :حرف میم از نظر دانشمندان علم آواشناسی معاصـر ،از حـروف شـفوی اسـت

(بشـر،

 89 :1971و این حروف متضمن معنای غم و اندوه است (مفتا  . 62 :1982 ،حرف میم نـه مرتبـه
در این فراز از نیایش امام صادق (ع به کار گرفته شده و این تکرار ،عالوه بر ایجـاد موسـیقی
دلنشین و زیبایی در دعا ،بیانگر معنایی است که از مضمون دعا برآمده و با معنای مـورد نظـر
امام نیز همخوانی دارد و در حقیقت موسیقی بهوجودآمده از تکرار حرف میم ،مخاطـب را بـه
فضای دعا و حالتی از غم و اندوه که بر ایشان وارد شده ،منتق میکند.
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تکرار واژه
ابن اثیر معتقد است که هدف مهم از تکرار در سخن ،تأکید مطلب و توجـه بـه آن اسـت

(إبـن

األثیر ،بیتا ،ج . 158 :2زمانی که یک واژه در اثری ادبی تکرار میشود ،مخاطب متوجه اهمیـت آن
در ذهن نویسنده و خالق اثر میگردد .این بدان معناست که تکرار واژههـای مشخصـی در اثـر
ادبی ،بدون شک به فهم متن و کشو نشانههای اصلی موجود در آن کمک مینمایـد .بنـابراین
تکرار بیهدف و بیهوده در اثر ادبی به وجود نمیآید و خلق آن از طریق انسـجام بـین زبـان و
روان صورت میگیرد و این تکرار میتواند نقـش سـازنده و مهمـی در شـکوفایی مـتن و اثـر
داشته باشد.
در صحیفه صادقیه تکرار واژهها نقش برجستهای در بیان انفعاالت و احساسات امام صـادق
(ع دارد و این اسلوب ،به زیبایی صوتی صحیفه صادقیه نیز افزودهاست که در اینجـا بـه ذکـر
چند نمونه میپردازیم:
حضرت امام صادق (ع در فرازی از دعای خود در صبحگاهان و شامگاهان میفرمایند:

ب ُك الي ماَاعْ أحَبيا َ،
«اللّهُامي ،صاَالل عل ای ُِمَ يم ا ٍ وَ ِآل ُِمَ يم ا ٍ  ،وَامْاانُعْ عَل ا ي ...،وَ ْارُزيْااَّن حُبيا َ ،وَحُا ي
ب ُكلي عَمٍَل يقَلربَُّن إىل حُبل َ» (شریو القَرَشی48 :2011 ،؛ المجلسی ،1403 ،ج . 182 :83
وَحُ ي

در این عبارت آنچه توجه خواننده و شنونده را به خود جلـب مـیکنـد ،تکـرار واژة «حـب» و
مشتقات آن است ( 4مرتبه مصدر و یک مرتبه فع ماضی آن تکرارشـدهاسـت و ایـن تکـرار
ضمن کمک به ساختار اثر و محوریت مفهوم دعا ،فضای موسیقایی زیبایی بـرای القـای هرچـه
بهتر مفهوم مورد نظر حضرت مهیّا ساخته و ارتباط معنایی و ارتباط آوایی را تقویت کردهاست.
به عبارتی دیگر ،تکرار واژه «حبّ» ،با فضـای کلـی مـتن و حالـت احساسـی موجـود در مـتن
هماهنم است .واژه «حبّ» در اینجا به ذات اقدس «اهلل» اختصاص پیدا کردهاست .عشق انسان
به خدا به خاطر این است که او منبع و سرچشمه اصلى هر نوع کمال است .از امام صـادق (ع
نق شده که فرمودنـد« :ماد احاب ام ماع عصاده»( :کسـى کـه گنـاه مـیکنـد ،خـدا را دوسـت
نمىدارد  .بهکاربردن این واژه متناسب با شرایطی است کـه ایـن دعـا در آن جـاری مـیشـود؛
چراکه نفس آدمی در صبحگاهان انسان را به کارهای خوب و پسندیده و بخشش وامـیدارد و
چهبسا ذهن انسان در این زمان از روز ،از زندگی روزمره و مشکالت آن فارغ باشد.
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حضرت امام صادق (ع در دعای شب اول ماه مبارک رمضان این دعا را زمزمه مینمودند:

«يد مَعْ عَفَد عَ لاَّن ...عَ ْفاََ َ  ،عَ ْفاََ َ  ،عَ ْفاََ َ  ،ياد َكا ِر ُ ،إهلا وَعَََْْاَّن َاَلَامْ أَتِيعا  ...عَ ْفاََ َ ،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
عَ ْفااََ َ  .اللّهُامي إَ أََْ ا َلُ َ ال يراحَاةَ عنْا َ ا ا َْاَ  ،وَالعَْفااََ عنْا َ ا اَادب ،عَْاُامَ ال ا ي ِْبُ مااعْ
ِ
ِ ِِ
ِ
غفرِة ،عَ ْفَ َ  ،عَ ْفَ َ » (شریو
َ
عَبْ َ َ ،اَلْيَحْ ُ ِع العَْفَُ معْ عنْ َ  ،يد أ َْهلَ الَي ْقََى وَيَد أ َْهلَ ا َ َ َ
القَرَشی142 :2011 ،؛ المجلسی 65 :1423 ،و الکفعمی 192 :1418 ،و الطوسی ،1411 ،ج. 2 :851

در این دعا ،نه مرتبه واژة «العَفو» که مصدر است و یک بار فع ماضی و یک بار فع امر ایـن
مصدر ذکـر شـدهاسـت .ابـوالهالل عسـکری در کتـاب الفحريق اليوويحة در تعریـو واژه «عفـو»
مینویسد« :عفو عبارت است از ترک عقاب بر گناهان» (العسکری . 363 :1997 ،عالمـه طباطبـایی
چنین مینویسد« :کلمه «عفو» به معناى محو اثر است ،عفو خدا؛ عبارت است از محو و از بـین
بردن اثر گناه از بندگان که همان عقابى است که براى هر گناهى معین فرموده ،به عبارت دیگر:
بنده به جهت گناه استحقاق کیفر دارد ،ولـی خـدا از گنـاه بنـده صـرفنظـر کـرده و او را بـه
استحقاق گناه ،کیفر نمیکند (طباطبایی ،ج . 686 :1380 ،2تکرار پیاپی واژه «العفو» و همنشـینی آن
با فع ماضی و امر خود ،عالوه بر اینکـه موجـب ایجـاد نـوعی موسـیقی درونـی و پدیـداری
موسیقی زیبایی در کالم شده ،باعث جلبتوجه شنوندگان بـه ایـن واژه نیـز گردیـدهاسـت .بـا
توجه به اینکه این دعا ،مربوط به شب اول و آغازین ماه رمضان ماه آمرزش ،توبـه و بازگشـت

است و با توجه به این حدیث زیبای امام صادق (ع در فضیلت ماه رمضانَ « :م ْاع َمْ ياُ ْغ َفار لَاِفُ ِ
ْ
ه َاه َ َعَرَاةَ» (المجلسی :1403 ،ج( . 342 :93کسی
ضد َن َمْ ياُ ْغ َف ْر لَِفُ إِ َىل ِمثْلِ ِِف ِم ْاع يَدبِ ٍال إِي أَ ْن يَ ْ
َش ْه ِر َرَم َ
که در ماه رمضان بخشیده نشود ،تا سال آینده بخشیده نمیشود ،مگر اینکه (روز عرفه را درک
کند اهمیت این تکرار در ابراز واژه «العفو» و نقش آن در این فراز از دعا بیشتر بروز مییابـد؛
زیرا تکرار واژه با فضای کلی متن و حالت احساسـی موجـود در مـتن ،هماهنـم اسـت و آن
توبهکردن به درگاه خداوند و طلب بخشش از خالق هستی در ماه مبارک رمضان است.

تکرار عبارت
تکرار واژه در متن و تکرار جمله در اسلوب کالم ،تأثیر بسیاری در جنبـه موسـیقایی آن دارد و
به همین دلی  ،ارزش موسیقایی این نوع از تکرار ،بهمراتب بیشتر از تکرار یک حرف در کلمـه
133

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره  ،48پاییز 1397

یا کالم است (السید . 80 :1978 ،به عبارتی دیگر تکرار یک عبارت یا جمله در کـالم ،عـالوه بـر
نقش موسیقاییای که ایفا کرده و آوای خوشی که تولید نمـوده ،نشـان از اهمیـت مضـمون آن
جمله در نزد گوینده سخن نیز دارد.
این نوع از تکرار بسیار در صحیفه صادقیه مشاهده میگردد که در اینجا به ذکر چند نمونـه
بسنده میشود :با نگاهی اجمالی به ادعیه امام صـادق (ع در صـحیفه صـادقیه بـه تکـرار ذکـر

شریو «اللّه يم ،ص يل علای ُِمَ يما ٍ و ِ
آل ُِمَ يما ٍ » در آغـاز و پایـان فقـرات بسـیاری از ادعیـه ایشـان
ُ َ
َ
برمیخوریم .در حدیثی از ایشان روایت شدهاست:

«مااع ندِاَاَ لاَاِف ِإلاَای اليلاِاِف عايز و الي حد ااة اَلْيبا َأْ ِبدلصيا ِ
اعة عَلَاای ُِمَ يما ٍ وَ ِآلاِاِف ُي ي ْا َُل حَد ََاَاِفُ ُي
َ َ َ َ َ ْ
َْ ْ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يْاَمُ ِبدلصيا َاعة عَلَاای ُِمَ يم ا وَ آل ُِمَ يم ا ََاِو ين اليلااِفَ عَايز وَ َالي أَناارَُ مااعْ أَ ْن ي ْقباَالَ الَياارَََ ِن وَ ي ا َعَ
ط ِإذَا ندَِ َِ الصيعةُ عَلَی ُِمَ يم ٍ وَ ِآل ُِمَ يم ٍ ُُتْجَبُ عَنِْفُ» (الحر العاملى ،ج. 95 :1409 ،7
الََََْ َ

همانطور که در حدیث مذکور آمده ،از نظر امام صادق (ع یکی از راههای اجابـت دعـا ،ذکـر
شریو صلوات در اول و آخر دعاست؛ بنـابراین حضـرت ،ایـن امـر را در بسـیاری از فقـرات

ص يال علاُم ُِمَ يما َ َو ِآل
دعاهای خود رعایت نموده و بیشتر ادعیه را با ذکر عبارت شریو «اللّ ُها يمَ ،
ُِمَ يما ٍ » آغاز نموده و خاتمه دادهاند .به عنوان مثال حضرت در یکی از فقرات دعاهای خـود بـه
هنگام صبحگاهان ،میفرمایند:

ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
«اللّهُامي ،صاَالل علای ُِمَ يما وَآل ُِمَ يما  ،وَامْاانُعْ عَلا ي ،وَأعَْا ْاَّن َكااد َ رَياَباَ مااعَ النيااد ِر ...وَ
ب
اَ ،يااد أ َْرحَاامَ ال ا يراِ نَ ،وَص ايلُم امُ علااُم ُِمَ يم ا ٍ وَ ِآل ُِمَ يم ا ٍ  ،آماان يااد رَ ي
تَا ْ مَ مااد عَ يجلا َ
العَد نَ» (شریو القَرَشی48 :2011 ،؛ المجلسی :1403 ،ج . 82 :84

میتوان چنین گفت که بدون شک آمیختهشدن بسیاری از فقرات ادعیه حضرت امام صادق (ع

ِ
اَ يَاد
صالََ َن َعلَاُم النيِ ل
با صلوات ،برگرفته آیه شریفه  56سوره مبارکة احـزاب «إ ين اللياِفَ َوَم َعِ َكََاِفُ يُ َ
ِ
يِ
ِ
يمد» (خدا و فرشتگانش بر پیـامبر درود مـىفرسـتند اى
يع َآمنَُا َ
صالََا َعلَْياِف َو ََال ُمَا تَ ْ ال َ
أَياَ َهد ال َ
کسانى که ایمان آوردهاید بر او درود فرستید و به فرمانش بهخوبی گـردن نهیـد و ایـن تکـرار
ذکر شریو صلوات خود نیز باعث خلق موسیقی و آهنم زیبایی در دعا شده که مایـه آرامـش
جان مخاطب میگردد.
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در دعایی دیگر ،حضرت از عبارت «ا َ ْم ُ م» چندین مرتبه ،استفاده نموده و میفرمایند:

«ا َمْ ُ ِللِِّف ال ي عََع َاَقَهَرَ ،وا َمْ ُ ِللِِّف ال ي مَلَ َ َاَقَ َرَ ،وا َمْ ُ ِللِِّف ال ي بَََعَ ََخَا َ َ،
وا َمْا ُ ِللاِّاِف الا ي ُْْيا ا ا ْاَتَُم ...وا َمْا ُ ِللاِّاِف الا ي تاَََاعَا َ ...وَا َمْا ُ ِللاِّاِف الا ي ذَيل ُكالَ
َ
شَا ٍْ ِلِع يزِتاِاِف ،وَا َمْا ُ ِللاِّاِف الا ي اَََْ ْالَمَ ُكالَ شَا ٍْ ِلقُ ْ رَِتاِاِف ،وَا َمْا ُ ِللاِّاِف الا ي َضَا َ ُكا َل
ٍِ
كَِِِف ،وا َمْ ُ ِللِِّف ال ي ياَْفعَل مد يَهَد  ،و ياَْفعَل مد يهَد غَ ْمهُ» (شریو القَرَشی،
ُ َ
شَ ْ لمَمْلَ َ َ
ُ ُ
ُ
ُ
 155 :2011ـ 154؛ المجلسی ،ج . 362 :1403 ،94

در این دعا ،خضوع و خشوع امام صادق (ع نسبت به خالق بزرگ هستی و نیز خوف و تـرس
و امید حضرت نسبت به خدای سبحان ،بهروشنی دیده میشود .ایشان دعای خود را با حمد و
سپاس خداوند سبحان آغاز میکنند ،زیرا معتقدند که انسان باید نخست حمد خدا را بـه جـای

آورد و سپس ستایش و دعا نماید و در حدیثی زیبا در این خصـوص مـیفرماینـدُ « :كال دعاد ٍ
َ َُ
ِ
يح ِميا ُ ُ ،ي الثاينَاد ُ» (الکلینــی :1407 ،ج . 377 :4در حــدیثی از
َ يَ ُكاَ ُن يَاْبالَاِفُ َُْتميا َا ُه َاَ أَبْاََا ُار؛ إِيَّنَاد الَ ْ
ِ
ایشان نق شدهاستُ « :شاكْر النا ِ ِ
ب
ادب الْ َم َحاد ِر َو َمَاد ُ ال َها ْك ِر يَا ْاَ ُل الير ُ ِال :ا َْ ْما ُ لِلي ِاِف َر ل
ُ ْ
لع َماة ا ْ َنَ ُ
ِ
ن» (الکلینی ،ج. 95 :1407 ،2
الْعدلَم َ
در این دعا ،آنچه توجه خواننده و شنونده را به خود جلب میکند ،تکرار نه مرتبـه عبـارت
«ا َ ْما ُ م» است .این موسیقی داخلی در تکرار عبارت «ا ما م» نغمههای موسـیقایی زیبـایی
را به دعا میافزاید و خودِ واژة حمد نیز عالوه بر بیان زیبایی از شکر در برابر پروردگار ،ارزش
آوایی بسیار زیادی را به متن میبخشد که گوشها به آن انس گرفته و دلها به سوی آن کشش
دارد .تکرار این عبارت مثید این مطلب است که حمد به صورت مطلق ،مخصوص خداست و
هیچکسی در این حمد و ستایش با خداوند سبحان شریک و سهیم نیست و به عبـارتی دیگـر؛
این تکرار ضمن کمک به ساختار اثر و محوریت مفهوم دعـا ،فضـای موسـیقایی زیبـایی بـرای
القای هرچه بهتر مفهوم مدنظر حضرت را فراهم نموده و ارتباط معنایی و آوایی موجود در این
دعا را تقویت نمودهاست.
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 .4-2سجع
سجع در لغت به معنای بانم و آوای کبوتر یا ناله شـتر اسـت (الفراهیـدی ،1409 ،ج 217 :3و در
اصال «توافق فواص سخن منثور در حـرف پایـانی یـا در وزن و یـا در هـردوی آنهاسـت»
(العلوی الیمنی ،1914 ،ج . 18 :3زمانی سجع زیبـا اسـت کـه واژههـای آن زیبـا و الفـارش نیـز در
خدمت معنا باشند و هر کدام بر معنایی غیر از معنای قرینه دیگر داللت کند و نیز بایـد روان و
بدو از تکلو باشد (الهاشمی ،1383 ،ج. 350 :2
سجع دارای انواعی است که عبارت است از :سجع متوازی ،سجع متوازن و سجع مطـرف.
کالم حضرت امام صادق (ع در صحیفه صادقیه کالمی مسجوع توأم با موسیقیهای دلنشـینی
است که احساسات انسان را تحریک کرده بهطوریکه آدمی با شور و شـوق خاصـی بـه راز و
نیاز با معبود خود میپردازد .سجع حضرت به دور از تکلو و تصنع اسـت .مـیتـوان صـحیفه
صادقیه را ازجمله آثار مسجوع غیرمتکلو دانست که موسـیقی اسـلوب و سـبک را بـه وجـود
آوردهاست .در ادعیه امام صادق (ع  ،موسیقی کـالم و سـبک محقـق گردیـده و قلـب و فکـر
مخاطب را از طریق سجع غیرمتکلو و از طریق انسجام و هماهنگی صوتی در بر گرفتهاسـت؛
امری که باعث ایجاد آهنگی دلنشین در جان مخاطب میشود.
حضرت امام صادق (ع به هنگام دفع شر و آسیب دشمن ،دعای زیر را زمزمه مینمودند:

ِِ
ِ ِ
ِ
َ ِبِاِف
«يد مَعْ إذَا اَََْعَ ْ ُ ِبِف أَعَدذََ ،وَإذَا اَََْجَرْ ُ ِبِف عنْ َ اَلْ يها َاِ أَ َادرََ ،وَإذَا اَْاََغَثْ ُ
ِ
ِ
َّن ،وإذَا اَََْنْصاَارْ ُ ِباِاِف علااُم ع اَ ُ لوي َِصاَارَ وأَغَاادنََّن» (شــریو القَرَشــی،
َ َ
عنْا َ اَلْنَََاِا ِاب ،أَغَاادنَ ِ َ
 63 :2011ـ 62؛ المجلسی ،1403 ،ج . 375 :91
اَََا َع ْ ُ بِِِف
ْ
أ ََعد َذَ
َ بِِِف
اَََاغَثْ ُ
ْ
أَ َغدنَ َِّن

اَََ َج ْر ُ بِِِف
ْ
أَ َ َدرَ
ص ْر ُ بِِِف
ْ
اَََاْن َ
صَرَ
َِ َ

سجع متوازی
سجع متوازی
سجع متوازی
سجع مطرف

همانطور که در این فراز از دعا آمده ،می بینیم کـه یکـی از عوامـ اصـلی و مهمـی کـه بـرای
جلبتوجه مخاطب و ترحم وی به کـار گرفتـه شـده ،همـان آهنـم موسـیقایی تأثیرگـذار در
گوشهاست تا جایی که جانها بدان تمای و رغبت دارنـد؛ زیـرا اصـ در سـجع ،اعتـدال در
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مقاطع و بخشهای سخن است .حضرت سه مرتبه از سجع متوازی و یک مرتبه سجع مطـرف
استفاده نموده و کلمات مسجوع خود را در پایان هر فقـره آوردهاسـت .عبـارتهـای مسـجوع
کوتاه است و این کوتاهی به اقتضای مقام و حال مخاطب است؛ زیرا حضرت ایـن دعـا را بـه
برای مخفیماندن از چشم دشمن میخواندند؛ بنابراین باید مقاطع آن ،کوتاه و مختصر میبود و
نه طوالنی .به دیگر سخن باید گفت که هماهنگی و انسـجام آوایـی در آخـر فقـرات مسـجوع
مشاهده میشود ،زیرا تکرار دو حرف یا بیشتر در پایان هر فقره مثید این مطلب است که همـة
این فقرات پشت سر هم و در یک چهارچوب کالمی واحدی است .همانطور که در مضـامین
فقرات فوقالذکر آمده ،حضرت پناه بردن بـه خداونـد سـبحان را تنهـا عامـ نجـات از دسـت
دشمنان و ...میداند .ایشان در دعای پس از نماز رهر خود میفرمودند:

ف ع لَّن ِِِبم ُنلي َكر ٍب ،وِفلس ل ِ
ٍ ِِ ِ
عَّن ِبمْ ُكلي هَمٍّ ،وََاَ لرجْ
ْ
«اللّهُمي ،صَلل علی ُِمَ يم وَآلِف ،وَا ْكه ْ َ ْ
ْ
عَ لَّن ِِِبمْ ُكلي غَمٍّ» (شَریو القَرَشی231 :2011 ،؛ المجلسی ،1403 ،ج . 71 :83
ِاَفلس
َه ّم

َالرج
َغ ّم

سجع متوازن

سجع متوازی

در این فراز از خطبه عالوه بر وجود سجع متـوازن و متـوازی ،انسـجام و همـاهنگی نحـوی و
آوایی موجود میان پارههای گفتاری بر اساس معنا و مفهوم کالم ،مشهود است .امام صـادق (ع
در استفاده از سجع به گونهای عم نمودهاند که هر واژة مسـجعی در کنـار واژههـای مسـجوع
دیگر ،نقش یک سمفونی را ایفا میکند و عالوه بر تنوعگرایی در موسیقایی فواص مسجوع ،با
ایجاد توازن نحوی بین واژگان ،ارتباط مضمون و مفهوم را به همراه موسـیقی تقویـت شـده و
باعث تأثیر بیشتر سخن در مخاطب و جذابیت بیشتر کالم میگردد.

 .4-3جناس
جناس پدیدهای آوایی است که در زبان ادبی ،ارزش موسیقایی دارد .میتوان گفت که در همـه
زبانها ،نوعی از جناس وجود دارد .جناس در زبانشناسی ،با عنـوان واژههـای هـمآوا بررسـی
میشود .از این دیدگاه ،واژههای همآوا ،ساخت یگانهای دارند ولـی معـانی آنهـا ،گونـاگون و
متفاوت است (ساغروانیان . 513 :1369 ،جناس که همان تشابه دو واژه در تلفظ و اخـتالف آن دو
در معناست ،به دو نوع تقسیم میشود:
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 1جناس تام :به جناسی گفته میشود که در آن دو لفظ هـمجـنس در چهـار چیـز بـا هـم
منسجم باشند :الو نوع حروف؛ ب تعداد حروف؛ ج شک حاص از حرکـات و سـکنات؛
د ترتیب حروف (السبکی 2 . 413-415 :1937 ،جناس ناقص :به جناسی گفته مـیشـود کـه دو
لفظ در یک یا بیش از یکی از موارد یادشـده بـا یکـدیگر اخـتالف داشـته باشـند و بایـد ایـن
اختالف بیشتر از یک حرف نباشد (همان. 398 :
همآوایی و موسیقی درونی در متن ،گاه زاییدة سجعها و جناسهاست که به نوبـة خـود در
آهنگین کردن متن اثرگذارند (شمیسا. 143 :1374 ،
امام صادق (ع با استفاده از جنـاس ،نـوعی سـبک موسـیقایی زیبـا و طنـینانـداز را ارائـه
میدهند که هر شنونده و مخاطبی را مجذوب خود میسازد .با توجه به جستوجـویی کـه در
صحیفه صادقیه انجام گرفت ،حضرت از جناس تام در ادعیـه اسـتفاده ننمـوده ولـی از جنـاس
ناقص بهوفور در ادعیه مختلو و در فرازهای گوناگونی ،بهره جستهاند کـه در اینجـا بـه ذکـر
چند نمونه پرداخته میشود:
در دعای اولین شب ماه مبارک رمضان ،بین واژههای « َ ا يَاداَ» و «عا يَاداَ» ،جناس وجود دارد.
امام (ع میفرمایند:

«إهل  :أَِْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ معْ حلْم َ تاُعْصَُمُ ََ ،....كعْ عَلَيْنَد بدلفَضْ ِال اَ يَاداَ ،وبَادََْم عا يَاداَ ،ياد ْأرحَامَ
ال يراِ ِ نَ» (شریو القَرَشی 121 :2011 ،و اللمجلسی. 66 :1423 ،

همانطور که قبالً بیان شد ،در این فراز ،بین واژههای « َ ا يَاداَ» و «عا يَاداَ» جنـاس نـاقص وجـود
دارد .اختالف این دو واژه در آوای دو حرف «جیم» و «عین» است که اولی بـا وسـط زبـان ادا
میشود و از حروف مجهور است و دومی حرف حلقی است و شدت بیشتری به هنگام تلفـظ
دارد .با توجه به اینکه حضرت بین ایـن دو نـوع حـرف ،همـاهنگی و ارتبـاط صـوتی برقـرار
نمودهاند ،این امر جناس را در این عبارت زیباتر جلوه داده و تأثیری شبیه نتهـای ملـودی بـر
شنونده یا خواننده میگذارد که باعث ایجاد لذت در آنان میگردد .از سویی دیگـر نیـز وجـود
مصوت بلند «آ» که باعث نوعی کشش صوتی شدهاست ،بر جنبـه موسـیقایی و خـوشآهنگـی
کالم مثثر واقع شدهاست .اگر در واژگان متجانس به معنای جمله دقت کنـیم ،درمـییـابیم کـه
امام با توجه به معانی متبادر به ذهنشان ،چگونه در انتخاب واژهها هنرنمایی میکنند.
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دربارة ارزش جناس ،شفیعی کدکنی میگوید:

«ارزش اصلی جناس در همجنسی حروف دو کلمه است که شعر را موسیقاییتر و نثـر
را منسجمتر و آهنگینتر می کنـد و تناسـب تکـرار اصـوات در ایجـاد ایـن انسـجام و
موسیقی بسیار مثثر است .جناس اگر در جای خـود بنشـیند ،ایـن موسـیقی را شـدت
میبخشد و آن کالم را در نظر شنونده متلذذ جلوه میدهد (شفیعی کدکنی. 36 :1386 ،
امام صادق (ع نیز در دعای جامع خود در باب خضوع و خشوع نسبت به خداوند میفرمایند:

ب وَمَد أَطَََْل أَمَل
«رَ ل
 ،1407ج . 574 :4

ِيصَِر أَ َل

باُعِْ أَمَلا »

(شریو القَرَشـی 269 :2011 ،و الکلینـی،

در این عبارت ،بین واژههای «أ ََملا » و «أَ َ لا » جناس ناقص وجـود دارد .حـرف «همـزه» و
«الم» در این دو واژه ،تکرار شده و به دلی اینکه این دو حرف نسبت به خودشان ،متمای بوده
و نیز به دلی تشابه صوتی زیبـایی کـه در عبـارت وجـود دارد ،موسـیقی دلنشـینی احسـاس
میشود که همین موسیقی با جلبتوجه شنونده به آن ،باعـث مـیشـود کـه منظـور و مقصـود
حضرت از ایراد این سخن تأمین شود که مقصـود همـان انتقـال معـانی بـه مخاطـب اسـت و
همچون تلنگری به شنونده محسوب میگردد که او را نسبت به کوتـاهی عمـر خـویش و دراز
بودن آرزوهایش هشدار دهد .درواقع امام صادق (ع با توجه به کوتاهی عمر ،عبارتهای خود
را نیز کوتاه آوردهاند.

امام (ع در ادامة همین دعا ،مـیفرماینـد« :وأ ِ ِ
ِ ِِ
َُ
ي الَ ْه َال بادلع ْلمَ ،والََفاد َ
َعاَذُ با َ م ْاع أَ ْن أَ ْشا َ َ
بِاد ِْل ِم» (شریو القَرَشی 270 :2011 ،و الکلینـی ،1407 ،ج  . 592 :2در ایـن عبـارت ،دو لفـظ متجـانس

«علم» و «حلم» ذکر شده و ازآنجاکه این دو حرف دارای حروف حلقی «ع» و « » هسـتند و از
وسط حلق و با یک مخرج ادا میشوند ،موسیقی زیبایی به این عبارت داده کـه ذکـر جنـاس را
در اینجا بیشازپیش زیباتر مینماید و همچنین در این جمالت ،الفاظ متجانس به دلی تناسـب
چیدمانشان ،گوشنوازند و بر جان و دل مینشینند و این حسن افاده معنا در جمالتی اینچنین
کوتاه ،جناس را هر چه بیشتر زیباتر جلوهگر میسازد و به دیگـر سـخن ،معنـای زیبـایی را در
درون خود پنهان دارد و آن عشق و عالقه حضرت به علم و دانش است .زیرا امـام صـادق (ع

در حدیثی در باب منزلت و جایگاه علم و علماندوزی میفرمایند« :لَاَ َعلِام النّاد ماد َای طَلَ ِ
اب
َ ُ
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العِل ِم لَََلَبَهُ ولَاَ بِ َ اف ِ ا َه ِاو و َ ِ
ج ِاو»؛ (اگر مردم میدانستند که علم چه فوایدى دارد،
اَل اللَ َ
ُ
هرآینه در جستوجوى آن برمیآمدنـد ،گرچـه در راه آن خـون بریزنـد و در ژرفـاى دریاهـا
فروروند (إبن أبی جمهور ،1405 ،ج. 61 :4
امام صادق (ع در دعای خود به هنگام طلوع خورشید میفرمودند:

«اللّهُمي ،صَلي علی ُِمَ يم ٍ وَ ِآل ُِمَ يم ٍ  ،وَامْنُعْ عَل ي ،وَأعْ َِ َّْن َكد َ رَياَبَ ِمعَ النيد ِر ...وَأِ رَْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
معْ غَضَِب َ  ،وَوََلا ْقَّن اد ياُرْعاي َ عَاَّن ،وَاعْصامَّْن مياد يُ ْاخَُ َ عَلا ي ،وَاَ ْرعاَّن ااد يَ َامْ َ
ب العَاد نَ» (شـریو
يل ...يد أ َْرحَمَ ال يراِ نَ ،وَصيلُم امُ علُم ُِمَ يم ٍ وَ ِآل ُِمَ يما ٍ  ،آمان ياد رَ ي
القَرَشی48 :2011 ،؛ المجلسی ،1403 ،ج . 182 :83

ِ
ن» جناس ناقص وجـود دارد و عـالوه بـر
العاد َ
در این فراز از دعا ،میان واژههای «الايرا َ
ن» و « َ
ِ
ن» با داشـتن حـرف نـون کـه صـوت
العاد َ
تناسب این دو واژه ،واژههای «الايرا َ
ن»« ،آمان» و « َ

انفجاری دارند ،فضای ترسناکی از کمهمتی و ندامت ناشی از آن را بر خواننده غالب میسازند
زیرا حضرت از خشـم و غضـب الهـی هراسـان بـوده و خـود را در برابـر عظمـت و قـدرت
پروردگار خویش ضعیو میدیدهاند .همچنین بهکاررفتن حرف لین «ياد » در آخر این واژهها بر
آهنم موسیقایی جمله تأثیر گذاشتهاست و این باعث شده که کـالم بهتـر و زیبـاتر بـر رو و
جان شنونده بنشیند .ادعیه صحیفه صادقیه از فصاحت و بالغت باالیی برخوردارند؛ بهطوریکه
میبینیم با دوشادوش هم قرارگـرفتن واژههـای متجـانس ،ترتیـب و نظـم الفـاظ در بهتـرین و
زیباترین شک ممکن ،باعث ایجاد لذت میگردد و این احساس به این دلی لذتبخـش اسـت
که جان آدمی ،به هر چیزی که در آن تناسب وجود داشته باشد ،می پیـدا مـیکنـد و از آنچـه
بینظم است ،رویگردان است.

 .5موسیقی معنوی (فکری در صحیفه صادقیه
موسیقی معنوی موجود در صحیفه صادقیه ،نهتنها به زیبایی موسیقایی آن افـزوده بلکـه بیـانگر
ررافت امام در بهرهگیری از آن ،برای انتقال مفاهیم به مخاطب و بیان احساسـات خـود اسـت.
در این بخش ،فضایی که با آرایههای تضاد و مراعاتالنظیر به وجود میآید ،بررسی میشود:
140

الیههای آوایی و ایدئولوژی و تأثیر داللتی آنها بر صحیفه صادقیه

محمدیان ،فسنقری و خرمی

 .5-1تضاد
تضاد در کالم عبارت است از جمع بین دو معنای متضاد در یـک جملـه

(التفتـازانی-418 :1416 ،

 . 417اختالف موجود بین واژهها و معانی متضاد آنها با یکدیگر موسـیقی و آهنگـی را ایجـاد
میکند که بر پایه اختالفات معنایی واژگان است (جاسم الحسین . 114-136 :1997 ،به دیگر سخن،
تضاد در ایجاد هماهنگی و موسیقی پنهان مثثر است؛ چهبسا به طور مستقیم قاب درک نباشـد،
بلکه پس از تفکر و اندیشیدن و ایجـاد ارتبـاط بـین واژههـا در درون درک شـود و سـپس بـر
حواس تأثیر بگذارد (هداره. 106 :1990 ،
این صنعت به صورت چشمگیری در صحیفه صادقیه تجلی یافتـه و امـام از ایـن اسـلوب،
برای خلق تصاویری متقارن و نیز ایجاد موسیقی دلنشینی در مناجات با خـدای خـویش بهـره
جستهاند که در اینجا به ذکر برخی از نمونههای آنها میپردازیم:

ِ
«اللّهمي ...أََِد عدِ ز ،وأَِْ ِ
ِ
ِ
َ
َ يََِيَ ،وَأََِد ََقم وَأَِْ َ
َ َكِبم ،وَأََِد عَعيف وَأَِْ َ
َ يَ يرُ ،وَأََِد صَغم وَأَِْ َ
َ َ َ
ُ
ِ
غََِّنَ ،إذَا أ َْوحَهَََّْن الغُرْبَةُ ،أِْ ذ ْكرَُ » (شریو القرشی87 :2011 ،؛ المجلسی ،1403 ،ج . 277 :91

در این فراز از نیایش ،امام صادق (ع از معانی اصلی در واژههای این عبارت بهـره جسـتهانـد.

واژههای «عد ِ ز و يَ ِير»« ،صغِم و َكبِم»« ،ععِيف و يَ َِ َ ِ
هََّْن و أِْ ا »،
َّن» و «أ َْو َح َ
َ
ي»َ « ،قم و َغ ِ َ
َ
ُ َ
متضاد و متقارن یکدیگر هستند .ذکر این عبارات و کلمات متضاد ،نشان از سرّ درونی امام دارد
که همان تواضع و خضوع و خشوع ایشان در برابر پروردگار عالم و تربیت نفس خویش است.
تضاد موجود در این واژهها ،تنها بین یک حالت درونی با حالت درونی دیگـر نیسـت بلکـه از
مصاحبت هر دو واژه متضاد ،نوعی موسیقی معنوی نیز ایجـاد مـیشـود کـه ایـن امـر ،ضـمن
سوقدادن مخاطب به عظمت و شناخت خدای سبحان که همان معنا و مفهوم عبارت است ،بـر
عظمت تعبیر و زیبایی تصویر و بر شکوه و زیبایی این فراز از دعا میافزاید.

امام صادق (ع در فرازی از یکی از ادعیه خود در ماه مبارک رمضـان مـیفرماینـد« :ياد َم ْاع
ِ
ِ
يح» (شریو القرشی159 :2011 ،؛ المجلسی ،ج . 129 :1403 ،95
يلَ ،و ََََاَر ال َقب َ
أَظْ َهَر الَم َ
ِ
ِ
ايح» تضـاد وجـود دارد .در ایـن فـراز از
يل و ال َقب َ
در این عبارت بین «أَظْ َهَر و ََََاَر» و «الَم َ
دعا ،امام با آوردن واژههای متضاد ،پیوندی زیبا بین واژگان ایجاد نمـوده کـه عـالوه بـر لـذت
معنوی حاص از تأم و اندیشه در معانی واژگان و تناسب بین آنها و خلـق موسـیقی زیبـا و
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دلنشینی که در شنونده تأثیرگذار است ،به ستارالعیوب بودن خدای سبحان نیز اشاره دارد؛ زیرا
دعا در ماه رمضان ماه استغفار و طلب آمرزش گناهان بندگان ذکر شدهاست .همچنـین اسـتفاده
امام از وزن فعی صفت مشبهه در آخر هر جمله ،به موسیقی درونـی آن نیـز افـزودهاسـت .بـه
دیگر سخن ،پیوند موسیقایی زیبایی بین واژگـان ،موجـب انتقـال هرچـه بهتـر مفـاهیم مـدنظر
حضرت در این فراز از نیایش شدهاست.

 .5-2مراعاتالنظیر
هنگامی که برخی از واژههای کالم ،اجزایی از یک ک باشند و از این جهت بین آنها ارتباط و
تناسب باشد ،مراعاتالنظیر پدید مـیآیـد (شمیسـا . 114 :1381 ،مراعـاتالنظیـر ازجملـه صـنایع
معنوی بدیع است که به خاطر ارتباط معنوی بین کلمات ،باعث ایجاد موسیقی معنوی در کـالم
و مایه زیبایی و عمق شعر یا نثر میشود؛ بهخصوص در مـواردی کـه شـاعر (یـا نویسـنده در
انتخاب لفظ بتواند کلمهای را انتخاب کند که با دیگر کلمات ارتباط و پیونـد معنـوی بیشـتری
داشته باشد (میرصادقی . 273-275 :1381 ،ایرانزاده معتقد است که ارزش زیباییشناختی آرایههای
بدیعی مراعاتالنظیر و طباق (تضاد  ،عالوه بر آهنگین نمودن کالم در ایجاد تـداعی معناسـت؛
زیرا در این نوع از صنایع بدیعی از طریق تناسب و تضاد ،مجاورت ،مشابهت و ارتباط ضـمنی
و زمینهای ،مفاهیم و موضوعاتی دیگر از طریـق فعالیـت و ریاضـت ذهنـی ،فرایـاد خواننـده و
مخاطب میآید و سبب التذاذ و برانگیختگی عاطفه میشود (ایرانزاده. 107 :1377 ،
امام صادق (ع در دعای جامع خود درباره الطاف خداوند به پیامبرانش میفرمایند:

اَ َاأ ْشاجَدرَ ،وَأَ ْارَجَ ِمنْهَاد الثلمادرَِ ،ماعَ الباَاد ِرِد
«ياد مَاعْ َلَااَ الِبحَادرَ ،وَأَ ْارَى َاأِاْهَادرَ ،وَأَِاْبَ َ
وَا َد لر» (شریو القرشی261 :2011 ،؛ الکفعمی. 371 :1418 ،

ِ
در» و «
در این فراز از نیایش ،صنعت مراعـاتالنظیـر در واژههـای «الب َح َادر»َ « ،اأِْا َه َادر»َ « ،اأ ْش َ
اج َ
ادر» وجود دارد .حضرت از نعمتهای خداوند همچون دریـا ،رودهـا ،درختـان و میـوههـا
الثلم َ
سخن به میان آورده که از طریق ایجـاد ایـن تصـویر ذهنـی ،موسـیقی معنـوی و فکـری را در
عبارات خلق کردهاست .در حقیقت ایشان بـا بهـرهگیـری از ایـن آرایـه بـر اسـاس انسـجام و
هماهنگی ایجادشده در معنا ،باعث خلق موسیقی معنوی در این فراز از دعا گردیده و گویـا بـا
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استفاده از تناسب معنایی موجود بین الفاظ در این فراز از دعا ،نگاهها را به سوی خـالق هسـتی
جلب نمودهاست.

 .6نتیجهگیری
امام صادق (ع با استفاده از فنون بالغی ،مفاهیم مورد نظر خویش را در قالب دعـا بـا بهتـرین
الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان نموده تا خیال و احساس شنونده را برانگیزاند؛ بـهطـوریکـه
واژههای بهکاررفته در هر دعا ،با موسیقی خود نقش بسزایی در القای معنای مطلـوب حضـرت
دارند ،زیرا هر حالتی از حالتهای حضرت امام صادق (ع در صحیفه ،آهنگی خاص داشـته و
همساز و هماهنم با عاطفه و اندیشه حضرت است .به دیگر سخن ایدئولوژی و نگـرش امـام
همچون چتری بر ادعیه ایشان سایه افکندهاست؛ بهطوریکه گزینش الفاظ و به دنبال آن ایجـاد
موسیقی نیز تحت تأثیر آن خلق شدهاست.
بررسی و تحلی آوا و موسیقی در صحیفه صادقیه حکایت از آن دارد که امام با اسـتفاده از
شک و معنای واژگان یعنی برونه و درونة زبـان ،موسـیقی درونـی و معنـوی (فکـری زیبـا و
متنوعی را خلق کردهاند .همانطوری که حکایت از نمودهای برجسـتة آوایـی همچـون تکـرار
(حروف ،واژهها و عبارت  ،سجع و جناس ،تضاد ،مراعاتالنظیر و ...نیز دارد .امـام صـادق (ع
با بهرهگیری از تکرار حروف و اصوات در بـهتصویرکشـیدن معـانی ،بـر ویژگـیهـای صـوتی
حروف تکیه میکنند و حروف نیز با خاصیت موسیقایی خاص خود ،در بیان معنـای مطلـوب،
به کار گرفته میشوند؛ آنجا که حزن و اندوه بر امام غالب میشود ،ایشان از معنای حـرف مـیم
استفاده نموده و آن را بسیار به کار میبرند و آنجایی که بـه بیـان عالقـهاش بـه عشـق الهـی و
شدت آن سخن میگویند ،واژه حب را بسیار تکرار میکنند.
کالم حضرت امام صادق (ع در صحیفه صادقیه کالمـی مسـجوع تـوأم بـا موسـیقیهـای
دلنشینی است که احساسات انسان را تحریک کرده؛ بهطوریکه آدمی با شور و شـوق خاصـی
به راز و نیاز با معبود خود میپردازد .در ادعیه امام صادق (ع  ،موسیقی کـالم و سـبک محقـق
گردیده و قلب و فکر مخاطب را از طریق سجع غیرمتکلو و انسجام و همـاهنگی صـوتی ،در
بر گرفتهاست؛ امری که باعث ایجاد آهنگی دلنشین در جان مخاطب میشود.
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امام صادق (ع تسلط کاملی بر معانی حروف و واژههای زبان عربـی داشـته تـا جـایی کـه
حتی در جناس نیز با استفاده از تشـابه دو لفـظ و تفـاوت معنـی در دو واژه و ارتبـاط صـوتی
ایجادشده ،نوعی سبک موسیقایی زیبا و طنینانداز را ارائه میدهند که هر شنونده و مخاطبی را
مجذوب خود میسازد.
تضاد و مراعات النظیر در برخـی از فرازهـای دعـا ،موسـیقی معنـوی (فکـری زیبـایی در
صحیفه صادقیه ایجاد کرده که نتیجة انسجام و هماهنگی میان وحدت فکری و وحـدت آوایـی
است.

کتابنامه
 1عربی

ابع أيب مجهَرِ ،مم بع زيعال يع1405( ،ق) ،ظوالي اليئدلي العزيزية في األحدقيث ال ينية ،احملقا :جمَبی عراي  ،يم،
دار َي الهه ا للنهر.

إبع اأنم ،عيد ال يع( ،دون تد) ،المث السدلر في أقب الشدظر ي الکدتب ،القدهرة ،دار هنضة مصر.

إبع منَْر ،مجدل ال يع أبَالفضل ِمم بع مکر  1430( ،ق) ،لسدن العرب ،بمو  ،دارالکَب العلمية.

أِيس ،إبراهيم( ،بیتد) ،األصوات اليووية ،القدهرةِ ،هر مکَبة اأجنلَ ا صرية.

أيَب ،عب الر ع ،) 1984( ،الکالم ،انصدجل ي ت يييل ،ط ،1الکَيَ ،دمعة الکَيَ.
البحراِی ،ال ي هدشم( ،دون تد) ،البرهدن فد تفسير القرآن ،يم ،مؤَ ة البعثة.

بهر ،نمدل ،) 1971( ،ظيم اليوة العدم ،القدهرة ،دارا عدرف.

الَفَدزاََ ،ع ال يع1416( ،ق) ،المطول ،ط  ،4يم ،مکَبة ال واري.

حر عدملُمِ ،مم بع ح ع1409( ،ق) ،يسدل الشيعة ،يم ،مؤَ ة آل البيَ (عليهم ال ع ).
ح ينیَ ،ي

عفر1428( ،ق) ،أسدليب المعدني في القرآن ،يم ،بَََدن نَدب.

ال بک ِ ،بد ال يع ،) 1937( ،عرو اأَراح

شرح تلخيص ا فَدح.

شريف القرش  ،بدير ،) 2011( ،الص يفة الصدق ية ،ط ،5النجف ا شرف ،دارا عروف.

الصيغ ،عب العزيز ،) 2000( ،المصطيح الصوتي في ال راسدت العربية ،دمها ،دارالفکر ا عدصر للَبدعة و النهر.
المصهج ي سالح المصعبّ  ،بمو  ،مؤَ ة َقِف الهيعة.
الَََ ِ ،مم بع ا ع1411( ،ق) ،مصبدح
ّ
العدَ ،زيدد ِممَد1420( ،ق) ،أسدليب ال ظوة في ال ظوة ي الصربية في السنة النبوية ،ط  ،1عمدن ،دار عمدر.

الع کري ،أبَاهلعل ،) 1997( ،الفريق اليووية ،مصر ،دارالعلم و الثقدَة.

العلَي اليمَّنْ ،يی بع زة ،) 1914( ،الطراز المصضمن ألسرار البالغة ي ظيوم حقدلق اإلظجدز ،مصر ،دارالکَب.
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عل َي  ،عزال يع ،) 1987( ،الصکرير بين المثير ي الصأثير ،چدپ دو  ،بمو  ،عدم الکَب.
الفراهي ي ،ليل بع أ 1409( ،ق) ،كصدب العين ،يمِ ،هر هجر .

الكفعم  ،ابراهيم بع عل العدمل 1418( ،ق) ،البي األمين ي ال رع ال صين ،بمو  ،مؤَ ة اأعلم للمَبَعد .

الکليَّنِ ،مم بع يعقَب1407( ،ق) ،الکدفي  ،احملقا و ا صحح :عل ان و ِمم آ َِ ي ،هتران ،دارالکَب

ا َعمية.

اجملل ُمِ ،مم بدير بع ِمم تقُم1403( ،ق) ،ب در األنوار ،بمو  ،دار إحيد ال اث العريب.

اجملل ِ ،مم بدير بع ِمم تق 1423( ،ق) .زاق المعدقِ ،مقا /مصحح :اعلمُم ،عع ال يع ،بمو  :مََ ة اأعلم
للمَبَعد .

ِممَد ليل ،ابراهيم .) 2011( ،النق األقبي ال يث من الم دکدة إلد الصفکيک ،ط  ،4عمدن :دارا مة.

مفَدحِ ،مم  .) 1982( ،سيمدء الشعر الق يم قراسة نظرية ي تطبيقية ،ط  ،1ا غرب :دارالبيضد ،
ظم ،بمو  :دار النهضة العربية.
حنلةِ ،ممَد ا  ،) 1981( ،لوة القرآن الکريم في جزء ّ
اهلدمش  ،ا

(1383ش) ،ترجمل ي شرح جواهر البالغة ،م م :ح ع عرَدن ،يمِ :هر بعغَ.

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

 2فارسی
توانا ،فاطمه1394( ،ش  ،جلوههایی از عناصر ادبی در کالم امام صادق (ع  ،چ  ،1مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
ساغروانیان ،جلی 1369( ،ش  ،فرهنم اصطالحات زبانشناسی ،مشهد :نیما.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا1386( ،ش  ،موسیقی شعر ،چ  ،10تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس1374( ،ش  ،کلیات سبکشناسی ،چ  ،3تهران :فردوس.
شمیسا ،سیروس1381( ،ش  ،نگاهی تازه به بدیع ،چ  ،4تهران :فردوس.
طباطبایی ،محمدحسین1380( ،ش  ،ترجمه المیزان ،قم :انتشارات اسالمی.
فتوحی ،محمود1391( ،ش  ،سبکشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها ،چاپ اول ،تهران :سخن.
محسنی ،احمد ، 1382( ،ردیو و موسیقی شعر ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
میرصادقی (ذوالقدر  ،میمنت1381( ،ش  ،واژهنامه هنری شاعر ،چ  ،3تهران :مهناز.
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ب پایاننامهها
 1عربی
رَيا ا

صدحل ،معن ،) 2003( ،قراسة أسيوبية في سورة مريم ،رَدلة دمعية لنيل ا د َمِ ،دبلس ،دمعة النجدح الَطنية.

مشخی غليم الَزاَّ ،حي ر ( ،) 2014الصقيي في الص يفة الصدق ية ،رَدلة دمعية لنيل شهددة ا د

َم

اللغة

العربية و آداِبد ،العراق ،الدمعة ا َنصرية.
نر ندظم ،ميثم 1434( ،ه .ق) ،الصحيفة الصدديية لإلمد عفر بع ِمم الصددق عليِف ال ع (148ها .ق) دراَة
َی ال لَن الصَتية و الصرَية ،رَدلِف دمعية لنيل ا د َم ،العراق ،ذي يدر.

 2فارسی
ابراهیمی شهرآباد ،محمدجواد 1389( ،ش  ،رابطه رویکرد امام سجاد (علیهالسالم به دعا و شک گیری
محتوای صحیفه سجادیه با شرایط اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی آن عصر ،پایاننامه جهت اخذ درجه
کارشناسی ارشد در رشته مدرسی معارف اسالمی گرایش تاریخ و تمدن اسالمی.
توانا ،فاطمه 1390( ،ش  ،جایگاه ادبیات در آثار امام صادق (علیهالسالم  ،پایاننامه جهت اخذ درجه
کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.

پ مقاالت
 1عربی

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

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

 2فارسی
ایرانزاده ،نعمتاهلل1377( ،ش « ،نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی» ،مجله دانشکده ادبیات
فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،شماره  ،6صص .122-103
پیرزادنیا ،مینا ،عبدی ،مالک و قاسمی ،راضیه« ، 1395( ،بررسی الیة آوایی سورة مبارکة انبیاء از منظر
سبکشناسی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی ،سال چهارم ،شماره  ،4صص .124-103
توانا ،فاطمه ،پروینی ،خلی و متقی زاده ،عیسی 1391( ،ش « ،جایگاه ادبیات در آثار امام صادق
(علیهالسالم » ،مجله پژوهشهای نقد و ترجمه عربی ،سال اول ،شماره  ،3صص .24-1
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جمالی ،شهروز1383( ،ش « ،تکرار اساس موسیقی شعر» ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،216صص .60-66
رستمپور ،رقیه ،کیادربندسری ،فاطمه 1389( ،ش « ،اهمیت شعر و ادب از منظر امام صادق (ع » ،مجله
لسان مبین ،سال دوم ،شماره دوم ،صص .79-100
زارع ،آفرین ،بیات ،موسی و لیال دیانت« ، 1391( ،تحلی آوایی در صحیفه سجادیه (با تأکید بر دعای
استعاذه » ،مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چه و پنجم ،شماره  ،1صص .91-71
شعبانزاده ،مریم ،حسین اتحادی 1393( ،ش « ،بررسی عناصر موسیقایی در کیمیای سعادت» ،فصلنامه
زیباییشناسی ادبی ،اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ،شماره  ،22صص .55-35
مقیاسی ،حسن و فراهانی ،سمیرا« ، 1393( ،سبکشناسی الیهای در خطبه  27نهالالبالغه» ،فصلنامه
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الصوتية ي اإلي يولوجية ي أثرهمد ال الي
المسصويدت ّ
في الص يفة الصدق ية

حسين م م يدن ،1حجتالل فسنقري ،2مه ي

خرمي3

اللغة العربية وآداِبد جبدمعة ا کيم ال بزواري

 .1طدلب ال نََراه
ي م اللغة العربية وآداِبد جبدمعة ا کيم ال بزواري
 .2أََدذ م دع
ي م اللغة العربية وآداِبد جبدمعة ا کيم ال بزواري
 .3أََدذ م دع

المي ّخص

الصَيت ،واللّغَي ،وال نيَ ،والبعغ
النص إلی مخس م ََيد ّ :
اأَلَبية تُعَ منهجدَ للَّحليل اأديب وتق ّ م ّ
هدمدَ لا اأَلَب
أهم ا يزا و اَصدِص البدرزة الّ تلعب دوراَ ّ
(ال يل) ،وا ي يَلَ و ت ر و ُتلّل ّ
نل مع ا ََيد ا نَرة آِفد.
الفردي
ّ
و إ ّن الصحيفة الصدديية مع النصَص اأدبيّة ا ليئة بد عدرف اإلهليّة ال ندَِ جمهَلة بن ا لمن و م تعرف
أهم
ّ
حا معرََهد .إ ّن هل ه الصحيفة أَلَب أديب راِ و نع بليغ .ه ا البحث يرم إلی دراَة ا ََيق و ّ
الصدديية ،منهد :الَکرار ،وال ج  ،والند  ،والَضدد ،ومراعد النْم و يقص
فة
ي
ح
الص
ة
ي
َت
الص
دحد
ي
ِز
ا
ّ
ّ
ّ
إيصدل ا عدَ و ا فدهيم إلی ا خدطب وَقدَ ا نهو الَصف ا الَحليل
تبين دور و ت نم اأصَا و ا ََيق
للغة و احملََی .إ ّن إي يَلَ يد اإلمد الصددق (ع) و رؤيَِف نمْلّة ختيّم علی الَاِب ا خَلفة مع أَلَبِف حيث
نعمِف د مَ نّرة ِبد و مَندَبة م غرل نل دعد ومعنده .اََخ اإلمد (ع) شکل
أ ّن ا ََيق
األفدظ و معندهد أي ظدهر اللغة وبدطنهد مع أ ل إَِدج مََيق دا لية وَکرية راِعة ومَنَعة .وإ ّن اإلمد ْ ع
کَِة لألَلَب نْدهرة الَّکرار،
اََخ ا اَصدِص ّ
الصَتية للحروف ،وتکرارهد و أيضدَ اََخ ا العندصر ا ّ
وال ّ ج  ،والند  ،والَّضدد ،ومراعد النْم حَی يَمکّع مع عل ه ه اأَدليب أن ينَقل ا عدَ و ا فدهيم
ال ت ور يلبِف إلی ا َل ّق ب ح ع صَر َضعَ عع اجيدد تندغم بن أ زا الملة و ُتقيا الثرا ا يقدع .

الکيمدت الرليسة :الصحيفة الصدديية؛ اأَلَبية؛ ا ََي الصَيت؛ ا ََي ا ي يَلَ ّ ؛ ا ََيق ال ا لية؛
ا ََيق ا عنَية (الفکريّة).

الکدتب ا ؤول

Mohammadian.Hosein@yahoo.com
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