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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
   )پژوهشي – علمي(

    1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  * )ع(صادق امام نگاه از ادب و شعر اهميت

 

  پور رستم رقيه دكتر
   )س( الزهرا هدانشگا استاديار 

   سري كيادربند فاطمه
  عرب ادبيات و زبان ارشد كارشناس

  
 چكيده

 قالب در كه است بيان قوت و بالغت اسرار از آكنده در )ع(صادق جعفر امام سخنان ادبيات

 ضمن مقاله اين در .است يافته تجلي فلسفي و اقتصادي ،سياسي ،اخالقي ،اجتماعي موضوعات

 هاي ويژگي بارزترين صادقين؛ عصر در ادبيات ويژگي به اهينگ و شيعي ادبيات بررسي

 ،دعاها ،)ع(امام احاديث شده سعي و است گرفته قرار بررسي مورد )ع(صادق امام ادبي ي انديشه
 بررسي ضمونم و شكل نظراز ادبي عمل يك عنوان به حضرت آن خطابي گفتگوهاي و مناظرات

 جايگاه مطالعه ضمن ادامه در .گردد تبيين )ع(امام ديدگاه از بالغت و فصاحت معيارهاي و شود

 نيز حضرت شعرهاي از هايي نمونه ،ايشان نگاه از دعهمت ادبيات اهميت و )ع(امام نزد در شعر

 بزرگ دانشگاه در ادبيات كه گفت توان مي نهايت در .است گرفته قرار تحليل مورد و شده آورده

 در بالغت هاي جنبه كارگيري  به  بر عالوه )ع(امام كه  طوري  به ،داشته اي ويژه جايگاه جعفري

 تا ،نبودند غافل متعهد شعرهاي سرودن به نيز شاعران تشويق از ،شعر سرودن و خود سخنان

  .گرفتند مي قرار )ع(امام سخنانثيرأت تحت شاعران كه  جايي
 

  كليدي واژگان
    ادبي نقد ،تبالغ ،رشع ،متعهد ادبيات ، )ع(قصاد جعفر امام

                                                 
  25/12/1389:تاريخ پذيرش نهايي     25/6/1389: تاريخ دريافت مقاله - *

 Rostampour2020@yahoo.com  : نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه -1
 دين با آميخته هنر سرشت لذا و ندا شتهدا قرار استوار و هميشگى تعامل يك در همواره هنر و دين

 خود نيمعا و دروني مفاهيم ادراك و زيبايى ،فضاها تلطيف در دين .است دينى هاى آموزه و

 و ستج دينى مفاهيم در را مطلق كمال مرزهاى به رسيدن و جاودانگى هنر، و است هنر مرهون
 از برخاسته را آن نموده، تأييد را هنر توحيدى غير و توحيدى اديان تمامى و اسالم .كند مي جو

 وصف با را هنر دين، ترين كامل و ترين بزرگ عنوان به اسالم .شناسد مي انسان ذات و فطرت

 هب مكلف هم و هستند دينى متون حامالن هم و حافظان هم كه هاءفق .پذيرد مي تعهد التزام
 ابتدا شوند، مي دينى اجتماع يك قلمرو وارد كه ىيهنر هاى پديده و شبهات به پاسخگويى

 از و دهند مي قرار آن برابر در را هايى گزاره آنگاه و كرده شناسى آسيب را آن مختلف هاى جنبه

  .شود مي شناسانده باز مبتذل هنر و ابتذال از فطري و واقعى هنر كه اينجاست
 در عربى جوامع ميان در را خاصى روند هنر كلى طور به و شعر ،اسالم دين ظهور از قبل تا

 آيين ى مثابه به اسالم ظهور .است كرده طى را روند اين عرب بدوى فرهنگ پاى هم و گرفته پيش

 عنوان به آن از پيش كه معيارهايى و آورد وجود به اذهان در هنر از جديدى تعلق ،پرستى يكتا

  .داد برترى هاى ارزش به را خود جاى بود همگان احترام مورد و رحمط جامعه در ارزش
 هايى نسبت مكه مشركان ،كريم قرآن آيات تدريجى نزول با زمان هم و اسالم ورود آغاز در

 صريح كامال قرآن موضع اتهام اين رد در .دادند مي پيغمبر به بودن شاعر و ساحرى ،جنون قبيل از

  :بود
و راءتَّ الشُّعيمهونَ بِعَترَ أَلم -الْغاو مُكلِّ في أنَّه ونَ وادهيمي- م وقُولُونَ أنَّهلُونَ ال ما يفعّلاإ -ي 

   )227- 224 آيات/شعراء سوره( -...َكثيراً اهللاَ ذََكرُوا و الصالحات عملُوا و آمنُوا الَّذينَ
 ايشان و - سرگردانند وادى هر در ايشان كه نگرى نمي آيا -كنند  يم  وىپير را شاعران گمراهان، و :ترجمه

 خداوند و اند كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه كساني مگر - دهند نمي انجام خود كه گويند مي چيزهايي

  كنند مي ياد بسيار را
 منحرفان و گمراهان راه راهشان كه اى دسته ،گيرند مي قرار دسته دو در شاعران آيات اين در

 منظر از بنابراين .هستند موحدان جزء و شتهدا ايمان كه كسانى دوم دسته و است شده مدادقل

 و دهند مى انجام صالح عمل و شتهدا ايمان كه اند گرفته قرار تأييد مورد ىاعرانش كريم قرآن
  .پردازند مى عبادت و ذكر به بيشتر

 »الحق من نصره ما فيه مدوحالم و ةلحكم الشعر من نإ«:است آمده )ص(رپيامب از حديثى در
 سروده حق دين يارى و نصرت در كه است آن مطلوب شعر و است حكمت شعر از بخشى يعنى

 »اسالم شمشيرهاى از است شمشيرى ،شاعر زبان «:فرمايد مى ديگر جايى در و .باشد شده
   )383 :15ج ،1373،شيرازي مكارم(
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 ظهور و باشد مى زمان گذر در انسان هاى يشهاند و عواطف گاه تجلى عنوان به ادبيات بنابراين

 ى معجزه .بود سخنورى و ادب ،آن هاى ويژگي بارزترين از كه پذيرفت صورت دورانى در اسالم
 كه باشد مي شيعى ادبيات همان )ع(بيت اهل ادبيات و است ادبي ى برجسته اثر يك نيز اسالم

 و عواطف مظهر و است احساسات انزب ،ادبيات كه آنجا از و است اسالمى ادبيات از ىئجز
 عقيده نقش لذا هاست گرايش و عواطف اين بيشتر منبع ،عقيده كه آنجا از و درونى هاى گرايش

 عقيدتى ادبيات يك نيز )ع(مهئا ادبيات و شود مى مشخص ادبى عمل يك آمدن وجود به در

 شيعه كه آنجا از و است مؤثر نيز خارجى عوامل ادبى عمل يك آمدن وجود به در .است محض

 ادبيات در عوامل اين بود خود دشمنان برابر در تقيه و رهب ،ترس چون عواملي از متأثر هميشه

   ) 89- 87 : 1400 ،نعمه( خورد مى چشم به شيعى
 بالها چه ،دانست خويش عقايد اظهار در ها مذهب ترين مظلوم توان مى را شيعه حقيقت در

 ،قلم با چه و شمشير با چه ،لحظه يك حتى شيعه ،مشكالت ى همه با اما نيامد شيعه سر بر كه
 و امويان استبداد و ظلم ى دوره در شيعه تبليغى ابزارهاى مؤثرترين از يكى .ننشست ساكت

 شعر .بود آن مخلوقات از يكى هم شعر .نوشت و گرفت دست در قلم هشيع كه بود قلم عباسيان

 مبدأ .دباش شيعه براى گاه تكيه يك است توانسته يثاحاد و كريم قرآن از تأثيرپذيرى با شيعى

 تا شد منعكس شيعى ادبيات در عاشورا ى واقعه و كربال مصايب آن بعد .بود غدير شيعى ادبيات

 هاى پايه ديگر از .باشد مى شيعه احساسات ترين غنى از سرشار عاشورايى ادبيات كه جايى

 روزى دوازدهم امام كه است انتظار و هدويتم ى مسأله مختلف قرون در شيعى ادبيات استوار

 و تشيع مكتب عقيدتى تريبون شيعه ادبيات حقيقت در .كند مى وداد عدل از پر را جهان و يدآ مى
  :گرفت نظر در آن براي را بارز خصوصيت چهار توان مي كه است )ع( بيت اهل
  .گردد مى جا همه در ادبيات اين تأثير و گشايى راه باعث كه ،عقيده در پويايى  )أ 
 شيعيان تفكر و مسلمانان روى به را عقيدتى جديد هاي افق كه ،كالمى و فلسفى فرهنگ  )ب 

  .گشود
 شيعيان به حضرت آن خاص عنايت و تشيع مكتب ى درباره )ص(پيامبر از كه احاديثى )ج 

  .است
 آمدن وجود به در و گذشت شيعه بر تاريخى مختلف دوران طول در كه سياسى جريانات )د 

  ) 94 تا 87 :همان (بود مؤثر صادق ى وعاطفه حزن به معطوف عىشي ادبيات

  )ع(صادقين عصر در ياتادب -2

 در .يافت امتداد جريه 148 تا 96 سال از )ع( صادقين عصر در ياتادب يا دوم قرن در ياتادب

 فرهنگى تحوالت آغاز عصر اين .رسيد عباسيان به و شد منقرض امويان حكومت دوره اين
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 آميختگى نتيجه در و شده فتح هاى سرزمين هاى ملت با مسلمانان اختالط حاصل كه است مهمى

 ادبى و علمى مختلف هاى عرصه در هند و ايران يونان، هاى فرهنگ ترجمه طريق از فرهنگى

 شديد نياز و سياسي مناسب فرصت به توجه با )ع(صادق امام )175 :1381 البستاني،(است

 در و آورد وجود به علم در وسيعي حوزه و گرفت را پدرش هنگيفر و علمي نهضت دنباله جامعه،

 حكم، بن هشام :چون شاگرداني .كرد تربيت بزرگي شاگردان نقلي و علمي مختلف هاي رشته

 جابر طاق، مومن سالم، بن هشام تغلب، بن ابان ثقفي، مسلم بن محمد جعفي، كوفي عمر بن مفضل

 .اند نوشته نفر هزار چهار تا را )ع(امام شاگردان تعداد .... و حيان بن
 و اميه  بني طريق از پيروانش و )ع(بيت اهل بر كه را مصايبي خود دوران در )ع(امام

 انقالب در و داشت سال 42 علي بن زيد عمويش انقالب هنگام در .بود شاهد رسيد عباس بني

 پسر ابراهيم انقالب و داد رخ )ع(امام سالگي 52 در زكيه نفس انقالب ،سال 45 زيد پسر يحيي

 شيعيان بر مسايلي ها  انقالب اين تمام در و پيوست وقوع به )ع(امام سالگي 65 حدود در عبداهللا

 )68: 1421 الملتقي،(كرد اندوه و غم چارد دگربار را شيعه ادبيات كه داد رخ فجايعي و گذشت
 در انگيز غم ي حادثه و عهفاج ترين بزرگ كربال در )ع( حسين امام جدش مصايب ها اين بر عالوه

 بين در تقيه نتيجه در و دشمنان مكر از ترس نوعي باعث حوادث اين ي همه كه بود تشيع مكتب

 أنت خَلقك، َشرَّ َفقني ثَقتي، أنت ألّلهم«:بود اين )ع( امام انگشتر نقش كه طوري به شد شيعيان

 ؛و )164 : ،1ج ،1414 ،قزويني (»]1[ خَْلقك جميعِ َشرَّ يقن ثَقتي، يا النّاسِ، من فَاعصمني ثَقتي،

 هم عّني اصرِف و َفكده كادني منْ و َفأرِده ِبسوء أرادني منْ ألّلهم«:فرمودند مي خود دردعاهاي

 الطُغاةِ الظَّلَمةِ اْلَكَفرَةِ عيونَ عّني وافقاً الْماكرينَ َخيرُ َفإنَّك بي مَكرَ بِمنْ امُكرْ و همه عَلي أدَخلَ منْ

 محض ادبيات عنوان به هنر و ادبيات به خود علمي هاي فعاليت در )ع(امام بنابراين .» ]2[ اْلحسدةِ

 ي وسيله به )ع(امام زيرا بودند )ع(امام اهداف دوم ي مرحله در هنر و ادبيات بلكه نداشتند توجهي
 و هدايت براي اي وسيله را ادبيات و كردند مي دنبال را خود فكري و قيدتيع اهداف ،ادبيات
 ،احاديث در )ع(امام حال بااين ،دانستند مي شيعه تاريخ مصايب يادآوري و ها انسان ارشاد
 ادبي ارزش از و است نظير بي ادبي جهت از كه دادند ارايه را متوني خود كالم و مناظرات ،ها خطبه

   )69: 1421 ،األشتر( باشد مي اربرخورد بااليي
   )ع(صادق امام ىادب ى  انديشه هاي ويژگي بارزترين -3

 تنوع از كه است معاني غناي و نظر دقت ،فكر عمق )ع(صادق امام ادبيات هاي ويژگي از

 كه اي گونه به است ادبي ي انديشه با مطابق )ع(امام كالم .است برخوردار اطالعات تعدد و معرفت

 )ع(امام ادبي ي انديشه .است آن بارز هاي ويژگي از آهنگين كالم و واضح اسلوب ،يقدق تعبيرات
 .است همراه طبيعي ماوراي و طبيعي علوم و اجتماع ،سياست ،تفسير ،فقه در ايشان علمي فكر با
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 عالوه .است گداز و سوز و حرارت و عشق از آكنده ايشان دعاهاي و احاديث در )ع(امام ادبيات

 و اقتصادي ،سياسي ،اخالقي ،اجتماعي هاي حكمت در نيز بيان قوت و بالغت اسرار كه برآن
   ) 229 :1418 ،حسن لحاجا( است نموده تجلي ايشان فلسفي
  :برشمرد را زير موارد توان مي )ع(امام ادبي ي انديشه هاي ويژگي بارزترين از اما

 رد در ويژگي اين كه آن؛ در ظرن دقت با همراه معاني و اشياء در تفكر كردن طوالني و بسط  )أ 

 چشم به آنها علت و بدن اعضاء آفرينش نيز و خداوند وجود اثبات و مادي مذاهب ي ادله

 در چنين هم ،شود مي يافت وضوح به خصوصيت اين مفضل توحيد كتاب در .خورد مي

 از )ع(امام مثال كه است زياد خصوصيت اين نثرالدرر به معروف حضرت آن هاي حكمت

   ) 72 :1421،األشتر( .گويند مي سخن آن دنبو كروي علت و چشم ينشآفر
 بينيم مي كه جايي تا مختلف؛ هاي فرهنگ بر اطالع و دنيا و دين امور در معرفت تنوع  )ب 

 يكن لم لمن يينبغ ال«:فرمايند مي مثال ،كنند مي صحبت ...و فكر ،عقل ،علم خصوص در )ع(امام

  ) 74:انهم (.شود گفته خوشبخت ،عالم غير شخص به كه نيست سزاوار »سعيدا يعد أن عالما

 باره اين در مردم؛ در اجتماعي روح تقويت و اجتماعي و فردي ادبيات به )ع(امام توجه )ج 

 يستريح كما المؤمن أخيه إلي يستريح المؤمن إن و إليه يستريح شيء شيء لكل«:فرمايند مي

 مؤمن و رسد مي آرامش به آن كنار در كه اردد وجود چيزي ،چيز هر براي يعني »شكله إلي الطير

 آرامش به خود شكل هم كنار در پرنده طوركه همان رسد مي آرامش به مؤمنش برادر كنار در نيز

 به را مردم و دارند مدنظر نيز را سياسي بعد خود هاي حكمت در گاهي )ع(امام .يابد مي دست

 المخلوق أطاع من«:فرمايند مي و كنند مي دعوت ديگران عبوديت قيد از آزادي و فكري بيداري

 مخلوق حقيقت در كند اطاعت مخلوق از خالق معصيت در كس هر»عبده فقد الخالق معصية في

 نيز ضعفاء و ها مسكين حق در خود هاي حكمت در )ع(امام ها اين بر عالوه .است كرده عبادت را

   ) 75 :انهم( .دارند هايي سفارش
 ويژگي اين .نشود وارد خللي مقصود معناي در كه طوري به كالم؛ در ايجاز و ساختار قوت )د 

 كالم در ايجاز عين در )ع(ائمه كه چرا دانست )ع(بيت اهل مكتب ادبيات  ويژگي جزء توان مي را

 در بودن موجز رغم علي آنان كالم كه طوري به گفتند مي سخن روح حرارت و ساختار در قوت با

 به )ع(ائمه قصار كلمات و ها حكمت در ويژگي اين هاي نمونه .گذاشت مي تأثير شنونده قلب

 الحكمة في النظر كثرة«:فرمايند مي خود قصار كلمات در )ع(صادق امام .شود مي يافت وفور

   )76 :انهم (.دافزاي مي را عقل ،حكمت در دقت زيادي »العقل تلقح
 ،معاني در وسعت نوعي ،فني ظرن از )ع(صادق امام ادبيات در ،ها ويژگي اين وجود با بنابراين

  .خورد مي چشم به كالم در نشيني دل و زيبايي ،لفظ از دوري
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   )ع(صادق امام ىفن احاديث -4
 به يا موضوع، حيث از و دارد قصر خارجي، مظهر ازحيث كه است ادبي عمل يك فني حديث

 عنصر دو به و دربردارد را پند و سفارش يك يا و پردازد مي زندگي حقايق از حقيقت يك بيان

 بازگو ضمن نيز )ع(صادق امام احاديث )290 :1414 ،البستاني (.كند مي تكيه موسيقي و صورت

 .است شده آراسته ...و تمثيل استعاره، تشبيه، عناصر با اندرز و پند يك يا و حقيقت يك كردن
 خماسي يا و رباعي ثالثي، قالب در را زندگي حقايق )ع(امام از شده روايت احاديث از قسمتي

 مثال )184 :1381 ،البستاني( است معروف مصنف احاديث به و كرده بندي دسته

 ظََلم منْ و خانَك لَك، خانَ منْ لأنَّ النَّمام و الظَّلُوم و أْلخائنُ :َثالَثةً النّاسِ منَ إحذَر«:فرمايند مي

،لَك كمظْليس نْ وم َنم ،كإَلي منيس كَليچين سخن و ستمگر خيانتكار، :بپرهيز كس سه از »ع 

 ستم تو سود به اگر ظالم و كرد خواهد خيانت نيز خودت كندبه خيانت تو نفع به اگر خائن زيرا

 هم را تو سخن آرد، تو نزد را ديگران سخن كه چين سخن و كرد خواهد ستم نيز زيانت به كند

 مهرانگيز چيز سه »البذْلُ و التَّواضع و الدينُ :المحبةَ تُورِثُ الَثةٌَث«:فرمايند مي يا و .برد ديگر جاي

   ) 504 :1382 ،الحراني( بخشش و تواضع دين، :است
 موسيقي و ايقاع بر احاديث اين كه است مألوف احاديث )ع(امام احاديث از ديگر قسمتي

 خورد؛ مي چشم به ...و استعاره ،تشبيه صرعنا از استفاده با ها آن در زيبايي و جمال و دارند تكيه

 َخيرَ َفال الَْغيبِ بَِظهرِ اهللاَ يْخَشي و الشَّيبِ عْند يرْعوي و الْعيبِ من يسَتحِ َلم منْ«:حديث اين مانند

نيز گاهي .شود مي ديده الغيب و الشيب ،العيب كلمات در سجع صنعت حديث اين در »]3[ فيه 

 مما اليأْس أهُلها إسَتشْعرَ َقد داراً يأْتي حّتى قَلقاً الْعزُّ اليزالُ «:مانند دارند تكيه استعاره بر )ع(امام

 در زيرا ناميد قصصي ي استعاره توان مي را حديث اين ي استعاره »]4[ َفيوطُنها النّاسِ أيدي في

 .مؤمن عزت براي است رمزي همگي نالتوط ،دار ،قلق كلمات و است فراوان رمز ،آن جمالت
 و تنهاست آنجا در شخص كه است مكاني تنها دار و ثبات و استقرار براي است رمزي توطن

 گويد مي خدا براي فقط را خود نياز و حاجت است ديگران از دور به و خانه در انسان كه هنگامي

 نيز بديع صنعت از گاهي )ع(امام )185 :1381 ،بستاني(.است انسان يك عزت تحقق اوج اين و

 البنات الب«:فرمايند مي و كرده رعايت را نشر و لف صنعت حديث اين در مثال كنند؛ مي استفاده

ناتسح نُونُ والب معن ناتسفَاْلح هِنَّ ُتثابَليع ةُ ومأَلُ النِّعْنها ُتسپسران و اند حسنه دختران »ع 

  .بازخواست تنعم و دارد ثواب حسنه ،نعمت
   )ع(صادق امام ىخطاب ىگفتگوها -5
 به )ع(امام آن در كه است خطابي گفتگوهاي صورت به )ع(صادق امام سخنان از ديگري قسمت

 موضوعي ي درباره و كرده تكرار خود هاي صحبت بين در را او اسم و دارند توجه معيني شخص

 كه معرفت باب در نعمان بن دمحم با )ع(امام گفتگوي ؛مانند .گويند مي سخن او با مشخص
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 خود هاي صحبت از قسمتي در مثال است؛ رمز و تشبيه استعاره، صور از سرشار حضرت سخنان

 ما اسرار كه آن نعمان، پسر اي »اعَلين ِبسيفه كَالشّاهرِ سرَّنا عَلينا الْمذيع ،النُّعمانُ ابنَ يا«:فرمايند مي

 مألوف تشبيه )ع(امام سخن اين در .كشد ما روي به شمشير كه است كسي چون كند فاش را

 هو بلْ ِبسيفه َكقاتلنا َليس الْمذيع إنَّ النُّعمانُ ابنَ يا«:فرمايند مي بعد سطر چند در و دارد وجود

َظمرا أعدر .است بزرگتر او گناه بلكه نيست شمشير با ما قاتل مانند افشاگر نعمان، پسر اي »اوِز 

 آن طرف دو كه است آن تشبيه اين و است تفاوت تشبيه نوع از ديگري تشبيه هم سخن اين

 در نيز تشبيه تكرار .باشد ديگر طرف از تر پايين يا برتر طرف يك كه اي  گونه به باشند نامساوي

 چراكه است تشبيه عنصر تطور و تحول از حاكي و دارد وااليي ادبي ارزش مختلف، جايگاه دو

 از دوم ي مرحله در و )تساوي تشبيه( شده تشبيه كشيدن شمشير به افشاگري اول تشبيه در

 اين و )تفاوت تشبيه( است شده تشبيه آن از باالتر حتي و قتل به و رفته فراتر كشيدن شمشير

 عضوي رشد به كه طوري به انگاشته تكامل و رشد حال در و زنده موجودي را تشبيه عنصر عمل

 و متن هاي صورت بين فني تجانس به خطبه اين در متفاوت تشبيهات تعداد .گردد يبرم نيز خطبه
 در مثال )183 و 182 :همان( .است كرده مضاعف را كالم زيبايي و دارد اشاره فني نكات ساير

 عرَأس مُكرِأم ىإل وه مُث ...«:فرمايند مي و آورده ديگري تفاوت تشبيه خطبه، از ديگري قسمت
الطَّ  نمىإل رِي رِْكو(شتابد خود ي آشيانه به مرغ از تر سريع )تشيع( شما مكتب به گاه  آن » ه 

 اهللاُ هُلزِْني تيباْل لَأه نابح إنَّ مانُعالنُّ نَاب يا «:فرمايند مي نيز ديگر جايي در )498 :1382 ،الحراني

نم السماء َت نِزاِيَخ نمحاْل تالذَّ نِاِيزَخَك شِرْعبِه اْل وةِضَّف و ُلزِْناليَقِب اإّل هرٍد و اليعَخ اإّل طيهرُي 
 از آسمان از را بيت اهل ما محبت خدا نعمان، پسر اي »...رِْطَقاْل ةِمامَغَك ةًمامَغ هَل إنَّ و قِْلَخاْل

 معين ي اندازه به جز و دآر فرود است نقره و طال معادن و ها خزانه چون كه عرش زير هاي خزينه

   )498 :همو .(ماند را باراني ابرهاي خزاين اين .نفرمايد عطا خلق بهترين به جز و نكند نازل
 تكرار، تضاد، صنعت از استفاده و وزن در ايقاع چون هم بالغي عناصر ساير و تشبيهات اين

 اي ويژه و خاص توجه فصاحت و بالغت عنصر به )ع(امام كه ،دهد مي نشان...و محاوره اطناب،

  .دارد
   )ع(صادق امام نگاه از بالغت ىمعيارها -6

 در )ع(امام .كند مي مشخص را بالغت معيارهاي كه رسيده )ع(امام از رواياتي بالغي نگاه در

 ةُالَلالد و المَِكاْل وِْشح نْم دعبالتَّ و ةِيْغباْل ىنعم نْم برَُقالتَّ :ةُالَغباْل نَّفيِه ةٌالَثَث«:فرمايند مي باره اين
 مطالب اداي و اختصار مراد، معناي به شدن نزديك :است چيز سه به بالغت »ثيرَِكاْل ىَلع ليلَِقاْلِب

 ال و سانِاللِّ ةِدحِب ةُالَغباْل تسيَل «:فرمايند مي نيز و )506 :1382 ،الحراني( .كوتاه الفاظ با بسيار
 و است زباني تند به نه )سخن شيوايي( بالغت »ةِجحاْل دصَق و ىنعماْل ةُإصاب هانَّلك و يانِذَهاْل ةِرَْثكِب

 نظر در )496 :همو( .است دليل و حجت به توجه و مقصود رساندن بالغت سرايي، ياوه به نه
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 ظاهري زيبايي كه اين بدون و است ضروري و اصيل جوهري، عنصر يك محتوا، و معنا )ع(امام

 ارزش با كالم، يك نهايي ارزش كه چرا دهد مي قرار اهميت دوم ي درجه در را آن كند نفي را كالم

  .شود مي سنجيده آن معنايي هاي داللت و افكار
 كمال سمات من مثال فصاحةال إن«:فرمايند مي فصاحت معناي در نينچ هم )ع(امام

 ىلع هاِب لُّدَتسي ةٌالَثَث«:يندفرما مي نيز و .است يتشخص كمال ي نشانه فصاحت »الشخصية
يِأْالرَّ ةِإصاب: حاللِّ نُسقاء، حاْل نُسإسماعِت و حاْل نُساست صايب رأي ي نشانه چيز سه »وابِج: 

 عرف من«:فرمايند مي نيز و )516 :همو(جوابي خوش و دادن گوش خوب ،برخوردي خوش

 يا و .شود مي كم آن ي درباره كالمش يابدب را چيزي معرفت كس هر »فيه كالمه قل شيئا

 كه گويند بليغ جهت آن از را بليغ »هِيعس نِوأهِب هَتحاج غُُلبي هألنَّ ليغاًب ليغُباْل يمس ماإنَّ«:فرمايند مي

  . )76 :1421 ،األشتر (كند مي ادا را مقصودش زحمت و تكلف كمترين با
 و نسل به كه آيد مي دست به عامي معيارهاي فصاحت و بالغت تعريف در )ع( امام كالم از

 شخصيت كمال به ،خود كالم در معيارها اين رعايت با تواند مي انسان و ندارد تعلق خاصي ي عده

 »قاعده « يك را آن توان مي بنابراين هستند مطلق و عام معيارها اين كه آنجا از و .يابد دست
 شود مشخص بيشتر )ع( امام كالم بودن بليغ كه آن ايبر حال )17 :1414 ،البستاني( ،ناميد

  :كنيم مي ايشان بليغ سخنان به اي اشاره
 :فرمايند مي ضاللت معناي در ثالم دهند؛ مي توضيح بليغ بسيار را كلمات معناي )ع( امام

 :1382 ،الحراني( .واجبات به جهل از است عبارت لتضال »بالمفروض الجهل الضالل معني«
 ال و هاكَن ثُيح راكي ال« :فرمودند ،پرسيد مردانگي ي درباره كه شخصي وابج در )526

ْفيقدك نْم حأَ ثُيرَمرا تو كه آنجا و نبيند كرده منع را تو كه آنجا خداوند كه است آن مردانگي »ك 

 ةٌين و لٌمع و اررإْق االيمانُ«فرمايند مي نيز اسالم و ايمان تعريف در )574:همو(نكند گم كرده امر
إاْل وسإْق المرار و ععمل و است اقرار تنها اسالم و عقيده؛ و عمل ،اقرار از است عبارت ايمان« لٌم 

 فرق در مثال كنند؛ مي عنوان بليغ و فصيح خيلي نيز را كلمات بين فرق )ع(امام )592 :همو(

 هم شحيح و ورزد مي بخل خود مال از بخيل .است باالتر بخل از شح«:فرمايند مي بخيل و شحيح

 حرام يا حالل به ددارن مردم چه هر كند آرزو كه چندان مردم مال از هم و كند مي دريغ خود مال از

 وجود تركيب و آفرينش چگونگي ي درباره )ع(صادق امام سخنان )594 :همو( »باشد او آن از

 عِبأر و عباِيَط عِبأرِب هاَفرِعي أنْ هسْفَن ءرْماْل فانُرْع«:فرمايند مي مثال است؛ آمده بليغ بسيار نيز انسان
عادمئ و أربةِع طباِيَف كانٌأرعه: الدم اْل وةُرَّم الرّ ويح اْل وَغْلبم و عادئمه لُْقالع و اْل نمَفْلأ لِْقعهم و 
 چهار به را خود انسان كه است اين خودشناسي »ماءاْل و وحالرُّ و ارّنال و ورالنُّ هكاُنأر و ظُْفحاْل

 باد ،سودا يا صفرا ،خون از است عبارت انسان طبيعت .بشناسد ركن چهار و ستون چهار ،طبيعت
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 ،آتش ،نور از عبارتند اركان و گيرند مي منشأ عقل از وحفظ فهم و ،است عقل ها ستون .بلغم و
   )566:همو( آب و روح

   )ع(صادق امام مناظرات در ادبى هاى جلوه -7
 آيد مي شمار به منثور ادب اقسام از خطابه و رود مي شمار به خطابه هاي شاخه از يكي مناظره

 براي مطلوب ي شيوه يك عنوان به مناظره به اسالمي اصيل فرهنگ تثبيت براي )ع(صادق امام.

 از ناشي انديشه نسبي آزادي آمدن فراهم دليل به دوره اين در زيرا كرد مي نگاه رساني اطالع

 بر كنندگان مناظره و يافت اي گسترده رواج مناظره ،گوناگون هاي گرايش و ها جريان گسترش

 بالغت هاي جلوه .باشد برخوردار اختصار و سبك زيبايي ،معنا حداكثر از عباراتشان تا بودند آن

 مبناي بر مناظره كه چرا بود گر نظاره توان مي ايشان مناظرات در را )ع(امام سخنان زيبايي و

 اين در و دهد مي قرار هم مقابل در را سخن و فكر صاحب دو ،مشخص و شده تعريف اصولي

 حكم به باشد برخوردا تر بليغ و نيرومندتر بيان و استدالل از كه اي عقيده يا و سخن هر رويارويي

 در كه بالغتند و فصاحت اعالي ي نمونه اظراتمن اين .نشيند مي كرسي بر وجدان قضاوت و عقل

 چشم به بسيار قرآن از پذيري الهام مناظرات ادب در .شوند مي يافت وفور به تاريخي كتب

 هاي اسلوب بزرگواران اين .باشد مي )ع(مهئا ادب هاي ويژگي از ويژگي اين كه چرا خورد مي

 خود شواهد و داليل و خيالي تصويرهاي ،ممفاهي و معاني ،الفاظ ،ها استدالل و ها برهان ،كالمي

 ضمن كه را )ع(امام گفتگوهاي از يكي مطلب اين شدن روشن براي .گيرند مي كريم قرآن از را

 بررسي است شده ايراد كننده سؤال شخص يك متفاوت سؤال دو به پاسخ در و جلسه يك

  .كنيم مي
 ىلع«:فرمودند »اهللا ولِسر نَاب يا موُكبحم مَك «:پرسيد كه فردي سؤال به پاسخ در )ع(امام

 في ونابحي مَل و رِّالس في ونابحأ ةٌَقبَط و ،رِّالس في ونابحي مَل و ةِيّالنعاْل في ونابحأ ةٌَقبَط:قاتبَط الثََث

 طُمَن مه«:دنفرماي مي دسته اين مورد رد و »ةِيّالنعاْل و رِّالس في ونابحأ ةٌَقبَط و ،ةِيّالنعاْل
 و رُْقالَف ،بابِأساْل بِبس و طابِخاْل لِصَف و تابِكاْل ويلِأَْتِب واملع و ،راتُفاْل بِذْعاْل نم وابرَِش:ىلأعاْل
   »]5[...لِيَخاْل ضِْكر نْم مِهيإَل عرَأس الءباْل واعأْن و ةُفاَقاْل

  :مناظره اين بالغي هاي جلوه از اييه نمونه
  .االسباب ،الخطاب ،الكتاب :آهنگين و مسجع عبارات بر آن تكيه و متن موسيقي  )أ 
 .السر في يحبونا لم و العالنية في احبونا :تقابل و تضاد  )ب 

 فرقان،( فرات عذب هذا :ي آيه از اقتباس الفرات، العذب من شربوا :تضمين و اقتباس )ج 

 ارتباط از كنايه ،)ع(امام كالم در اما است رفته كار به حقيقي معناي در قرآن در آيه اين گرچه )53

 الكتاب، بتأويل علموا.است )ع(بيت اهل فضايل و ها خوبي و ها پاكي ي سرچشمه به اتصال و

   )7 عمران، آل( » ]6[العلم في الراسخون و اهللا إال تأويله يعلم ما و« ي آيه از اقتباس
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 ))))عععع((((اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق/  /  /  /          88 

 

 چشم به وغيره جناس ،استعاره ،تشبيه ،رمز از زيبايي بالغي هاي جلوه ظرهمنا اين ي ادامه در

   )342 :1382 ،الحراني (طلبد مي را مستقلي ي مقاله خود كه خورد مي
 ي جنبه بر عالوه كه است خويش اصحاب به حضرت آن هاي نامه )ع(امام آثار ديگر از

 نظرات حقيقت در ،است جامعه و روز مسايل به مسلمانان آگاهي و بيداري مقصود كه آن سياسي

 و روان و فصيح الفاظ و بليغ ،زيبا هاي اسلوب با كه است حضرت عقيدتي و سياسي هاي بيانيه و
  .است كرده اجتناب كالم در اطاله و اطناب هرگونه از و است شده نگاشته عميق و پربار معاني

   )ع(صادق امام ىدعاها در ىادب ىها جنبه  -8
 ادبي عمل يك دعا .كند مي تجلي دعا قالب در )ع(ائمه ساير مانند )ع(امام آثار از ديگر برخي

 عنصر حيث از و خداوند به توجه و شخصي ي محاوره يك بر خارجي عنصر حيث از كه است

 ترين مهم و رسد مي اوج به آن ي وسيله به خواننده كه شده ريزي پايه وجدان عنصر بر داخلي

 و ايقاع عنصر طبيعتش در تالوت و است تالوت نوعي دعا زيرا است ايقاعي عنصر آن عنصر
 درس يك مانند دعا )288 :1414 ،البستاني ...(و قافيه جناس، مانند كند مي طلب را موسيقي

 به ميل و ضمير اصالح و خداوند به ايمان و عقيده اساس بر را انسان مشكالت كه است تربيتي

 به دارد وجود ايجاز و نفس حرارت روح، وسعت آن در كه ادع ادب .نمايد مي حل خير كار انجام

 كه آنجا دارد؛ اشاره معبود به )ع(امام توجه و او قلب در خداوند وجود از )ع(امام احساس عمق

 و تيفاَق و تيَنَكسم كيإَل وُكأْش و تيحاج كَل رأذ و وبيُنذُِب كَل فرَِتأع يإّنَف إلهي «:فرمايند مي
  . )78 :1421 ،األشتر( »]7[ سيْفَن لَيم و بيْلَق ةَوسَق

 و تيحاج بُلأْط كْنم و كِب يإّن مهالّل«:كردند مي زمزمه را دعا اين رمضان مبارك ماه در يا و
َلَط نْمب ُلأْط ال يإّنَف اسِالّن ىإل ةًحاجب اإّل تيحاج ْنمك وحدَش ال كَل ريكك و ُلَئأسك 
 رامِحاْل كتيب ىإل هذا عامي في لي لَعجَت أنْ و هتيب لِأه و دمحم ىلع يلِّصُت أنْ كوانْضرِ و كلْضَفِب

بيالًس حةًج مرُبةًور مَقتةًَلب زاكةًي خالَل ةًصُت كهاِب رَّق عنيي َفرَْت وهاِب ع درتيج رَْت وأُغ أنْ نيَقزض 
بريص أنْ و أحجيرََف ظَف أُك أنْ وهاِب ف نْع ميعِج حارِممك ال ىّتح َش ونَُكييرٍأَث ء ديْنع نْم 

طاعتك ْشَخ ويتك اْل وعماِب لُم أحببت رْالتَّ وك رَِك ماله8[ ت[ ...«. 

 ماِب هَقزرِ هيَلع ترْتََّق نْم واساةَم نيْقزار مهلّلأ كتيصعمِب نيزِْخُت ال و كتطاعِب نيزَّأع مهّلأل«

وسعت َلعي ْضَف نْمل9[ ك[ «.  
 ،العطاردي( »]10[العقوبة من له أهل أنا بما مني أولي العفو من أهل له أنت بما إنك أللهم«

   )94 :9ج :1384
 اوج بيانگر اين كه شود مي ديده رسا و بليغ بياني اب كالم موسيقي دعاها از فراز اين در

  .است )ع(امام كالم در بالغت و فصاحت
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    89/   1389138913891389سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند سال دوم، دوره جديد، شماره  دو، اسفند ))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف  

 

 كه است شده داده نسبت )ع(صادق امام به نيز عرفاني تفسير يك شد بيان كه مواردي از غير

 عرفاني تفسير اين .است گردآورده )ع(امام نام به كليني شاگرد نعماني ابراهيم بن محمد را آن

 تفسير اين در .است گذاشته عرفاني هاي زمينه در قرآني مفسران و اسالمي برعرفان يرعميقيتأث

 فيه واُنآم ذينَالَّ هاأي يا«:فرمايند مي و كرده اشاره آيات رد كلمات نقش به گاهي )ع(امام ،عرفاني

أربع شهادة و إشارة و كناية و نداء ؛صالٍخ يا :أي حرف و نداء ُخ أيصوص و كنايةٌ هاء و نداء 
 و كرده تركيب را آمنوا الذين أيها يا ي جمله )ع(امام بنابراين » شهادةٌ آمنوا و إشارةٌ ذينالَّ

 يعني( است شهادت آمنوا و اشاره الذين ،كنايه هاء ،نداء خصوص أي ،نداء حرف يا :فرمايند مي

   )27 :1369،سلمي(؛ )غير عالم متضاد
 وه هإنَّ«:فرمايند مي و كرده تفسير عارفانه و بليغ بسيار را قرآني ماتكل )ع(امام چنين هم

الساْل ميعع؛ليم أي السميع نْم يسمع ماْل ناجاترارِأس اْل وعليم نْم يَلعم يعني سميع »ميرِالضَّ إرادات 

 ي كلمه تفسير در يا و .است هآگا ضماير درون از كه كسي يعني عليم و شنود مي را اسرار كه كسي
 حدمي  مَل و مُكديس أنا )ص(بينالَّ قالَ كذلل )ص( هيِبَنل باًخاَطم ديس يا أي يس« :فرمايند مي يس

 و است سيد يا معني به يس »يس هولَقِب اهإي قِّحاْل ةِبخاطم ىنعم نْع رَبأْخ هنَّلك و هسْفَن كذلِب
 سخن اين با و هستم شما سيد من :فرمودند )ص(پيامبر همين براي است )ص(پيامبر آن مخاطب

 )ص(پيامبر فقط يس ي كلمه در كه دهد خبر خواست مي بلكه نداشت را خود از تمجيد قصد
   )51 و 48  :همو( است بوده خطاب مورد

  متعهد شعر جايگاه -9
 اهللا بني شعر تبي فينا قال من«:فرمايند مي و داده يا ويژه يتاهم دعهمت شعر به )ع(صادق امام

 آن پاداش به خداوند ،بگويد شعر بيت يك )ع(بيت اهل ما ي درباره كس هر  »الجنة في بيتا له

 اإّل هِب ىكأب و ىكبَف راًعش نِيسحاْل في قالَ نْم«فرمايند مي يا و كند بنا بهشت در او براي اي خانه
وجَل ىعالَت اهللاُ باْل هبگرياند، و بگريد و بسرايد شعري )ع(حسين امام ي درباره كس هر »ةَنَّج 

 كسي »القدس بروح يؤيد حتي شعرا قائل فينا قال ما«:فرمايند مي نيز و .شود واجب او بر بهشت

  .است جبرئيل دم به مؤيد كه آن مگر سرايد نمي شعر ما ي درباره
 زمزمه را شعر اين اوقات از بسياري در )ع(صادق امام كه است آمده روايت در چنين هم

  :كردند مي
ناسٍأُ لُِّكل دةٌَلو َقرْيهاوَنب       و دفي ناُتَلو رِآخ الدْظَت رِهرُه  

 شود مي آشكار روزگار پايان در ما دولت و هستند آن منتظر كه است دولتي را مردمي هر

   )اينترنتي پايگاه در دسترسي قابل ، )عج( زمان امام ظهور منتظر ،حسين ،قدسي(
 كه آهنگي و سرايان مرثيه و سرايان مديحه به خاصي توجه )ع(ائمه ساير مانند )ع(صادق امام

 امام خدمت خواست مي مداحي است آمده روايت در .داشتند نيز كردند مي ايجاد خود كالم در
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 ))))عععع((((اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق/  /  /  /          90 

 

 داد؛ صدايش به خاصي التح و كرد جور و جمع را خودش مقداري ،كند مداحي )ع(صادق

  .»بخوان خواني مي خودتان مجالس و محافل در كه طوري همان« :فرمودند )ع(امام
 شاعران هاي كنايه و نيش از را شما دارم مي برحذر«:فرمايند مي نيز جايي در )ع(صادق امام

 ،تا بي ،يناالم( »كنند مي روي زياده ديگران هجو در و ورزند مي بخل كردن مدح در آنان كه چرا
   )676 :1ج

 دعهمت ادبيات .داشتند توجه دعهمت ادبيات به كه آمدند شاعراني )ع(صادق امام دوران در
 واقعي مدح و عاطفه صدق به و داشته اختصاص )ع(بيت اهل مدح بر كه است ادبي متون شامل

 اين از .باشد مي سالطين مدح در كه است منحرف ادبيات مقابل در ادبيات اين .است متمايز

   )189 :1381 ،البستاني( كرد اشاره عبدي و حميري سيد ،اسدي كميت به توان مي شاعران
 شعري و شد شيعه )ع(صادق امام تأثير تحت اما داشت كيساني مذهب ابتدا در حميري سيد

 ي زاده و خداوند ولي را )ع(صادق امام آن ي ابتدا در سرودكه )ع(صادق امام امامت اثبات در
 ،بسيار گناهان از خداوند درگاه در اش توبه قبول براي تا خواهد مي گناهكار از و واندهخ مهذب

  :دهد قرار خود شفيع را او
ـُقَف      ـراًَفعج ـتْنــعاي اهللاُ داكه ما إذا ـُماْل نَابو اهللاِ ليوـل لْــ   بِـذَّهـــ
  يــبوأَُت مُث منِــحالرَّ ىإل ـوبــُتأ       ـهـيلو نَـــابو اهللاِ ـيــلو ـاـي أال
  معرب بِرَـْعم لَُّك باًدائ فيه داهــجأُ      باًنــْطم تْنُك ذيالَّ بِْنالذَّ نم كيإَل

  )676 :تا بي ،االمين(
 نزد در و رؤيا در را آن كرده ادعا كه دارد غدير ي واقعه ي درباره نيز اي قصيده حميري سيد

 شعر نيز )ع(حسين امام رثاء در حميري سيد )195 :1381البستاني( است سروده )ص(پيامبر

 )ع(صادق امام خدمت روزي .گشت مي حزن از آكنده قلب و سرازير اشك كه طوري به گفت مي
 به خطاب او و داد اذن او به )ع(امام و بسرايد جدش رثاء در را شعري تا گرفت اجازه و رفت

 كه :گويد مي ،گذرد مي داغ هاي اشك از شده سيراب هاي استخوان و كپا پيكر كنار از كه زايري

 عزاي در كه داغداري ي گريه چون هم ،مطهر آن براي و كن درنگ كردي گذر آنجا از چون

  :كن گريه ،گريد مي عزيزش
ـُظعأَل لُْقَف      نِيسحاْل ثدج ىلع ررُمأُ   ـةيكالزَّ هـِمـ

  ـةيوِر ـةًــبساك وطفـأ      نْـِم تـَْلزِ ال مـاًُظـعأَ آه
إذا و ـَمررـْبَقِب ت   ةيطماْل فـْقو هِب ـلَّطأََف      هــرِــ
واباْل ـكـَطمرَه ْللَطمـرِه       ـُماْل و   ــةيقالنَّ رةَـَهـَطـ
  ــةينماْل هادواحل مـاو       تـــَتأَ ـةٍوَلــعم كاءبَك
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 كه كرد امر )ع(امام و گرديد بلند شيون صداي و شد جاري ها گونه بر ها اشك هنگام اين رد

  .)314 و 313 :تا بي ،ضيف( ندهد ادامه ديگر
 سيد كه طوري به است فني نظر از ممتاز شاعران از يكي نيز كوفي عبدي مصعب بن سفيان

 لحاظ از .است باالتر او شعر زا فني نظر از عبدي شعر كه است گفته او شعر ي درباره حميري

 رَعش مُكالدوأَ واملِّع!... ةِيعالّش رََشعم يا«:است فرموده او ي درباره )ع(صادق امام نيز فكري
 آيين بر او كه چرا بياموزيد فرزندانتان به را عبدي شعر !شيعه گروه اي »اهللاِ دينِ ىلع هإنََّف ديبعاْل

 امام محضر در را خود اشعار شاعر اين كه شده روايت چنين هم )19: 1381،البستاني(خداست

 گوش او اشعار به پرده پشت از تا خواست مي اش خانواده افراد از )ع(امام و سرود مي )ع(صادق

 تضمين صنعت صورت به قرآن آيات از و آورد مي در شعر به را )ع(معصومين احاديث زيرا دهند

 و صديق را دو هر )ع(فاطمه حضرت و )ع(علي حضرت وصف در مثال كرد؛ مي استفاده اقتباس و
 و كند مي ابد تا عرش ي سايه روي بر دو هر نام بودن مكتوب به اشاره و كرده خطاب مطهر

  :گويد مي
صُخ ةٌيَقدَقلت لــريـَش       ديقٍصاْل فـي فمـبِناس  

  بِعاِيماْل سِند نْم نِيرَهُط       هاتـارــاْخ و هتـارإْخ
إسنـارُِق ماماه ىــلع       ِب رٍْطساْل لِّظـِرات شِرْع   بِـ

   ) 197:انهم( 
 الگو و تشويق ترين بزرگ ،فرزندان به عبدي شعر دادن ياد در )ع(صادق امام تشويق اين

 داشتن بر عالوه عبدي شعر زيرا دعهمت ادبيات كارگيري به در اديبان و شاعران براي است دهي

 و دعهمت ادبيات بر )ع(امام اهميت ي نشانه اين و است )ع(بيت اهل فضايل از مملو ،فني عناصر
 ،خدا از سخن كه چرا است نفوس و ها جان در دعهمت ادبي عمل يك سريع تأثير بر بودن واقف
 در ادبي عمل يك صورت به اگر كودكان مخصوصا ها انسان ي همه براي )ع(ائمه فضايل و نماز

  .كند مي نفوذ ها انسان دل اعماق در و شود مي تأثيرگذارتر درآيد...و ستاندا ،شعر قالب
 ،شد مشرف )ع(امام زيارت به كه هنگامي )ع(امام عصر شاعران ديگر از مبارك بن اهللا عبد

 مرز و حد بي انبياء ي زاده مدح او نظر از كه چرا خواند دشوار بسيار را حضرت ستايش و مدح

  :است
  ناءـع حدماْل و حِدـم        الْ قَوـَف رَُفعــج يا تأْن
  مـاءس تـأْن مـهـَل و       ضأر رافـــشأاْل مـاإنَّ

جاز حـاْل دمحِد ــَق نْمد      َلوْتـدـــِبْنأاْل هيــاء  
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 جعفر رسيدن خالفت به و داند مي )ص(محمد حضرت بعثت در را دين ديگرعزت جايي در و

  :خواند مي او براي خداوند سوي از تكريمي را محمد بن
  محمد بن جعفر بالخالفة أكرم واهللا    بمحمــد أعـزه و دينـه أظهـر اهللا

   )676 : تا بي ، االمين( 
 هريره أبو شد مي برده بقيع سوي به مباركشان بدن و رسيد شهادت به )ع(امام كه هنگامي

 و گزيده اقامت كوه بلنداي در كه داند مي ريفيش پيكر چون هم را )ع(امام ،آن توصيف در عجلي
  :پاشند مي خاك ضريحش باالي در گاهان صبح

  ـقِعات و ليهامـــح نْم لٍكاه ىلع       ـهـــوَنُلمحي هِب واراح ـدَق و ولُأُق
  قِشاه ياءْلــع سِأْر نْم ىوَث بيراًَث      ىرــالثَّ ىإل ونَُلمحَت ماذا ونَردأَت
  قِفارِماْل قَوَف كانَ ىلوأَ و راباًــــُت      هــريحَض قَوَف ونَحاثُّاْل اّثح داةًَغ

  )677:انهم(
 اسحاقي محمد و أعين بن زرارة به توان مي بودند نيز شاعر كه )ع(امام شاگردان ديگر از

 :1421 ،االمين( داشت شعري مراسالت معري ابوالعالء با كه كرد اشاره )ع(امام ي نوه الصادقي
  . )611 و 173

   )ع(صادق امام اشعار بررسي - 10
 ايشان زمان شاعران و )ع(صادق امام نزد در شعر جايگاه و اهميت ي درباره كه مواردي از غير

 را مختلفي مضامين ها سروده اين .كرد اشاره )ع(امام خود هاي سروده به توان مي شد گفته

 )ع(بيت اهل مقام معرفي به و داشته اشاره امامت جايگاه به )ع(امام گاهي .دربردارند
 و ديگرانند بخش روشنايي كه دانند مي ستارگاني اصل در را )ع(ائمه جايي در مثال پردازند؛ مي

 در به كند غوص آن در كه هر كه مانند مي درياهايي چون هم و هستند برهان و حجت مردم براي

 ها آسمان و مقدس هاي سرزمين داران خزانه و مالكان ايشان .يابد مي دست ومرجان ياقوت و

  :هستند
  ـانٌـــهرْب مـوالي نُحَن ةِيـرِبْلل و    ناـِب ضاءـَتسي وماًجُن اّنُك لِأصاْل في

  انٌــجـرْم و ـوتياُق و مينٌَث رد     مـُكصغائل فيها تيالَّ ورـحباْل نُحَن
مُقاْل نُساكسِد اْل ورْفدوَن سمـُكله     َن ونُح ُقْللسِد اْل ورْفدانٌزُّخ سِو  

 بجا درستي به را وفا حق كه هستند ها آن .دانند مي )ع(ائمه در نيز را وفا ي ريشه امام

  :دهد مي زينت را نخل درخت ي شاخه ،نخل ي خوشه كه گونه همان ،اند آورده
  ـهـراُخـــأْف رخُـُْفَت فينـا و      ـاءــفواْل ـدعي قينـاًي فينـا

رأياْل توفاء زَيماَك       جـالَالرِّ نُي زَياْل نُيَش قَـذْعراُخمـه  
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 و خوشي در نشدن مغرور )ع(امام كه ،كرده روايت )ع(امام از گونه اين نيز ثوري سفيان
 در ستارگاني به را )ع(ائمه و شمرند برمي )ع(ائمه صفات از را ها سختي در نكردن ناله و آسايش

  :كند مي طلوع ديگري ،شد غايب يكي اگر كه كنند مي تشبيه سواركاري ميدان
  عازَجاْل رُهْظـَن رٍــهد ةِـمأزل ال و     نـارََطـْبيَف ماًوي ناؤُ   رَْطي رُـْسياْل ال

  ـاــعَلهاْل هَل رْهْظـَن مَل نـاساء أو    ـهتحصل جهبَن مَل رُهالد نارَّس إنْ
النُّ لَُثمومِج ىلع ـغيَت إذا      أولنـا مارٍْضمَن ـبجعـاَلَط ـرٌآَخ ـم  

 در )ع(امام نمود كمك را او )ع(امام و كرد كمك درخواست )ع(امام از سائلي كه هنگامي

 و بزرگان از را بخشش و كرم ،روزگار سختي هنگام در كه خواهد مي او از سائل تشكر پاسخ
 كرم صفت وجود منظور كه كند طلب ،اند يافته دست بزرگي و مجد به تالش از كه كساني

  :است )ع(ائمه در وبخشش
  هـدــهج نْم رُهالد كضَّع دَق و      ىدـــالنَّ صالَخ تبَلَط ما إذا

  هـدَك نْـِم  ةَسـارـــياْل أصـاب      ـحٍكال ىــإلـ نَّـبُل،،،طْـالَتَف
و نَّلك ـــَلعيِب كاْل ـلِأهىلع      و نْم وراْل ثمــجـد نْع جـده  
  هـدج نْـــم ةَسـارياْل بـيحُتس      بـاًطال ـهَت،،ْئــِج إذا ـذاكَف

 ثالم ،دارند اشاره واقعي معبود به توجه و زهد مضامين به خود شعرهاي در نيز گاهي )ع(امام

 نظر از چراكه دانسته؛ عجيب را او عمل كند مي الهي حب اظهار باطن در كه گناهكاري به خطاب

  :شود مي واجب اطاعت باشد صادق عشق اگر و است معشوق مطيع ،عاشق ايشان
  ديـعب عالِفاْل في كرُمعَل هذا      ـهبح رُهْظَت تأْن و اإلله صيعَت
  طيـعم بأح نْمل بحماْل إنَّ       ـهَتعَطأََل قـاًصاد كبح كانَ وَل

 هاي قلب كه حالي در بينند مي آشكار و واضح مريد براي را سلوك راه نيز ديگر جايي در

 يافته نجات شخص يا و است معلوم نجاتش كه اي شده نابود از و غافلند؛ هدايت مسير از بسياري

  :كنند مي تعجب اظهار
ْلعاْل ممحةِج واضح لمريـده      ُلُقاْل ىأرووب اْل نعمحفي ةِج ىمع  
َقَل ود عجبت لهالك جاُتَن وه      موجةٌود ـَقَل ود ـعجبـت لجـاَن نْم  

 نهاده ارج را طيبه نفس صاحب )ع(امام كه كرده روايت )ع(امام از نيز ثعلبي تفسير در اصمعي

 اگر و راخريد بهشت شود مي آن با كه چرا دانند؛ مي مخلوقات ميان در چيز ترين بها رانگ را آن و

 هم و رفته دست از خود هم شود دنيوي كه نفسي و است زيان ،شود فروخته آن غير به بهشت

  :رود مي دست از آن ارزش
ـَّالن سِْفالنَِّب نُثامأُ   ـنٌمَث مـــهلُُّك قِْلَخاْل في هـاَل سيَلَ      هـابر ـةِفيســ
  نٌبُغ مُكـــــذل إنَّ واهـاس ءيَشِب       هاُتـعِب ناأَ إنْ اتّنجاْل ىرَتْشي هاِب
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  نُمالثَّ بهذَ دَق و سيْفَن تـَبهذَ دَقَف      هـاُتبصأُ ياْندِب سيْفَن تــبهذَ إذا
 او از و كند مي وصف او براي را ادني وضعيت و است انسان به خطاب )ع(امام شعرهاي گاهي

 نوع دو جايي در مثال كند؛ انتخاب را درست راه و نشود مأيوس دنيا هاي سختي از تا خواهد مي

 كه اين يا و ندارد وجود ديگر گذشته كه آنچه كه اين يكي ،كند مي ترسيم انسان براي را دنيا به نگاه

 را درست راه و كند كار احتياط با خواهد مي سانان از و دارد و داشته وجود هنوز گذشته كه آنچه

  :گزيند بر
  سانُْناإل هاأي كسْفَنل رَْتاْخ و      تـــيم كنَّإَف ـلٍهم ىلع لْمعإ
  كـانَ دَق نٌكائ وـُه مـاأنََّك و       ىضم إذْ كي مَل كانَ دَق ما نَّأََكَف

 ناله روزگار سختي از تا خواهد مي مأيوس شخص از و خواند مي كفر را يأس نيز جايي در

  :است تر شايسته زيبايي به خداوند كه باشد نداشته پروردگارش به سوءظن و نكند
  ويلٍَط نٍـمز في ترْسأي دَقَف        مـاًوي ترْسأع إنْ و عزَجَت الَف
َت ال وياْل نَّإَف ـأسـأْـيَل         ـرٌْفُك ساهللاَ لَّع نـيــْغي ليـلٍَق نـع  
رَِب ـنُْنْظَت ال وـــبنََّظ ك ساهللاَ نَّإـَف         وء اْلِب ىلـأوـلِــميج  

 ايشان ،ايد گرفته كناره مردم از چرا اهللا رسول ابن يا كرد عرض )ع(امام به ثوري روزي

 ،كردم اختيار را گيري گوشه لذا اند كرده تغيير نيز ومردم كرده تغيير روزگار سفيان اي :فرمودند
 نيرنگ و فريب در غرق را مردم و دانسته رفته دست از ،گذشته ديروز چون هم را وفا سپس

  :است شده انباشته نفرت از هايشان قلب اما ،كنند مي دوستي اظهار ظاهر در كه طوري به بينند مي
  بِوارِم و لٍخاتم نَيب اسالّن و       بِاهالذّ سِأم هابذ فاءواْل بهذَ

ونَُشْفي بَنياْل مـهموةَد ـَّالص و   بِقـارِعِب ةًـوُشـحم مـهوبُلُق و       فـاــ
 نشوند خسته نوشتن از تا خواهند مي قلم صاحبان از و داشته توجه نيز قلم اهل به )ع(امام

  :است ها ادب زيور و مردان عطر قلم چراكه
  اآلدابِ ةُيْلح و جالِالرِّ ـرُْطع      هنَّإـَف ـدادماْل نم نَّعـزِجالَت

   )677و676 :1ج ،تا بي ،االمين( 
 ي تجربه .داد قرار مدنظر را شاعر شعوري ي تجربه بايد شعر يك ادبي نقد و تحليل براي
 يا حقيقي صورت به شاعر كه معناست اين به تجربه .است شعري ي تجربه مقدمات از شعوري

 آن توانسته و گرفته قرار شرايط آن تاثير تحت و كرده زندگي خاص شرايطي در تخيلي

 مستقيم نقش كه است ذاتي يا تجربه اين .نمايد بيان شعر قالب در را ذهني انفعاالت و احساسات

 تجربه يك يا و وغيره آزمايش يك در موفقيت محبوب، از دوري مانند داشته شاعر زندگي در

 سيد( .وطن استقالل مانند اند شده متاثر نيز ديگران كه است يزيچ تاثير تحت شاعر كه است عام

 ادبيات كه آنجا از و است داشته وجود نيز قديم شعرهاي در شعوري ي تجربه )9:ق1410قطب،
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 زمان ادبيات سياق و سبك حفظ با ايشان بود، تقليد از دور به و نو ادبياتي )ع(صادق امام عصر

 )ع(امام عرفان از برگرفته و ذاتي ي تجربه يك )ع(امام ي تجربه حقيقت در .اند رفته پيش خود،
  .رود مي بشمار

  عنصر، اين و است ادبي صياغت همان كه است شعوري تجربه عناصر از نيز تعبيري صور

 الفاظ، نقش .كند مي تبديل شعري تجربه به كاغذ صفحات روي بر را شاعر شعوري تجربه

 :ق141 قطب، سيد.(است مهم بسيار قسمت اين در يقيموس و خيال صور تركيب، ها، جمله
 و پيچيدگي از و بوده واضح و دقيق بايد الفاظ خوب، شعوري تجربه يك ايجاد براي )10و9

 .باشند وجدان و عاطفه و افكار با متناسب و ماليم بايد تعابير و جمالت .باشند دور بودن مهجور
 بالغي و بديعي صنايع و جناس از استفاده و راتاستعا كنايات، تشبيهات، شامل نيز خيالي صور

  .شود مي شعر ادبي سطح رفتن باال باعث كه است
 قدرت، .كنند مي ايفا مهمي نقش شعري تجربه به آن تبديل و شعوري تجربه خلق در افكار

 شعر در ابداع صحيح، افكار و معاني به خود شعوري تجربه تبديل در شاعر خالقيت و استعداد

 و گردد مخلوط افكار با عاطفه بايد باشد برخوردار انسجام از شعر اينكه براي .شود مي ناميده
 )12 همو،.(گردد مي روح بي و خشك شعري آمدن وجود به باعث يكديگر از دو اين جدايي

 سخنان با تا كرده سعي مخاطب حال مقتضاي گرفتن نظر در با خود افكار بيان در هم )ع(امام

 و افكار بين خوبي پيوند )ع(امام كه آنجا از .دهد قرار توجه مورد نيز را عام فرادا خود، پيرايش بي
 نمايند؛ القا مخاطب روان و روح در را خويش هاي انگيزه اند توانسته  نمودند، ايجاد خود وجدان

  .گرديدند خود اشعار جاودانگي باعث لذا
 .باشد مي شعري بحور و وزانا شامل كه است تعبيري صور اقسام مهمترين از شعر موسيقي

 كردن كم با كه طوري به .گردد مي شعر ابيات در انسجام ايجاد باعث نيز شعر در ارگانيك وحدت

 طريق از توان مي را اديب يك احساس .شود مي ايجاد اخالل شعري بناء در ابيات تاخر و تقدم يا

 كه است شعوري ي تجربه مبين موسيقي و آهنگ حقيقت در .فهميد او كالم آهنگ و موسيقي

 و كننده بيدار احساسي بارهاي يا نفساني رواني روحي هاي الهام سپس نموده، كسب اديب
 در )ع(امام )261:ش1381رضايي، محمد.(سازد مي منتقل مخاطب به دارد، خود با كه را مؤثري

 وجود به باعث بخش الهام و دقيق الفاظ كارگيري به با و بديعي محسنات بر اعتماد با خود اشعار

 شامل شعري تجربه .است )ع(امام شعوري ي تجربه مبين كه است گرديده عرفاني موسيقي آمدن

 همان عاطفي عنصر كه بگيريم نظر در اگر .است تعبيري صور و افكار عاطفه، يا وجدان عنصر سه

 )ع(امام كه يابيم درمي شود، مي مستولي شاعر بر شعوري ي تجربه اثناي در كه است احساساتي
 و جامعه موجود واقعيت به توجه از دانسته دخيل را احساسات اشعارشان در كه حال عين در هم
 يك داشتن در موفقيت رمز .نبودند غافل جامعه مشكالت و مسايل بيان در عاطفه گيري كار به
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 شعري صدق به منجر شعوري صدق .است شعوري صدق شعر، در خوب عاطفه و وجدان

 آشكار شعرش در راستي و درستي اين و است صادق احساساتش بروز در شاعر يعني شود؛ مي

 )11: 1381خورشا،.(آورد مي كاست و كم هيچ بدون كند مي احساس را هرچه لذا باشد؛ مي
 قرار عقل خدمت در را عاطفه خالص، و صادق افكار و احساس درستي بر تكيه با نيز )ع(امام

 .گويند مي سخن وجدان و عاطفه زبان طريق از عقلي غامض و پيچيده مسايل ي درباره و داده
 تجربه به را خود شعوري تجربه مناسب، تعبيري صور بكارگيري با خود ادبي صياغت در )ع(امام

 و بديعي صنايع ساير و تناقض جناس، كنايه، استعاره، تشبيه، از استفاده .اند كرده تبديل شعري
 احساسي وحدت و موضوعي وحدت ارگانيك، توحد بالغي، مختلف اغراض از استفاده

  .شود مي مشاهده )ع(امام اشعار در خوبي به
 و موضوع يك از ابيات همه تا شود رعايت بايد نيز موضوعي وحدت شعري تجربه يك در
 يك در شاعر يعني .است مهم نيز احساسات در وحدت .باشند برخوردار شعوري تجربه

 رجا، دعا، :مانند است شعر بالغي اغراض  همان كه كند صحبت شعوري تجربه و احساس

 اين همه رعايت .غيره و تعجب حزن، عتاب، تحسر، تمني، تحقير، مدح، تهديد، نصيحت، التماس،

  گردد مي جاودان و خوب شعري تجربه يك آمدن وجود به باعث شعوري تجربه يك در موارد
  
  

  نتيجه
 علمي نهضت )ع(امام كه چرا كرد، پيشرفت علوم ساير همانند )ع(صادق امام عصر در ادبيات

 چهار تربيت و جعفري بزرگ دانشگاه تأسيس آن حاصل كه آوردند وجود به بزرگي فرهنگي و

 جمع زير موارد  در توان  رامي ادبيات اعتالي در  )ع(صادق امام نقش حقيقت در .بود شاگرد هزار

  :كرد بندي
 .است آمده...و دعا مناظرات، خطابي، گوهاياحاديث،گفت قالب در كه )ع(صادق امام كالم 

 عناصر با و داشته تكيه موسيقي و تصوير عنصر دو به كه ادبي عمل يك عنوان به )ع(امام احاديث

 و )ع(امام خطابي گفتگوهاي در ويژگي اين .است شده آراسته...و تمثيل استعاره، تشبيه،
 مانند بالغي عناصر ساير و شبيهاتت كارگيري به و خورد مي چشم به نيز حضرت آن مناظرات

 كه دهد مي نشان ...و اطناب تكرار، تضاد، چون هم بديع هاي صنعت از استفاده و وزن در ايقاع

 دعاهاي در ادبي هاي جنبه اين .دارند اي ويژه و خاص توجه فصاحت و بالغت عنصر به )ع(امام

 وسعت از بالغي عناصر ساير و يقاعيا عنصر وجود با )ع(امام دعاهاي .كند مي تجلي نيز )ع(امام

 امام به نيز عرفاني تفسير يك آن بر عالوه .است برخوردار ايجاز، و نفس حرارت روح،

 در كلمات نقش به آيات عرفاني هاي جنبه ذكر بر عالوه )ع(امام كه شده داده نسبت )ع(صادق
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 به موارد بعضي در و كنند يم تركيب و تجزيه نحوي و صرفي نظر از را آن و كرده اشاره نيز آيات

     . پردازند مي كلمات ي عارفانه و بليغ تفسير
 اديبان بين در قاعده يك عنوان به )ع(صادق امام منظر از فصاحت و بالغت معيارهاي

  .شوند مي شناخته
 مدح و عاطفه صدق به و دارد اختصاص )ع(بيت اهل مدح به   متعهد ادبيات اينكه به توجه با

 اين و نمايند مي تشويق شعر گونه اين يادگيري به را ديگران )ع(امام .باشد مي يزمتما واقعي

  باشد مي ايشان نزد در متعهد ادبيات اهميت ي دهنده نشان ترغيب
 به اعتنايي بي و زهد ،)ع(بيت اهل جايگاه معرفي به مختلف، موضوعات در )ع(امام شعرهاي

 عناصر متعهد، شعر اهميت به ضمني ي اشاره ضمن هاشعر اين در )ع(امام .دارد اشاره ...و دنيا

 به را متعهد ادب و شعر صحيح اسلوب حقيقت در و آورند مي خود شعرهاي در نيز را بالغي

 يك )ع(امام شعري ي تجربه گردد مي معلوم )ع(امام اشعار بررسي با .آموزند مي شاعران و اديبان

  .باشد مي هستي جهان از ايشان ملكا شناخت و عرفان از برگرفته و ذاتي ي تجربه
 اعتالي در )ع(صادق امام نقش كه داشت اذعان محور چهار اين به توجه با توان مي نهايت در

 بالغي عناصر رعايت با )ع(امام و است چشمگير بسيار علوم ساير در ايشان نقش همانند ادبيات

 و اديبان به را متعهد تادبيا صحيح اسلوب و درست روش نثر، و شعر هاي حوزه در نحوي و
  .دهند مي ياد شاعران

  
  

  يادداشتها
 محفوظ مردم شر از مرا مني، پناه تو .دار امان در خلقت شر از مرا مني، پناه تو خداوندا - 1

 .دار امان در مخلوقاتت   ى  همه شر از مرا من، پناه اى .بدار

 به بخواهد هركه و برگردان خودش به آنرا رساند، ضرر من به بخواهد هركه خداوندا - 2
 آن رساند، من به را غمش بخواهد هركه و برگردان خودش به نيز را آن زند، نيرنگ من
 نيرنگ بهترين تو همانا كه بزن نيرنگ او به زد نيرنگ من به هركه و برسان خودش به را

  دار برحذر حسود ظالم كافران چشمان از مرا و كنندگاني،
 در ولي برندارد، آن از دست نيز پيرى هنگام و دنكن حيا زشت كار انجام از كه كسي - 3

 نيست او براي خيرى بترسد، خداوند از نهان

 دست در آنچه از آن اهل كه شود اى خانه وارد كه زماني تا است نگران همواره عزت - 4
 كند سكونت آنجا در آنگاه نااميدند، است مردم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ))))عععع((((اهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادقاهميت شعر و ادب از نگاه امام صادق/  /  /  /          98 

 

 بيزارند، باطن در و نددار دوست ظاهر به مارا كه گروهي :هستند گره سه ما محبان - 5
 باطن در مارا كه گروهي و بيزارند ظاهر در دارنداما دوست باطن در را ما كه گروهي
 به و نوشند مي خوشگوار و شيرين آب از هستند، باالترين ايشان كه دارند دوست وظاهر
 تر سريع فقروتنگدستي چون هم بالها انواع و هستند، آگاه اسباب و استدالل و قرآن تفسير

 رسد مي آنها به اسب دويدن از

 دانند نمي علم در راسخان و خداوند جز را آن تأويل - 6

 و فقر از و گويم مي تو به را حاجتم و كنم مي اعتراف گناهانم به من همانا خدايا - 7
 كنم مي شكايت تو به نفساني هاي خواهش و قلب قساوت و بيچارگي

 از خويش حاجت هركه و جويم يم را حاجتم تو شخص از و تو وسيله به من خدايا - 8
 تو از و نداري شريكي كه تنها تو از جويم مي تو از را حاجتم فقط من جويد مي مردم

 اين در اينكه و او خاندان و محمد بر فرستي درود كه خوشنوديت و فضل حق به خواهم
 و پاكيزه و پذيرفته و صحيح حجي كه دهي قرار راهي خودت خانه به رسيدن براي سال

 و رود باال بدان ام درجه و شود روشن بدان ام ديده كه آنچنان دهم انجام تو براي الصخ
 كارهاي همه از را خود و دارم نگه گناه از را عورتم و بپوشانم را ام ديده كه كن روزيم
 و تو از ترس و اطاعت از محبوتر من پيش در چيزي هيچ كه حد بدان تا بازدارم حرام
 ....نباشد داري ناخوش را آنچه ترك و ريدا دوست آنچه انجام

 كه كسي همدردي خداوندا.مكن خوار معصيت با و ده عزت مرا خود اطاعت با خداوندا - 9
 .فرما روزي كردي من بر كه رحمتي و لطف وسعت با را كردي تنگدستش تو

 نظر در من براي كه عقوبتي از است سزاوارتر من به تو گذشت و عفو خداوندا -10
  .گرفتي

  
  
  ابنامهكت

 كتابها -الف

  .كريم قرآن -
 :دمشق  ،االسالمي  التراث  في دراسات الملتقي«،)م2001|ق1421( عبدالكريم األشتر، -1

 .اول چاپ ،االيرانية االسالمية للجمهورية الثقافية المستشارية
 .دارالتعارف :بيروت األمين، حسن :تحقيق تا،،بي»الشيعة أعيان«،)تا بي(األمين،محسن -2
 تقديم ،»الشيعة أعيان ي مقدمه التاريخي مسارهم في الشيعة«،)ق1421(ناألمين،محس -3

 .االسالمية للدراسات الغدير مركز :قم بيضون، ابراهيم
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 مجمع :مشهد ،»االسالمي المنهج ضوء في البالغية القواعد «،)1414 ق( محمود البستاني، -4

 .اول چاپ االسالمية، البحوث
 :تهران »االسالمي المنهج ضوء في العربي األدب ريختا مختصر«،)ش1381( محمود البستاني، -5
 .اول چاپ سمت،
 :بيروت ،» الحياة منهج و النبوة عطر الصادق االمام «،)م1997 ق،1418( حسين حسن، الحاج -6

 .اول چاپ المرتضي، دار
 جنتي، احمد :ترجمه » )ص(الرسول آل عن العقول تحف« ،)ش1382(شعبه ابن الحراني، -7

 .چاپ بي .كبير امير :تهران
 چاپ سمت، :تهران ،»مدارسه و الحديث العربي الشعر مجاني«،)ش1381(صادق خورشا، -8

 .اول
 مركز :تهران پورجوادي، نصراهللا :گردآوري »آثار مجموعه«،)ش1369(ابوعبدالرحمن سلمي، -9

 .دانشگاهي نشر
 .ششم چاپ الشروق، دار :قاهره ،»مناهجه و اصوله األدبي النقد«،)ق1410( قطب سيد -10
 چاپ المعارف، دار :مصر ،»األول العباسي العصر العربي األدب تاريخ«،)تا بي( شوقي ضيف، -11

 .هشتم
 .اول چاپ عطارد، نشر :،تهران» الصادق االمام مسند«،)ش1384( عزيزاهللا العطاردي، -12
 .اول چاپ بصيرتي، مكتبة :قم ،»الصادق االمام موسوعة«،)ق1414(سيدمحمدكاظم قزويني، -13
 الكتب دار :تهران ،»نمونه تفسير«، )ش1373(ناصر نويسندگان، از جمعي و شيرازي مكارم -14

 .هفدهم چاپ االسالمية،
  .دوم چاپ االسالمي، التوجيه دار :بيروت »التشيع ظل في األدب«،)ق1400( عبداهللا نعمه، -15

  
   ها مجله - ب

 روح بر تأثير در آن جايگاه و عبارات و الفاظ موسيقي« ،)ش1381( رضا علي رضايي، محمد -16

 انساني علوم و ادبيات ي دانشكده پژوهشي علمي ي مجله »عسگري ابوهالل ديدگاه از مخاطب روان و

 .يكم ي دوره:تهران دانشگاه قرآني، و عربي ادبيات و زبان گرايش
  
  مجازي منابع - ج

 .اينترنتي پايگاه در دسترسي قابل ،» )عج(زمان امام ظهور منتظر«،)تا بي( حسين، قدسي، -17
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   )عربي ادب پژوهش(مبين لسان لنامهفص
   )پژوهشي – علمي(

  1389 ماهدي ،يك شماره ،جديد دوره ،دوم سال
 

  * )ع( الصادق اإلمام عند األدب و الشعر دراسة
  ملكي پور رستم رقية الدكتورة

  تهران -الزهرا جامعة في ذة مساعدة استا 
  كيادربندسري  فاطمة

  آدابها و عربيةال اللغة يمرحلة الماجيستر ف ةطالب
  الملخص

 عـامالً  و للشـيعة  قويمـاً  ملجـأً  يـزال  ال و اإلسـالم  صـدر  منـذ  )ع( البيـت  ألهـل  الملتزم األدب كان   

 بـالقرآن  تـأثره  لمـدي  ذلـك  و الفكريـة،  و األدبيـة  و الثقافيـة  المجـاالت  مختلـف  في التغيير و للتطور

ــريم ــديث و الك ــوي الح ــريف النب ــه و الش ــة خصائص ــز األدبي ــه و ةالممي ــافي ثرائ ــفي  الثق  و الفلس
  .الكالمي

 أهدافــه لتحقيــق األدب يوظــف )ع( الصــادق محمــد بــن جعفــر اإلمــام كــان  المنطلــق هــذا مــن   

  .الشيعة تاريخ أحداث تسجيل و النفوس في للتأثير و الدينية و الفكرية
 المجـاالت  فـي  لتنويـع ا و  التفكيـر،  عمـق  الدّقـة،  ):ع( الصـادق  اإلمـام  أدب مميـزات  أبـرز  من لعلّ   

 و البنيــة قــوة و الجمــاعي و الفــردي بــاألدب االهتمــام و الــدنيا و الــدين بشــؤون المختصــة المعرفيــة
  المضـامين  فـي  الشـعر  يـنظم  و خاصـة؛  عنايـة  الملتـزم  بـاألدب  يعتنـي  كان أّنه كما .الكالم في اإليجاز

 لـنظم  الشـعراء  يشـجع  كـان  كالمـه  فـي  يـة البالغ الجوانـب  اسـتعمال  علي عالوة العرفانية؛ و األخالقية

  .األحيان من كثير في بالغته و بأدبه يتأثرون كانوا الشعراء أنّ حيث الملتزمة األشعار
 و شــكالً أدبــي كعمــلٍ خطاباتــه و مناظراتــه و )ع( اإلمــام أحاديــث دراســة المقــال هــذا يســتهدف   

  .األشعار من نظمه ما و أدبه في البالغة و الفصاحة معايير بيان يحاول كما مضموناً؛
  

  الدليلية الكلمات
  .البالغة النقد، الملتزم، األدب الصادق، اإلمام
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