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 یهاواحد حیاست که به تشر  یمتن ادب ییقایموسو  ییسطح آوا یبررس ،یشناسموضوعات در سبک نیتر مهماز  یکی

است که توجه پژوهشگران و  یاز متون یکیالبالغه نهج شکی. بپردازدیم یزبان تیآهنگ( در موقع)صدا و  ییآوا
منسجم و به هم  کامالا  یادب یهاباعث کشف جلوه توجه نیاست. ا به آن جلب شده یآواشناس یهایشناسان در بررسزبان

 حیالبالغه و تشر کلمات قصار در نهج ییساز آواکه با توجه به عناصر سبکآن است  نوشتار بر نیآن شده است. ا وستهیپ
را در جمالت و ارتباط آن  ییعناصر آوا حیتشر  ،یلیتحل ـ یفیتوص روش از استفاده با معنا و لفظ انیم توازن یهماهنگ

به  .، تکرار اصوات و..سجعمثل تکرار، جناس،  یین دارد که عناصر آوااز آ تیحکا نوشتار نیا جینتا .کند یقصار بررس
عناصر در عبارات قصار  نیا دارند. بر دوش یو معان میرساندن مفاهدر  ینقش مهم ییاز عناصر آوا ییهاعنوان نمونه
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 مقدمه-1
فراهم  را یبستر ،یمتون ادب یبررس پژوهشگر درمعاصر است که  ینقد یکردهایاز رو یکی یشناسسبک

کار به یادب عیالفاظ و صنا انیارتباط م، نگارنده یادب ییتوانا اثر و یزبان یهایژگیبر و هیتا بتوان با تک سازدیم
. به سخن دادقرار  یابیآن را بر مخاطب مورد ارز یرگذاریتأث زانیمورد نظر خالق اثر و م یگرفته شده و معان

 کی عنوانبهمتن  ،یشناسسبک در. گرددیم زیثار متماآ گریهاست که از دیژگیو نیدر پرتو ا یادب اثر هر ،گرید
 یشناسان در بررسسبک .طلبدیرا م یاها دانش جداگانههر کدام از آن یاست که بررس یطبقات یدارا ساختمان

داود،  مانی)سلند کنیم یبررس یو معناشناس یساختار ،ییاسه مقوله آو آن را در ،اثر کی یسبک یهایژگیو
، با توجه گرید ریبه تعب ؛شوند زیاز هم متما یکه متون ادب شودیباعث م یسبک یهایژگیو نیا .(33، ص۲۰۰۲

که  ییتا جا ؛ددگریم زیمتما گریاز سبک د یسبک ای گرید سندهیبر نو یاسندهینومتن است که  تیهو به
 یژگیو از و پردازش کلمات و عبارات خود، نشیسبب شده که او در گز یاحساسات و عواطف خالق هر اثر

چه آن. (4، ص2003 الح،)ص ردیبهره گ خواننده اثرشبر  یذاررگیتأث یبراها آن ییآواسطح  الفاظ و ییقایموس
سبک »زبان متن است.  ییآوا یقلمروها لیتحل یبررس ،ردیگیمورد توجه قرار م یاثر ادب یشناسسبک در

مطالعه و  را ر سبک سخنها دو نقش عمده آن یشناسییبایز راتیتأث ارزش و نحوه کاربرد آواها و ،ییآوا یشناس
 یسبک ادب نیو همچن ینثر ادب ایشعر و  یقیموس یو بررس لیدر تحل یقیروشن و دق جیو نتا کندیم یبررس

 .(243، ص۱۳۹۱ ،ی)فتوح «دهدیصاحب اثر ارائه م
 رایدارد؛ ز ییآوا یشناساز منظر سبک لیو تحل یبررس یستگیاست که شا ینیاز جمله متون د البالغهنهج

امر  نیهمالفاظ آن است که  شیکلمات و آرا یقیاز موس یآن، برخوردار یسبک یژگیو نیتراز برجسته یکی
به عملکرد  توانیم ،ییاز خالل سطح آوا کلمات قصار یبررس. با شودینوشتار م نیا یرگذاریو تأث ییبایباعث ز

کار رفته در جمالت به ییابتدا عناصر آوا آن است که پژوهش نیهدف از ا حکم کرد. اثر هنندیو مهارت آفر
لفظ و  نیب یکند که چه هماهنگمشخص  ،ییساز آواعناصر سبک نیا یبا بررس کند و پس از آن یقصار را بررس

 حیعناصر را در جمالت قصار توض نیو کارکرد ا کند یها را در جمالت قصار بررسارتباط آن ،معنا وجود دارد
 اریاخترا در  یشتریو ب دیالبالغه، شناخت جدنهج یهاو ارزش هاییبایز انیکه با ب نددواریام گاندهد. نگارند

تحلیلی و با ـ  روش توصیفی اب این مقاله ،روازایند. نمتن ارزشمند قرار ده نیمندان به ادوستان و عالقهادب
 البالغه نگاشته شده است.ای و استناد به عبارات قصار امام علی )ع( در نهجکتابخانه برداریفیش

انجام شده است.  رانیمسلمانان در جهان عرب و ا نیب یاریبس یهاالبالغه، تاکنون پژوهشنهج هنیدر زم
 نیب یاسهیبه صورت مقا ،البالغه و گاهخود متن نهج یبه صورت مستقل فقط رو ،گاه هاپژوهش نیا

 به گاننگارند قصار، کلمات ییآوا یشناسسبک با ارتباط در اما ؛است گرفته صورت گریالغه و آثار دالبنهج
 : شودمی انتشار آورده خیتار بر اساسها ها و مقالهاز پژوهش ییهانمونه ریدر ز .ندافتین دست یمستقل پژوهش

ظواهر  ی(، به بررس۱۳۹۰)« البالغةنهج یة فیم الصوتیمن الق» ی با نامپژوهشدر  فاضل عباس نیتحس
کلمات  یبررس»با عنوان  یامقالهدر  یوسفیمحمدرضا . پردازدیم ینبر و قطع صوت م،یمانند سجع، تنغ یصوت
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کرده  لیرا در کلمات قصار تحل هی(، انواع تشب1391« )و ارکان سازنده آن هیتشب دگاهی)ع( از د یعل قصار امام
به  (،1391) «)ع( یو کلمات قصار امام عل یجاهل یهاالمثلضرب  نیب یاسهیمقا»با عنوان  یباو قیتوف است.
 یامقالهدر  یهاشمیبهمن بن پرداخته است. یجاهل یهامثلکلمات قصار حضرت و  نیمضام یقیتطب یبررس

( تنها به بحث 1391« ))ع( یو کلمات قصار حضرت عل ینقاط اشتراک در گلستان سعد یبررس»با عنوان 
 امام قصار کلمات در عیبد یتجل»با عنوان  یامقالهشال در  یرانیپ یعل مشترک پرداخته است. نیدرباره مضام

  در کالم امام پرداخته است. یو معنو یلفظ عیذکر نکات بدبه  (،1391) «)ع( یعل
کلمات  یسبک ادب» مقالهدر  انیمحمدرضا نجار ،البالغهنهج در قصار کلمات یادب سبک نهیر زماما د

 یهاییبایز لیبه تحل (ـ۱۳۹۵) ریغد یو فرهنگ یمطالعات اجتماع کنفرانس نیدر اول شدهـ ارائه«قصار
 ه،یتشب همچون یمباحث به انیب علم در و اطناب و جازیهمچون فصاحت و بالغت، حصر و قصر، ا یمعان علم

 .است ذکر کرده (یمعنو و یلفظ عیبد) عیبد علم از ییهانمونهپرداخته و  هیکنا استعاره،
 یخطبة الجهاد ف یف یقیانسجام األصوات الموس»با عنوان  یادر مقاله یو بتول قربان یعباس اقبال

 با هاآن که دندهیم نشان آواها، انواع کاربست یبررس با ،(۱۳۹7« )یالمکر الیالتعب یدورها ف البالغة ونهج
 قیو تشو دیها مانند تهددر رساندن مضمون خطبه شانیو با هدف ا یخیتار ۀامام در آن بره یت روححاال

 دارد.  یهماهنگ
« البالغة، الخطبة الغراء نموذجا  نهج یة فیالمعجم ة ویالصوتالداللة » همقال در گرانید و زادهفرج دیفرش

 یمورد بررس یو واژگان ییمورد پژوهش را در دو سطح آوا ۀخطب ،یآمار یشناس(، با استفاده از سبک۱۳۹7)
 بوده است.  یکالم تیو موقع اقیخطبه و هجاها متناسب با س نیا یآوا شتریکه ب دندهیو نشان م دندهیقرار م

 ییآوا یشناسسبک -2
از جانب  یادیز اریبس توجه ریاخ یهاسده در که است یموضوعات نیترمهم از یکی ییآوا یشناسسبک

 یهانشیتازه به بحث در مورد آفر یکردیاز محققان هم با رو یآن شده است. برخشناسان به پژوهشگران و زبان
 هاه انسانک یهمان دوران ،اندداده وندیپ یاقتصاد کشاورزن روزگارا به را ادب ییقایاند و شکل موسپرداخته یهنر
  .(31، ص۱۳۸۰پور،  انی)آردادند یشکل م یترنم موزون گروه ها باهکار، سرود یکردن آالم و دردهاکم یبرا

رف و ط کیبر مخاطب اثر از  یاثر ادب کی یرگذاریو تأث ییبایز گرددیسبب م کالم ییسطح آوا یبررس
به  یمتون ادب ییسبک آوا لی. تحلگرددیمشخص م گریاز طرف د بانیآثار اد گریبا د اثر نیا یادب سبک زیتما

اثر از  نندهیآفر یو فعل وانفعاالت روح هاواکنشو کشف  سو کیاز  ییقایو موس ییآوا یهاییبایزکشف  فهم و
خالق اثر سبب آن شده که او بتواند الفاظ  یاحساسات و عواطف درون» ،گرید یبه عبارت .انجامدیم گر،ید سوی

 یشناسسبک .(4، ص۲۰۰۳ )صالح، «کند انتخاب خود خواننده ای خود مخاطب بر یرگذاریتأث یبرا یو اصوات
زبان را  یآواها یانیکاربرد ب زیو ن یزبان تیموقع کیدر  آهنگ( –)صدا  ییآوا یواحدهانحوه کاربرد  ییآوا
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 راتییدر تغ ییبلکه نظام آوا ؛شودینمزبان محدود  یبه عناصر صور ییآوا راتییتغ تی. اهمکندیم یبررس
-وهیو ش یصوت یبه الگوها ییآوا لیاست. تحل ییواال تیاهم یدارا زیکالم ن ینحو یهاآهنگجمله و  یمعنا

 یو واج ییآوا یدر حوزه کاربرد خاص الگوهادر جستجوی کاوش در زبان و نوشتار توجه دارد و  یتلفظ یها
، ۱۳۹۵، گرانیو د فرد ی)غفور دهدیم قرار سبک نیا سنجش اریبا آن را مع یزبان است که تفاوت سخن عاد

 .(123ص
. باشدیم آن عبارات بودن نیآهنگو  ییآواهم دارد، یپ در را اثر کی یجاودانگ که عوامل نیاز مهمتر یکی 

 یمعان یدارا که یاصوات و حروف نشیچ با خواه و عبارت کی ایو  هواژ کیحرف،  کیخواه در سطح  ،اثرخالق 
 نظر مورد میاهو مف یآن بر معان ییایقیموس ییبایکه عالوه بر ز دهیرا آفر یچنان بافت ،هستند یعارض یصفات و

ثر اک لیبه دو دل ،نیو در دوره قبل از تدو یاسالم هیدر قرون اول جامه عمل پوشانده است. مقصود انیب در خود
 جلب توجه مخاطبان و یو برا یریادگیخاطر سهولت در حفظ و به اول ؛اندمطرح بوده یبه صورت شفاه آثار
تا  ندبود یاملوع نیترمهم از دو نیو ا کالم نیآهنگو بافت  ی، شکل ظاهرییمعنا یهاداللتخاطر وجود به دوم

و موزون وا آاز متون هم ینوع ،بارات و اصواتع ییایقیموس یهایژگیبر و هین برهه با تکدر آ سندگانیو نو بانیاد
  .(24، ص۲۰۱۸آورند )ناهم،  وجودبه آن دوره اتیادبدر 

 ینینشهم توازن، ،یگرفته از توازبر که متن یقایموس جو بر هیبا تکاثرش  نشیدر آفر یخالق هر اثر ادب
مورد  یو رساندن معنا یبار عاطف یتوانسته است در القا ه،بود ...مخرج بودن، تکرار وهم اصوات، و کلمات

برخوردار است،  یکمتر ییآوا جو از که آن سطحهم متن در ریتأث نیا بگذارد که یجا بر از خود یراتینظرش تأث
 .نشود دهید

-کوتاه و بلند، هم یهجاها و صداها بیترک تکرار، توازن، دهیزا اثر کیدر  ییآواهم که ندباور نیبر ا یبرخ 

 جمله، ساختار در ریتأخ و میقدالمخرج بودن، تبیمخرج بودن، قر( هم80، ص۱۹۶۰ س،یدونواژگان )أ ینینش
 یانیامکانات و عناصر ب یکه در علم آواشناسچه آن است،اثر  نندهیاز انعکاس حاالت و عواطف آفر یبازتاب
، تکرار، هاصامتفاصله  ،تکرارشانها استمرار و آن یو گستردگ یانبوه ها،که آواها، آهنگ شودیم افتی یمهم
 یصورت به می( که به انتقال مفاه25، ص۱۹۹۸هستند )فضل،  یجذاب یانیدارنده توان ببردر یهمگ یصوت یکم

 یقیو موس یدرون یقیبه موس را کالم ییآوا سطوح هم سندگانیواز ن ی. برخندینمامی یانیشا کمک هنرمندانه
 یدرون یقیو موس گرددیمعلوم م فیو رد هیوزن و قاف یاز بررس یو کنار یرونیب یقی. موسکنندیم میتقس یرونیب

 ی، ردالعجز علاتباع، صدا(ک ی حرف، کی لفظ، کیتکرار ) سجع، جناس، لیاز قب یعیبد عیصنا ۀلیوسهمتن ب
  .(153، ص۱۳7۳ سا،ی)شم گرددیمشخص مو مقابله مطابقه الصدر، 
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 در کلمات قصار ییآواهم -3
که به صورت شود میپرداخته  یموارد ی)ع(، به بررس یامام عل عبارات قصار یی  آوا یشناسسبک یبررسدر 
 در وایش یمستحکم و اسلوب یارساخت زیتما وجه قصار، عبارات ژهیوهب و البالغهدر اکثر عبارات نهج یابرجسته

-یکه بافت کالم امام در جا ییجاآن دوره متفاوت است. از آن یسندگینو یعاد شکل با که است یپردازسخن
مسائل روز جامعه  رامونیرا پ شیخو یهادگاهید )ع( یدارد و امام عل یو بالغ یادب یوبوالبالغه رنگنهج یجا

نوع قالب ارائه نموده است؛  نیدر بهترو...  یاخالق ،یتیترب ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیزمان خود اعم از س
را فراهم نموده است که به اذعان اکثر مورخان  یانهیزمکالم  یهاهیآرا و عیصنا از استفاده ،ینینشواژگان هم

سبک  یدر بررس شود.می دهیآن د هعرب کمتر نمون انیسراسخن گریدر کالم د و)ع( است  سبک خاص امام
شناسانه ییبایز راتیو تأث یمختلف زبان یهاتیموقعدر  ییآوا یواحدها لیتحل ،کلمات قصار ییآوا یشناس

 وزن، ،ییواج آوا جناس، سجع، مانند یعیو بد یلفظ یهاهیدر ساخت آرا یصوت یهانظام جادیآواها و ا
امکانات  ییدر عنصر آوا»عبارت افزوده است.  نیا یرگذاریو تأث ییبایاست که بر ز ی... از جمله مسائلیقیموس

و تکرار  تکرار و استمرار، ،هانغمهو  قاعیا یباز ها،آن یذات یآهنگآواها و هم .است نهفته یشگفت یریتعب و یانیب
 ییتوانا نیا ،ا باشدآواه یریتعب قدرت با تناسب در الفاظ نیاگر ا دارند. یاسندهینو یریقدرت تعب یهمگ فاصله

  .(27، ص۱۹۹۸)فضل،  «رسدیم تیستگاه خود خارج شده و به فعلبالقوه از خا
 ای کوتاه جمالت در هاآن نشیچ و نظم و گاهیو حرکات و جاحروف  عبارات قصار، ییآوا یقیموس 
در عبارات ارزش  یواها و ساخت لغوآ سندگان،ینو یه که به گفته برخبه متن عبارات داد یخاص انسجام  بلند

 گوش به یادب انیب در واژگان گرید با یهماهنگ و واژه تکلم با که است یحس ریابزار تأث و دهدمی هابه آن یذات
 امام عاطفه و شهیسان و هماهنگ با اندهم از سخن وهیسبک و ش نیا .(303، ص۱۴۲۶کواز، ) رسدیم شنونده

 شکل که است یزیچ همان نیا و است قصار عبارات در برجسته یسبک نمود که است یمسائل انیب در)ع( 
 سخن متفاوت است. یعاد یهاشکلبا  که داده )ع( امام کالم به یخاص

 تکرار-3-1
است  یریباورند که تکرار تدب نیاو بر  شمارندیم ینامتنیب یژگیو یاگونهمتن را نظران تکرار در صاحب

ک دآورندهیپد یخاص از سو یبر انتقال معنا یو مبتن یهدفمند، تعمد  ریتأث ،یسازبرجسته د،یمتن که هدفش تأ
متداول  یادهیپددر کالم  تکرار .(۶7ص، 1389 ،ی)غضنفر است خواننده ذهن در معنا میو تحک شتریهر چه ب

نظران ر شود. صاحبدایتکرار ممکن است در سطح گروه عبارت و واژگان پد ،یزبان نوشتار هدر عرص .است
 یکیچه در شعر و چه در نثر،  ،یادب ینکته توافق دارند که تکرار در متون نوشتار نیو بالغت بر ا اتیادب هعرص

وشد آن را در کیخاص م یاوارها جملهیواژه، عبارت  تکراربا نده یگو. شودیمتن محسوب م یبالغ یهااز جنبه
و  رگذاریعوامل تأث نیتریقواز  تکرار را یکدکن یعیشفد قرار دهد. یذهن خوانندگان برجسته سازد و مورد تأک
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 یهاجنبهرار جدا از . او معتقد است که تککندیم القاء یرا به کس یفکر ای دهیکه عق داندیم یالهیوس نیبهتر
 یعیشف) رودیکار مهب خواننده رتیح و دیترد و شک رفع یبرا یقیموس و آهنگ جادیا لیوسا جمله از یبالغ
 نزد در که رودیبه شمار م یادب یهاسبکاز مختصات مهم  یکیتکرار  .(383-381، صص1389 ،یکدکن

 دیتشد و محور کی بر کالم تمرکز موجب ایبخشد یاصالت و عمق به متن م ینوع آواشناس، دانشمندان
 از که شودیم دهید متن در ییآواهم ینوع آن تکرار و ییآوا نشیگز با یگاه و گرددیم آن یرگذاریتأث و عواطف

تکرار در عبارات  .(277، ص۱۹۸۳، ةمالئکال) کندیم تیحکا آن ندهیگو و سندهینو احساسات و انفعاالت
 ینظم مشخص همراه شده است که در ادا کیو بر اساس  ییآوا یواحدهاچوب ردر چا البالغهقصار نهج

مستقل وجود کلمات کوتاه،  .دارد یزدن مثال نقش جمالت نیان اگفتم دهیا و ییمعنا یکپارچگی مراد، یمعنا
 خواننده ذهن در آن تیرات و تثبعبا ریبر تأث ییآوا یارهیزنج لیو تشک ییقایجاد تنوع موسیاآوا خود عالوه بر هم

 .است کرده فایرا ا یرنگپر نقش

 کرار کلمهت -3-1-1 
در  دیتهد معنا، دیکأت ر،یتوجع، تقر اق،یاشت انیکه ب کندیمرا دنبال  یاهداف ،ییجنبه معناتکرار واژگان از 

و جلب  انعکاس ینوع گرددیکه تکرار م ییاهر واژه .(467ص، 1996 ،ین است )بدوآ یکردهاشمار کار
 یهابمو  ریکه مستلزم ز شودیخالق اثر دنبال م از طرف یخاص یو اهداف بالغ کندیم جادیادر ذهن توجه 
مقصود  توانینم چگاهین واژه هآ تکرار عدم و عبارات گونه نیرگردان و ترجمه اکه در صورت ب است یفراوان

واژگان  ای تکرار اسلوب با عبارت قصار امام )ع(در  .(77، ص۱۳۸۹ ،ی)غضنفرمتن را بازگو کرد  ندهیگو
 چند به ریاند که در زنمودهل دنبا را یمقاصد خود کردیرو در یصوت و ییمعنا داللت ینوع نشیبا آفر مکرر
  .شودیها اشاره مآن از مورد

 واژه کیتکرار  -3-1-2
یم یقیدستگاه موس کی یهانتمثل  و گذاردیم شیمتن را به نما یقیو موس ییآواهم سو کی از تکرار نیا
استحکام  ،گریو از طرف د کندیم جادیشگرف ا ییآواو هم یهماهنگ ینوع ،یپدریکه با نواختن ضربات پ ماند

 .گذاردیم شیکلمه مکرر را به نما ییو داللت معنا
ْهدَأْفَضُل »ند: یفرمای)ع( م یامام عل ْخَفاُء الزُّ ْهد  إ   ین زهد مخفی(: برتر28 1حکمتنهج البالغه، ) «الزُّ

 داشتن زهد است.
 ییاز عبارات از بسامد باال یاریدر شروع بس غهیص نیا است. شده انیب لیتفض غهیص با عبارت نیا

کرار کلمه زهد که توسط ت در جمله به وجود آمده ییآواهم نوع کی یاضاف بیترک کیسپس با  ،برخوردار است

                                                           
 ترجمه از نویسنده مقاله است.-1 



 

  

 
 

 
 

  335/ نعیم عموری  البالغهعبارات قصار نهج ییآوا یسبک شناس

گاه کردن  یبرا ،عبارت نیا در تکرار دیشا شکل گرفته است. کآ  بیترک دو نیامورد نظر  یابر معن دیمخاطب و تأ
  دارد. یدر پعبارت  نیشنونده ا تیر کسب رضادرجه را د نیباالتر عبارت دو نیطول ا یساوت .دارد داللت

ُه َقْد َغَف کَ  یاْلَحَذَر اْلَحَذَر! َفَوالله  َلَقْد َسَتَر، حت  »کنند: یان می، امام )ع( بیگریدر عبارت د نهج البالغه، ) «رَأن 
 .ده استیآمرز ییگوه کرده کیپوشبه خدا سوگند آنقدر پرده بترس! )از خدا( بترس!)از خدا( ؛ (30 حکمت

نسبت به  مخاطب و شنونده هشدار و جلب توجه ین در کلمات قصار براآ مشابه عبارات و عبارت نیا
« الحذر»مکرر  هر دو واژد یسانهم ینوع جادیا با ،عبارت نیا هرندیذهن و گوش و چشم گن است. مفهوم آ
در آن  ییآوا یوحدت و همسان کی ،نآ ینحو ساختار و واژه دو نیا یتارساخ و یطول یتساو توازن و عالوه بر

چه در آن .کندیم شتریب ،دیآیکه در پس آن م یموضوع تیاهمتمرکز را در ذهن مخاطب بر  و کندیمشاهده م
مهم را  یگونه مطلبجازیا هویبا ش و امام )ع( گرددین ذکر ماست که پس از آ یمطلب تیآمده بر اهم اقیس گونهنیا

ُل اْلَخ » :کندیدر قالب چند کلمه گوشزد م ْنُه،یْ ر  َخ یْ َفاع  ْنه ٌر م  رِّ َشرٌّ م  ُل الش   ؛(32 حکمتنهج البالغه، )« َوَفاع 
ه ک)چرا  ار بدتر استکاز آن  ار شرکدهنده و انجام ار بهتر استکخودش از آن دهد یانجام م کیار نکه کیسک

 .دهند(یه انجام مک ش از آن استیچه در دل دارند بآن
عالوه بر جذبه دو  نیو شر است. امام با تکرار ا ریخ ه، تکرار دو کلمشودیم دهید عبارت نیچه در اآن

باعث و نشان داده متضاد  هواژ دو نیت به انسب را شیاحساسات و عواطف خو واژگان، نیا یو هنر ییایقیموس
در  ،کندیمتضاد برخورد م هخواننده با دو واژ ی، وقتعبارت نیاست. در ا در ذهن مخاطب خود شدهن آ تیتثب
 شیدو واژه را در ذهن خو نیا ،بعد هو در مرحل ردیگیمدو قرار  نیا انیم ییآواتناسب  ریتأثتحت  اولرحله م

. بردیم بهره زیآن ن یمعنو یقیاز موس ،متضاد ۀدو واژ نیا وردنخاطر آهواکنش و ب ینوع جادیمرور کرده و با ا
َساُن : السالم هیوقال عل» ل   ل  ، َوَراءَ  اْلَعاق  ه  َسان َوَراءَ  ااْلْحَمق   َوَقْلُب  َقْلب  ان عاقل در زب ؛(40حکمتالبالغه، نهج) «هل 

 است. و قلب احمق پشت زبان او پشت قلب او قرار دارد
ْن  یُم اْلَمْظُلوم  َعلَ ویَ : سالملا هیعل قالو» م  َأَشدُّ م  ال 

م  َعلَ یَ الظ  ال 
 حکمتالبالغه، نهج) «اْلَمْظُلوم   یْوم  الظ 

 است که ستمکار بر او ستم روا داشت.  یتر از روزاز ستمکار انتقام کشد، سخت دهیدستمکه  یروز ؛(241
آهنگ با همان ضرب ،است را شکل داده ییآواهم کیعبارت  یم در ابتدا و انتهاتکرار کلمه مظلوم و ظال

 . ردیپذیم انیآهنگ هم پاضربهمان و با  شودیشروع م
َقاُؤَک : السالم هیوقال عل»  َقاُؤَک : َثاَلَثةٌ  َأْعَداُؤَک  َو  َثاَلَثٌة، َأْصد  َک یَصد   ُق یَصد   َو  ُقَک یَصد   َفَأْصد   َعُدوُّ  َو  ق 

َک  َک  ْعَداؤَک أَ  َو . َعُدوِّ َک یَصد   َعُدوُّ  َو  َعُدوُّ َک  ُق یَصد   َو  ق   دوستان تو سه گروهند (:295حکمتالبالغه، نهج) «َعُدوِّ
 دشمنانت، اّما و ؛دشمنت دشمن و تو دوست دوست و تو دوست: دوستانت اّما .انددسته سه زیو دشمنان تو ن

 .است تدشمن دوست و تو دوست دشمن و تو دشمن پس
 نیا .دهدیم خبر یمعن و لفظ نیب توازن و یهماهنگ نوع کی از حکمت نیآوا در اتکرار الفاظ متضاد و هم

تقال ان در ییواال گاهیواز جانگوش یقیموس و تمیعالوه بر ر اند کهشده دهیو مهارت چ یبا استاد چنان الفاظ



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 336

 

 
 

)أ، ث، ع...( به سبب قوت و شدت )مطر،  استفاده از حروف مهجور قتیدر حق و حکمت دارد نیدر ا میمفاه
 و است یاجتماع رابطه کی یشمند و یدوست انی. جرباشدیو عدو م قیکلمات صد ی( معان47، ص۱۹۹۸

اگر حق  .گردندیس منَف  انیمانع جر یول ،شودیکه آشکارا ادا م است حروف نیآن، مثل صفات ا یایمزا درک
 – د» حرف دو ،گرید. از طرف گردندیم یزندگ انیکه مانع جر آورندیم وجودبه یمشکالت ،میاوریآن را بجا ن

 هم قیصد دیشا .اندستاره بخت و اقبال نانیا .داست که به قطب جد معروف هستن یبرک قلقله حروف از «ق
از  یقلقله کبر یراز، دوست باشد یو روان یآرامش روح آورامیبخت و اقبال باشد که پ ید نوعخو دوست یبرا

 تر است.تر و محکمیکه در اول کلمه است قو یصغر
و  یکرده و به پست لیم نییزبان به طرف پا نیع حرفودر تلفظ صفت همس بوده و  یعدو دارا هکه کلمآن ای

َک » ه؛ جملشودیادا م یو نازک متیمال  دشمن   دنیکه انسان با د باشدیم یژگیو نیا یهم دارا« َعُدوُّ َعُدوِّ
او در افکار و...  یکه دشمنچه آن ؛دید نخواهد او جانب از یگزند که دیآرامش خواهد رسبه  یبه نوع دشمنش

و این یک حالت روانی نادری  .باشدیم رایپذ یپس با شدت و قدرت او را به عنوان دوست واقع ،همانند اوست
بیند بر دشمن، زمانی که دشمن  دشمنش را می های درونی و تقویت حس غلبهسان در کسب تواناییاست که ان

و یاوری در این دشمنی  یار کند کهاحساس می بیند وبه نوعی خودش را در میدان دشمنی با دشمنش تنها نمی
 شود.برای او ایجاد می

َقاُؤَک َثاَلَثٌة: َصد  »نرم و آرام  تمیو ر یداللت ظاهر ،نیابنابر  نوع نیکه ا یطورهمان «...ُق یَصد   َو  ُقَک یَأْصد 
 ونه صفات را داراست.گنی، دوست هم اگرددیم خواننده خاطرتیرضا و آرامش موجب خاص یقیموس و تمیر

است و با قوت و بلند و آشکارا  باشد؛ چون از حرف مهجور نیکلمه عدو هم هم ییمعنا و یلفظکاربست  دیشا
با شدت و قوت اعالم  خاص با تکرار کلمه عدو ییآواامام هم عالوه بر هم .گردندیم نفس انیادا شده و مانع جر

 .داشته باشد یدر پ ییهشدار معنا ینوع تا ها هستندنیا تو دشمنان که کندیم
ْبُر : السالم هیوقال عل» ا َصْبٌر  َو  َتْکَرهُ  َما یَعلَ  َصْبٌر : َصْبَران   الص  بُّ  َعم  « صبر» ؛(55حکمتالبالغه، نهج) «ُتح 

  .یکه دوست دار یو صبر بر ترک کار بد یکه دوست ندار یبر دو گونه است: صبر در انجام کار خوب
در تکره و « ت»حرف  نیهمچن و «ما» و «یعل»های واژهدر  نیل حرف صوت در متیو مال یبه کمک نرم

که حرف مضارع چه آن شودیم دهید دهدیم انجام که یزیچ به تیانسان ن یرمگو دل هارامش دلآ یتحب نوع
( 57، ص4، ج۲۰۰۰ ،یی)سامرا سازدیاحتمال تکرار م تکره بر استمرار و تجدد داللت دارد وـ  در تحب «ت»

مراه ه ییجوییبایشک در استمرار رایز ؛است تکرار در صبر و ییبایشک بلکه ؛است کلمه ییمعنا داللت نه نیو ا
. به است ییبایدر صبر و شک کردن درنگ یمعنا خود سازدیدرنگ را م که حالت نیبا آرامش دارد. تکرار تنو

است  امیپ هندیگو ینّ و تأر صب.....نشانگر و رخوت و همس حروف صفات از صبر کلمهل یتشک دیشا یطور کل
  به آن عمل کند. و کند افتین را درآ دستورات و امی، پملتا مخاطب با دقت و تأ

را در متن به وجود آورده  ییبایز یقیمرتبه ذکر شده است و موسچهار  «صبر» هواژفوق الذکر،  کمتدر ح
تکرار،  نیکه اچه آن صبر است هژوا خود در تکرار نیا تی. اهمگرددیاست که باعث توجه شنونده به آن م
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دو قسم از صبر است؛ صبر بر  نیا انیامام )ع( در ب ییبایو آن صبر و شک خود عبارت است یمتناسب با فضا
غرور و  هیکه ما ییزهایچ به یتوجهیب و ایه دنب نبستندل ند.یناخوشا یزهایو صبر بر چ یداشتندوست یزهایچ

 .دیآ فراهم او سعادت موجباتاست که ندهیصبر بر ناخوشا ،و در مقابل افتخار انسان است
َتْأخ   اْلَمْرءُ  َعاُب یُ  ال: السالم هیوقال عل» ، ر  یب  ه 

َما َحقِّ ن  البالغه، نهج) «َلهُ  َس یْ لَ  َما َأَخَذ  َمْن  َعاُب یُ  إ 
که  ردیپس بگ را یزیچ که است آن بیافتد، ع ریختأبهحقش گرفتن که  ستین بیانسان ع یبرا ؛(166حکمت
 .ستیحقش ن

 که گوش دادن یبراآهنگ خاص و ضرب ییآواهم یعالوه بر نوع ،باال یهامثل یتکرارهاکدام از  در هر
سخن  ۀگوش دادن و توجه به ادام یرا برامخاطب و  ندکیم جادیادامه سخن را در مخاطب ابه  اقیاشت ینوع

متن  نیگونه که در اهمان .«عابی»تکرار فعل مضارع  نفهته است مثل: یر معاند هم دیکأت ینوع کند،یدعوت م
  گرددیمشاهده م

 دو واژه تکرار  -3-1-3
اَن » فرماید:امام علی )ع( در حکمت دیگری می ُتهُ  َتْذَهُب  َعَمل  : ن  یْ َعَملَ  َن یْ بَ  َشت  َعُتُه، یَوَتْبَق  َلذ   َوَعَمل   َتب 

که  یدو عمل دور است: عمل نیچه قدر فاصله ب ؛(121حکمت البالغه، نهج«. )َأْجُرهُ  یْبَق یَ َو  َمُؤوَنُتهُ  َتْذَهُب 
 و پاداش آن ماندگار است.  گذردیکه رنج آن م یعمل ماند،یآن م فریو ک رودیلذتش م

 ین کار را برااد گوناکون آن باشد که ابعآ میخاطر جمع و تقسبه« عمل»ار واژه تکر که رسدیبه نظر م
ک هدر وهل)عمل، تذهب، تبقی(  واژگان نیتکرار ا هدف دیشا. کندیم انیمخاطب خود ب و استوار  دیاول تأ

و  ییانداختن و جدا فاصله خاطرهاحتمال هم هست که تکرار ب نیدر جان شنونده باشد و ا یساختن معن
 .گرددینم یته ییبایو از ز شودینم دهیسان سخن بر نیبد ؛باشد جمله ارکان نیدر ب میتقس

ْسَبة   ااْلْساَلمَ  اَلْنُسَبن  : السالم هیوقال عل» ْسل   ُهَو  ااْلْساَلمُ : یَقْبل   َأَحٌد  نُسْبَهایَ  َلْم  ن  ْسل   ُم،یالت   ُن،یق  یَ الْ  ُهَو  ُم یَوالت 
ْصد   ُهَو  ُن یق  یَ َوالْ  ْصد   ُق،یالت  : (125حکمتالبالغه، نهج) «اْلَعَمُل  َهَو  َوااْلَداءُ  ااْلَداُء، ُهَو  َوااْلْقَراُر  ااْلْقَراُر، ُهَو  ُق یَوالت 

 است میتسل همان اسالم باشد، نکرده یریتفسنیرا چنآن من از شیپ چکسیه که کنمیم ریاسالم را چنان تفس
 نیقی و( ستین ممکن نیقی و مانیا بدون میتسل که)چرا  است نیقی همان میخدا( و تسلفرمان برابر در می)تسل

و  ق همان اقرار استیشود( و تصدینمحاصل نیقی نشود حاصل قیتصد و علم تا که)چرا  است قیتصد همان
 است عمل همان تیمعنا( و احساس مسئولیب است یبدون آن لفظاست )چرا که تیاقرار همان احساس مسئول

 باشد(.یم عمل ،تیمسئول احساس جهینت که)چرا
چه  است،ارکان جمله  یریفراگ ،آن ینیو دلنش بایز یقیعالوه بر موسث، ین حدیواژگان در اهدف از تکرار  

 نموده است انیب ییآواکلمات موزون و هم انیآن با ب یریگقصد فرا ارکان اسالم را به)ع(  یکه امام علآن
 .(198 ، ص۱۹۹۴ ،ی)هاشم
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ْلُم : السالم هیوقال عل» ْلَمان   اْلع  َذا اْلَمْسُموعُ  ْنَفُع یَ  َواَل  َوَمْسُموعٌ  َمْطُبوعٌ : ع  البالغه، نهج) .«ن  اْلَمْطُبوعُ کُ یَ  َلْم  إ 
که آن مگر ندهد، یسود( ی)اکتساب یدنیشن دانش ،یدنیو شن یدانش دو قسم است: فطر: (338حکمت

  .باشد یهماهنگ با فطر
 ،کنندیم ادی عیتوش عنوان به آن از عیدر علم بد و شوندیمشروع  یکه با اسم مثن الذکرفوق حکمتهدف 

 ردیگ و فهم انس یروشن یآمده و به سو رونیالوصف، معنا از خفا بزائد ییآواهم کیبر است که عالوه آن 
  .(198، ص۱۹۹۴ ،ی)هاشم
ْلُم َخ یْ َم کُ ا یَ » ْلُم یْ ُل، اْلع  : اْلع  َن اْلَمال  ْلُم  َک ْحُرُس یَ ٌر م  َفَقُة، َواْلع   یَعلَ  وکُ ْز یَ َوَأْنَت َتْحُرُس الَماَل، َواْلَماُل َتْنُقُصُه الن 

، َوَصن   . یَ ُع اْلَمال  یااْلْنَفاق  ه  َزَوال  ْلم  د  یَ ل ْبن ز  یْ َم کُ ا یَ ُزوُل ب  َفُة اَلع  ، َمْعر   یا ؛(147 حکمتالبالغه، نهج) «ه  َداُن ب  یُ ٌن یاد 
 ییداراو  یکنیمحافظت م ییداراتو از  یول ،کندیعلم از تو محافظت م رایاست: ز ییدارابهتر از  دانش ل،یکم

مال از  یبا نابود دیآیدست مبه مال بذل با چهآن. شودیم ادیز کردنعلم با خرج یول ،شودیکردن کم مبا خرج
 آن پاداش دهند. یاست که برا ینیشناخت دانش د اد،یپسر ز لیکم یا .رودیم نیب

که  رسدیبه نظر م و اندکرده جادیدر متن ا یخاص یهارمونو  ییآواهم علم و مال هدو واژ ،حکمت نیدر ا 
 که مخاطب یاگونهبه نظر بوده باشد؛ مد حتیمخاطب در قبول نص رغبت جادیا واژگان نیز تکرار اامام ا هدف

 . ردیمخلصانه امام )ع( را به جان و دل بپذ حتینص
لْ یقال عل»  َفت 

ن  َقْوما  َعَبُدوا اللَه َرْغَبة  لْ  َک ه السالم: إ   َفت 
ن  َقْوما  َعَبُدوا اللَه َرْهَبة  إ  ، َو ار  ج  َباَدُة التُّ َباَدُة اْلَعب   َک ع  ، یع  د 

ن  َقْوما  َعَبُدوا اللَه ُش  إ  لْ کْ َو  َفت 
َباَدُة ااْلْحَرار   َک را  رغبت و  یخدا را از رو یگروه ؛(237حکمتالبالغه، نهج) «ع 

 ن عبادتیا ،پرستندیترس م یاو را از رو یو گروه ن عبادت تجار استیا، نندکیپرستش م )به بهشت( لیم
ن عبادت یا پرستند،یم سته عبادت است(یه شاکنی)و ا هار نعمتکخاطر شهخدا را ب یو گروه بردگان است

  آزادگان است.
ن  » جمله تکرار ،حکمت نیدر ا  ختنینگابر و متن در یقیموس جادیا عالوه بر...« اللهَ  َعَبُدوا َقْوما   إ 
در ذهن و جان  ساختن معناو استوار ریهمان تقر نظر بوده کهمد یگرید یبالغ هدف آن انیب در ، احساس

 .(198، ص۱۹۹۴ ،یهاشم) شنونده است

 تکرار حروف-3-1-4
حاصل از آن  ریتکرار صوت به تکرار معنا و تصو: »دیگویمآن بر معنا  ریدر باب تکرار صوت و تأث یجنابن

 یبررس ،یشناسدر سبک .(339، ص۱۹۸۱)نحله،  «شودیو مبالغه مفهوم مورد نظر منجر م تیبه تقو زیو ن
دو  یکه تکرار حروف و اصوات داراچه آن رایز ؛قرار دارد یاسندهینو گاهیها در جاحروف و داللت آن یمعنا

به معنا و  یفکر بخش و صدا یژگیو به یداریبخش شن و فکر آن. شهیاند یگریو د یداریشن یکی :است تیمز
  .(41، ص۱۳۹۱ ،یمحمدمرتبط است )روشنفکر،  شود،یم یکه از آن حروف ناش یریتصو



 

  

 
 

 
 

  339/ نعیم عموری  البالغهعبارات قصار نهج ییآوا یسبک شناس

 ه  یلَع  قاَل فَ . َک ذل   یف هُ لَ  َل یقفَ  ،رقوعٌ مَ  َخَلٌق  إزاٌر  ه  یعل َی ئ  ُر  دقَ » آمده است: ایبا دن امام )ع( در روش برخورد
لُّ  اْلَقْلُب، َلهُ  ْخَشُع یَ : المُ الس   ه   َوَتذ  ْفُس، ب  ه   یْقَتد  یَ َو  الن  ُنوَن  ب  ن  : السالم هیعل وقال. اْلُمْؤم  نْ  إ  َرةَ  ایَ الدُّ ان   َوااْلخ   َعُدو 

، َتان  ، اَلن  یَوَسب   ُمَتَفاو  َفان  نْ  َأَحب   َفَمْن  ُمْخَتل  َها ایَ الدُّ َرةَ  َأْبَغَض  َوَتَوال  َلة   َوُهَما َوَعاَداَها، ااْلخ  َمْنز  ق   ب  ، اْلَمْشر  ب   َواْلَمْغر 
َما َنُهَما،یْ بَ  َوَماش   ْن  َقُرَب  ُکل  د   م  َن  َبُعَد  َواح  ، م  َتان َبْعُد  َوُهَما ااْلَخر   یعل ؛(103حکمت البالغه، نهج) «َضر 

 و کندیم خاشع را دل: فرمود دند،یپرس را سبب دارد، تن بر داروصله و کهنه یاجامه که دندید را السالمهیعل
 مختلف راه دو و گوناگون دشمن دو آخرت و ایدن. کنندیم اقتدا آن به مانیا اهل و گرداندیم خوار را نفس

 یو با آن دشمن داشت ناخوش را آخرت کاشت، دل در را آن مهر و داشت دوست را ایدن کس هر پس. هستند
 کینزد یکی به که او مقدار هر رود،یم راه دو آن انیم یکس که اندمغرب و مشرق چونان آخرت و ایدن. دیورز
 .هستند هوو دو مانند هاآن. گرددیم دور یگرید از شود

 مد و اءی واو، الف، ن،یل حروف کاربرد استیدن با مؤمن انسان برخورد حال فیتوص در که حکمت نیدر ا
یم داا یکه به نرم یمانند ن، م،  یانفجار رینرم و غ یهاخوانمثل مؤمنون و...و استفاده از هم یکلمات در نیل

، ۲۰۰۰و آرامش از حروف مهموسه و رخوت )بشر،  تیاحساس امن یسرعت متن را آرام نموده و نوع د،نشو
بر دال است که تکرار آن « ن»از حروف که تکرار شده  گرید یکیانداخته است.  هی( بر حکمت سا298ص
وصف حال متن،  یگفتگو یآرامش فضا. (163، ص۱۹۹۸است )عباس،  یبندگیرقت، لطافت و ز یمعنا

 متن در که حروف گریو دو سهولت تلفظ حرف م  یو نرم نداهدیقناعت ورز یستیزاست که به ساده یمؤمنان
و رخوه )ث،  نیاست که با استفاده از حروف مد و ل)ع( بودن امام  هیرایپیب و یستیزساده یایگواند، شده تکرار

 اصوات با آرام جو نیا ،لبتها .ندینشیمساخته که بر دل  یح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ض، غ، ف، ه( کالم
 یخداوند الطاف امتداد ،ییآواهم ینوع جادیا بر عالوه حکمت نیاو در ـ  یـ . تکرار صوت اگرددیتر مآشکار

 نیاالف، بعد ز...( ـ  دـ  شـ  حروف مستفعله )س قیترق ،گری. از طرف ددهدینشان م یستیزهساد ریمس در را
که شنونده جذب آن شده و  یطورهب است ر کردهتجذاب را آن آهنگ و کرده تیم سراه حروف نیبه ا ییآواهم
 .شودیم دهید شدت و رخوت حروف توازن ینوع الف قبل اشباع نیبا ا

: َصْبٌر َعلَ  هیوقال عل» ْبُر َصْبَران  ّب  یالسالم: الص  ا ُتح   .(55حکمتالبالغه، نهج) «َما َتْکَرُه َوَصْبٌر َعم 
تر ادیز است یریصوت ص که از حروف صف صداینموده که  جادیا ییبایز یقیر( موس ب. )ص. تکرار

 تیآرامش و امن همس صفت یژگیودر  و استاطباق  رخوت و همس، همچون یصفات یحرف دارا نیاست. ا
 یاطباق هم سرپوش گذاشتن به برخشود و میتلفظ  یسانبه آ رخوتحروف  .(47، ص۱۹۹۸، )مطر است

 .نشود اشتباه تلفظ در حروف یبرخ با تا دارد نیتمر به اجیاحت صفت دو نیهنگام تلفظ اانسان،  است.هزیچ
 یبرخ یو سرپوش گذاشتن بر رو نیتمر یود نوعکه صبر هم خآن چه باشد مفهوم نیه صبر در پس اواژ راز دیشا

 از کارهاست.
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ن  َأْول   هیوقال عل» ذ   اءَ یَ السالم: إ 
لَ  َن یالله  ُهُم ال  نْ  یَنَظُروا إ  ن  الدُّ لَ  ایَ َباط  اُس إ  َذا َنَظَر الن  َها، َواْشَتَغُلوا  یإ  ر  َظاه 

َها ل  آج  ْنَها َما َخُشوا َأْن  ب  َها، َفَأَماُتوا م  ل  َعاج  اُس ب  َذا آْشَتَغَل الن  ُه َس  َتُهْم یم  یُ إ  ُموا َأن  ْنَها َما َعل  ْکَثاَر  ْتُرُکُهْم،یَ َوَتَرُکوا م  َوَرَأُوا اْست 
ْم یْ َغ  ه  ْنَها ر  ، م  ْقالال  ، َلَها َوَدَرَکُهْم  اْست  اُس  َساَلَم  َما َأْعَداءُ  َفْوتا  ْلُم  ،الن  اُس  یَعادَ  َما َوس  ْم ! الن  ه  َم  ب  َتاُب  ُعل  ه   اْلک  ب  ُموا َو  ُعل 

ْم  ه  ب  َتاُب  َقامَ  َو ه   اْلک  ب  حکمت البالغه، نهج) «َخاُفوَن یَ  َما َفْوَق  َمُخوفا   َوالَ  ْرُجوَن،یَ  َما َفْوَق  َمْرُجّوا   َرْوَن یَ  الَ  َقاُموا، َو
 و دندید را ایدن باطن ستند،ینگر ایدن ظاهر به مردم یوقت که اندآنان خدا یایاول: فرمود )ع( یعلامام » ؛(432

آنان  دندیچه را که ترسآن راندندیم ایاز دن، خود را سرگرم امروز آن ساختند. پرداختند آن یفردا به مردم که گاهآن
و  دندیرا اندک د ایاز دن گرانید یخواهادهی. زکندیرا رها م شانیچه که دانستند او از آن رها کردند آن راندیرا بم

 یچه مردم دشمنو با آن دندیورز یکردند، دشمن یچه مردم آشت. با آنافتندیدادن را از دست ایبه دن دنشانیرس
قرآن دانستند. کتاب به آنان استوار است و آنان  هلیوسآنان دانسته شد و آنان به هلیوسکردند. قرآن به ینمودند، آشت

خود  هداشت میباالتر از ب یاداشته میو ب ابندییخود نم هداشت دیباالتر از ام یاداشته دیبه کتاب استوارند. ام زین
 . «نندیبینم

 وـ  ن )ایکاربرد حروف لهاست، آن یهایژگیو انیو ب مؤمنانخدا،  یایاولحال  فیحکمت که توص نیدر ا 
که باعث  «ن، م، و، س: »مانند یانفجارریغاستفاده از حروف نرم و  با و..« ایدن ـ نظرواـ  ایاول»مات ( در کلیـ 

. کندیبه مخاطب القاء ماحساس آرامش  یو نوع سرعت متن را آرام کرده است ،ادا شوند یشده واژگان به نرم
 یآرامش ناش ریتصو ،حرف نیا و رقت ینرم یژگیبا توجه به و که است در کلمات «تاء»جو با کمک صوت  نیا

 نی. اگذاردیم شیبا او را به نما یخدا و دوست یاریبه  تبسخدا ن ءایاول یو دلگرم هادلرا در  تیاز تقو
در  یتکرار یا استفاده از فضاخصوص بهب ،کندیم ینیآفرحکمت نقش نیا تمیدر ر گرید طرف از تیخصوص

 کسچیو خوف از ه دیتکرار مفهوم امال و تجدد داللت دارد و احتم استمرارحکمت که بر  خرفعل مضارع در آ
 شیب) حرف مدفراوان دارد که وجود  یبس شگفت یجا ،البته .(57، ص۴، ج۲۰۰۰ ،یی)سامرا جز خدا ندارند

 یریکارگهب ییو آهنگ کند و تند ادا نشود. گو تمیر کیباعث شده که سرعت متن با حکمت  نیدر ا (بار ۵۰از 
عاقبت کار ، ردیگیکه با کشش صوت صورت م یکاربرد الف مدبه شکل غالب  (یـ وـ  ا)بلند  یهاصوتم

ابهت خاص در متن  یاعث نوعبکند و یتر ممخاطب متن قابل فهم یو آن را برا دهدیخدا را نشان م یایاول
یمخدا  یایحکمت را که اول نیصالبت در لحن، مخاطب ا نیا متن دارد. هندیقدرت گوکه نشان از  دهیگرد

به  است یاهیکناحکمت  نیلحن در ا نیاستفاده از ا قتیدر حق و ندکیم ینگر، دعوت به تأمل و ژرفباشند
آن با  هسیخدا و مقا یایاول یژگیو فیامام )ع( با توص ییهاست. گوبه آن ییهاامیپ یکافران و منافقان و حاو

ـ أماتئا  رینظ یدر کلمات« أ»کاربرد  ،سرانجام کار هر دو گروه را به مخاطب بفهماند. البته خواهدیممردم،  گرید
 یآن است که با لحن یانفجار یدادن شدت و آوانشان باعث متن در قاعیا و ییآواهم جادیرأو و... عالوه بر اـ أن 

 ممکن( اءی–واو  –استفاده از حرف مد )الف که آن چه. داردیم انیب را ایدن یهایگکوبنده پشت پا زدن به دلبست
نشان  دهیکه با حرف کش برخورد منافقان صورت گرفته باشد از)ع(  امام یناراحت و درد دادن نشان یبرا است
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استفاده از حرکات  رایو درد امام )ع( نسبت به رفتار منافقان باشد. ز یاحساس ناراحت یایتا گو است داده شده
 .(37، ص۲۰۱۲ ،یسعدنبسزا دارد ) یو دردمند نقش قیو عم یپدریدر ارائه احساسات پ یمد وطوالن

 جناس-3-2
ها در واژه یصوت ییآواهم و یقیموس جادیا با رایز ؛دارد متن یقیبا موس یارتباط محکمجناس  ییعامل آوا

تکرار  ایجناس  .(49، ص۱۳7۸ ،نجفی) شودیم دهیبخش کالم به ییبایز نغمه و آهنگ ،یحروف تکرار جهیدر نت
اشتقاق  ایحرفشان  فیها در تألو تجانس آن ییآواهم قیاز طر گرند،یکدی با یجزئ ای یتشابه کل یدو واژه که دارا

 ینوع صفت ادب نی. اکنداست که معنا را کمک  یآن زمان لتیبخشد و فضیم یقیموس تناسب کالم به یمعن ای
عبارات است. شکل واژگان در  ییو ارتباط معنا یوستگیحفظ پ یناقص است برا ایکامل  ییکه حاصل تکرار آوا

 تاعبار نیا در یخاص ییبایلطافت و ز هیکلمات ما ینیآمده از همنش دیپد یهاآهنگضرب و عبارات قصار
 تجانس نیکه اچه آن ؛نباشد ریأثتیب ییدن بار معناو تجانس در رسان ییآواهم نیکه ا رسدیم نظر به. است شده

 نقش هم)ع(  امام نظر مورد میمفاه یالقا در و کندیم فاءیا جمالت انیم ارتباط در یمهم نقش ینینشهم و
 . ردیگیم یجا امیپ رندگانیتر در ذهن مخاطبان و گراحت به صورت عبارت یدارند و معنا یاساس

 نیدر ا یکمتر عبارت دیشا ،است یشگفت هیما قصار جمالت از جناس ناقص در )ع(یعل امام شتریب استفاده
از »استفاده نشده باشد. کاربرد جناس ناقص در کلمات قصار  جناسن نوع از یاکه از  شودیم دهید هاحکمت

کلمات متجانس،  یبه خاطر همگون گرید یو از سو شودیکالم م یسو باعث توافق، انسجام و هارمون کی
 گرید عبارت به(. 42، صتایب عاشور،)ابن  «بردیم لذت آن دنیشن از گوش که شودیم یقیموس جادیباعث ا

 جادیکه با ا دیآیمدر ساختار جمالت به حساب  ییآوا یهااقص در عبارات قصار از جمله الگون جناس وجود
 با )ع( امام رسدیبه نظر م .است دهیمتن آفر یشناسبایز یهاصورترا در خلق  یدر متن نقش مؤثر ییآواهم
 آورده فراهم گوناگون و متفاوت سبک شیدایپ یبرا را نهیزم ناقص، جناس در کلمات یانیم یقیموس بر هیتک

 العمل عکس او سخنان به یمخاطب و شنونده هر و دهیگرد واحد واژه کی مختلف یمعان یتداع سبب که است
 تاککیت یرا به صدا کالم آن یواهاآدرک  ،سندگانینو یبرخ هبه گفت .شودآن میجذب  سبک  و دهدیم نشان

 نیاز ا یقیچون فواصل موسدار همفاصله و موزون نغمهکه همان  آوردیمدر لیر یر روقطا حرکت ای ساعت
  .(6، ص۱۳۹۳ س،ی)ان است ییقایموس یهمان قدرت خلق آواها نی. ااست اصوات

 گوناگون انواع از است جناس یحاو که یکالم بودن ییایقیموس و ییآواهم شدن روشن یبرا در ادامه،
 .شودیم آورده از کلمات قصار امام علی )ع( ییهانمونه جناس

برخوردارند و  کسانی یکلمات از حروف اصل آناز کلمات هم خانواده است که در  ینوع ،جناس اشتقاق
به در متن  ییایقیوا و موسآهم ییخود فضا ،کلمات ینوع و معناو گوناگون بودن در  هاشهیربودن در  کسانی نیا

  :ری، نظآوردیم وجود
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ْبُت کُ َذْبُت َواَل کَ َما » ّ
 ب  ، ذ 

 «َصَرَعه اْلَحَق  َصاَرعَ  َمْن »؛ (185حکمتالبالغه، نهج) .«..یَواَل َضَلْلُت َواَل ُضَلّ
ْن َأْبَصْرُتْم َو َقْد ُهد  »؛ (408کمتحالبالغه، نهج) ْرُتْم إ  ن  اْهَتَد یَقْد ُبصِّ ن  اْسَتَمْعُتمُتْم َو یُتْم إ  ْعُتْم إ  نهج) «ُأْسم 

  (.157حکمتالبالغه، 
ل  یُکلُّ ُمَعاَجل  »مثل:  استجناس محرف  ایگاه شبه اشتقاق 

ْنَظاَر َو ُکلُّ ُمَؤج 
َ
ْسو  یْسَأُل َاأْل الت  ُل ب   «ف  یَتَعل 

ْنَد »؛ (285حکمتالبالغه، نهج) ق  ع  َظُم الخال  ُر اْلَمْخُلوَق ف  یُ  َک ع    (126حکمتالبالغه، نهج) «َک ن  یْ َع  یَصغِّ
نداشته باشند.  یمتفاوت یگرچه معن ند،یسازنده را گو یهاچند واژه در واج اینبودن دو  کسانی ،جناس ناقص

با هم  همخوان ای مصوت کیدر  ،یندارند و گاه عالوه بر معن یتفاوت یجنس گاه جز معندو کلمه هم
 به جناس ارزش. ندیگو جناس ارکان رود،یم کار به متن کی در که یمعنهم ایجنس به دو کلمه هم .اندمتفاوت

. دارد سخن یامعن با که است یوندیپ گروه در جناس ییبایز و ندیآفریم سخن در که است یآهنگ و یقیموس
 بیترت و تعداد در واژه دو نبودن یکسانی ناقص، جناس. رودیم کار به نثر در هم و شعردر  هم جناس

 ن :از آ ییهانمونه. دیافزایم جمله یقیموس بر جناس نوع نیا هاست؛واج
مثل:  ندیرا جناس الحق گو باشد، آن یکیجز حرف اول  متجانسدو کلمه حروف : اگر تمام جناس الحق

نْمُرَقةُ  َنْحُن » ل:یعبارت ذدر  یو تال یغال َها  یاْلُوْسَط  الُّ ال  یَ ب  لَ یْلَحُق الت  إ  ُع اْلَغال  یَ َها یْ ، َو البالغه، نهج) «یْرج 
  .(109 کمتح

المخرج بیرق اصطالح به و باشد کم جناس رکن دو نیآغاز یهااختالف صامت ی: وقتمضارعجناس 
ه   یف   یَمْن َجَر »باشند، جناس مضارع است مثل:  َأَجل  ه  َعَثَر ب  َنان  أَمل  َمْن َأَطاَل »؛ (19حکمتالبالغه، نهج) «ع 

َمَل َأَساَء اْلَعَمل
َ
ُل »؛ (36البالغه، حکمت نهج) «اأْل  .(139البالغه، حکمت نهج) «اْلَمُعوَنُة َعَلی َقْدر  اْلَمُئوَنة َتْنز 

  سجع -3-3
 گرفته بهره آن از قصار عبارات یقیو موس ییآوا)ع( در خلق هم یاست که امام عل یداتیتمه از گرید یکی

استفاده نموده است  یبا استادچنان  وهیش نیهنرمندانه و بجا از ا شانیا دیآی. به نظر مباشدیم سجع است،
جبران  فقدان وزن را ،یدورساختن کالم از نثر عاد در ،در عبارات قصار ییآواتناسب و هم یعالوه بر نوع که

امام  .(28، ص۱۳۸۴)جرداق،  ده استز نمویپرهخشک  عیماهرانه و بجا از تکلف و تصن یو با کاربرد مودهن
 راه از و یمقف و موزون کلمات از استفاده با کندیم جادیکه سجع در مخاطب ا ای)ع( با توجه به قدرت و جاذبه

روش  نیو با ا است نموده تیرا تقو شیکالم خو ییقایموس یحال و هوا مسجع، کلمات نیدلنش یآوا و صوت
چنان  ـ یازمانهدر هر عصر و  ـ امیبخش پلذت افتیدرو  مورد نظر یبه عمق معان دنیمخاطب خود را در رس

را  هاشهیاندو  میمفاه ،بودن یو ساختگ فو به دور از هر تکل یفتگیبا ش یکه به راحت سازدیخود م فتهیش
ْفر  »مثل ، کند افتیدر اَلَمةُ یَو َقاَل )علیه السالم(: َثَمَرُة الت  َداَمُة، َو َثَمَرُة اْلَحْزم  الس  نهج البالغة، حکمت، «).ط  الن 

 .هستند سجعدارای الندامة و السالمة  های. واژه(181

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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  فاصله -3-4
، فواصل عبارات و نقش آن در شودیم مطرح قصار کلمات ییآوا ساختار یبررس در که یعوامل از یکی

 نشیکه در آفراست و ضمن آن یاسندهینو یاثر صوت یمتن و انتقال مفهوم و معناست. فاصله دارا یسازکپارچهی
 الیو خ یاز معان یفیط ،شودیآن متوازن در  جادیعث آراستن کالم و ابا و دارد یاساس نقش حکمت آهنگ نظم

سرشار از  هیفاصله بر خالف قاف یول ،شعر است هیفاصله مثل قاف» گر،ی. به عبارت دداردیو عواطف را عرضه م
 مانند: ،(89، ص۱۹۹۶ ،ی)بدو« معنا و آهنگ و حرکت است

ْشُرُه ف  »  ُن ب  ه   یاْلُمْؤم  ه ی، َوُحْزُنُه ف  َوْجه  ، ء  ْی ، َوَأَذلُّ َش َصْدرا   ء  ْی ، َأْوَسُع َش َقْلب  ْفَعةا ْکَرهُ یَ  َنْفسا  ْمَعَة، ْشَنأُ یَ ، َو لرِّ  السُّ
ُه، ٌل یَطو   مهُ  ٌد یَبع   َغمُّ ، َضن  ، َشُکوٌر َصُبوٌر، مَ ْقُتهْشغوٌل و، مَ ْمُتهَص  ٌر ی، َکث  هُّ ه  ْکَرت  ف  ه   ٌن یْغُموٌر ب  ت 

َخل   ُن یِّ لَ  َقةیْلَخل  ا َسْهُل  ب 
َن  َکةیَعر  الْ  ْلد  َنْفُسُه َأْصَلُب م  َن الص   .(333 حکمتالبالغه، نهج )«الَعْبد  ، َوُهَو َأَذلُّ م 

  حروف دمانیچ یقیموس-3-5
 ای سندهینو یعکاس احساسات و عواطف درونان از یناش آواها یدرون نظم که باورند نیشناسان بر ازبان

، حروف و عبارات هاو انتخاب واژه دمانیاز چ یکه ناش ینظم است. یدر نظم زبانمهم  عاملیاست که  بیاد
آن هماهنگ  یاثر و معنا یفضاکه با  یرا به انتخاب حروف و کلمات او و ابدییم یتجل بیدر سبک هر اد است،
بر  یتارصرفا  گف یهاتعامل رایز ؛استفاده از حروف است ازمندیعبارات ن انی. زبان هنگام بکندیوادار م باشد،

 تیتقو لهیحروف و... وس بیترک ،تکراراستفاده از حروف،  یچگونگ ،اتیاند. در ادبشده بنا ییهجا حروف هیپا
شده،  لیتشککوتاه  هایتعبار ایبندها به  هیشبدر هر مجموعه که از چند مقطع  الفاظ است. نیو طن یقیموس

ت مقاطع ها را به صورگوش آن و میشنویم یمقطع صوت ۵۰ هیثان ۱۰ما گاه در طول  .وجود داردنهفته  یکشش
 یتیو رضا میکنیمو سرور  یاز آن احساس لذت و شاد میابییمآسان  ها راآنند، تکرار کیم افتیکوتاه و بلند در

استفاده از حروف  ازمندیعبارات ن انیکه زبان هنگام ب ییجااز آن .(6ص ،1391یس،)ان شودیم جادیدر ما ا
 نثر در ژهیوهب و اتیدر ادب ست،ین ییهجا حروف هیپا بر یصرفا  گفتار یهاتعامل که ییجااست و از آن

از کدام مخرج خارج  نکهیحروف بر اساس ا یدارد. در زبان عرب ییسزاهب تیاهم حروف از استفاده یچگونگ
آواها را در  نیاز ا یاریمعاصر راز بس یشناسکه علم زبان هستند یعارض یو صفات هایژگیو ی، داراشوندیم

 خاص یاقیس و سبک یعرب زبان در حروف دمانیو چ یکرده است. در بررس نحوه تلفظ آن حرف آشکار
عبارتند  ،شوندیلفظ م ینیو سنگ کالم یقیکه موجب اختالل در موس یکلمات جهت، نیهم به شود.می مشاهده

 از: 
متصل ه به کلمات  ریضمنکه یا ای و عـ جز ه هب) دنیآیم هم کنار دردر عبارات به ندرت  یحلق یآواها-

 .اضافه شود(
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 ریغ یدر عرب ب(، ق، )م جمع خاطر نیهم به هستند هم کنار در کمتر صفتهم ایمخرج حروف هم- 
 .است متداول

 وجود ندارد. با  یتقر ن(ـ رـ جمع )ل -
کاربرد دو حرف اطباق  به ندرت کاربرد دارند. ز(ـ  ذـ  ثـ  س ـ)ز مثل اریبس رخوت ای و یریصف یآواها- 

هموار بر زبان روان  ک(ـ )ق  یکامنرم یآواهاندرت آمده است. اطباق به  ریغ ریحرف اطباق به همراه نظ کیبا 
  .(27 -۲۸، صص۱۹7۳ س،ی)انراندو سلیس

 حروف مد(ـ  تـ  دـ  نـ  مـ )ل  حروف یکه دارا یکلمات کلمات، دمانیچ و یقیدر موس یبه طور کل
هموارد را ب نگونهیا توانیمبه عبارات قصار  ی. با نگاهگردندیحروف از نظر تلفظ محسوب م نیترسادههستند 

 وضوح مشاهده کرد.

 یصوت هیتک-3-6
 انیدر م ،آن ییقایخاطر نقش موسبه  اما ؛است امدهین انیبه م ن قدماءیبدر  یصوت هیهرچند بحث تک

 نیگفتار اکلمه است تا در زبان  کی نیواحد با حرف مع کیفشار بر  هیتک. است انیتوجه شامورد معاصران 
 یبر رو یصوت هیکلمه فشار و تک کیهنگام تلفظ  ،گریادا شود. به عبارت د ترواضحدر نزد شنونده  یصوت هیتک

را  دهیپد نیا .حروف آشکارتر شود گریآن حرف بارز شود و در گوش شنونده از د نکهیحرف خاص است تا ا کی
آن قرار گرفته  یرو هیکه تک یحرف یصوت هیدر هنگام تک .(98، ص۱۹7۳، سی)ان ندی)النبر( گو یصوت هیتک

در  رسدیبه نظر م .گرددیدر نزد مخاطب م یشتریب یموجب نشاط و گرم و شودیادا م یشتریباشد با شدت ب
و هشدار به  یتداع ینوع ،قرار گرفته مهجورحروف  یبر رو یصوت هیالبالغه هرگاه تککلمات قصار در نهج انیم

 ر:ی، نظاست بر آن قرار گرفته یصوت هیاست که تک یصفت همان حرف دهیزا که همراه دارد
لَ کَ َمْن َش » ن  فَ  یا اْلَحاَجَة إ  َما َش کَ ُمْؤم  لَ کَ َأن  ، َوَمْن َش  یاَها إ  ر  فَ کَ  یاَها إلَ کَ الله  َما َش کَ اف  البالغه، نهج) «اللهَ  اکَ َأن 

 از ایگو برد، کافر نزد را آن که یکس و برده خدا نزد ایکه حاجت خود را نزد مؤمن برد، گو یکس؛(427حکمت
 .است نموده شکوه خدا

که صوت فوران آتشفشان است چه آن سانبه یمعن و است که تکرار شده یحرکت ی)ک( بر رو یصوت هیتک
یم وجودبه آن شدن ادا دفعه کیک لحظه و سپس یاز حبس نفس در  و است دیشد یانفجار یاز صداها )ک(

آن روز جامعه که  یباشد که امام )ع( در فضا تیاز واژه شکا یخود ناش ،حرف )ک( یژگیو نیهم دیشا .دیآ
ناراحت است.  دارندیمروا  شیه براک ی، از مصائب(3)نهج البالغه، خطبه  خار در چشم و استخوان در گلوست

و خشم امام )ع( از اعمال سردمداران آن زمان  ینشان از فوران ناراحت دیشا حرف )ک( یبر رو یصوت هیتک
امر موجب وضوح و اداء  نیشده و هم زیکلمات ن یصوت هیتک ،در چند کلمه)ک( عالوه بر تکرار  رایز ،است

 یانفجار مکرر، خشک انیب یبراکه  شودیشمرده م یانسداد ی)ک( جزء آوا یآوا»کلمه است.  یحق معنا
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و طنز  یو درون یذهن یآشفتگ زیدهنده از جمله خشم مفرط و نتند و تکان جاناتیه فیتوص زیو ن یاپیپ و مقطع
 . (48 -43صص، ۱۳۸۳ ،یمی)قو« شودیدار و خشن استفاده مشین

چه در ارتفاع اصوات و که تناسب آواها  دیآیبرم ،گرفتکه مورد کاوش قرار  سابق یهابخش و بخش نیا از
 )ع( منسجم است. یامام عل یهابا حکمتآهسته  یچه در صداها

 یریگ جهینت
  به دست آمد: ریز جینتاپژوهش،  نیااز 
 کلمات یمعنا یکینزد و آواها نشیدر آفر ینقش مهم .از جمله سجع، تکرار، جناس.. ییعوامل آواـ ۱

موارد  شتریخود که در ب یامیو پ ییعنصر تکرار با داللت معنا .کندیاء مفیار به ذهن مخاطب و خواننده آن اقص
صلهاست. سجع و فا قصار کلمات در ییآواهم عوامل نیتراز مهم ،دو... داللت دار عیتوش ر،یتقر د،یبر تأک

و  ییهم در خلق عناصر آوا آنها،کار رفته در هصر بعن نیترتیشده در عبارات قصار به عنوان پراهم جادیا های
 .کندیم ءفایا یظر نقش اساسموردن یهم در خلق معان

ه متن عبارات داده که ب ینینشدل و ییبایز کیاز عبارات قصار  ییحاصل از عناصر آوا ییآواتوازن و همـ ۲
لذت در  جادیو ا ینوازعالوه بر گوش ،جود آمده در عباراتوبه یقیموس .گذاردیمآن  ۀبر خوانند بسزا یریتأث

ک ری، لذت، تقرمیب د،یما: ترس، خاص اعم از یدر رساندن معان ،مخاطب در پرتو شکل  یمعان دیو تأ
 .گرددیم عبارات نیحفظ ا نیو همچنمضمون عبارات قصار  تیموجب تثب ،ییقایموس

باعث شده  ،در کلمات قصار امام علی )ع( عبارات یامحتو همسو با حروف   استفاده از تمیلحن و ر ـ۳
استفاده  زین و جهر نشان دهد وهمس  ،غنه ن،یل مد، ،یانفجار ،یادانسد یاستفاده از آواهادر خود را که است 

  .دن باشدیقابل د ،نرم و کوبنده یهاتمیدر رآواها  نیاز ا
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