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چکیده
یکی از مهمتر ین موضوعات در سبکشناسی ،بررسی سطح آوایی و موسیقایی متن ادبی است که به تشر یح واحدهای
آوایی (صدا و آهنگ) در موقعیت زبانی میپردازد .بیشک نهجالبالغه یکی از متونی است که توجه پژوهشگران و
ا
زبانشناسان در بررسیهای آواشناسی به آن جلب شده است .این توجه باعث کشف جلوههای ادبی کامال منسجم و به هم
پیوسته آن شده است .این نوشتار بر آن است که با توجه به عناصر سبکساز آوایی کلمات قصار در نهجالبالغه و تشر یح
هماهنگی توازن میان لفظ و معنا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ،تشر یح عناصر آوایی و ارتباط آن را در جمالت
قصار بررسی کند .نتایج این نوشتار حکایت از آن دارد که عناصر آوایی مثل تکرار ،جناس ،سجع ،تکرار اصوات و ...به
عنوان نمونههایی از عناصر آوایی نقش مهمی در رساندن مفاهیم و معانی بر دوش دارند .این عناصر در عبارات قصار
نهجالبالغه همسو با احساسات درونی و عواطف امام علی (ع) بهکار گرفته شدهاند.
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-1مقدمه
سبکشناسی یکی از رو یکردهای نقدی معاصر است که پژوهشگر در بررسی متون ادبی ،بستری را فراهم
میسازد تا بتوان با تکیه بر و یژگیهای زبانی اثر و توانایی ادبی نگارنده ،ارتباط میان الفاظ و صنایع ادبی بهکار
گرفته شده و معانی مورد نظر خالق اثر و میزان تأثیرگذاری آن را بر مخاطب مورد ارزیابی قرار داد .به سخن
دیگر ،هر اثر ادبی در پرتو این و یژگیهاست که از دیگر آثار متمایز میگردد .در سبکشناسی ،متن بهعنوان یک
ساختمان دارای طبقاتی است که بررسی هر کدام از آنها دانش جداگانهای را میطلبد .سبکشناسان در بررسی
و یژگیهای سبکی یک اثر ،آن را در سه مقوله آوایی ،ساختاری و معناشناسی بررسی میکنند (سلیمان داود،
 ،۲۰۰۲ص .)33این و یژگیهای سبکی باعث میشود که متون ادبی از هم متمایز شوند؛ به تعبیر دیگر ،با توجه
به هو یت متن است که نو یسندهای بر نو یسنده دیگر یا سبکی از سبک دیگر متمایز میگردد؛ تا جایی که
احساسات و عواطف خالق هر اثری سبب شده که او در گز ینش و پردازش کلمات و عبارات خود ،از و یژگی
موسیقایی الفاظ و سطح آوایی آنها برای تأثیرگذاری بر خواننده اثرش بهره گیرد (صالح ،2003 ،ص .)4آنچه
در سبکشناسی اثر ادبی مورد توجه قرار میگیرد ،بررسی تحلیل قلمروهای آوایی زبان متن است« .سبک
شناسی آوایی ،ارزش و نحوه کاربرد آواها و تأثیرات زیباییشناسی و نقش عمده آنها در سبک سخن را مطالعه و
بررسی میکند و نتایج روشن و دقیقی در تحلیل و بررسی موسیقی شعر و یا نثر ادبی و همچنین سبک ادبی
صاحب اثر ارائه میدهد» (فتوحی ،۱۳۹۱ ،ص.)243
نهجالبالغه از جمله متون دینی است که شایستگی بررسی و تحلیل از منظر سبکشناسی آوایی دارد؛ زیرا
یکی از برجستهترین و یژگی سبکی آن ،برخورداری از موسیقی کلمات و آرایش الفاظ آن است که همین امر
باعث زیبایی و تأثیرگذاری این نوشتار میشود .با بررسی کلمات قصار از خالل سطح آوایی ،میتوان به عملکرد
و مهارت آفریننده اثر حکم کرد .هدف از این پژوهش آن است که ابتدا عناصر آوایی بهکار رفته در جمالت
قصار را بررسی کند و پس از آن با بررسی این عناصر سبکساز آوایی ،مشخص کند که چه هماهنگی بین لفظ و
معنا وجود دارد ،ارتباط آنها را در جمالت قصار بررسی کند و کارکرد این عناصر را در جمالت قصار توضیح
دهد .نگارندگان امیدوارند که با بیان زیباییها و ارزشهای نهجالبالغه ،شناخت جدید و بیشتری را در اختیار
ادبدوستان و عالقهمندان به این متن ارزشمند قرار دهند .ازاینرو ،این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با
فیشبرداری کتابخانهای و استناد به عبارات قصار امام علی (ع) در نهجالبالغه نگاشته شده است.
در زمینه نهجالبالغه ،تاکنون پژوهشهای بسیاری بین مسلمانان در جهان عرب و ایران انجام شده است.
این پژوهشها گاه ،به صورت مستقل فقط روی خود متن نهجالبالغه و گاه ،به صورت مقایسهای بین
نهجالبالغه و آثار دیگر صورت گرفته است؛ اما در ارتباط با سبکشناسی آوایی کلمات قصار ،نگارندگان به
پژوهش مستقلی دست نیافتند .در زیر نمونههایی از پژوهشها و مقالهها بر اساس تاریخ انتشار آورده میشود:
تحسین فاضل عباس در پژوهشی با نام «من القیم الصوتیة فی نهجالبالغة» ( ،)۱۳۹۰به بررسی ظواهر
صوتی مانند سجع ،تنغیم ،نبر و قطع صوتی میپردازد .محمدرضا یوسفی در مقالهای با عنوان «بررسی کلمات

سبک شناسی آوایی عبارات قصار نهجالبالغه  /نعیم عموری 331

قصار امام علی (ع) از دیدگاه تشبیه و ارکان سازنده آن» ( ،)1391انواع تشبیه را در کلمات قصار تحلیل کرده
است .توفیق باوی با عنوان «مقایسهای بین ضرب المثلهای جاهلی و کلمات قصار امام علی (ع)» ( ،)1391به
بررسی تطبیقی مضامین کلمات قصار حضرت و مثلهای جاهلی پرداخته است .بهمن بنیهاشمی در مقالهای
با عنوان «بررسی نقاط اشتراک در گلستان سعدی و کلمات قصار حضرت علی (ع)» ( )1391تنها به بحث
درباره مضامین مشترک پرداخته است .علی پیرانی شال در مقالهای با عنوان «تجلی بدیع در کلمات قصار امام
علی (ع)» ( ،)1391به ذکر نکات بدیع لفظی و معنوی در کالم امام پرداخته است.
اما در زمینه سبک ادبی کلمات قصار در نهجالبالغه ،محمدرضا نجاریان در مقاله «سبک ادبی کلمات
قصار»ـ ارائهشده در اولین کنفرانس مطالعات اجتماعی و فرهنگی غدیر ()۱۳۹۵ـ به تحلیل زیباییهای
علم معانی همچون فصاحت و بالغت ،حصر و قصر ،ایجاز و اطناب و در علم بیان به مباحثی همچون تشبیه،
استعاره ،کنایه پرداخته و نمونههایی از علم بدیع (بدیع لفظی و معنوی) ذکر کرده است.
عباس اقبالی و بتول قربانی در مقالهای با عنوان «انسجام األصوات الموسیقی فی خطبة الجهاد فی
نهجالبالغة و دورها فی التعبیر الکالمی» ( ،)۱۳۹7با بررسی کاربست انواع آواها ،نشان میدهند که آنها با
حاالت روحی امام در آن برهۀ تاریخی و با هدف ایشان در رساندن مضمون خطبهها مانند تهدید و تشو یق
هماهنگی دارد.
فرشید فرجزاده و دیگران در مقاله «الداللة الصوتیة و المعجمیة فی نهجالبالغة ،الخطبة الغراء نموذجا»
( ،)۱۳۹7با استفاده از سبکشناسی آماری ،خطبۀ مورد پژوهش را در دو سطح آوایی و واژگانی مورد بررسی
قرار میدهند و نشان میدهند که بیشتر آوای این خطبه و هجاها متناسب با سیاق و موقعیت کالمی بوده است.

 -2سبکشناسی آوایی
سبکشناسی آوایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سدههای اخیر توجه بسیار زیادی از جانب
پژوهشگران و زبانشناسان به آن شده است .برخی از محققان هم با رو یکردی تازه به بحث در مورد آفرینشهای
هنری پرداختهاند و شکل موسیقایی ادب را به روزگاران اقتصاد کشاورزی پیوند دادهاند ،همان دورانی که انسانها
برای کمکردن آالم و دردهای کار ،سرودهها با ترنم موزون گروهی شکل میدادند (آریان پور ،۱۳۸۰ ،ص.)31
بررسی سطح آوایی کالم سبب میگردد زیبایی و تأثیرگذاری یک اثر ادبی بر مخاطب اثر از یک طرف و
تمایز سبک ادبی این اثر با دیگر آثار ادیبان از طرف دیگر مشخص میگردد .تحلیل سبک آوایی متون ادبی به
فهم و کشف زیباییهای آوایی و موسیقایی از یک سو و کشف واکنشها و فعل وانفعاالت روحی آفریننده اثر از
سوی دیگر ،میانجامد .به عبارتی دیگر« ،احساسات و عواطف درونی خالق اثر سبب آن شده که او بتواند الفاظ
و اصواتی برای تأثیرگذاری بر مخاطب خود یا خواننده خود انتخاب کند» (صالح ،۲۰۰۳ ،ص .)4سبکشناسی
آوایی نحوه کاربرد واحدهای آوایی (صدا – آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نیز کاربرد بیانی آواهای زبان را
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بررسی میکند .اهمیت تغییرات آوایی به عناصر صوری زبان محدود نمیشود؛ بلکه نظام آوایی در تغییرات
معنای جمله و آهنگهای نحوی کالم نیز دارای اهمیت واالیی است .تحلیل آوایی به الگوهای صوتی و شیوه-
های تلفظی در زبان و نوشتار توجه دارد و در جستجوی کاوش در حوزه کاربرد خاص الگوهای آوایی و واجی
زبان است که تفاوت سخن عادی با آن را معیار سنجش این سبک قرار میدهد (غفوری فرد و دیگران،۱۳۹۵ ،
ص.)123
یکی از مهمترین عوامل که جاودانگی یک اثر را در پی دارد ،همآوایی و آهنگین بودن عبارات آن میباشد.
خالق اثر ،خواه در سطح یک حرف ،یک واژه و یا یک عبارت و خواه با چینش حروف و اصواتی که دارای معانی
و صفاتی عارضی هستند ،چنان بافتی را آفریده که عالوه بر زیبایی موسیقیایی آن بر معانی و مفاهیم مورد نظر
خود در بیان مقصود جامه عمل پوشانده است .در قرون اولیه اسالمی و در دوره قبل از تدو ین ،به دو دلیل اکثر
آثار به صورت شفاهی مطرح بودهاند؛ اول بهخاطر سهولت در حفظ و یادگیری و برای جلب توجه مخاطبان و
دوم بهخاطر وجود داللتهای معنایی ،شکل ظاهری و بافت آهنگین کالم و این دو از مهمترین عواملی بودند تا
ادیبان و نو یسندگان در آن برهه با تکیه بر و یژگیهای موسیقیایی عبارات و اصوات ،نوعی از متون همآوا و موزون
در ادبیات آن دوره بهوجود آورند (ناهم ،۲۰۱۸ ،ص.)24
خالق هر اثر ادبی در آفرینش اثرش با تکیه بر جو موسیقای متن که برگرفته از توازی ،توازن ،همنشینی
کلمات و اصوات ،هممخرج بودن ،تکرار و ...بوده ،توانسته است در القای بار عاطفی و رساندن معنای مورد
نظرش تأثیراتی از خود بر جای بگذارد که این تأثیر در متن همسطح آن که از جو آوایی کمتری برخوردار است،
دیده نشود.
برخی بر این باورند که همآوایی در یک اثر زایده توازن ،تکرار ،ترکیب صداها و هجاهای کوتاه و بلند ،هم-
نشینی واژگان (أدونیس ،۱۹۶۰ ،ص )80هممخرج بودن ،قریبالمخرج بودن ،تقدیم و تأخیر در ساختار جمله،
بازتابی از انعکاس حاالت و عواطف آفریننده اثر است ،چه آنکه در علم آواشناسی امکانات و عناصر بیانی
مهمی یافت میشود که آواها ،آهنگها ،انبوهی و گستردگی آنها استمرار و تکرارشان ،فاصله صامتها ،تکرار،
کمی صوتی همگی دربردارنده توان بیانی جذابی هستند (فضل ،۱۹۹۸ ،ص )25که به انتقال مفاهیم به صورتی
هنرمندانه کمک شایانی مینمایند .برخی از نو یسندگان هم سطوح آوایی کالم را به موسیقی درونی و موسیقی
بیرونی تقسیم میکنند .موسیقی بیرونی و کناری از بررسی وزن و قافیه و ردیف معلوم میگردد و موسیقی درونی
متن بهوسیلۀ صنایع بدیعی از قبیل سجع ،جناس ،تکرار (یک لفظ ،یک حرف ،یک صدا) ،اتباع ،ردالعجز علی
الصدر ،مطابقه و مقابله مشخص میگردد (شمیسا ،۱۳7۳ ،ص.)153
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 -3همآوایی در کلمات قصار
در بررسی سبکشناسی آوایی عبارات قصار امام علی (ع) ،به بررسی مواردی پرداخته میشود که به صورت
برجستهای در اکثر عبارات نهجالبالغه و بهو یژه عبارات قصار ،وجه تمایز ساختاری مستحکم و اسلوبی شیوا در
سخنپردازی است که با شکل عادی نو یسندگی آن دوره متفاوت است .از آنجایی که بافت کالم امام در جای-
جای نهجالبالغه رنگوبوی ادبی و بالغی دارد و امام علی (ع) دیدگاههای خو یش را پیرامون مسائل روز جامعه
زمان خود اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تربیتی ،اخالقی و ...در بهترین قالب ارائه نموده است؛ نوع
واژگان همنشینی ،استفاده از صنایع و آرایههای کالم زمینهای را فراهم نموده است که به اذعان اکثر مورخان
سبک خاص امام (ع) است و در کالم دیگر سخنسرایان عرب کمتر نمونه آن دیده میشود .در بررسی سبک
شناسی آوایی کلمات قصار ،تحلیل واحدهای آوایی در موقعیتهای مختلف زبانی و تأثیرات زیباییشناسانه
آواها و ایجاد نظامهای صوتی در ساخت آرایههای لفظی و بدیعی مانند سجع ،جناس ،واج آوایی ،وزن،
موسیقی ...از جمله مسائلی است که بر زیبایی و تأثیرگذاری این عبارت افزوده است« .در عنصر آوایی امکانات
بیانی و تعبیری شگفتی نهفته است .آواها و همآهنگی ذاتی آنها ،بازی ایقاع و نغمهها ،تکرار و استمرار ،تکرار و
فاصله همگی قدرت تعبیری نو یسندهای دارند .اگر این الفاظ در تناسب با قدرت تعبیری آواها باشد ،این توانایی
بالقوه از خاستگاه خود خارج شده و به فعلیت میرسد» (فضل ،۱۹۹۸ ،ص.)27
موسیقی آوایی عبارات قصار ،حروف و حرکات و جایگاه و نظم و چینش آنها در جمالت کوتاه یا
بلند انسجام خاصی به متن عبارات داده که به گفته برخی نو یسندگان ،آواها و ساخت لغوی در عبارات ارزش
ذاتی به آنها میدهد و ابزار تأثیر حسی است که با تکلم واژه و هماهنگی با دیگر واژگان در بیان ادبی به گوش
شنونده میرسد (کواز ،۱۴۲۶ ،ص .)303این سبک و شیوه از سخن همسان و هماهنگ با اندیشه و عاطفه امام
(ع) در بیان مسائلی است که نمود سبکی برجسته در عبارات قصار است و این همان چیزی است که شکل
خاصی به کالم امام (ع) داده که با شکلهای عادی سخن متفاوت است.

-1-3تکرار
صاحبنظران تکرار در متن را گونهای و یژگی بینامتنی میشمارند و بر این باورند که تکرار تدبیری است
هدفمند ،تعمدی و مبتنی بر انتقال معنای خاص از سوی پدیدآورنده متن که هدفش تأکید ،برجستهسازی ،تأثیر
هر چه بیشتر و تحکیم معنا در ذهن خواننده است (غضنفری ،1389 ،ص .)۶7تکرار در کالم پدیدهای متداول
است .در عرصه زبان نوشتاری ،تکرار ممکن است در سطح گروه عبارت و واژگان پدیدار شود .صاحبنظران
عرصه ادبیات و بالغت بر این نکته توافق دارند که تکرار در متون نوشتاری ادبی ،چه در شعر و چه در نثر ،یکی
از جنبههای بالغی متن محسوب میشود .گو ینده با تکرار واژه ،عبارت یا جملهوارهای خاص میکوشد آن را در
ذهن خوانندگان برجسته سازد و مورد تأکید قرار دهد .شفیعی کدکنی تکرار را از قویترین عوامل تأثیرگذار و
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بهترین وسیلهای میداند که عقیده یا فکری را به کسی القاء میکند .او معتقد است که تکرار جدا از جنبههای
بالغی از جمله وسایل ایجاد آهنگ و موسیقی برای رفع شک و تردید و حیرت خواننده بهکار میرود (شفیعی
کدکنی ،1389 ،صص .)383-381تکرار یکی از مختصات مهم سبکهای ادبی به شمار میرود که در نزد
دانشمندان آواشناس ،نوعی اصالت و عمق به متن میبخشد یا موجب تمرکز کالم بر یک محور و تشدید
عواطف و تأثیرگذاری آن میگردد و گاهی با گز ینش آوایی و تکرار آن نوعی همآوایی در متن دیده میشود که از
انفعاالت و احساسات نو یسنده و گو ینده آن حکایت میکند (المالئکة ،۱۹۸۳ ،ص .)277تکرار در عبارات
قصار نهجالبالغه در چارچوب واحدهای آوایی و بر اساس یک نظم مشخص همراه شده است که در ادای
معنای مراد ،یکپارچگی معنایی و ایده گفتمان این جمالت نقش مثال زدنی دارد .وجود کلمات کوتاه ،مستقل
همآوا خود عالوه بر ایجاد تنوع موسیقایی و تشکیل زنجیرهای آوایی بر تأثیر عبارات و تثبیت آن در ذهن خواننده
نقش پررنگی را ایفا کرده است.

 -1-1-3تکرار کلمه
تکرار واژگان از جنبه معنایی ،اهدافی را دنبال میکند که بیان اشتیاق ،توجع ،تقریر ،تأ کید معنا ،تهدید در
شمار کارکردهای آن است (بدوی ،1996 ،ص .)467هر واژهایی که تکرار میگردد نوعی انعکاس و جلب
توجه در ذهن ایجاد میکند و اهداف بالغی خاصی از طرف خالق اثر دنبال میشود که مستلزم زیر و بمهای
فراوانی است که در صورت برگردان و ترجمه این گونه عبارات و عدم تکرار آن واژه هیچگاه نمیتوان مقصود
گو ینده متن را بازگو کرد (غضنفری ،۱۳۸۹ ،ص .)77در عبارت قصار امام (ع) با اسلوب تکرار یا واژگان
مکرر با آفرینش نوعی داللت معنایی و صوتی در رو یکرد خود مقاصدی را دنبال نمودهاند که در زیر به چند
مورد از آنها اشاره میشود.

 -2-1-3تکرار یک واژه
این تکرار از یک سو همآوایی و موسیقی متن را به نمایش میگذارد و مثل نتهای یک دستگاه موسیقی می
ماند که با نواختن ضربات پیدرپی ،نوعی هماهنگی و همآوایی شگرف ایجاد میکند و از طرف دیگر ،استحکام
و داللت معنایی کلمه مکرر را به نمایش میگذارد.
َْ
ْ
ُّ
امام علی (ع) میفرمایندَ « :أ ْف َض ُل ُّ
الز ْهد إخف ُاء الزهد» (نهج البالغه ،حکمت :)28 1برترین زهد مخفی
داشتن زهد است.
این عبارت با صیغه تفضیل بیان شده است .این صیغه در شروع بسیاری از عبارات از بسامد باالیی
برخوردار است ،سپس با یک ترکیب اضافی یک نوع همآوایی در جمله به وجود آمده که توسط تکرار کلمه زهد

-1ترجمه از نویسنده مقاله است.
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شکل گرفته است .شاید تکرار در این عبارت ،برای آگاه کردن مخاطب و تأکید بر معنای مورد نظر این دو ترکیب
داللت دارد .تساوی طول این دو عبارت باالترین درجه را در کسب رضایت شنونده این عبارت در پی دارد.
ََ َْ ََ
ْ َ َ ْ َ َ َ
ََ ْ
در عبارت دیگری ،امام (ع) بیان میکنند« :الحذ َر الحذ َر! ف َوالله لقد َس َت َر ،حتی کأن ُه قد غفر» (نهج البالغه،
حکمت )30؛ (از خدا) بترس! (از خدا) بترس! به خدا سوگند آنقدر پردهپوشیکرده که گو یی آمرزیده است.
این عبارت و عبارات مشابه آن در کلمات قصار برای هشدار و جلب توجه مخاطب و شنونده نسبت به
مفهوم آن است .ذهن و گوش و چشم گیرنده این عبارت ،با ایجاد نوعی همسانی در دو واژه مکرر «الحذر»
عالوه بر توازن و تساوی طولی و ساختاری این دو واژه و ساختار نحوی آن ،یک وحدت و همسانی آوایی در آن
مشاهده میکند و تمرکز را در ذهن مخاطب بر اهمیت موضوعی که در پس آن میآید ،بیشتر میکند .آنچه در
اینگونه سیاق آمده بر اهمیت مطلبی است که پس از آن ذکر میگردد و امام (ع) با شیوه ایجازگونه مطلبی مهم را
َ
َ ُ َْ َ
َ ُ
در قالب چند کلمه گوشزد میکند« :فاعل الخ ْیر خ ْی ٌر م ْن ُهَ ،وفاعل الش ِّر ش ٌّر م ْنه» (نهج البالغه ،حکمت )32؛
کسیکه کار نیک انجام میدهد خودش از آن کار بهتر است و انجامدهنده کار شر از آن کار بدتر است (چرا که
آنچه در دل دارند بیش از آن است که انجام میدهند).
آنچه در این عبارت دیده میشود ،تکرار دو کلمه خیر و شر است .امام با تکرار این دو عالوه بر جذبه
موسیقیایی و هنری این واژگان ،احساسات و عواطف خو یش را نسبت به این دو واژه متضاد نشان داده و باعث
تثبیت آن در ذهن مخاطب خود شده است .در این عبارت ،وقتی خواننده با دو واژه متضاد برخورد میکند ،در
مرحله اول تحت تأثیر تناسب آوایی میان این دو قرار میگیرد و در مرحله بعد ،این دو واژه را در ذهن خو یش
مرور کرده و با ایجاد نوعی واکنش و بهخاطر آوردن این دو واژۀ متضاد ،از موسیقی معنوی آن نیز بهره میبرد.
ُ ْ
َْ
َْ
ْْ
«وقال علیه السالم :ل َسان ال َعاقل َو َر َاء قلبهَ ،وقل ُب االح َمق َو َر َاء ل َسانه» (نهجالبالغه ،حکمت)40؛ زبان عاقل در
پشت قلب او قرار دارد و قلب احمق پشت زبان او است.
ََ َْْ ُ
ْ ْ ُ ََ
َ َ ُّ
«وقال علیه السالمَ :یو ُم ال َمظلوم علی الظالم أشد م ْن َی ْوم الظالم علی المظلوم» (نهجالبالغه ،حکمت
)241؛ روزی که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد ،سختتر از روزی است که ستمکار بر او ستم روا داشت.
تکرار کلمه مظلوم و ظالم در ابتدا و انتهای عبارت یک همآوایی را شکل داده است ،با همان ضربآهنگ
شروع میشود و با همان ضربآهنگ هم پایان میپذیرد.
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ ُُّ
َ
َ ََ ٌ َْ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
«وقال علیه السالم :أ ْصدق ُاؤ َک ثالثةَ ،و أعد ُاؤ َک ثالثة :فأصدقاؤک صدیقک َو صدیق صدیقک و عدو
َُ
َ
َُ
َ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
اؤک عد ُّو َک َو عد ُّو َصدیقک َو َصدی ُق عد ِّو َک» (نهجالبالغه ،حکمت :)295دوستان تو سه گروهند
عدوک .و أعد
و دشمنان تو نیز سه دستهاندّ .اما دوستانت :دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمنت؛ و ّاما دشمنانت،

پس دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمنت است.
تکرار الفاظ متضاد و همآوا در این حکمت از یک نوع هماهنگی و توازن بین لفظ و معنی خبر میدهد .این
الفاظ چنان با استادی و مهارت چیده شدهاند که عالوه بر ریتم و موسیقی گوشنواز جایگاه واالیی در انتقال
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مفاهیم در این حکمت دارد و در حقیقت استفاده از حروف مهجور (أ ،ث ،ع )...به سبب قوت و شدت (مطر،
 ،۱۹۹۸ص )47معانی کلمات صدیق و عدو میباشد .جریان دوستی و دشمنی یک رابطه اجتماعی است و
َ
درک مزایای آن ،مثل صفات این حروف است که آشکارا ادا میشود ،ولی مانع جریان نفس میگردند .اگر حق
آن را بجا نیاوریم ،مشکالتی بهوجود میآورند که مانع جریان زندگی میگردند .از طرف دیگر ،دو حرف «د –
ق» از حروف قلقله کبری است که به قطب جد معروف هستند .اینان ستاره بخت و اقبالاند .شاید صدیق هم
برای دوست خود نوعی بخت و اقبال باشد که پیامآور آرامش روحی و روانی دوست باشد ،زیرا قلقله کبری از
صغری که در اول کلمه است قویتر و محکمتر است.
یا آنکه کلمه عدو دارای صفت همس بوده و ودر تلفظ حرف عین زبان به طرف پایین میل کرده و به پستی و
َُ َُ
مالیمت و نازکی ادا میشود؛ جمله «عد ُّو عد ِّو َک» هم دارای این و یژگی میباشد که انسان با دیدن دشمن
دشمنش به نوعی به آرامش خواهد رسید که گزندی از جانب او نخواهد دید؛ چه آنکه دشمنی او در افکار و...
همانند اوست ،پس با شدت و قدرت او را به عنوان دوست واقعی پذیرا میباشد .و این یک حالت روانی نادری
است که انسان در کسب تواناییهای درونی و تقویت حس غلبه بر دشمن ،زمانی که دشمن دشمنش را میبیند
به نوعی خودش را در میدان دشمنی با دشمنش تنها نمیبیند و احساس میکند که یار و یاوری در این دشمنی
برای او ایجاد میشود.
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
بنابراین ،داللت ظاهری و ریتم نرم و آرام «أ ْصدق ُاؤ َک ثالثةَ :صدیقک َو َصدی ُق »...همانطوری که این نوع
ریتم و موسیقی خاص موجب آرامش و رضایتخاطر خواننده میگردد ،دوست هم اینگونه صفات را داراست.
شاید کاربست لفظی و معنایی کلمه عدو هم همین باشد؛ چون از حرف مهجور است و با قوت و بلند و آشکارا
ادا شده و مانع جریان نفس میگردند .امام هم عالوه بر همآوایی خاص با تکرار کلمه عدو با شدت و قوت اعالم
میکند که دشمنان تو اینها هستند تا نوعی هشدار معنایی در پی داشته باشد.
ََ
َ ُ
َْ
«وقال علیه السالم :الص ْب ُر َص ْب َرانَ :ص ْب ٌر علی َما تک َرُه َو َص ْب ٌر عما تح ُّب» (نهجالبالغه ،حکمت)55؛ «صبر»
بر دو گونه است :صبر در انجام کار خوبی که دوست نداری و صبر بر ترک کار بدی که دوست داری.
به کمک نرمی و مالیمت در صوت حرف لین در واژههای «علی» و «ما» و همچنین حرف «ت» در تکره و
تحب نوعی آرامش دلها و دلگرمی انسان نیت به چیزی که انجام میدهد دیده میشود چه آنکه حرف مضارع
«ت» در تحب ـ تکره بر استمرار و تجدد داللت دارد و احتمال تکرار میسازد (سامرایی ،۲۰۰۰ ،ج ،4ص)57
و این نه داللت معنایی کلمه است؛ بلکه شکیبایی و صبر در تکرار است؛ زیرا استمرار در شکیباییجو یی همراه
با آرامش دارد .تکرار تنو ین که حالت درنگ را میسازد خود معنای درنگ کردن در صبر و شکیبایی است .به
ّ
طور کلی شاید تشکیل کلمه صبر از صفات حروف همس و رخوت و.....نشانگر صبر و تأنی گو ینده پیام است
تا مخاطب با دقت و تأمل ،پیام و دستورات آن را دریافت کند و به آن عمل کند.
در حکمت فوق الذکر ،واژه «صبر» چهار مرتبه ذکر شده است و موسیقی زیبایی را در متن به وجود آورده
است که باعث توجه شنونده به آن میگردد .اهمیت این تکرار در خود واژه صبر است چه آنکه این تکرار،
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متناسب با فضای خود عبارت است و آن صبر و شکیبایی امام (ع) در بیان این دو قسم از صبر است؛ صبر بر
چیزهای دوستداشتنی و صبر بر چیزهای ناخوشایند .دلنبستن به دنیا و بیتوجهی به چیزهایی که مایه غرور و
افتخار انسان است و در مقابل ،صبر بر ناخوشایندهاست که موجبات سعادت او فراهم آید.
ْ
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ
َُ ُ ْ
َ ِّ
ُ
اب ال َم ْر ُء ب َتأخیر حقه ،إنما یعاب من أخذ ما لیس له» (نهجالبالغه،
«وقال علیه السالم :ال یع
حکمت)166؛ برای انسان عیب نیست که گرفتن حقش بهتأخیر افتد ،عیب آن است که چیزی را پس بگیرد که
حقش نیست.
در هر کدام از تکرارهای مثلهای باال ،عالوه بر نوعی همآوایی و ضربآهنگ خاص برای گوش دادن که
نوعی اشتیاق به ادامه سخن را در مخاطب ایجاد میکند و مخاطب را برای گوش دادن و توجه به ادامۀ سخن
دعوت میکند ،نوعی تأ کید هم در معانی نفهته است مثل :تکرار فعل مضارع «یعاب» .همانگونه که در این متن
مشاهده میگردد

 -3-1-3تکرار دو واژه

َْ
َ َ
َ ُ ََ َ
َ
َ
َ َ
امام علی (ع) در حکمت دیگری میفرماید« :شتان َب ْی َن ع َمل ْین :ع َمل تذ َه ُب لذت ُه َوت ْبقی تب َع ُت ُهَ ،وع َمل
َ َ
َْ
َ
تذ َه ُب َم ُؤون ُت ُه َو َی ْبقی أ ْج ُرُه»( .نهجالبالغه ،حکمت )121؛ چه قدر فاصله بین دو عمل دور است :عملی که
لذتش میرود و کیفر آن میماند ،عملی که رنج آن میگذرد و پاداش آن ماندگار است.
به نظر میرسد که تکرار واژه «عمل» بهخاطر جمع و تقسیم آن باشد که ابعاد گوناکون آن کار را برای
مخاطب خود بیان میکند .شاید هدف تکرار این واژگان (عمل ،تذهب ،تبقی) در وهله اول تأکید و استوار

ساختن معنی در جان شنونده باشد و این احتمال هم هست که تکرار بهخاطر فاصله انداختن و جدایی و
تقسیم در بین ارکان جمله باشد؛ بدین سان سخن بریده نمیشود و از زیبایی تهی نمیگردد.
ْ
َ
َ ٌَ َ
ْ َ
ْ َ
َْ
ُ
«وقال علیه السالم :الن ُس َبن اال ْسال َم ن ْس َبة ل ْم َی ُنس ْب َها أحد ق ْبلی :اال ْسال ُم ُه َو الت ْسلی ُمَ ،والت ْسلی ُم ه َو ال َیقی ُن،
ْ
ْ
ْ
ْْ
ْْ
ْ ُ
َوال َیقی ُن ُه َو الت ْصدی ُقَ ،والت ْصدی ُق ُه َو االق َر ُارَ ،واالق َر ُار ُه َو اال َد ُاءَ ،واال َد ُاء َه َو ال َع َمل» (نهجالبالغه ،حکمت:)125
اسالم را چنان تفسیر میکنم که هیچکس پیش از من آنرا چنینتفسیری نکرده باشد ،اسالم همان تسلیم است
(تسلیم در برابر فرمانخدا) و تسلیم همان یقین است (چرا که تسلیم بدون ایمان و یقین ممکن نیست) و یقین
همان تصدیق است (چرا که تا علم و تصدیق حاصل نشود یقین حاصلنمیشود) و تصدیق همان اقرار است و
اقرار همان احساس مسئولیت است (چرا کهبدون آن لفظی است بیمعنا) و احساس مسئولیت همان عمل است
(چراکه نتیجه احساس مسئولیت ،عمل میباشد).
هدف از تکرار واژگان در این حدیث ،عالوه بر موسیقی زیبا و دلنشینی آن ،فراگیری ارکان جمله است ،چه
آنکه امام علی (ع) ارکان اسالم را به قصد فراگیری آن با بیان کلمات موزون و همآوایی بیان نموده است
(هاشمی ،۱۹۹۴ ،ص .)198
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ٌ َ َْ ْ
ْ ْ ْ
ُ َ َ ُ ْ ْ ُ
ْ ٌ
«وقال علیه السالم :العل ُم عل َمانَ :مط ُبوع َو َم ْس ُموع َوال َینف ُع ال َم ْس ُموع إذا ل ْم َیکن ال َمط ُبوع»( .نهجالبالغه،
حکمت :)338دانش دو قسم است :فطری و شنیدنی ،دانش شنیدنی (اکتسابی) سودی ندهد ،مگر آنکه
هماهنگ با فطری باشد.
هدف حکمت فوقالذکر که با اسم مثنی شروع میشوند و در علم بدیع از آن به عنوان توشیع یاد میکنند،
آن است که عالوه بر یک همآوایی زائدالوصف ،معنا از خفا بیرون آمده و به سوی روشنی و فهم انس گیرد
(هاشمی ،۱۹۹۴ ،ص.)198
َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ٌ َ َْ
ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ
«یا کمیل ،العلم خیر من المال :العلم یحرسک وأنت تحرس المال ،والمال تنقصه النفقة ،والعلم یزکو علی
ْ
َُ َ ْ
َْْ
ُ
ُ
َ ُ
االنفاقَ ،و َصنی ُع ال َمال َی ُزول ب َز َوالهَ .یا ک َم ْیل ْبن ز َیادَ ،م ْعرفة العلم دی ٌن ُیدان به» (نهجالبالغه ،حکمت )147؛ ای
کمیل ،دانش بهتر از دارایی است :زیرا علم از تو محافظت میکند ،ولی تو از دارایی محافظت میکنی و دارایی
با خرجکردن کم میشود ،ولی علم با خرجکردن زیاد میشود .آنچه با بذل مال بهدست میآید با نابودی مال از
بین میرود .ای کمیل پسر زیاد ،شناخت دانش دینی است که برای آن پاداش دهند.
در این حکمت ،دو واژه علم و مال همآوایی و هارمونی خاصی در متن ایجاد کردهاند و به نظر میرسد که
هدف امام از تکرار این واژگان ایجاد رغبت مخاطب در قبول نصیحت مدنظر بوده باشد؛ به گونهای که مخاطب
نصیحت مخلصانه امام (ع) را به جان و دل بپذیرد.
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ
َ
َ ُ
َ ََْ َ ْ َ
َ َ ُ
ک ع َب َاد ُة ُّ
التجارَ ،و إن ق ْوما ع َبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید،
«قال علیه السالم :إن ق ْوما ع َبدوا الله رغبة فتل
َ ُ ْ َ ْ َ
َ َ ُ
ْْ
الله شکرا فتلک ع َب َاد ُة االح َرار» (نهجالبالغه ،حکمت)237؛ گروهی خدا را از روی رغبت و
َو إن ق ْوما ع َبدوا
میل (به بهشت) پرستش میکنند ،این عبادت تجار است و گروهی او را از روی ترس میپرستند ،این عبادت
بردگان است و گروهی خدا را بهخاطر شکر نعمتها (و اینکه شایسته عبادت است) میپرستند ،این عبادت
آزادگان است.
َ
ُ
َ
در این حکمت ،تکرار جمله «إن ق ْوما ع َبدوا َ
الله »...عالوه بر ایجاد موسیقی در متن و برانگیختن
احساس ،در بیان آن هدف بالغی دیگری مدنظر بوده که همان تقریر و استوارساختن معنا در ذهن و جان
شنونده است (هاشمی ،۱۹۹۴ ،ص.)198

-4-1-3تکرار حروف
ابنجنی در باب تکرار صوت و تأثیر آن بر معنا میگو ید« :تکرار صوت به تکرار معنا و تصو یر حاصل از آن
و نیز به تقو یت و مبالغه مفهوم مورد نظر منجر میشود» (نحله ،۱۹۸۱ ،ص .)339در سبکشناسی ،بررسی
معنای حروف و داللت آنها در جایگاه نو یسندهای قرار دارد؛ زیرا چه آنکه تکرار حروف و اصوات دارای دو
مز یت است :یکی شنیداری و دیگری اندیشه و فکر آن .بخش شنیداری به و یژگی صدا و بخش فکری به معنا و
تصو یری که از آن حروف ناشی میشود ،مرتبط است (روشنفکر ،محمدی ،۱۳۹۱ ،ص.)41
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ٌ َ َ َ
ََ
َ
َ َ َ َ
در روش برخورد امام (ع) با دنیا آمده است« :قد ُرئ َی علیه إز ٌار خل ٌق َمرقوع ،فقیل ل ُه فی ذلک .فقال علیه
ْ
ْ
ُ ْ َ َ َْ ْ
ْ
َ ُّ
َُ
ُّ ْ
ْ ُ َ
المَ :یخش ُع ل ُه القل ُبَ ،وتذل به النف ُسَ ،و َیق َتدی به ال ُم ْؤمنون .وقال علیه السالم :إن الدن َیا َواالخ َر َة عدوان
الس
ُّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ُ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
متفاوتان ،وسبیالن مختلفان ،فمن أحب الدنیا وتوالها أبغض االخرة وعاداها ،وهما بمنزلة المشرق والمغرب،
َْ
ُ َ
ُ َ َ
َ
َ
َو َماش َب ْین ُه َما ،کل َما ق ُر َب م ْن َواحد َب ُعد م َن االخرَ ،و ُه َما َب ْعد ضرتان» (نهجالبالغه ،حکمت )103؛ علی
علیهالسالم را دیدند که جامهای کهنه و وصلهدار بر تن دارد ،سبب را پرسیدند ،فرمود :دل را خاشع میکند و
نفس را خوار میگرداند و اهل ایمان به آن اقتدا میکنند .دنیا و آخرت دو دشمن گوناگون و دو راه مختلف
هستند .پس هر کس دنیا را دوست داشت و مهر آن را در دل کاشت ،آخرت را ناخوش داشت و با آن دشمنی
ورزید .دنیا و آخرت چونان مشرق و مغرباند که کسی میان آن دو راه میرود ،هر مقدار که او به یکی نزدیک
شود از دیگری دور میگردد .آنها مانند دو هوو هستند.
در این حکمت که در توصیف حال برخورد انسان مؤمن با دنیاست کاربرد حروف لین ،الف ،واو ،یاء و مد
لین در کلماتی مثل مؤمنون و...و استفاده از همخوانهای نرم و غیر انفجاری مانند ن ،م ،ی که به نرمی ادا می
شوند ،سرعت متن را آرام نموده و نوعی احساس امنیت و آرامش از حروف مهموسه و رخوت (بشر،۲۰۰۰ ،
ص )298بر حکمت سایه انداخته است .یکی دیگر از حروف که تکرار شده «ن» است که تکرار آن دال بر
معنای رقت ،لطافت و زیبندگی است (عباس ،۱۹۹۸ ،ص .)163آرامش فضای گفتگوی متن ،وصف حال
مؤمنانی است که به سادهزیستی قناعت ورزیدهاند و نرمی و سهولت تلفظ حرف م و دیگر حروف که در متن
تکرار شدهاند ،گو یای سادهزیستی و بیپیرایه بودن امام (ع) است که با استفاده از حروف مد و لین و رخوه (ث،
ح ،خ ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،غ ،ف ،ه) کالمی ساخته که بر دل مینشیند .البته ،این جو آرام با اصوات
آشکارتر میگردد .تکرار صوت اـ ی ـ و در این حکمت عالوه بر ایجاد نوعی همآوایی ،امتداد الطاف خداوندی
را در مسیر سادهزیستی نشان میدهد .از طرف دیگر ،ترقیق حروف مستفعله (س ـ ش ـ د ـ ز )...بعد الف ،این
همآوایی به این حروف هم سرایت کرده و آهنگ آن را جذابتر کرده است بهطوری که شنونده جذب آن شده و
با این اشباع قبل الف نوعی توازن حروف رخوت و شدت دیده میشود.
ََ
َ ُ
َْ
«وقال علیه السالم :الص ْب ُر َص ْب َرانَ :ص ْب ٌر علی َما تک َرُه َو َص ْب ٌر عما تح ّب» (نهجالبالغه ،حکمت.)55
تکرار (ص .ب .ر) موسیقی زیبایی ایجاد نموده که صدای صوت ص که از حروف صفیری است زیادتر
است .این حرف دارای صفاتی همچون همس ،رخوت و اطباق است و در و یژگی صفت همس آرامش و امنیت
است (مطر ،۱۹۹۸ ،ص .)47حروف رخوت به آسانی تلفظ میشود و اطباق هم سرپوش گذاشتن به برخی
چیزهاست .انسان ،هنگام تلفظ این دو صفت احتیاج به تمرین دارد تا با برخی حروف در تلفظ اشتباه نشود.
شاید راز واژه صبر در پس این مفهوم باشد چه آنکه صبر هم خود نوعی تمرین و سرپوش گذاشتن بر روی برخی
از کارهاست.
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َ
ُ َ َ
َ
ْ َُ
ُّ ْ َ َ َ
ََ
اس إلی ظاهر َهاَ ،واش َتغلوا
«وقال علیه السالم :إن أ ْول َی َاء الله ُه ُم الذی َن نظ ُروا إلی َباطن الدن َیا إذا نظ َر الن
َ
َ
َْ
ُ
َ
َ ُ َْ
َ ُ ْ
ََ ُ ْ
بآجل َها إ َذا ْآش َت َغ َل الن ُ
اس ب َعاجل َها ،فأ َماتوا من َها َما خشوا أن ُیمی َت ُه ْم َوت َرکوا من َها َما عل ُموا أن ُه َس َی ْت ُرک ُه ْمَ ،و َرأ ُوا ْاستکث َار
ُ
اس! به ْم ُعل َم ْالک َت ُ
اسَ ،وس ْل ُم َما َع َادی الن ُ
َغ ْیره ْم م ْن َها ْاست ْقالالَ ،و َد َر َک ُه ْم َل َها َف ْوتاَ ،أ ْع َد ُاء َما َس َال َم الن ُ
اب َو به عل ُموا
َ
َ َ ُ َ َ
َ َ
َ ُ َ
َ َ
َو به ْم َق َام ْالک َت ُ
اب َو به ق ُاموا ،ال َی َر ْون َم ْر ُج ّوا ف ْوق َما َی ْر ُجونَ ،وال َمخوفا ف ْوق َما َیخافون» (نهجالبالغه ،حکمت
)432؛ «امام علی (ع) فرمود :اولیای خدا آناناند که وقتی مردم به ظاهر دنیا نگریستند ،باطن دنیا را دیدند و
آنگاه که مردم به فردای آن پرداختند ،خود را سرگرم امروز آن ساختند .از دنیا میراندند آنچه را که ترسیدند آنان
را بمیراند و از آن رها کردند آنچه که دانستند ایشان را رها میکند .زیادهخواهی دیگران از دنیا را اندک دیدند و
رسیدنشان به دنیا را از دستدادن یافتند .با آنچه مردم آشتی کردند ،دشمنی ورزیدند و با آنچه مردم دشمنی
نمودند ،آشتی کردند .قرآن بهوسیله آنان دانسته شد و آنان بهوسیله قرآن دانستند .کتاب به آنان استوار است و آنان
نیز به کتاب استوارند .امید داشتهای باالتر از امید داشته خود نمییابند و بیم داشتهای باالتر از بیم داشته خود
نمیبینند».
در این حکمت که توصیف حال اولیای خدا ،مؤمنان و بیان و یژگیهای آنهاست ،کاربرد حروف لین (ا ـ و
ـ ی) در کلمات «اولیا ـ نظروا ـ دنیا »..و با استفاده از حروف نرم و غیرانفجاری مانند« :ن ،م ،و ،س» که باعث
شده واژگان به نرمی ادا شوند ،سرعت متن را آرام کرده است و نوعی احساس آرامش به مخاطب القاء میکند.
این جو با کمک صوت «تاء» در کلمات است که با توجه به و یژگی نرمی و رقت این حرف ،تصو یر آرامش ناشی
از تقو یت را در دلها و دلگرمی اولیاء خدا نسبت به یاری خدا و دوستی با او را به نمایش میگذارد .این
خصوصیت از طرف دیگر در ریتم این حکمت نقشآفرینی میکند ،بهخصوص با استفاده از فضای تکراری در
فعل مضارع در آخر حکمت که بر استمرار و تجدد داللت دارد و احتمال تکرار مفهوم امید و خوف از هیچکس
جز خدا ندارند (سامرایی ،۲۰۰۰ ،ج ،۴ص .)57البته ،جای بس شگفتی دارد که وجود فراوان حرف مد (بیش
از  ۵۰بار) در این حکمت باعث شده که سرعت متن با یک ریتم و آهنگ کند و تند ادا نشود .گو یی بهکارگیری
مصوتهای بلند (ا ـ وـ ی) به شکل غالب کاربرد الف مدی که با کشش صوت صورت میگیرد ،عاقبت کار
اولیای خدا را نشان میدهد و آن را برای مخاطب متن قابل فهمتر میکند و باعث نوعی ابهت خاص در متن
گردیده که نشان از قدرت گو ینده متن دارد .این صالبت در لحن ،مخاطب این حکمت را که اولیای خدا می
باشند ،دعوت به تأمل و ژرفنگری میکند و در حقیقت استفاده از این لحن در این حکمت کنایهای است به
کافران و منافقان و حاوی پیامهایی به آنهاست .گو یی امام (ع) با توصیف و یژگی اولیای خدا و مقایسه آن با
دیگر مردم ،میخواهد سرانجام کار هر دو گروه را به مخاطب بفهماند .البته ،کاربرد «أ» در کلماتی نظیر أماتئا ـ
أن ـ رأو و ...عالوه بر ایجاد همآوایی و ایقاع در متن باعث نشاندادن شدت و آوای انفجاری آن است که با لحنی
کوبنده پشت پا زدن به دلبستگیهای دنیا را بیان میدارد .چه آنکه استفاده از حرف مد (الف – واو –یاء) ممکن
است برای نشان دادن درد و ناراحتی امام (ع) از برخورد منافقان صورت گرفته باشد که با حرف کشیده نشان
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داده شده است تا گو یای احساس ناراحتی و درد امام (ع) نسبت به رفتار منافقان باشد .زیرا استفاده از حرکات
مد وطوالنی در ارائه احساسات پیدرپی و عمیق و دردمند نقشی بسزا دارد (سعدنی ،۲۰۱۲ ،ص.)37

-2-3جناس
عامل آوایی جناس ارتباط محکمی با موسیقی متن دارد؛ زیرا با ایجاد موسیقی و همآوایی صوتی در واژهها
در نتیجه تکرار حروفی ،آهنگ و نغمه زیبایی به کالم بخشیده میشود (نجفی ،۱۳7۸ ،ص .)49جناس یا تکرار
دو واژه که دارای تشابه کلی یا جزئی با یکدیگرند ،از طریق همآوایی و تجانس آنها در تألیف حرفشان یا اشتقاق
یا معنی به کالم تناسب موسیقی میبخشد و فضیلت آن زمانی است که معنا را کمک کند .این نوع صفت ادبی
که حاصل تکرار آوایی کامل یا ناقص است برای حفظ پیوستگی و ارتباط معنایی عبارات است .شکل واژگان در
عبارات قصار و ضربآهنگهای پدید آمده از همنشینی کلمات مایه لطافت و زیبایی خاصی در این عبارات
شده است .به نظر میرسد که این همآوایی و تجانس در رساندن بار معنایی بیتأثیر نباشد؛ چه آنکه این تجانس
و همنشینی نقش مهمی در ارتباط میان جمالت ایفاء میکند و در القای مفاهیم مورد نظر امام (ع) هم نقش
اساسی دارند و معنای عبارت به صورت راحتتر در ذهن مخاطبان و گیرندگان پیام جای میگیرد.
استفاده بیشتر امام علی(ع) از جناس ناقص در جمالت قصار مایه شگفتی است ،شاید کمتر عبارتی در این
حکمتها دیده میشود که از این نوع از جناس استفاده نشده باشد .کاربرد جناس ناقص در کلمات قصار «از
یک سو باعث توافق ،انسجام و هارمونی کالم میشود و از سوی دیگر به خاطر همگونی کلمات متجانس،
باعث ایجاد موسیقی میشود که گوش از شنیدن آن لذت میبرد» (ابن عاشور ،بیتا ،ص .)42به عبارت دیگر
وجود جناس ناقص در عبارات قصار از جمله الگوهای آوایی در ساختار جمالت به حساب میآید که با ایجاد
همآوایی در متن نقش مؤثری را در خلق صورتهای زیباشناسی متن آفریده است .به نظر میرسد امام (ع) با
تکیه بر موسیقی میانی کلمات در جناس ناقص ،زمینه را برای پیدایش سبک متفاوت و گوناگون فراهم آورده
است که سبب تداعی معانی مختلف یک واژه واحد گردیده و هر شنونده و مخاطبی به سخنان او عکس العمل
نشان میدهد و جذب سبک آن میشود .به گفته برخی نو یسندگان ،درک آواهای کالم آن را به صدای تیکتاک
ساعت یا حرکت قطار روی ریل درمیآورد که همان نغمه موزون و فاصلهدار همچون فواصل موسیقی از این
اصوات است .این همان قدرت خلق آواهای موسیقایی است (انیس ،۱۳۹۳ ،ص.)6
در ادامه ،برای روشن شدن همآوایی و موسیقیایی بودن کالمی که حاوی جناس است از انواع گوناگون
جناس نمونههایی از کلمات قصار امام علی (ع) آورده میشود.
جناس اشتقاق ،نوعی از کلمات هم خانواده است که در آن کلمات از حروف اصلی یکسان برخوردارند و
این یکسان بودن در ریشهها و گوناگون بودن در نوع و معنای کلمات ،خود فضایی همآوا و موسیقیایی در متن به
وجود میآورد ،نظیر:
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َ َ َ ْ ُ َ ُ َّ
ََ ُ َ ُّ ُ
َ
َ ْ َ
« َما کذ ْبت َوال کذ ْبتَ ،وال ضللت َوال ضل بی( »...نهجالبالغه ،حکمت)185؛ « َم ْن َص َارع الح َق َص َرعه»
ُ
ُ ْ َ ُ
َ
َْ
َْ
(نهجالبالغه ،حکمت)408؛ «قد ُب ِّص ْرت ْم إن أ ْب َص ْرت ْم َو قد ُهدی ُت ْم إن ْاه َتدی ُت ْم َو أ ْسم ْع ُت ْم إن ْاس َت َم ْع ُتم» (نهج
البالغه ،حکمت.)157
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
ُّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
گاه شبه اشتقاق یا جناس محرف است مثل« :کل ُمعاجل ی ْسأل األنظ َار َو کل ُمؤجل یتعلل بالت ْسو یف»
َ
ِّ ْ ْ ُ َ
َ َ
َْ
(نهجالبالغه ،حکمت)285؛ «عظ ُم الخالق عند َک ُی َصغ ُر ال َمخلوق فی ع ْینک» (نهجالبالغه ،حکمت)126
جناس ناقص ،یکسان نبودن دو یا چند واژه در واجهای سازنده را گو یند ،گرچه معنی متفاوتی نداشته باشند.
دو کلمه همجنس گاه جز معنی تفاوتی ندارند و گاه عالوه بر معنی ،در یک مصوت یا همخوان با هم
متفاوتاند .به دو کلمه همجنس یا هممعنی که در یک متن به کار میرود ،ارکان جناس گو یند .ارزش جناس به
موسیقی و آهنگی است که در سخن میآفریند و زیبایی جناس در گروه پیوندی است که با معنای سخن دارد.
جناس هم در شعر و هم در نثر به کار میرود .جناس ناقص ،یکسانی نبودن دو واژه در تعداد و ترتیب
واجهاست؛ این نوع جناس بر موسیقی جمله میافزاید .نمونههایی از آن :
جناس الحق :اگر تمام حروف دو کلمه متجانس جز حرف اول یکی باشد ،آن را جناس الحق گو یند مثل:
َ
ْ
ُّ َ ُ ْ َ
َْ
َ
غالی و تالی در عبارت ذیل« :ن ْح ُن ال ْنم ُرقة ال ُو ْسطی ب َها َیل َح ُق التالیَ ،و إل ْی َها َی ْرج ُع الغالی» (نهجالبالغه،
حکمت .)109
جناس مضارع :وقتی اختالف صامتهای آغازین دو رکن جناس کم باشد و به اصطالح قریبالمخرج
ََ َ
ََ َ
باشند ،جناس مضارع است مثلَ « :م ْن َج َری فی ع َنان َأمله عث َر بأ َجله» (نهجالبالغه ،حکمت)19؛ « َم ْن أطال
َْ َ َ
ْ
َ ُ ْ َُ ََ َْ ْ َ
األ َمل أ َس َاء ال َع َمل» (نهجالبالغه ،حکمت )36؛ «ت ْنزل ال َم ُعونة علی قدر ال َم ُئونة» (نهجالبالغه ،حکمت .)139

 -3-3سجع
یکی دیگر از تمهیداتی است که امام علی (ع) در خلق همآوایی و موسیقی عبارات قصار از آن بهره گرفته
است ،سجع میباشد .به نظر میآید ایشان هنرمندانه و بجا از این شیوه چنان با استادی استفاده نموده است
که عالوه بر نوعی تناسب و همآوایی در عبارات قصار ،در دورساختن کالم از نثر عادی ،فقدان وزن را جبران
نموده و با کاربردی ماهرانه و بجا از تکلف و تصنیع خشک پرهیز نموده است (جرداق ،۱۳۸۴ ،ص .)28امام
(ع) با توجه به قدرت و جاذبهای که سجع در مخاطب ایجاد میکند با استفاده از کلمات موزون و مقفی و از راه
صوت و آوای دلنشین کلمات مسجع ،حال و هوای موسیقایی کالم خو یش را تقو یت نموده است و با این روش
مخاطب خود را در رسیدن به عمق معانی مورد نظر و دریافت لذتبخش پیام ـ در هر عصر و زمانهای ـ چنان
شیفته خود میسازد که به راحتی با شیفتگی و به دور از هر تکلف و ساختگی بودن ،مفاهیم و اندیشهها را
ْ
ْ
َ َ
َ ُ
َ ُ َ
َ
دریافت کند ،مثل « َو قال (علیه السالم) :ث َم َر ُة التفریط الند َامةَ ،و ث َم َر ُة ال َح ْزم السال َمة(».نهج البالغة ،حکمت،
 .)181واژههای الندامة و السالمة دارای سجع هستند.
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 -4-3فاصله
یکی از عواملی که در بررسی ساختار آوایی کلمات قصار مطرح میشود ،فواصل عبارات و نقش آن در
یکپارچهسازی متن و انتقال مفهوم و معناست .فاصله دارای اثر صوتی نو یسندهای است و ضمن آنکه در آفرینش
نظم آهنگ حکمت نقش اساسی دارد و باعث آراستن کالم و ایجاد توازن در آن میشود ،طیفی از معانی و خیال
و عواطف را عرضه میدارد .به عبارت دیگر« ،فاصله مثل قافیه شعر است ،ولی فاصله بر خالف قافیه سرشار از
معنا و آهنگ و حرکت است» (بدوی ،۱۹۹۶ ،ص ،)89مانند:
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ ِّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ
«المؤمن بشره فی وجهه ،وحزنه فی قلبه ،أوسع شیء صدرا ،وأذل شیء نفسا ،یکره الرفعة ،و یشنأ السمعة،
ُ َْ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ ٌ ْ َ ُ
َ ٌ َ ُّ ُ َ ٌ ُّ ُ َ
مه ،کثی ٌر َص ْم ُتهَ ،مشغول وق ُته ،شک ٌور َص ُب ٌورَ ،مغ ُم ٌور بفک َرته ،ضنی ٌن بخلته َس ْهل الخلیقة ل ِّی ُن
طو یل غمه ،بعید ه
َ
ْ
َ
ُّ
ُ
ْال َعری َکة َن ْف ُس ُه َأ ْص َل ُب م َن الصلدَ ،وه َو أذل م َن َ
الع ْبد»( نهجالبالغه ،حکمت .)333

-5-3موسیقی چیدمان حروف
زبانشناسان بر این باورند که نظم درونی آواها ناشی از انعکاس احساسات و عواطف درونی نو یسنده یا
ادیب است که عاملی مهم در نظم زبانی است .نظمی که ناشی از چیدمان و انتخاب واژهها ،حروف و عبارات
است ،در سبک هر ادیب تجلی مییابد و او را به انتخاب حروف و کلماتی که با فضای اثر و معنای آن هماهنگ
باشد ،وادار میکند .زبان هنگام بیان عبارات نیازمند استفاده از حروف است؛ زیرا تعاملهای صرفا گفتاری بر
پایه حروف هجایی بنا شدهاند .در ادبیات ،چگونگی استفاده از حروف ،تکرار ،ترکیب حروف و ...وسیله تقو یت
موسیقی و طنین الفاظ است .در هر مجموعه که از چند مقطع شبیه به بندها یا عبارتهای کوتاه تشکیل شده،
کششی نهفته وجود دارد .ما گاه در طول  ۱۰ثانیه  ۵۰مقطع صوتی میشنو یم و گوش آنها را به صورت مقاطع
کوتاه و بلند دریافت میکند ،تکرار آنها را آسان مییابیم از آن احساس لذت و شادی و سرور میکنیم و رضایتی
در ما ایجاد میشود (انیس ،1391،ص .)6از آنجایی که زبان هنگام بیان عبارات نیازمند استفاده از حروف
است و از آنجایی که تعاملهای صرفا گفتاری بر پایه حروف هجایی نیست ،در ادبیات و بهو یژه در نثر
چگونگی استفاده از حروف اهمیت بهسزایی دارد .در زبان عربی حروف بر اساس اینکه از کدام مخرج خارج
میشوند ،دارای و یژگیها و صفاتی عارضی هستند که علم زبانشناسی معاصر راز بسیاری از این آواها را در
نحوه تلفظ آن حرف آشکار کرده است .در بررسی و چیدمان حروف در زبان عربی سبک و سیاقی خاص
مشاهده میشود .به همین جهت ،کلماتی که موجب اختالل در موسیقی کالم و سنگینی لفظ میشوند ،عبارتند
از:
آواهای حلقی در عبارات به ندرت در کنار هم میآیند (بهجز ه ـ ع و یا اینکه ضمیر متصل ه به کلماتاضافه شود).
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حروف هممخرج یا همصفت کمتر در کنار هم هستند به همین خاطر جمع (م ،ق ،ب) در عربی غیرمتداول است.
جمع (ل ـ رـ ن) تقریبا وجود ندارد.آواهای صفیری و یا رخوت بسیار مثل (زـ س ـ ث ـ ذ ـ ز) به ندرت کاربرد دارند .کاربرد دو حرف اطباقبا یک حرف اطباق به همراه نظیر غیر اطباق به ندرت آمده است .آواهای نرمکامی (ق ـ ک) هموار بر زبان روان
و سلیساندر(انیس ،۱۹7۳ ،صص.)27 -۲۸
به طور کلی در موسیقی و چیدمان کلمات ،کلماتی که دارای حروف (ل ـ م ـ ن ـ د ـ ت ـ حروف مد)
هستند سادهترین حروف از نظر تلفظ محسوب میگردند .با نگاهی به عبارات قصار میتوان اینگونه موارد را به
وضوح مشاهده کرد.

-6-3تکیه صوتی
هرچند بحث تکیه صوتی در بین قدماء به میان نیامده است؛ اما به خاطر نقش موسیقایی آن ،در میان
معاصران مورد توجه شایان است .تکیه فشار بر یک واحد با حرف معین یک کلمه است تا در زبان گفتار این
تکیه صوتی در نزد شنونده واضحتر ادا شود .به عبارت دیگر ،هنگام تلفظ یک کلمه فشار و تکیه صوتی بر روی
یک حرف خاص است تا اینکه آن حرف بارز شود و در گوش شنونده از دیگر حروف آشکارتر شود .این پدیده را
تکیه صوتی (النبر) گو یند (انیس ،۱۹7۳ ،ص .)98در هنگام تکیه صوتی حرفی که تکیه روی آن قرار گرفته
باشد با شدت بیشتری ادا میشود و موجب نشاط و گرمی بیشتری در نزد مخاطب میگردد .به نظر میرسد در
میان کلمات قصار در نهجالبالغه هرگاه تکیه صوتی بر روی حروف مهجور قرار گرفته ،نوعی تداعی و هشدار به
همراه دارد که زایده صفت همان حرفی است که تکیه صوتی بر آن قرار گرفته است ،نظیر:
َ
َ
« َم ْن َش َکا ْال َح َ
اج َة إ َلی ُم ْؤمن َف َک َأن َما َش َک َاها إ َلی اللهَ ،و َم ْن َش َک َاها َإلی َکافر َف َک َأن َما شکا َ
الله» (نهجالبالغه،
حکمت)427؛کسی که حاجت خود را نزد مؤمن برد ،گو یا نزد خدا برده و کسی که آن را نزد کافر برد ،گو یا از
خدا شکوه نموده است.
تکیه صوتی (ک) بر روی حرکتی است که تکرار شده و معنی بهسان فوران آتشفشان است چه آنکه صوت
(ک) از صداهای انفجاری شدید است و از حبس نفس در یک لحظه و سپس یک دفعه ادا شدن آن بهوجود می
آید .شاید همین و یژگی حرف (ک) ،خود ناشی از واژه شکایت باشد که امام (ع) در فضای آن روز جامعه که
خار در چشم و استخوان در گلوست (نهج البالغه ،خطبه  ،)3از مصائبی که برایش روا میدارند ناراحت است.
تکیه صوتی بر روی حرف (ک) شاید نشان از فوران ناراحتی و خشم امام (ع) از اعمال سردمداران آن زمان
است ،زیرا عالوه بر تکرار (ک) در چند کلمه ،تکیه صوتی کلمات نیز شده و همین امر موجب وضوح و اداء
حق معنای کلمه است« .آوای (ک) جزء آوای انسدادی شمرده میشود که برای بیان خشک مکرر ،انفجاری
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مقطع و پیاپی و نیز توصیف هیجانات تند و تکاندهنده از جمله خشم مفرط و نیز آشفتگی ذهنی و درونی و طنز
نیشدار و خشن استفاده میشود» (قو یمی ،۱۳۸۳ ،صص.)48 -43
از این بخش و بخشهای سابق که مورد کاوش قرار گرفت ،برمیآید که تناسب آواها چه در ارتفاع اصوات و
چه در صداهای آهسته با حکمتهای امام علی (ع) منسجم است.

نتیجه گیری
از این پژوهش ،نتایج زیر به دست آمد:
۱ـ عوامل آوایی از جمله سجع ،تکرار ،جناس ...نقش مهمی در آفرینش آواها و نزدیکی معنای کلمات
قصار به ذهن مخاطب و خواننده آن ایفاء میکند .عنصر تکرار با داللت معنایی و پیامی خود که در بیشتر موارد
بر تأکید ،تقریر ،توشیع و ...داللت دارد ،از مهمترین عوامل همآوایی در کلمات قصار است .سجع و فاصله
های ایجاد شده در عبارات قصار به عنوان پراهمیتترین عنصر بهکار رفته در آنها ،هم در خلق عناصر آوایی و
هم در خلق معانی موردنظر نقش اساسی ایفاء میکند.
۲ـ توازن و همآوایی حاصل از عناصر آوایی از عبارات قصار یک زیبایی و دلنشینی به متن عبارات داده که
تأثیری بسزا بر خوانندۀ آن میگذارد .موسیقی بهوجود آمده در عبارات ،عالوه بر گوشنوازی و ایجاد لذت در
مخاطب ،در رساندن معانی خاص اعم از :ترس ،امید ،بیم ،لذت ،تقریر و تأکید معانی در پرتو شکل
موسیقایی ،موجب تثبیت مضمون عبارات قصار و همچنین حفظ این عبارات میگردد.
۳ـ لحن و ریتم استفاده از حروف همسو با محتوای عبارات در کلمات قصار امام علی (ع) ،باعث شده
است که خود را در استفاده از آواهای انسدادی ،انفجاری ،مد ،لین ،غنه ،همس و جهر نشان دهد و نیز استفاده
از این آواها در ریتمهای نرم و کوبنده ،قابل دیدن باشد.
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