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 «الفصاحه نهج» ص( درپیامبر )احادیث  ایالیه شناسیسبکتحلیل  بررسی و
 *مهموس و مجهوراصوات  با تکیه بر

 1علیرضا جمالی
 2زهرا خسروی ومکانی

 3علویمحسن پیشوایی 
 چکیده

های نویسنده یا گوینده و روش شخصی شناسی دانشی فراهنجاری در زبان است که نظام خاص اندیشهسبک
گران قرار گرفته شمتفاوت از گذشته مورد توجه پژوه های اخیرکند. این دانش در دههمیاو را در بیان موضوع آشکار 

را از آواشناسی تا  است که سطوح مختلف زبانی یک اثرای شناسی الیهاین دانش سبک هایجنبهاست. یکی از 
دهد. بررسی آواهای مجهور و مهموس و نقش موسیقایی آن در القای معانی یکی می معناشناسی مورد مطالعه قرار

یک را در موقعیت و های جدید دانش فوق است که ضرب آهنگ آواهای مذکورهیافتر  از های نحوه کاربرد هر
ص( را ) کتابی است که سخنان پیامبر اکرم «نهج الفصاحه»کند. با فضای موجود واکاوی میمختلف و متناسب 

ای شیوه هدقت در سبک آوایی این سخنان گرانبار بستر مناسبی برای درک ویژگی درباره فضیلت و اخالق در بردارد.
 ـیست تا با روش توصیفا آن بر حاضر نوشتارکند. فراهم می یشان راهای احضرت )ص( و فهم اندیشهآن بیانی 

و کارکرد آواهای  مایدچگونگی انسجام اصوات را بررسی ن و ساز احادیث مجموعه مذکورتحلیلی آواهای سبک
ها را در افاده و بسامد هر یک از آن معانی مورد نظر تبیینتوجه به با را )ص( پیامبر اکرم در کالم  و مهموس مجهور

ین بسامدکه آواهای مجهور و مهموس با بیش آن است گویاینتایج  معنا نشان دهد. موسیقی درونی و ، تر
د جایی که کالم نیازمن در، رواند. ازایناند و معانی مورد نظر را به خوبی بازتاب دادهنموده تصویرسازی را تقویت

، نموده جایی که کالم نرمی و انعطاف سخن را ایجاب و در آواهای مجهور حضور، صالبت است قاطعیت و
 .حضور آواهای مهموس به خوبی محسوس است
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 مقدمه -1
الب آن و با استفاده ق خود را در هایاندیشه، ارتباطی است که گویندهسامانه معنای خاص خود یک ر زبان د

خواه  ونمادهای آن خواه به صورت نوشتاری باشند  وامانه این س. کندمینمادها برای شنونده بیان  ایپاره از
سبک  زا سبک نویسنده یا گوینده را وبازتاب داده موسیقی را  که معنا وهستند  آواهایی مجموعه اصوات و، گفتاری
اخت با شن و رودمی بخش ساختاری یک متن به شمار ترینمهم یکی از صوت، رو. ازاینسازندمی متمایزدیگران 

 شناسیزبان رظن از .شودمی جمله آشکار حالت ترکیب در در حالت استقالل و در هاواژه کیفیت حروف و، آن
کمک شرح و بیان آن  و رالقای معانی مورد نظ در را آفریننده اثر امر همین ودارد  ویژه یآوایی معنا و داللت ره

 تکرار یک معنا و بیانگریک عبارت  یعنی وجود بسامد یک صوت خاص در؛ (20ص، 1971، )انیس کندمی
خدمت  میزانی که آوا در به هر بدین جهت .نمایدمیافاده معنای دیگری را  همنشینی با آوای دیگر همان صوت در

وقتی که این روند . (339ص، 1981، )نحله شودمیکالم بیشتر  اعتبار به همان میزان ارزش و، گیرد معنا قرار
 ،نهدمیجای  با تأثیری که از خود بر و کندمی روان شنونده یا خواننده نفوذ روح و عمق رسخن د، قوت بگیرد

 نماید. فراهم می او عملی را در تعالی فکری و موجبات رشد و
آن  ایالیهسبک آواشناسی  نهج الفصاحه گردآوری و ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده یکی از متونی است که

رآن ق پیامبر اکرم )ص( است که بعد از از احادیث گرانباری و هاخطبهبردارنده  زیرا این متن در ،توجه است درخور
در احادیث  ،سبک آواهای مجهور و مهموس را صرفا   مقالهاین  است. مسلمانان برای معنا منبع ترینکریم مهم

شناسی نوین است. تحلیلی و بر پایه زبان ـتوصیفیپژوهش دهد. روش کار این میاین مجموعه مورد بررسی قرار 
 : رو عبارتند ازهای پیشسؤال
)ص( چگونه قابل اکرم کارکرد و رابطه میان آواهای مجهور و مهموس با معانی مورد نظر در کالم پیامبر -1

 تبیین است؟
آفرینی در افاده معنا بیشترین بسامد را به خود کدام دسته از آواهای مجهور و مهموس عالوه بر نقش-2

 اند؟اختصاص داده
 ،روایناز، اندیشمندان به دور مانده باشددید  نهج الفصاحه موضوعی نیست که از ص( درپیامبر )سخنان 

 باره نوشته شدهاین  مقاالتی در و هانامهپایان، هاکتاب. اندداده مورد توجه قرار آن رامختلف  هایجنبه ازمحققان 
الفصاحه عنایت احادیث نهج و هاخطبهاخالقی محتوای  اعتقادی و، فکری هایجنبهها به همه آناما ، است
 : اند ازعبارتاند )ص( پرداخته سخنان حضرت که به بررسی ادبی برخی از هاییپژوهش. معدود اندنموده
 و الیاقبعباس  از، «تکرار سطح آوایی و بر تأکیدشناسی با سبک منظر از واکاوی حدیث غدیر»مقاله  – 1 

 .(31 -9صص، 4شماره ، 1398زمستان ، سال چهارم، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسالم) جعفرنژاد صدیقه
که سطح  مراعات نظیر جناس و، سجع، واک و واکه اررتک، سطح زبانی نویسندگان حدیث غدیر را از نظر

سطح نحوی  در و انددادهمورد بررسی قرار  ،گرددمیو موجب اقناع مخاطب  دهدمیافزایش موسیقایی کالم را 
 .اندکردهاست اکتفا  ضای حال مخاطب بودهتبه بیان جمالت کوتاهی که به مق نیز



 
 
 

 
 

  343 ..../ علیرضا جمالیالفصاحه )ص( در نهج امبریپ ثیاحاد یاهیال  یشناسسبک لیو تحل یبررس

 ،)دو فصلنامه مطالعات فهم حدیثنوشته زینب حسینی و همکاران  «تحلیل محتوایی خطبه غدیر»مقاله  -2
 «تحلیل مضمونی»شگرد دو  از ،آن صرفا   که در (103-75صص، 1397تابستان  و دوم بهارشماره ، سال چهارم

 ص( استفاده شده است.) رسول حضرتبرای فهم و واکاوی سه خطبه  «شناسی مضمونیالیه» و
)فصلنامه تحقیقات علوم و همکاران  اجاقلوابوالقاسم از « کالم نبویشناسی درآمدی بر سبک»مقاله  -3 

نویسندگان به برخی از مختصات سبک  .(29 -5صص، 2شماره ، 1393تابستان ، سال یازدهم، حدیث قرآن و
 پرداختهادبی  آمیزتکلف هایآرایه ازبودن آن عاری  سادگی و، و ناپیوسته بودنکوتاهی جمالت ، م نبوی ازجملهکال

 .اندنمودهص( را بازخوانی و ارزیابی پیامبر )صحت اخبار و روایات منسوب به ، هاویژگیو با توجه به این 
احادیث  (شناسی صوتیسبک) ایالیهشناسی مذکور سبک هایپژوهشیک از هیچ شودمیکه مالحظه چنان

تواند ژرفای سخن و می مزبور شناسی. لذا با توجه به اینکه سبکاندندادهواکاوی خود قرار  ص( را محورپیامبر )
ه بتالش نموده است رویکرد فوق را اساس کار خود قرار دهد و  روپیش  پژوهش  ،سازدزوایای پنهان آن را آشکار 

با اعداد  هاییجدولقالب  درحاصل آن را  وبپردازد احادیث نهج الفصاحه  بررسی آواهای مجهور و مهموس در
 نوع خود نوآورانه و رهیافتی جدید است. دهد که درارقام نشان  و

 معناصوت با ارتباط  -2
معنا –باید از روابط آوا، های زبانبردن به ویژگیاین استوار بود که برای پی سنت مطالعه زبان هزاران سال بر

 هاژهکه همه وا باور داشت ،گرا بود(. در یونان باستان کراتیلوس که طبیعت52ص، 1390، )چامسکی بهره جست
ها را در حتی افراد عادی هم آن ها آشکار است واین رابطه در بعضی واژه و ای طبیعی دارندبا مفاهیم خود رابطه

، ت. دیدگاه دیگر که متعلق به ارسطو اسویلی دریافتأبا نگاهی تحلیلی و ت دیگر را باید یابند و فهم برخیمی
بر قراردادی بودن داللت های مختلف را دلیل های زبانداند. وی تفاوت واژهمیرابطه لفظ و معنا را رابطه قراردادی 

بعدها نیز ارتباط بین لفظ و معنا مورد تصریح  (.10-9صص، 1375، اریکام وحیدیان) لفظ بر معنا شمرده است
 سیوطی و، ابوعلی فارسی، سیبویه، فراهیدی خلیل بن احمد، ابن جّنی: دانشمندان برجسته اسالم همچون

 ،1ج ، 2008) سیوطی  «أنواعها و اللغة علومفی  المزهر»کتاب  در(. سیوطی 10ص، همان) قرار گرفت میرداماد
، 1980، )انیس نداداده صاصتاخ موضوع به اینبابی را  «داللة األلفاظ»ابراهیم انیس در کتاب  و (  55- 46ص 
)کامری و  ها تلقی کردندمعنا را به صورت بدیهی روح نهفته در جسم واژه نیز گرایان اروپایی(. سنت75ص

حروف سخت و خشن ، ای که مفهومی سخت و دشوار دارداینکه آدمی برای بیان واژه (.82ص، 1384، دیگران
 در اصلی روشن است و ،بردمین بهره از حروفی متناسب با آ، گیرد و برای بیان مفهوم نرم و لطیفمیرا به کار 

ـ خواه معنا  رابطه میان صوت و ،صورت هر در (.91ص، 1399، منش)خوش جای دنیا پذیرفته شده است همه
شده در زبان بشری گویای وجود پیوند میان آواها با معانی به عنوان یک اصل پذیرفته ـقراردادی باشد یا ذاتینوع  از

 هاست و این توسعه مفهومی کار درستی است.واژه



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 344

 
 

 
 

 الفصاحهاحادیث نهج شناسی آواییسبک -3
ایی ایی و موسیقروابط متعدد آو لفظی است که هدف آن کندوکاو در ،بدیع گفتار بالغت در هایالیه یکی از

ماهیت  ا  غالب و آوردمیبافت ادبی را به وجود  و زندمینامرئی که کلمات را به هم گره  ایرشته؛ بین کلمات است در
 این صدا اساس گفتار و کندمینقش اولیه را در سخن ایفا  صوت یا صدا ،موسیقایی دارد. در این روند آوایی و
ل زبان را تشکی عناصر اصلیجمله که  و معنا، کلمه، نهفته است. لذا صوت در آنکلمه و جمله  رمز معنای است و

رسد به گوش می هاآنادای  چگونگی صوتی که از زبان و پیوند مرموزی دارند. حروف هر با یکدیگر دهندمی
 میم صوتصوت باء از  ،مثال عنوان به. کندمیمتمایز  از یکدیگررا  هازبانخاصی است که  هایویژگیدارای 

 صوت و آهنگ برآمده از و از حروفیک  هر ،. به همین معیارخاصی هستند معنایی هرکدام دارای بار متفاوت و
در »است.  زبان دراحد و ترینکوچکزیرا صوت ، زبانی استبررسی  الیه صوتی اولین گام درچنین است.  هاآن

ت عربی اصوا در زبان». «گیردمیبررسی قرار مورد و مهموس  رت مجهوربه دو صواصوات ، شناسی صوتیسبک
. شودمیاضافه  هاآنبه  اءو ی، اوو، که حروف لین، ن، م، ل، غ، ع، ظ، ض، ز، ر، ذ، د، ج، ب، ا: زعبارتند ا مجهور

 -20صص، 1971، )انیس «ه، ک، ق، ف، ط، ص، ش، س، خ، ح، ث، ت: چنین است اصوات مهموسه نیز
ولی همزه ، شودمیمحسوب  حروف مجهور لذا از ،است از حروف صدادار« الف» کهاینبه با توجه » .(21

اما برآیند . انددانستهبعضی مهموس  و را مجهور آنمورد آن زیاد است. بعضی  ازجمله حروفی است که اقوال در
 .(324ص، 1997، مختار عمر/ 24ص، 1428، فوزان) «و نه مجهوراست نه مهموس این اقوال آن که همزه 

 آواهای مجهور -1-3
هنگام ه ک. بدین ترتیب آیددرمیبه ارتعاش  در حنجرهتارهای صوتی ، هاآناثنای تولید  آواهایی هستند که در

تارهای  )فضای بین چاکنای ،روایناز، شوندمیتارهای صوتی به یکدیگر نزدیک ، شدن چاکنایبسته انقباض و
طور بهاین مجرا تارهای صوتی  هوا از کند. با عبور عبور آن از تواندمی اما جریان هوا هنوز ،شودمیتنگ صوتی( 

 (.20ص، 1971، )أنیس نامندمی« کوا»را که آن  کنندمیو ویژگی خاصی را ایجاد  شوندمیمرتعش  منظم
نقش اساسی در موسیقای که  هاستآن زبانی کثرت هر دار( درک)وا آواهای مجهور هایویژگی ترینمهم از

بسامد آواهای به کار ، حدیث نهج الفصاحه 297در ، کلمه 6946با بررسی صورت گرفته از مجموع زبان دارند. 
به  ضوعذیل هر موی ولادر قالب جد ،سپس و گرفته قرار مورد تحلیلبا لحاظ مالک بیشترین بسامد  و نیز رفته

است که نقشی اساسی  بسامد باالی آواهای مجهور، سبکی احادیث هایویژگی ترینمهم .نمایش درآمده است
 .اندنمودهالقای معانی بازی  در

 تکرار اصوات -2-3
 وزن در موسیقیکه  چه آن . تکراراساسی است عنصریانتقال آن به شنونده  معنا و آفرینش دراصوات  تکرار 

 ،یجهان پیرامون این همانی بین جهان بشری وبا برقراری  نیزسخن  در، آوردمیانگاره را به وجود  نقاشی در و، را



 
 
 

 
 

  345 ..../ علیرضا جمالیالفصاحه )ص( در نهج امبریپ ثیاحاد یاهیال  یشناسسبک لیو تحل یبررس

، 1368، )ایگلتون ساختاری یک گرانیگاه یا یک سطح مسطح دارد هر. نهدمیرا پیش روی مخاطب وجوه تشابه 
سبکی که  هایویژگی ترینمهمیکی از  .شودمیاین مرکزیت موجب انسجام ساختاری و محتوایی  (.137ص

وعی نتکرار به معنا و مفهوم متن »سطوح مختلف است.  در تکرار، شودمیموجب مرکزیت معنایی و ساختاری 
ا راثرگذاری  و کرده عواطف را تشدید، شود متمرکز یک محورکالم دور  شودمیو باعث  بخشدمیاصالت و عمق 

ه سمت یک ریتم مشخص هدایت آهنگ کالم را ب، خاص ییصداها و تکرارحروفی هم با ایجاد، دهدمیافزایش 
جهت  در سازیبرجستهخواه این ، کندمی برجستههدف را  تکرار(. 277-263صص ، 1982، مالئکه) «کندمی

سه شکل قابل  در کالم در (. تکرار507ص، 1354، )متحدینباشد  ابراز نفرت واه به منظور تحقیر ومثبت و خ
پایه  برتکرار صوتی » (.286ص، 2008، تکرار عبارت )علوان سلمان، تکرار لفظی، تکرار صوتی: است تصور

از دیگر واحدهای صوتی خود  خاص هایصفتبا  این واحدها است که هریک از تحلیل واحدهای آوایی استوار
میق مندی نویسنده و معانی عکه غایتمعنایی ؛ کندمیریتمی معنایی خاص را بیان  هر ،. بنابراینگردندمیز متمای

بافت متن  موعه خاصی از آواها دریک آوا یا مج تکرارگاهی  (.122ص، 2008، )لوشن «ورای آن نهفته است در
 انواع آن ادعا شد در و است که آهنگ آن آواها بر دیگر آواهای متن غالب است. آن چه درباره تکرار ایگونهبه 

 .آیدمیاحادیث نهج الفصاحه به خوبی به دست 

 آواها/ تحلیل بسامد حروف -4
که به ویژگی صوتی حروف ، شنوایی یکی خاصیت سمعی و: دارای دو مزیت است و اصوات تکرار حروف 

وط است. مرب شودمیصفات صوتی حروف ناشی  ه ازتصویری ک که به معنا و دیگری خاصیت فکری و گرددبازمی
ر آشکار کردن دتأثیری که  اختصاص داده وترین بسامد را در احادیث به خود که بیشآواها  مؤثرترین بیان تحلیل و

 : چنین است، داشته معنا

 الم -1-4
، 10ج ، 1410، رمنظو ابن)گویایی خاص است  ذلق است که دارای شیوایی و از حروف «الم»صوت 

صامت الم » چنینهم .آوردمیرا به نوسان در  تارهای صوتی دارای برجستگی خاصی است و تلفظ درو  (109ص
عالم چنین  درباره علم و ص(پیامبر ). (82ص، 1998، )عباس «رداللت داد نشدنو قطع یپیوستگ التصاق و بر

َلی »: فرموده است  إ 
یَقا  َل اللُه َلُه َطر  لَما  َسهَّ یه  ع  ُس ف  یَقا  یلَتم  کَ َو  ة  الَجنَّ َمن َسَلَک َطر  نَّ الَماَلئ  َحَتَها  ةَ إ  َلَتَضُع َأجن 

َما َیطُلُب   ب 
ضا  لم  ر  ب  الع  َطال  نَّ َفضَل ال، ل  ی الَبحر  َو إ  ی الُحوت  ف  ُر َلُه ُکلُّ َشیٍء َحتَّ لم  َیسَتغف  ُب الع  م  َعَلی َعاَصاح  ل 

د  َکَفضل   ب  َو إنَّ  یلةَ الَقَمر  لَ  الَعاب  ر  الکواک  ُثو ةُ الُعَلَماَء ُهم َوَرثَ  الَبدر  َعَلی َسائ  َیاء  َو َور  لَم َفَمن َأَخَذهُ  ااألنب  َحظ  أَ  الع  َخَذ ب 
رٍ  مخاطب ، جایگاه علم و عالم ذکر )ص( با رسول در این فراز حضرت (.489–479صص، 1385، )پاینده «واف 

برای ، روزیرا دانش عامل تحرک و پویایی جامعه اسالمی است. ازاین ،را به فراگیری دانش تشویق نموده است
عابد چون فضیلت ماه شب چهاردهم بر  فضیلت عالم بر»: اندای بسیار باالتر از عابد تعیین فرمودهعالم مرتبه
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ن تکرار بیشتری استمفّخمه  که حامل الم« الله»کلمه  عالوه بر، در اینجا سبک آوایی حاکم«. سایر ستارگان است
 ،(64ص، 1971، انیس) مرققه که دارای صوتی ظریف و لطیف است« الم»در آوای مجهور  بار 40خود را با 

مانند تداعی ؛ جاری و شفاف است، سیال، روان زیرا صوت آن، نشان داده است. این حرف را همخوان روان گویند
صوت و آهنگ مالیمی را به همراه دارد.  ،گرددمیریزد و جاری میپی فرو درآرام و پیصدای باران وقتی که آرام

نشینی کالم پیامبر)ص( شده است. این تکرار نرمی و سهولت تلفظ حرف الم و همنشینی آن با میم موجب دل
آموزی را همراه با تکریم عالم و صدرنشینی او به نمایش گذاشته و چون مفاهیم بودن دانشاستمرار معنا و پیوسته

نَّ الَمالئَکۀَ »عبارت  کند. درمیاندوزی و کوشش مداوم تشویق خواننده را به دانش، انددرپی ذکر شدهدیث پیح إ 
َما   ب 

ضا  لم  ر  ب  الع  َطال  َحَتَها ل   َیطُل َلَتَضُع َأجن 
هنگام چون به ، در بر دارد همین معنا را« َیطُلُب »حالت مصوت کوتاه ضمه بر روی الم و باء در واژه  ،«ُب 

دهد که روند حرکت انسان رو به جلو است میشوند و همین حالت نشان میها به طرف جلو کشیده لب، تلفظ آن
تکرار این  ده است.کرکید أآموزی تعلمر شناسد. بدین جهت حضرت )ص( بمیو فراگیری دانش زمان و مکان ن

می آن هنگام که ماه طلوع، تصویر کشیده استماه شب چهاردهم را به خوبی به  تشبیه زیبای عالم به صوت روان
کند. نیز از میگیرد و همه جا را روشن می رآید و سپس در اوج آسمان قرامیها بیرون آرام آرام از پشت کوه و کند

، ضمن ایجاد موسیقی الزم ،(290ص، 2009، )عامود آنجا که الم از صفت صالبت و استواری برخوردار است
حدیث کمک شایانی نموده است و مدلول آن را که نزدیکی عالم به خداوند و جایگاه رفیع او در نزد به بیان معنای 

 خدا و مردم است به خوبی در اختیار نهاده است.

 الف-2-4
رج مخکه است ز جمله حروف مدی ا و (97ص، 1998، ندی است )عباسلدارای کشش و ب «الف»مصوت 

این خصوصیت موجب » .شودمیباز تلفظزبان آوردن آن مجرای  برهنگام که  صورتبدین، است گستردهتلفظ آن 
حدیثی  در( )ص رسول حضرت (.8ص، 1954، ابن جنی) «روان بر زبان جاری شود، شده است که این حرف

ت اخالقی مذموم بخل و بدخویی به عنوان دو صفاز بخشش و گذشت به عنوان دو صفت اخالقی ممدوح و از 
 َو  ةُ َح اَم السَّ  َو  اءُ َخ السَّ فَ  ا اللهُ َم هُ بُّ ح  یُ  ان  َذ ا اللَّ أمَّ فَ  هُ ا اللّ َم هُ ُض بغ  یُ  ان  لَق ُخ  َو  هُ ا اللّ َم هُ بُّ ح  یُ  ان  لَق ُخ »: اندفرموده کرده ویاد 

اس  سَتعَمَلُه إ   ا  یَر َخ  بد  َع ب   اللهُ  ادَ ا أَر إذَ  َو  خل  البُ َو  لق  الُخ  وءُ ُس فَ  ا اللهُ َم هُ ُض بغ  یُ  ان  َذ ا اللَّ أمَّ  ج  النَّ ، )پاینده «َعَلی َقَضاء  َحَوائ 
 (.50ص، 1385
 است.نشان داده  مندی آن راو جهتحدیث پرده برداشته از محتوای  تکرار بار 18با  آوای الف حدیث این در

 دارنداز صوامت  ترزمانی طوالنی، از لحاظ کشش ،حروف مدی هستند از چون لفجمله ا از های بلندمصوت
 ؛شودمیباعث ایجاد حالت ثبوت  یامتدادچنین  (.52ص، 1991، )بحراوی شوندمیکشیده  هاآن و دو برابر

این مصوت  (.34ص، 2007، فر)زارعی کنندمیتغییر و حرکت را القا ، کوتاه هایمصوتکه صوامت و درحالی
ده و به زیباترین شکل به تصویر کشیاخالقی را  فضائل و رذائلاز  ایپاره، داردواژگان  در بیشتربا تکراری که 
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 رویژه دبه، نرمی داللت دارد بر انعطاف و همنشینی آن با هاء روانی تلفظ وپیامدهای آن را پیش رو نهاده است. 
 و هیکثرت الطاف ال« الف» ایقاع حاصل ازاست. شده هرچه بیشتر تقویت فوق موضوع  «الله» کلمه جالله

 ثار مثبت سخاوت وتأمل درباره آ و قالب اندرز در و محتوای حدیث را دهدمیرا نسبت به بندگان نشان  تداوم آن
قوت و امتداد صوتی که در الف به عنوان ، این مطلب در کشش. دهدمی در اختیار مخاطب قرار ،آثار منفی بخل

نگری را در مخاطب دامن زده است. مل و ژرفأت، صالبت سخن مشهودتر است و ،یک آوای مفخم وجود دارد
های بلند الف که دارای بسامد بیشتری است برای بیان واکه»دهد مینگاهی به توازن آوایی حدیث نشان 

 «گیردمیها صدا اوج زیرا در زمان تجلی آن، ها و احساسات متناسب استخشم و توصیف اندیشه، برآشفتگی
، کندمیرا تقویت نو تنها یک معنا  عدی نیستبُ دانست که آوای الف تک (. باید31-33صص، 1383، قویمی)

اتساع و امتداد ، بودنجهری، چون شدتبا دارا بودن کارکرد چند معنایی هم« یاء –واو »این حرف در کنار  بلکه
)ص( نمود خاصی یافته  رسول های حزن و اندوه و هم برای بیان اشتیاق در کالم حضرتهم برای حالت، َنَفس

ت توانسته اس ،و در نتیجهبوده ثر ؤآهنگی کالم مخوش در ،نوعی کشش صوتی در کالم با ایجاداست. این آوا 
 ثیری عمیق بر مخاطب بگذارد. أطوری که گوش را بنوازد و ت، موسیقی زیبایی را در این حدیث به وجود آورد

 میم-3-4
دهان بسته  هوا از راه عبور، شوندمیروی هم نهاده  هالبواج این  تلفظ است. در از اصوات مجهور «میم»

دن آن مسدود ش جریانات طبیعی است که در گربیاناین پدیده . آیدمیپدید  میم صوت هالببا امتداد  شود ومی
هنگام  ،صفت مهم این حرف انسداد و چسبندگی است و از آنجا که حرفی خیشومی است». کشدمی را به تصویر

، 1399، منش)خوش «رساندمیافتد و قطع ناگهانی صوت را به گوش میاز فضای دهان به داخل فضای بینی  ادا
 إاّل  ی  م  ن آدَ ا م  مَ »: هوای متناسب با محتوای حدیث است خدمت حال و در این صوتحدیث زیر  در (.128ص

، ایندهپ) «هُ تَ کَم ع ح  َض  ک  لَ لَم ل   یَل ق   َر بَّ کَ ا تَ إذَ  َو  هُ تَ کَم ع ح  إرفَ  ک  ل  لَم ل   یَل ق   َع واَض ا تَ إذَ فَ  ٍک لَ مَ  د  یَ ب   ة  کَم ح   ه  أس  ی َر ف   َو 
 این دادن مخاطب به موضوع تواضع و فروتنی است.هنفی تکبر و توّج مقام حدیث در این  .(206ص، 1385
ی )ص( تناسب معنایپیامبر اکرم  و با مضمون کالم بر تحریک و هوشیاری داللت دارد مرتبه تکرار 9با صوت 

 (ض، ق ،ب، ت، در همنشینی با اصوات شدیده )ک، از آن حاصل بر این اساس تلفظ این حرف و موسیقی   .دارد
که  کشدمیبودن این سنت الهی را به تصویر نماید و حتمیمیچنین آوایی را  اقتضای  ، به تناسب ماهیت موضوع

این اشخاص را از داشتن چنین ، روسبب هالکت و سقوط خود را تدارک دیده است . ازاین ،کس تکبر ورزد هر
زیرا با این خصلت زمینه اعتالی  ،نمایدمیتشویق  ،فروتنی پیشه نمایند صفتی منع نموده و در مقابل افرادی را که

 ویژه کسانی است که خویشتن را به زیورانسان و ارتقای جایگاه او در نزد خداوند  کنند. نیز تعالی  میخود را فراهم 
اربرد ک شود منزلت و حکمت او را باال برند. باید اذعان نموددر این صورت به فرشتگان گفته می .افتادگی بیارایند

اد تنوع با ایج ،به معنا وضوح بیشتری بخشیده است و از طرف دیگر ،از یک طرف الم مکرر میم و همنشینی آن با
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ویژه آغاز به ،موسیقایی و تشکیل زنجیره آوایی توانسته است بر تأثیر حدیث و تثبیت آن در ذهن مخاطب بیفزاید
 این صوتشود و بسامد میها را شامل انسان همه ،آن ومحدیث که با واژه آدم آغاز شده است. این واژه عام و مفه

دعوت و پیام  و عمومیت   فراگیری، گستردگی مجموع در ،کندمیاده داری و پافشاری را افخویشتن، که نرمی
  دهد.)ص( را نشان می رسول حضرت

 نون-4-4
در آواشناسی عربی حرفی میان شدت و  و (36ص، 1996، انفی و لثوی است )سلوم، جهری حرفی« نون»

 ـکند و در حالت مشددایجاد میبا برخورداری از صفت غنه در کالم موسیقی و وضوح  و آیدمیرخوت به حساب 
لطافت و زیبندگی ، رّقت تکرار نون داللت بر(. 64ص، 1971، شود )انیسشدن صدا میبودن موجب آهنگین

 .که با ویژگی زنان هماهنگ است است مذکور کننده معانی و مفاهیمتقویت ( و163ص، 1998، )عباس دارد
: بار تکرار با آهنگی که در تلفظ آن وجود دارد نقش کلیدی ایفا نموده است 8نون با  آوایدر حدیث زیر 

ُقواللّ » تَّ نَدُکم َعوان  إ  ُهنَّ ع  َساء  َفَأنَّ را که به حقوق  ایجامعه پیامبر اکرم )ص( (.386ص، 1385، )پاینده« َه فی النِّ
، با زنان به خوبی رفتار کنید»: فرمایدمیدهد و میمورد خطاب قرار  ،دهندمیتوجه بوده و مورد ستم قرار زنان بی

از این جهت زنان را به اسیر تشبیه کرده که قیومیت و تصمیم جدایی و طالق به «. زیرا آنان در نزد شما اسیرند
چنین  .دهدمیاضطرار قرار  تر و نیرومندتر است و این موضوع زن را در مرحلهیدست مرد است و نیز مرد از زن قو

 و اندوه است. ترین حرف برای به تصویرکشیدن غمبدون شک مناسب، که در آن آوای نون تکرار شده سخنی
(. واج 161ص، 1998، عباس) صوت این حرف از نوعی درد عمیق و متناسب با فطرت سرچشمه گرفته است

صوت معنایی (. این 49ص، 1383، )قویمی کندمیخشنودی و عدم رضایت را تداعی صوتی ناشی از نا« نون»
ُبعد جهری آن هشدار به آدمی است تا او را از این عمل باز دارد و عاطفه و شفقت مرد ، آن آشکار است دو گانه در

نسبت به حقوق غفلت  و  توجهیبیانگر غم و اندوه ناشی از بی، ای آنو او را بیدار نماید و بعد غنه را بر انگیزد
 است.  بسامد این صوت آن معنا را تقویت نموده ،بر این اساس(. 49ص، زنان است )همان

که این دوگانگی از ساختار  ولی از دو گونه خصلت برخوردارند، از نظر قرآن زن و مرد در انسانیت برابرند
الهام ایشان ها از طبیعت گونه که آزادی و برابری انسانهمان، جسمانی و عاطفی آن دو سرچشمه گرفته است

 :ها نیز از ساختمان وجودی آن دو ریشه یافته است و به تعبیر استاد مطهریآیی و وظایف آندوگانگی کار ،گرفته
شرط اصلی . هر کدام باید در مدار و فلک خود حرکت کنند... ، اند در دو مدار مختلفزن و مرد دو ستاره»

خویش به حرکت  سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعه بشری این است که دو جنس هریک در مدار
« قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است و نه چیز دیگر ... آن چه در جامعه ناراحتی آفریده، خود ادامه دهند

 دهندهبا دارابودن صفت استعالء نشان، قاف و تاء، (. نیز همنشینی نون با اصوات الم26ص 1381، )مطهری
در خصوص عدم رعایت حقوق زنان را در ضرت آن ح نارضایتی وهستند )ص( عواطف و احساسات پیامبر 
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پذیرد. پیام اصلی این صوت تأثیر میرحمی در حق زنان را نیب گونه ستم وهیچو جامعه به تصویر کشیده است 
  کند.زدودن ستم در حق زنان دارد و این حالت آرامش و وقار را به آدمی تزریق می درزیادی 

 یاء-5-4
زیرا شبیه اصوات صامت و اصوات ، انداصوات انزالقی دانسته از« واو»چون را هم« یاء»آواشناسان صامت 

که در بیان محتوای کالم نقش اساسی دارد. این آوا از آواهای روانی است که مجرای تلفظ  است)مصوت(  صائت
یک  سایشهم طنین یک واکه و هم ، ها متفاوت استآن گسترده است. سایش این آوا ازنظر تلفظ با بقیه همخوان

آوای مذکور تأثیر ملموس و محسوسی از ، همخوان را دارد. در این حدیث به فراخور محتوا و برحسب ضرورت
َر »: خود نشان داده است ُه اآلخ  َذا کاَن َهمُّ نَّ الَعبَد إ  ا  َو  ةَ إ  یَّ الَّ َغن  ُح إ  ه  َفاَل ُیصب  َناُه فی َقلب   َکفَّ اللُه َعَلیه  َضیَعَتُه َو َجَعَل غ 

الَّ َفقیَرا  َو  ی إ  نیا َأفَشی اللُه َتَعاَلی َضیَعَتُه َو َجَعَل َفقَرُه َبیَن َعیَنیه  َفاَل َیمش  ُه الدُّ َذا کاَن َهمُّ الَّ فَ إ  ُح إ  یرا  ال ُیصب  ، )پاینده« ق 
به تصویر آوای یاء  مرتبه تکرار 15با  نیازی و فقر و نیازمندی افراداین فراز دلیل بی در (.17-16صص، 1385

 شامل نوعی ارزش این واج پیشکامی»زیرا ، درآمده است. انتخاب این صوت با محتوای کالم تناسب کامل دارد
دنائت و پستی شخص یا چیزی را تداعی  ناپذیری احساسی و همچنین اندیشهو پایان مداوم است و اندیشه تداوم

تمایالت همیشگی دو گروه از افراد  کارگیری این صوت)ص( با به اکرم  (. پیامبر63ص، 1383، )قویمی «کندمی
ای که به خاطر دلبستگی به یکی بنده: نسبت به دنیا و آخرت و آثار مترتب بر آن دو را به مخاطب انتقال داده است

امری که ؛ کندمیاندوزی او را اشباع نکردن امکانات زندگی همیشه فقیر است و مالزیاد برای فربه دنیا و تالش
اش را غمش ثروت آخرت است و خداوند زندگی ای که هّم وو دیگری بنده شودمیسرانجام به هالکت او منجر 

خداوند انبیاء  ،یابد. بدین جهتمیرد و خود را غنی میطوری که احساس فقر و ناداری در او می، دهدسامان می
ها را بیدار و رسوالن را فرستاده است تا پرده دنیاگرایی را از جلو چشمان مردم کنار زنند و فطرت خداجوی آن

)ص( به انسان هشدار داده است که مبادا اموال دنیا موجب اکرم  و کمک او غافل نشوند. پیامبر از یاد خدا نمایند تا
خورد. در این راستا مینهایت شکست  ماند و درمیدر این صورت همیشه فقیر ذکر و یاد خدا شود که  غفلت او از

و  (96ص، 1998، )عباسهست  نهفته کارگیری این صوت که در تلفظ آن نوعی افتادگی و کشش رو به پایینبا به
 و ودهمن ضعف این افراد را به خوبی ترسیم ،تطابق دارد با پذیرش حقارت و شکست افراد دنیاطلب امر همین

 است.  کردهبه تقویت هرچه بیشتر معنای کالم کمک ، عالوه بر ایجاد موسیقی
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 : گونه استبسامد اصوات مجهور این، الفصاحهنهج  در منتخب احادیثبا توجه به بررسی آماری 
 

 بسامد آواهای مجهور در احادیث: 1جدول 
 درصد بسامد آوای مجهور

 19/ 38 2601 الف
 4/ 04 543 باء

 1/ 74 234 جیم
 2/ 65 356 دال
 1/ 02 138 ذال
 6/ 59 885 راء
 0/ 81 109 زاء

 1/ 06 143 ضاد
 0/ 35 47 ظاء
 4/ 70 631 عین
 0/ 58 79 غین
 21/ 34 2864 الم
 10/ 63 1427 میم
 10/ 49 1408 نون
 6/ 90 927 واو
 7/ 66 1028 یاء

 %100 13/ 420 مجموع
 

ین بسامد در احادیث: 2جدول   آواهای مجهور دارای بیشتر
 درصد بسامد اصوات مجهور

 21/ 34 2864 الم
 19/ 38 2601 الف
 10/ 63 1427 میم
 10/ 49 1408 نون
 7/ 66 1028 یاء
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و  76/ 38با نسبت ، حرف 13420مشخص شد که مجموع بسامد اصوات مجهور  2 و 1با توجه به جدول 
که این امر یکی از  درصد اصوات مهموس است 32/ 61نسبت با ، حرف 4149مهموسمجموع بسامد اصوات 

 های سبکی پیامبر)ص( است.ترین ویژگیمهم

 آواهای مهموس -6-4
هوا  ،اما هنگام تولید این آواها، آیندنمی تارهای صوتی به ارتعاش در، هاآنهنگام تولید  آواهایی هستند که در

انسان آن صدا را  و دهدمیرا به گوش انتقال  هاآن، که هوای بیرون کندمیرا ایجاد  هاییلرزشحلق یا دهان  در
 .(21ص، 1971، )أنیس شنودمی

 هاء-1-6-4
پیامبر انعطاف را با خود به همراه دارد. ( و 304ص، 1971، رای حلقی فرسایشی مهموس است )بشآو هاء

ُهم ع  »: فرموده است شناخت بهترین افراد چنین( برای ص)اکرم اُس ُکلُّ ُهماُل اللّ یَ َألنَّ ه   ه  َفَأَحبُّ َیال  ع  َلیه  َأنَفُعُهم ل   «إ 
 .(562ص، 1385، )پاینده
ا آنجا که این آو بخشیده است. از ایویژهبه سبک حدیث لطافت  تکرارمرتبه  6با « هاء» آوایاین حدیث  در

 به (ز کام باالدورشدن ریشه زبان ا) و استفال (بازشدن کام)  انفتاح، (نرمی) رخوت، ی(آرام) دارای صفت همس
 به یاری راهم کمک و، حّس تعاون ،کالم درآهنگ آن  ونرمی داللت دارد  انعطاف و بر، هنگام تلفظ کلمه است

هاء که  ایآو تکرار. باالترین وسیله تقرب به خداوند متعال است، فرایضاز انجام که پس امری ؛ کندمی القاآدمی 
و آن تشویق به خدمت به خانواده و  بردارد پیام مهمی را در، ایجاد موسیقی در کالم عالوه بر، صوتی آرام دارد

این آوای مهموس که صوتی  با تکرارو  نمایدمیذهنیات خویش را تبیین )ص(  رسول حضرتنوعان است. هم
ت دهنده کشش و لطافمعموال  در انتهای واژه نشان« ه»حرف ». کندمیروشن  افکار درونی خویش را ،آرام است

، )عباس «رساندمیحروف است و حالت روانی یا فیزیکی معینی را  اصوات   درآهنگ و ساختار و نبود تنافر  در
آهنگ موسیقی را با صراحت و قوت « هاء و عین و میم و نون »ترکیب و تکرار هریک از حروف  (.201ص، 1998

 ها در خدمت رسانیترین انسانتوصیف بهترین و محبوب، اگرچه در این حدیث به ظاهر هدفآشکار کرده است. 
ضرت حو  نهفته است هاستترین انسانکه بدترین و مبغوض، )ص( مقابل آن اما در کالم پیامبر ،به مردم است

این راستا به خوبی انجام  به مخاطب القا نموده است. آن چه که در ،)ص( این معنا را به آرامی و به دور از تکلف
های حدیث با ترکیبی از اصوات نرم و سایشی هائی است که در انتهای برخی واژه گیری از آوایبهره، وظیفه نموده

 توازن بین محتوا و سبک آوائی را برقرار نموده است. ،ها وجود داردح ( که در دیگر واژه، ل، )م مانند
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 تاء-2-6-4
شود از جمله آواهای مهموسی است که در محل تلفظش پایدار است و به صورت قوی ادا می «تاء»حرف 

رود و باعث نفوذ و رسوخ معنا در قلب میکید لفظی و واج آرایی به شمار أ(. تکرار تاء ت51ص، 1971، )انیس
 شودیمتولید  بسته مکانیسم به وسیله صامتی انفجاری است که :گفتتوان میدر مورد آن  شود کهمیمخاطب 

اند (. پیامبر )ص( در سرزنش کسانی که به امر جهاد در راه خدا پشت کرده و سستی ورزیده70ص، 1371، )زندی
َلی الله  تَ »: فرموده است َعَدات  َتجَأُروَن إ  َلی الصَّ یال  َوَلَخَرجُتم إ  کُتم َقل  اَلی َع َلو َتعَلُموَن َما َأعَلُم َلَبَکیُتم َکثیرا  َو َلَضح 

 (.177ص، 1385، )پاینده« ال َتدُروَن َتنَجوَن َأو اَلَتنَجوَن 
اوضاع موجود به خوبی محسوس است.  در بیان معنای حدیث و انتقاد از مرتبه تکرار 10حضور آوای تاء با  

ارگیری کآن با به  موسیقیت قوی و با لطافت و نرمی همراه باشد. قو، این بسامد موجب شده است موسیقی حدیث
، فرجام ناگوار منافقین در روز رستاخیز جیم ( در بیان، کاف، تاء ،همزهنشینی آواهای شدیدی همچون )و هم

 .دهد که با صراحت تمام نگرانی و ناراحتی خود را از آنان بیان داشته استصالبت کالم حضرت )ص( را نشان می
این گروه از جهاد در راه خدا نافرمانی و سرپیچی نمودند و آوای تاء با انسدادی که از آن برخوردار است اوج خشم 

هایی را از منافقان اگر بدانند به خاطر ترک جهاد چه پاداش»چراکه ، دهدمیو انزجارحضرت را از منافقان نشان 
 ،باید کمتر شادی کنند و بسیار بگریند ،اندکفران کردههایی را های طالیی و چه نعمتدست داده و چه فرصت

های چند های طوالنی قیامت چیزی نیست. لذا خنده و خوشیبرابر گریه آنها در العمرهای مادامهرچند که گریه
 شناسی نیز(. از منظر زبان105ص، 5ج، 1377، )قرائتی« های طوالنی را در پی داردروز منافق حسرت و گریه

، )عباس «کنندمیاز نوعی اضطراب و هیجان و شدت حکایت ، ها به کار رفتهکلماتی که این صامت در آن»
اما آوای آن نرم و قابل انعطاف ، (. حرف تاء با وجود این که دارای صفت شدت و انفجار است57ص، 1998
سستی و حقارت را  ضعف و ،فظهنگام تلبه کند و صدای آهسته آن میتازگی و نرمی را به مخاطب القا  است و

زیرا این نرمی و لطافت در آوای تاء حاالت ، بودن این آوا با درد و رنج آن حضرت توازن داردنماید. مهموسمیالقا 
یامبر اکرم پ ،دهد. بنابراین)ص( را نسبت به غفلت منافقان از فرجام کارشان بازتاب می گرفتگی درونی حضرت

مفاهیم موجود را بیان فرموده و نقش بارزی در  ،عالوه بر ایجاد موسیقی در کالم ،این آواگیری از با بهره )ص(
 القای پیام به مخاطب ایفا نموده است.

 فاء-3-6-4
قوت و وضوح آن  هایویژگی ترینمهم از جمله آواهایی است که دارای صوت صفیری است و از «فاء» آوای

پیامبر  ـل استثَ آن یک مَ  هایبخشکه هریک از ـ حدیث زیر ر(. د78ص، 2002، کالم است )داود ری درشنیدا
جَّ  ةآفَ »: ( فرموده استص) َخاُر َو آفَ  ةُ الَبغُی َو آفَ  ة  اَع الشُّ ماَح   ةُ الَحَسب  اإلفت   ةُ فَ آُء َو اَل یَ ُخ لاالَجَمال   ةُ الَمنُّ َو آفَ  ة  السَّ

یث   ذُب َو آفَ االَحد  لم   ةُ لک  سَیاُن َو االع  َفُه َو آفَ  ةُ آفَ  لنِّ لم  السَّ َرُف َو آفاَالُجود   ةُ الح  ین   ةُ لسَّ ، 1385، )پاینده« یَهَو الالدِّ
 (.30ص
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بر ترویج اوصاف نیکو در جامعه بار تکرار  12با دورنمای این کالم یادآوری فضائل و رذایل اخالقی است که 
تربیت و تذکر اوصاف و کماالت انسانی و ، )ص( ارشادرسول  ورزد. هدف حضرتو در میان افراد آن تأکید می

حرفی مهموس است و به معنای کلمه ضعف و سستی  «فاء»های مربوط به آن است. از آنجا که آوای آسیب
کند. به عنوان میمعنای ضعف و سستی را تزریق  ،وجود دارد آنهاکه این حرف در ترکیب  به الفاظی، دمدمی

، تر نموده استرا برای بیان هشدار بیش« آفة»داللت واژه  ،صوت در فاءشدن کشش صوتی الف و پخش ،نمونه
عالوه بر ایجاد صفیر  سین و نون در کنار آن حضور دارند و، ویژه زمانی که آواهای نرم و غیر انسدادی چون فاءبه

اگرچه در این کلمه نوعی فراز و نشیب وجود  .دنکنمیرا به عبارت و معنا جلب  توجه مخاطب ،دارو نوای طنین
ایی آو عناصر، است غلبه دارد. الزم به بیان است که در راستای هدف مذکور اما جنبه فرازین آن که صفیر، دارد

رذایل اخالقی هستند و سبب ضعف  که حامل ( که از صفت سایش برخوردارند با الفاظی از کالمح، ه، )س چون
 القا رااندوه  نگرانی و« واو»حرف  با جواریمه در فاء آوای»تطابق دارند.  ،گردندمیکماالت اخالقی  رمقیو بی

از آن برخوردار  ارتعاش و امتدادی که . بدین جهت صوت این آوا با پژواک(49ص، 1383، قویمی«)نموده است
کننده فضائل هماهنگ است. این خصوصیت خواننده را نسبت به عوامل تباه )ص( با اندوه و نگرانی پیامبر ،است

گاه نموده به تفکر وادار و از خطرات پیش    دارد.و برحذر می رو آ

 قاف-4-6-4
. (30ص، 1971، نیس)ا زیاد استاستعالء  تلفظ آن م است که درمفّخ  مهموس و اصوات از «قاف» حرف

، دگیکوبنو بیانگر نوعی  شودمیآوای انفجاری شدید است که موجب صالبت کالم ، ویژگی صوتی این حرف
گاهی ، هشدارقاف با صوت قوی خود نوعی  ،همچنین(. 101ص، 1998، )عباس تندی و تیزی است بیداری و آ

بَرا  َخ  ةَ َمن َفاَرَق الَجَماَع »: است مشهود (صپیامبر ) ذیل از حدیث قاف در آفرینینقشنمونه . کندمیرا خلق  َلَع ش 
ن بَقةَ اللُه ر   ساَلم  م  ه   اإل   (.64ص، 1385، )پاینده «ُعُنق 

رت حض آن به منزله هشداری است که ،تکرار قاف با قاطعیت و صالبتی که دارد مرتبه 3با  کوتاه حدیثاین 
ضرورت اتحاد و همبستگی دارد و میفتادن در دام نفاق و اختالف برحذر اآنان را از  دهد ومی به اختالف افکنان

کوبد و مورد سرزنش و افکنان را میتفرقه، کندتوزی را گوشزد می ها از تفرقه و کینهمیان مسلمانان و دوری آن
کند. ها جلوگیری میچون همبستگی پیوند مسلمانان را محکم و از فروپاشی جماعت آن؛ دهدمی تهدید قرار

گاهی، «راء»قرارگرفتن آوای قاف در همجواری با  و با حالت انفجاری خود در  هشدار و تهدید آفریده است، آ
 تا، سازی مخاطب مؤثر واقع شده و این همان چیزی است که معنای حدیث آن را در بر دارد تلنگر زدن و هوشیار

دنیایشان  وگیرند توسط شیاطین  به کمین نشسته فریفته شوند و دین مبادا کسانی که از جماعت مسلمانان فاصله می
این در ، کننده نوعی شکاف و جدایی شودتداعی« قاف»در کالم سبب شده که آوای « فارق»تباه گردد. وجود 

)راغب  «فرق در لغت به معنی جدایی است» حالی است که معنای این واژه کامال با آوای آن همسو است.
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دارد وجود واج راء و همنشینی آن با صوت  (. نکته لطیف و دقیقی که در این واژه وجود632ص، 1412، اصفهانی
عنای واژه م ،و پیوستگی داللت دارد. آوای قاف با درگیر کردن اندام صوتی جدایی در تکرارنوعی  قاف است که بر

ر بیانگر نوع اراده و خواست پیامب ،«راء»و « الم»اصوات مجهور را به تصویر کشیده است و قرارگرفتن آن در کنار
بودن را هم پذیرد و اتحاد و بامیرا ن ها و عقایدگونه تفرقه و جدایی مسلمانان از آرماناست که هیچ)ص( اکرم 

حضرت )ص( از این ، در بسیاری از احادیث که پیرامون انذار است ،روازاین داند.میآنان  عامل اقتدار و نجات
 حرف و ویژگی صوتی آن به زیباترین شکل ممکن استفاده نموده است.

 سین-5-6-4
(. این حرف 110ص، 1998، )عباس کندمیاحساس صوتی را القا  از حروف صفیری است که نوعی «ینس»

، 1367، مالحدارد )زیادی  ارزش موسیقائی   واست  دارهنگام تلفظ طنیندندانی است که  حروف لثوی و یکی از
صدا و نامحسوس و خاموش است که بیهای صوتی دارای َهمس بوده که صفتی این آوا به لحاظ ویژگی (.75ص

 ،شود )موسوینوا و آرام ساطع میدر هنگام تلفظ این حرف تارهای صوتی مرتعش نشده و صوتی لطیف و بی
 .یابیممیاحادیث پیامبر )ص(  جایجایحرف مهموسه را در این  تکرار(.47، ص1998

به د را افراو  تأکید کرده احساس مسئولیتدعوت به ، عمل صالح، )ص( بر تقوا اکرم مبرحدیث زیر پیا در 
ٍم ُکربَ »: چنین صفات واالی اخالقی تشویق نموده است داشتن ن ُمسل  َس م  ن ُکَر  ة  َمن َنفَّ َس اللُه َعنم  نیا َنفَّ ُه ب  الدُّ

یامَ  ة  ُکربَ  ن ُکَرب  َیوم  الق  َر َعلَ  ة  م  َر اللُه َعَلیه  ف  َو َمن َیسَّ ٍر َیسَّ نیَ ی ُمعس  َر ی الدُّ ٍم َستَ َو َمن َسَتَر َعلَ  ةا و اآلخ  َر اللُه ی ُمسل 
رۀ  نیا َو اآلخ   (.567ص، 1385، پاینده) «َعَلیه  فی الدُّ

برجستگی این آوا ، است« سین»مرتبه حرف  مهموس  11 ترین آواهای موجود در این حدیث تکراراز برجسته
ا )ص( ر مضمون کالم حضرت ،تری داردو عینیتر که داللت صوتی محکم« کاف»مجاورت  و قرارگرفتن آن در

کلماتی که با کاف شروع می های دنیاو بر زیبایی کالم افزوده است. در اغلب زبان نموده ترمحسوس تر وملموس
 منزله)ص( اموری که به اکرم  (. پیامبر100ص، 1373، )پرین کنندی پوشش چیزی بودن داللت میاشوند بر معن

را  پیام فوق ،روان است که نرم و ی سینگیری از آواگوشزد فرموده و با بهره ،استهرنج انسانظرفی برای درد و 
حرف سین هم برای نقل و حکایت )صوت( و هم برای روایت سکوت که نیازمند حداقل صوت » بیان داشته است.

همراه  و (. تکرار سین در سخنان حضرت )ص( فضایی آرام 114ص، 1399، منش)خوش« رودمیکار است به
صدا حاکم نموده و صفت قوت و وضوح شنیداری را در کالم افزوده است. خلسه و  و سکوت و خالی از سر با

مده و پدید آنون( ، میم، )الم کنار واژگانی با حروف مالیم و غیر انفجاری کارگیری این صوت دراثر به بر آرامش
گونه خشونتی در کالم احساس نشود. این ویژگی گفتاری عالوه بر تفخیم و تولید موسیقی باعث شده است که هیچ

  کند.معنا را کامال آشکار و مخاطب را به صفات واالی انسانی رهنمون می، خاص
ترین تکرار در قالب همراه بیشبسامد آواهای مهموس به ، احادیث منتخب نهج الفصاحه بررسی ادامهدر 

 : جداول ذیل تبیین گردیده است



 
 
 

 
 

  355 ..../ علیرضا جمالیالفصاحه )ص( در نهج امبریپ ثیاحاد یاهیال  یشناسسبک لیو تحل یبررس

 در احادیث بسامد آواهای مهموس: 3جدول 

 
ین بسامد در احادیث: 4جدول   آواهای مهموس دارای بیشتر

 درصد بسامد اصوات مهموس
 20/ 29 842 هاء
 11/ 76 488 تاء

 11/ 54 479 اءف
 10/ 58 439 فاق

 10/ 43 433 سین

 مهموستفاوت کاربرد اصوات مجهور و  -5
مجموع و  76/ 38نسبت  با 13420 رمشخص شد که مجموع بسامد اصوات مجهو 2 و 1با توجه به جدول 

 مجهور آواهایمربوط به ، اصواتدرصد  درصد است. بیشترین  61/32با نسبت  4149 بسامد اصوات مهموس
اکرم پیامبر سبکی  هایویژگی ترینمهم از یکی امر اصوات مهموس است که این رصدد32/ 61 فقط است و

 درصد بسامد آوای مهموس
 11/ 54 479 تاء
 2/ 19 91 ثاء
 9/ 23 383 حاء
 3/ 92 163 خاء
 10/ 43 433 سین
 3/ 32 138 شین
 3/ 71 154 صاد
 2/ 74 114 طاء
 10/ 58 439 فاء

 10/ 24 425 قاف
 11/ 76 488 کاف
 20/ 29 842 هاء

 %100 4/ 149 مجموع
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ولی نکته آن است که این  ،انددادهزبانی بیشترین تکرار را به خود اختصاص  هر در مجهور آواهای. ص( است)
ت حضرکالم  در ایبرجستهکه به عنوان ویژگی  طوریبه، است ترحضرت )ص( چشمگیرآن کالم  تفاوت در

، جمله و عبارت خاص صوت خاص در زیرا تکرار» ،داده استسوی معناداری  سمت وآن ص( نمایان شده و به )
هنگی آ موسیقی و، انگیزاندبرمیاثر انفعالی او را  و رساندمیمعنای خاص را به مخاطب  داللت بر کهاینعالوه بر 

 ورطکه به شودمیکالم  توازن در و باعث هماهنگی و کندمیمتن را محکم  ساختار موسیقی عبارت ایجاد و را در
که آوا نقش اساسی در بیان  آنجایی از(. 6ص، 2003، )عبدالرحمن« عبارت موجود است پنهان در ذاتی و

با محتوای سخنان حضرت )ص( تناسب کامل دارند و به سبک  مجهوراصوات ، بنابراین، محتوای گوینده دارد
ق تشوی ،بوده اندجامعه  اشخاص و احادیث مخاطب   ازاین رو چون. اندبخشیدهاحادیث توازن و استحکام خاصی 

 .است مورد نظر مختلفوضوعات م در هاآنیا هشدار به 

 گیرینتیجه
به  جا هر، «نهج الفصاحه»در کتاب ( ص) رسول احادیث حضرت در گیریم کهمینتیجه از مقاله حاضر 
 تکرار .دارند ورمهموس حضآواهای ، بوده انعطاف الزم اج هرو  ،وده آواهای مجهورب نیاز قاطعیت و صالبت

 .تقویت کرده و معانی مورد نظر را بازتاب داده است سازی راموسیقی درونی و تصویر مهموس و آواهای مجهور
که مقام  جایی .خوبی مشهود استبهمعانی در القای  هاآننقش  ( برجستگی آواها وحضرت )صآن کالم  در

بخشش و توصیه به هنگام  و درایفای نقش نموده « الم»حرف  ،استعالم تکریم  آموزی وسفارش به علم، سخن
ه تکبر و توصیه ب نفیچه سخن از چنان .دارد پررنگیحضور « الف»حرف ، یو پرهیز از بخل و بدخویشت ذگ

 فقرترسیم  در، «نون»نان از حرف زبه حقوق  دادنتوجه در .گر استجلوه« میم»حرف  ،تواضع و فروتنی است
شرکت « هاء»آوای  ،آفات خصال خوباشاره به شناخت  و در «یاء»آوای  ،در آخرت کارانگنهرسوایی دنیا و  در

 مختلف اعم از مناظر توصیف، قدرگرانابعاد آوا و آفرینش آن در این اثر  ترینمهمیکی از ، روازاین .جسته است
این  بر .پیوند تنگاتنگی داردلفظ با معنا هماهنگی  و اصوات که با مسئله معانی است...  و اجتماعی، اعتقادی

همین کالم  و، تت چشمگیری اسودارای تفا الفصاحه نهج مهموس در و بت کاربرد آواهای مجهورسن ،اساس
تحقیق نشان داد که آواهای مجهورو مهموس در کارکرد خود در این  .است نمودهداری حامل ایدئولوژی معنارا 

اند اند و توانسته)ص( هماهنگ و همسو عمل کرده عواطف و معانی مورد نظر حضرت، نهج الفصاحه با اندیشه
در تصویرسازی از نقش مهمی را در مقام و موقعیت مناسب مفهوم و پیام مربوطه را به مخاطب انتقال دهند و 

 معانی به نمایش گذارند.
 
  



 
 
 

 
 

  357 ..../ علیرضا جمالیالفصاحه )ص( در نهج امبریپ ثیاحاد یاهیال  یشناسسبک لیو تحل یبررس
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