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 بیناو زض ضا ذالنی ظیبنایی بنسیقی، هقًنىی و لفؾنی لنًایـ یقًی کالم؛ زضويی هىؼیمی يرؽث برؿ و کًایه( و
 ـًاؼنی هقًنا بحث به و اؼث کالم زضويی هىؼیمی زوم برؿ با هطجبظ جؽحاض ایى اؼث. آوضزه پسیس ذىز همالس

 یا ـنیىه جمنىیطپطزاظی.پنطزاظز هنی ذغبنه ایى زض واژه و حطوف و همىت ايىاؿ بطضؼی و ـًاؼایی گؽحطۀ زض اآو 
 جابلىیی هايًس و ؼاظز هی هًحمل هراعب به ضا يؾط هىضز شهًی هفاهین آو، اظ اؼحفازه با گىیًسه یا يىیؽًسه که اؼث

 زض ؽطافث و زلث .زاضز کاضبطز البالغه يهج زض فطاوايی به بیايی ضوؾ ایى کًس. هی هجؽن او شهى زضبطابط ضا ها آو
 گصـنث، چنه آو بنه جىجنه بنا آوضز. هنی پسینس کنالم زض ظیبنا یهقًای ها آو ضیحن و الىات واژگاو، و حطوف گعیًؿ
 زض واژگناو و حنطوف کناضگیطی بنه هنای ضوؾ و (آوا ـًاؼنی هقًنا) زضويی هىؼیمی اظ اول برؿ حاضط پژوهؿ

 اذاللنی، ؼیاؼنی، هضناهیى زاضيسۀ زضبط و ضوز هی ـماض به البالغه يهج هفهىض های ذغبه اظ که ضا ـمفمیه ذغبۀ
کاوی و بطضؼی اؼث، بطجؽحه افحمازی و جاضیری  اظ یا گىـنه ذنىز هراعب شهى ؼاذحى ضوـى با جا يمایس هی وا
 البالغنه يهنج زض کنه زاضز آو اظ حکاینث همالنه بطآیًنس بکفنس. جمنىیط به هًؾط ایى اظ ضا البالغه يهج های ظیبایی
 و النىات هجمىفنۀ و باـنس هی هفناهسه لابنل هًؽنجن لنىضت به و زلیك عىض به هقايی با ها آوا ايؽجام و اضجباط

  .هؽحًس بطذىضزاض کاهل هماهًگی و جًاؼب اظ ذىز هقايی با واژگاو و حطوف
 .واژه )حطف(، واج ،آواـًاؼی ،زضويی هىؼیمی ـمفمیه، ذغبۀ ،البالغه يهج :کلیذی واژگاى

                                                           
 mohammad_smm@yahoo.com زايفیاض ظباو و ازبیات فطبی زايفگاه هیبس -;

ًاؼیزايفجىی  ->  khalediali0931@gmail.com هؽئىلزايفگاه هیبس، يىیؽًسۀ  فلىم لطآو و حسیث کاـض
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 هقذهه

 بنطای او اؼنث؛ يناعك هىجنىز فًنىاو بنه ايؽاو ۀاولی يیاظهای اظ یکی ؼرى ـًىيسه و گىیًسه هیاو کالهی اضجباط
 بنه ضا اضجبناط ایى بایس ذىز کالم جط بیؿ فهن بطای و جىیس هی بهطه گىگفح زض ضوابغی ۀهجمىف اظ ذىز همالس ضؼايسو
 گنعیًؿ زلینك کناهالا  لنىضت به ضا کلمات يرؽث گام زض که اؼث وآ کاض ایى ۀالظه بطؼايس. ؽهىض به ـکل بهحطیى

 اؼنحفازه هًؽنجن فبناضاجی و جمنالت اظ ذنىز هحى يگاضؾ یا گفحى ؼرى بطای ؼپػ گصاضز هن کًاض ضا ها آو و يمایس
 اهنا ،يفنىز ایجناز کالهفناو زض يممی جا سکًً هی ضفایث جمطیباا  ضا هطحله زو ایى ،يىیؽًسگاو و گىیًسگاو جط بیؿ .کًس
 هىجب ؼرى هممىز و هفهىم ضؼايسو بهحط بطای کلمه زض اه آوا و حطوف کاضگیطی به و بطزاضی بهطه يىؿ ضويس ایى زض

 گفث. ذىاهس هراعب ضواو و ايسیفه و شهى زض ؼرى هفهىم اظ گىیا پطزاظیجمىیط  و ؼاظی لحًه
 ضنق  و ـنست زاضينس؛ بنط زض ضا هقًنا اظ ذناق یينىف هطکنسام گاه واج یا ـاو جىلیس هحل به جىجه با حطوف

 زو اظ ضا لنىت زاضز. ذناق یکناضبطز پنطزاظ هىفؾه ؼرًاو یا حماؼی و کىبًسه ؼرًاو اظ اؼحفازه بطای حطوف
 هًس يؾام ضوؾ که ـىز هی کىـؿ ـًاؼی آوا زض ،ـًاؼی واج و ـًاؼی آوا :زاز لطاض جحلیل هىضز جىاو هی زیسگاه

 فًنىاو به ضا الىات ـًاؼی واج اها ،يمىز جىلی  ضا یلسای هط بحىاو آو اظ اؼحفازه با که گطزز فطضه الگىیی و
 زهنس. هنی لنطاض هغالقنه هىضز ،ـىز هی ؼاذحه ها فباضت و ها واژه ها آو جطکیب اظ که ظبايی واحس جطیى کىچک

کًىو گصـحه اظ آواـًاؼی فلن ضو ایى اظ (<4 :18=; ،ذطهیاو و هؾفطی)  بنىزه هؽلماو زايفمًساو جىجه هىضز جا
 ؼنغ  زض يینع البالغنه يهنج لماض کلمات و ها ياهه و ها ذغبه اؼث. ـسه اؼحفازه کطین لطآو لطائث بطای آو اظ و

 هحفناوت ـنطایظ زض و هرحلن  هىضىفات زض فلی اهام جىؼظ که ضوز هی ـماض به بالغث و فماحث اظ فالی
 اؼنث. گطفحنه لنطاض ذغبنا و ازب اهنل جىجه هىضز کًىو جا حضطت ذىز حیات ظهاو اظ کالم آو جأثیط و ـسه ایطاز
 ذناق ای جلنىه ،بىزينس هًنس بهنطه بالغث و فماحث اظ که افطازی ۀهم فمایس و ضفحاض و ضوحیه زض اثطگصاضی ایى

 اؼنحفازه زلیك لىضت به کلمات بهحطیى و جمالت بهحطیى اظ ذىز اوؼرً فهمايسو و الما بطای اهام و زاـحه
 بنه جىجنه بنا واژگناو و حنطوف و اهن هجا کنه ـنىز هی جط هبطجؽح هًگاهی وی ؼرى بطجطی و ویژگی اؼث. يمىزه

 بؽنحط به هبؽح هىضىفات ایى اظ کسام هط زض بًابطایى ايس. هضفح کاض به پیىؼحه هن به ای ظيجیطه زض يؾط هىضز هىضىؿ
 ضا کنالم هقايی که اؼث يمىزه اؼحفازه ذغبه زض واژگاو و ها( )واج حطوف و ها( )همىت حطکات اظ ؼرى و کالم

بطای باظگطزاو هحى فطبی زض ذغبۀ ـمفمیه و آیات لطآو به فاضؼنی  ضؼايس. هی هراعب به ذىز واالی زضجات زض
 به جطجیب اظ جطجمۀ هحمس زـحی و يالط هکاضم ـیطاظی اؼحفازه ـسه اؼث.

 پژوهش نظزی ادبیات .1

 پژوهش پیشینۀ .1-1

 آیات ۀظهیً زض اییه پژوهؿ ،هقًا زض ها آو يمؿ و واژگاو و حطوف آوای بطضؼی باضۀزض  اؼث یازآوضی ـایاو
 يمنؿ و واژگناو و حطوف آوای بطضؼی با اضجباط زض اها ،ـسه ايجام ائمه اظ هًمىل ۀازفی و البالغه يهج ،لطآو
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 اه پژوهؿ ایى اظ بطذی زض جًها و اؼث يفسه یافث هؽحمل پژوهفی البالغه يهج ؼىم ۀذغب زض کالم هقًای زض آو
  :يمىز اـاضه شیل هىاضز به جىاو هی که اؼث ـسه بؽًسه ـمفمیه ذغبۀ اظ کىجاهی فباضت به

 هجلنه ؛«البالغنه يهنج ایه ذغبه آوایی ـًاؼی ؼبک جحلیل و بطضؼی» همکاضاو؛ و فط غفىضی هحمس همالۀ ـ
 يهنج ایه ذغبنه جمام بطضؼی به کلی لىضت به هماله ایى .0395 ظهؽحاو و پاییع ؛05 ـماضۀ فطبی؛ ازبیات و ظباو

ْضَجئِ  َوَعِفْمث  » :فباضت به هماله 8=; ۀلفح زض جًها و پطزاذحه البالغه
َ
ْو  َى یْ بَ  یأ

َ
ىَل  أ ل 

َ
ا َ  س  یَ بِ  أ ْو  ،َجنصا

َ
ْلنِبَط  أ

َ
 یَفَلن أ

 زیگنط بناضۀزض  و اؼنث. گفحنه ؼنرى ؼکىو( و همعه) و "لاز" حطف جکطاض هىضز زض و کطزه اـاضه «ا َ یَ َفمْ  ة  یَ َعْر 
 .اؼث يگفحه ؼرًی ذغبه ایه برؿ
 فمنلًاهه ،«لالنقه و اـنبا  های ذغبه زض وهقًا لفؼ هًطی باظجاب» پىض للی ۀفاعم و هحمی اهیطهمسم همالۀ ـ

 .037 -000لك ،0394 ظهؽحاو ،4 ـماضۀ ،0 ۀزوض  اؼالهی، هحىو ازبی هغالقات
 هىؼیمی برؿ زو هط به لالقه و اـبا  های ذغبه زض هقًا و لفؼ جًاؼب بطضؼی ضمى هماله ایى يىیؽًسگاو

 االعطاف جفابه ؼجـ، جمله اظ بسیـ، فلن هقًىی و لفؾی های آضایه هماو یا هقًىی یمهىؼی و ن آواـًاؼی ن زضويی
کاوی ذغبه زو ایى زض ضا اهام کالم و پطزاذحه آو جع و  .ايس يمىزه وا

 ذغبنه هنىضزی هغالقه) البالغه يهج زض کالم هححىای– آوایی ضابغه» ؛هیاوذط فاعمۀ و هؾفطی ؼىزابۀ همالۀ ـ
 .95-73 كل ،0398 پاییع ،05 ـماضۀ ،4 ۀزوض  اؼالهی، هحىو ازبی هغالقات فملًاهه ،«لالقه(
 بنا زاضز، پیفیى همالۀ به ظیازی ـباهث يؾطی لالب و ؼاذحاض يؾط اظ لالقه ذغبۀ به پطزاذث با پژوهؿ ایى

 گفنحه هحمطکع آوا هقًاـًاؼی بحث بط جط بیؿ و زازه اذحماق هقًىی هىؼیمی به ضا جط کن برفی که جفاوت ایى
 باـس. هی جط يعزیک حاضط همالۀ هىضىؿ به آو ضویکطز جهث ایى اظ و اؼث
 يهنج ـمفنمیه ذغبنۀ زض المقًنی هحماضبنة واژگناو بطضؼنی» ،فنطز هازی طیباف ،ؼجازی ابىالفضل ؼیس همالۀ ـ

 .8; ـماضۀ ،>1=; پاییع ،پًجن ؼال ،حؽًا ،«البالغه
 حضنطت کنالم بطجؽنحگی و زازه لنطاض جحلینل هىضز کلمات گعیًؿ جهث اظ ضا ـمفمیه ذغبۀ پژوهؿ ایى

 جنأثیط بنه ای هاـناض  اها ،گصاـحه يمایؿ به هقًا بیاو زض ظيجیطواض لىضت به ضا کلمات بهحطیى ايحراب زض اهیط
 .اؼث يکطزه حضطت کالم هقًای زض ها آوا و حطوف

 پژوهش های پزسش .1-2

 بنه پینام اايحمال و هممىز هقًای ضؼايسو بطای ـمفمیه ذغبۀ هرحل  یها برؿ زض آواها جایگاه و يمؿ -;
 چیؽث؟ هراعب

 اؼث؟ چگىيه ـمفمیه ذغبۀ زض واژگاو و حطوف چیًؿ هقًایی کاضکطزهای ->
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 پژوهش های فزضیه .1-3

 ذغبنۀ زض هفهنىم ضؼنايسو بهحنط زض يیناظ هنىضز های همىت یطیگ کاض به با فلی اهام ضؼس هی يؾط به -;
 اؼث. يمىزه ذلك هقًا و آوا هیاو ظیبا ای ضابغه ـمفمیه

 کفنیسه حنطوف و هنا همنىت گینطی کاض به با زاضز طاضل ايسوه بیاو همام زض یحول اهام گفث جىاو هی ->
 آوضز. هی پسیس بالغث اظ كزلی یيؾم

 پژوهش ضزورتو  اهویت .1-4

 اینى زض واژگناو و ها همنىت گینطی کناض بنه و کیفینث اظ هًسی بهطه با پژوهؿ ایى پیفیى هؽایل به جىجه با
بهنطه  کنالم هقنايی ؿضؼناي و المنا بنطای ـمفنمیه ذغبنۀ زض کاضبطزـناو اظ ؽطی  جحلیلی زض البالغه يهج ذغبۀ

 هقنطن زض حنطوف جایگناه بنه جىجه با ها آو هقايی بالغث يحیجه زض و کلمات فماحث ،هیاو ایى زض جا جىیس هی
 یابس. جط یفیً ؽهىضی ؿجىايب اظ یکی زض آو بالغث ازفای و گیطز لطاض ذىايًسه زیس

 پژوهش روش .1-5

 بنه ایه ضوؾ و آوا ـًاؼی هقًا ،ای کحابرايه و اؼًازی هغالقات پایۀ بط و جحلیلی جىلیفی ضوؾ با جؽحاض ایى
کناوی ،اؼنث البالغنه يهج هفهىض ایه ذغبه اظ که ضا ـمفمیه ذغبۀ زض واژگاو و حطوف کاضگیطی  و يماینس هی وا

گىو یهفهىه و هقًا زاضای که ذغبه اظ یهای فطاظ ضا ها آو کاضبطز يىؿ  حنطوف هیاو ذاق اضجباط و باـًس هی گىيا
 کًس. هی جحلیل و بطضؼی ضا يؾط هىضز هقًای و ـسه گطفحه کاض به

 آواشناسی در ضزوری اصطالحات و هفاهین اس بزخی تعزیف .2

 گویش عضو عنواى به سباى .2-1

 کنه باـنس هی پینام ايحمنال بنطای پیچینسه حنال فیى زض و ؼازه ابعاضی ،ايؽاو ایه ايسام اظ یکیبه فًىاو  ظباو
 زض هحمماو کلی عىض به و ـًاؼاو ظباو اؼث. بىزه پژوهفگطاو جفحك و جحمیك هىضز عىاليی ؼالیاو آو کاضکطز

 کنه کؽنايی ححی یا يفػ حسیث هماو یا ذلىت زض گفحى ؼرى ،ايس هگطفح يؾط زض ضا هرحل  یؼغىح ،ظباو هىضز
 زض اه ايؽناو ۀضوظاي گفحاض و يیؽحًس بهطه بی ظباو يقمث اظ باظ سيساضي گفحى ؼرى جىايایی جمازف یا ؼىاي  فلث به

ایى  زض ،ـسهیاز ؼغى  و هطاحل ضمى اـاضه به يیع لطآو زض (9 : 0390 ،ضوـى ؼقیسی) .گیطز هی لطاض ؼغى  ایى
 پطزاذحنه افطازهیاو  گفحاض یقًی ؛ظباو ۀاولی هقًای به جط بیؿ (06 :احماف ،073 :يحل ،4/ابطاهین) ا و آیاته ؼىضه

 زلینك جقبینطی بنه و زاضز اـاضه پیام ضؼايسو و جکلن و اضجباط لسضت به «ِى یْ حَ َف ـَ  َو  اايا َؽ لِ وَ » بلس ۀؼىض  9آیۀ  زض اؼث.
 ضا هنا آو ،زیگنطاو با کطزو بطلطاض اضجباط هًگام به ظباو آو به ؼرًگىیاو که اؼث لىافس اظ ای ههجمىف ظباو يؾام

 (57: 0393 ،يیا لائمی) گیطيس هی کاض به
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 واج .2-2

 .اؼنث واج يىـنحاضی ـکل ،حطف و حطف ۀـس جلفؼ ـکل واج اؼث. واج یا حطف ظباو واحس جطیى کىچک
 بفط گفحاض ایه ايسام که اؼث ظباو یک لىجی واحس جطیى کىچک اظ فباضت واج که گفث جىاو هی واج جقطی  زض

 زض کنه گفحاض ايسام چًس یا یک اظ واج هط ازای بطای ،زهس هی لطاض ظباو آو گىیفىضاو اذحیاض زض ضا آو جلفؼ اهکاو
 (005-004 :0378 ،بالطی) ـىز. هی اؼحفازه ،زاضيس لطاض بیًی و گلى بیى هحسوزۀ

 1گویایی( انذام) حزوف هخارج .2-3

 ـناهل ايسام چًس جطکیب اظ یا ايسام یک اظ الىات ایى ،اؼث لىت جىلیس هحل گىیایی ايسام یا حطوف ضجاهر
 :ۀزؼنح ؼنه به جىاو هی ضا ایه ايسام ایى .ـىز جىلیس هی زهاو ،اه زيساو ،اه لب ،بیًی ،حلك ،حًجطه ،يای ،ـؿ ،ظباو
ک ایه ايسام ،جًفؽی ایه ايسام  جنىاو هنی ذاللنه عنىض بنه (.004 ،همناو) کنطز جمؽین بیًی و زهاو ۀحفط  و ؼاظوا

 (045: 0377، جىلیا) .اؼث یکسیگط اظ آوایی ایه واحس کطزو هحمایع بطای هقیاض جطیى ههن حطوف هرطج گفث

 حزوف صفات .2-4

 همکى حطوف ـىز؛ هی گفحه حطوف لفات اه حالث ایى به که هؽحًس اییه حالث زاضای جلفؼ هًگام زض حطوف
 جضناز زض ینا ضذنىت و ـنست و همنػ و جهنط ،اؼنحفال و اؼحقال حطوف هايًس ،باـًس هن ضس گاه ،لفات زض اؼث

گط ،ؼرى زض لفات ایى بطز کاض لیى. حطوف یا للمله لفث یازاض  حطوف هايًس ،يباـًس  هماهًگی کالم هضمىو با ا
 (:=: =8=; ،فاعمی ؼازات) .بگفایس هراعب ضوی فطاضا  ؼرى یاهقً اظ هًطی ای هلحً جىايس هی ،باـس زاـحه

 ها آى هعنای گیزی شکل در حزوف وآوای هوسیقی تأثیز .2-5

 فًالنط برنىاهین هنا کنه اؼنث هقحبنط و زلینك لنسض هماو ،ـًیساضی اتجأثیط  يؾط اظ ظباو ایه لسا جىلی 
 ها همنىت ینا حطوف به جىجه با کلمه هط (>4 :;8=; ،هال ايسضؼى) .کًین جىلی  ها آو بىی يؾط اظ ضا ـیمیایی

و  هنحکلن و ؼنرًىض هًنط و جىاينایی بنه بؽنحه که کًس هی ایجاز هىؼیمی یا آهًگ يىفی زاضز ذىز زض که )حطکات(
 ،حطکنث ،ولن  اظ کنه آهًگنی» يماینس.یا المنا  جسافی ذىز هراعب بطای ضا ذاق یایهقً جىايس هیچیًؿ ذاق 

 لنسای و آینس هنی بط اه ایى هايًس و اضماض ،اذفا ،اضؼال ،ازغام ،جمالت بلًسی و کىجاهی ،لمط ،سه ،فمل ،ولل
 هفکیى) «زاضز. همالس و هقايی با ذاق یايغبال ،ـىز هی هًقکػ آیات و کلماتزض آذط  یا وؼظ زض که حطوفی

 کطز. ذىاهین بطضؼی ـمفمیه ذغبۀ زض ضا فىق هىاضز که (1=: 81=; ،و ذالمیاو فام
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 شقشقیه خطبۀ بزرسی .3

 زض اهنام کنه اؼث ـسه گطفحه آو آذط جمله اظ ذغبه ایى يام» اؼث. هقطوف ـمفمیه به البالغه يهج ؼىم ۀذغب
 چًنیى فاضؼنی زض آو هقنازل که «ْت طا لَ  نا ث   ْت َض َس هَ  ة  مَ ِف مْ ـِ  َک لْ جِ » :فطهىز او به ،ذغبه ۀازاه بطای فباغ ابى جماضای پاؼد
 ضا ذغبنه اینى (0/308 :0395، ـنیطاظی هکناضم) «يفؽنث. فنطو و کفنیس ظباينه زل اظ کنه بنىز آجفنی ـنقله ایى :اؼث

ًگطی بهزض آو  و فطهىز ایطاز ذالفث به ضؼیسو اظ بقس حضطت  ،پنطزاظز هی پیاهبط  ضحلث اظضویسازهای پػ  ضـو
از زض هفیس ـید ضا ذغبه ایى  زو زض ضا ذغبنه اینى گىینس هنی بحطاينی هینمن ابنى (047: 0387 ،هفینس) اؼث کطزه ملي اـض

 "االيمناف" زض يرؽث .(497: 0375 ،بحطايیابى هیمن ) اؼث بىزه ضضی ؼیس اظ پیؿ آو جألی  و جاضید که یافحن کحاب
، ـنیطاظی هکناضم) .اؼنث بنىزه ضضنی ؼنیس جىلنس اظ لبنل ؼال ـمث که بىز هبالل   الممحسض وظیط ذظ به زیگط ای هيؽر و

کط  زض (0/367-360: 0395  شینل البالغنه يهنج ـنط  زض ـنبیب بنى همسق ذىز اؼحاز و الحسیس ابی ابى بیى که ای ههصا
 بنا آـنکاض یجفناوج بالغنث و فمناحث يؾنط اظ ذغبنه اینى کنه کًنس هی بیاو ـبیب ابى همسق ،اؼث آهسه ذغبه همیى
حه نحه ضضی ؼیس جىلس اظ لبل ؼال زویؽث کهاؼث  زیسه ضا ذغبه ایى کحبی زض و زاضز ضضی ؼیس ایه يـى  بىزينس ـنسه يـى

 هايس. یيم بالی ذغبه ایى ؼًس هىضز زض ای هـبه و ـکهیچ  جای پػ (؛0/675: 0385 ،الحسیس ابی ابى)

 آوا و هوسیقی تولیذ در حزکات() ها هصوت نقش .4

 و هىؼنیمی جىلینس زض اؼاؼنی يمنؿ ؼنکىو و فححه ،کؽطه ضمه ذاق لىضت به حطکاتها یا هماو  همىت
 ـنازی اظ که هىاضزی بطای فححه حطکث همال عىض به ،زاضيس ذىز ؼرًاو بیاو زض هحکلن حػبطايگیرحى  چًیى هن

هنایی کنه  زض جایگاه کؽنطه وگنطزز  هی اؼنحفازه آینس، بنه هیناو هی ؼرى بطجط هىاضـ اظ یا آیس هی به ؼرى ؼطوض و
 کنه ضوز هنی کناض بنه ولحنی يینع ؼکىو و همعه یا .ـىز اؼث، بط ظباو ضايسه هی ضق  هىضـ و ايسوه و غنبیايگط 
کنه  ،ضنمه حطکنث ازای هًگنام زض ینا  .يماینس وازاض فکط و جأهل به و هحىل  ضا هراعب باـس زاـحه لمس گىیًسه

 .زاضز ؼرى زض گىیًسه جحیط و جقجب اظ يفاو ـىيس هی جمـ اه لب

 . فزاس اول4-1

ي   َظَفنَ  َجَماَفة   یفِ  َجَقَلَها ِلهِ یِلَؽبِ  یَهَض  ِإشا یَححا »
َ
نْ  یأ ه  َحس 

َ
هِ  ایَ فَ  ،أ ىَض  ِلل  ـَ  یِفن ب  ْینالطا  اْفَحَطَن  یَهحَ  !یَوِللفُّ ِل  َهن وا

َ
 اْْل

نْ  ه  ًْ ْلَطو   ِلْطت   یَححا  ِه
 
َؾاِئطِ  َهِصهِ  یِإلَ  أ ًا ً  لَ  !ال ْؼَفْفث   یِک

َ
ىا ِإشْ  أ َؼفُّ

َ
وا ِإشْ  َوِعْطت   ،أ ا ،َعاض  ََ نل   َفَمن نْ  َضج  ه  ًْ هِ  ِهن ًِ َْ  َوَهناَل  ،ِلِضن

ـَ  ،ِلِمْهطهِ  ط  اآلَذ  ْو  یِإلَ  .َوَهى   َهى   َه
َ
ْقَحَلِفهِ  ِلهِ یَيمِ  َى یْ بَ  هِ یْ ِحْضًَ  َياِفَجاا  ،الَمْىِم  َثاِلث   َلامَ  أ ى َهَقه   َوَلامَ  ،َوه   ً بِ  َب

َ
ىَو یَ  هِ یأ  َهناَل  ْرَضنم 

ِبل َذْضنَ  هِ اللا  بِ  ِيْبَحةَ  اْْلِ ِو  یِإلَ  ،ـِ یالطا
َ
ه   هِ یْ َفلَ  اْيَحَکَث  أ ْجَهَع  ،َفْحل 

َ
ه   هِ یْ َفلَ  َوأ ه   ِبهِ  َوَکَبْث  ،َفَمل  ح  ًَ  هنن فمط ضوظگاض هک آو جا» .«ِبْغ

 ىینا اظ ذنسا بط پًاه .باـن هی آياو همؽًگ هى پًساـث هک زاز لطاض اظ گطوهی زض ضا ذالفث فمط ؼپػ ـس. ؼپطی
 هنن هکن ـنىم بطابنط ـنىضا افضای با اهطوظ جا بىزم سیجطز هىضز ذالفث زض لفاواو  ـرك بطابط زض ظهاو سامک زض ،ـىضا

 سم.ینگطز هماهًنگ آيناو بنا و ،آهنسم ىجاهک هن باظ ياچاض زهًس لطاضم ها آو ل  زض و سپًساضي ها آو همايًس هطا ًىوکا 
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 يفنط زو آو و زاز بطجنطی منثیحم بنط ضا زاهنازؾ گنطییز و ،جافث بط ضوی زاـث هى اظ هک ای ًهیک با ها آو اظ یکی
ث هک گطیز  ىیبن همنىاضه ،طزهک باز پطذىضی اظ ؿیپهلى  زو ،سیضؼ ذالفث به ؼىهی هک آو جا .اوياهف آوضزو اؼث ـظ

 ضا المنال ثینب او همنطاه و پاذاؼنحًس بنه هیناه بًنی اظ او پنسضی فناويساویذى  و ،بىز ؼطگطزاو ییزؼحفى  و آـپعذايه
 بافحنه ؽنماویض  هکن طزک اؼطاف آيمسض فمماو ،فحسیب بهاضی اهیگ بجاو هک ای گطؼًه ـحط چىو ،زازيس باز بط و ذىضزيس

 .«ؼاذث يابىزؾ او باضگی نکـ و ،رثیبطايگ ضا هطزم او فمالا و ـس باظ او
 اظ ذنىز جقجنبابنطاظ  بنطای ،وضزآ هنی هیناو بنه ؼرى ی ؼمیفهـىضا ضویساز اظ فلی اهام ولحی يمىيه بطای
نْ » واژه اظ ـىضا افضای با یؿذى  زازو لطاض همغطاظ ه  َحس 

َ
 ـنطوؿ همنعه بنا کلمنه اینى ابحسای ،يمایس هی اؼحفازه «أ

 جنااؼنث  زازه پایناو وآغناظ کنطزه  حطکنات اینى بنا ضا واژه ایى اهام گفث جىاو هی ؼکىو. با آو ايحهای و ـسه
 هجمـ ایى زض که بىزه افطاز ایى ؼغ  هنحضطت  همام و جایگاه آیا بپطؼس ذىز اظ و بطز فطوزض ايسیفه  ضا هراعب

 کناض بنه هًگنام ینا اؼنث. هًنىال همیى به يیع «ب  یْ الطا  اْفَحَطَن » هحىالی ۀواژ  زو زض ؼکىو حطکث ؟باـًس ضأی هن
ْلَطو   ِلْطت   یَححا » :فباضت بطزو

 
َؾاِئطِ  َهِصهِ  یِإلَ  أ ًا " واژه زض ؼکىو و همعه «ال ْلَطو 

 
 جفکنط و هکنث بنه ضا هراعب "أ

 بطابنط زینسگاو ضا افنطاز اینى بنا ـنسو همپاینه اظ اهنام جقجب ،فباضت ایى زض ضمه زو وجىز و کًس هی جطغیب
  کفس. هی جمىیط به هراعب

نل  » :فطهاینس هنی ،کًنس بیناو ضا ـنىضا ضويس ۀازاهذىاهس  حضطت هی که ظهايی نْ  َضج  ه  ًْ هِ  ِهن ًِ َْ  ط  اآلَذن َوَهناَل  ،ِلِضن
 زوؼنحی فاهینل و ولناق ابنی ابنى ؼنقس ۀکیًن اظ ذنىز اينسوه جنا کًس هی اؼحفازه کؽطه اظ فباضات ایى زض «ِلِمْهطهِ 

 .يمایس بیاو بهحطضا  فىف ابى فبسالطحمى

 کلوات در حزوف تکزار اسو آوای بزخاسته  آهنگ .5

 . فزاس دوم5-1

ْضَجئِ  َوَعِفْمث  »
َ
ْو  َى یْ بَ  یأ

َ
ىَل  أ ل 

َ
ا َ  س  یَ بِ  أ ْو  ،َجصا

َ
ْلِبَط  أ

َ
 سهینبط  زؼنث با هک طزمک فهیايس ماا یفم» «ا َ یَ َفمْ  ة  یَ َعْر  یَفلَ  أ

 .«نیيما جحمل ضا ىضک ؽلمث گاه فطله آو ای ،بجًگن اوض"ی "بسوو
 ،جلفنؼ هًگنام ،هرنطج بنط آو اؼحمطاض ضق  و حطف بىزو  یضق ؼبب به هک اؼث حطفی ،ههمىغ حطف»
جىاو زضیافث کطز که جکطاض حنطف  فطاظ اظ ذغبه هی زض ایى (83 :0376 ،الجعضی بىا) .«ابسی هی اویجط  آو با يفػ

ىَل زض  «لاز» ل 
َ
ْلِبَط که اظ حطوف ههمىغو  أ

َ
ضا  اهنام« همعه و ینا »و همًفیًی آو با زو حطف ههجىض  اؼث أ

 طاضکنج چًنیى هن وکفنس  طهًجاض جًهایی ذىز ضا به جمىی فسالحی و هىلقیث يا به زاضز جا بطای ضویاضویی با ایى بی وا هی
ْضَجِئی»زض  «ا ی و همعه»

َ
 هکن اؼنث ههنن ىیا يفايگط گطیسکی ًاضک زض ها آو ًؿیچ و ن هؽحًس ههجىض حطوف اظ هک ن« أ

زاضز.  یظهاي ۀبطه آو ؼاهاو هياب اوضاؿ اظ حکایث هصکىض فباضت جهیيح زض و ـسه غالب لماتک بط جهط ییآوا لفث
 یاجنطا زض یيافنسالح هکن باـنس ههنن اهط ىیا ىهبی جا ـىز هی ضؼايسه همه گىؾ به بلًس و اضکآـ حطوفی با هغلب ىیا
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 کین عیني ة"ین"عر واژة زض گطیسکنی بنه "ذا " و "عا " حطف زو بىزو کیيعز هک گفث حىاوب سیـا ظيس. هی هىج نکح
 .زهس يفاوضا  اوضاؿاظ  ياضضایحی جا زاضز همطاه به ايعجاض يىؿ

 . فزاس سوم5-2

َها»
َ
َمَه  َلَمْس  هِ َواللا  أ الو   اَجَمما ه   ،ف  وا  ْقَلن  یَ لَ  َوِإيا

َ
ًْ  یَهَحل   أ ْغِب  َهَحلُّ  َهاِه َحا ِهَى  الم  َحِسض  یَ  ،الطا ن ًْ  ً ن یَف  یْطَلنیَ  َوال ،ل  یْ الؽا

وَيَها َفَؽَسْلث   ،ط  یْ الغا  یا ِإلَ  َها ث  یْ َوَعَى  ،َثْىباا  ز  ًْ ْضَجئِ  َوَعِفْمث   .َکْفحاا  َف
َ
ْو  َى یْ بَ  یأ

َ
ىَل  أ ل 

َ
ا َ  س  یَ بِ  أ ْو  ،َجصا

َ
ْلِبَط  أ

َ
 ة  َینَعْر  یَفَلن أ

َِ  َهایفِ  ب  یِف یَ َو  ،ط  یالَکبِ  َهایفِ  ْهَطم  یَ  ،ا َ یَ َفمْ  ْؤِهى   َهایفِ  ْکَس   یَ َو  ،ط  یالما ه   یْلمَ یَ  یَححا  ه  با گاه» «َض  ؼنىگًس ذنسا بنه .سیباـن آ
 اؼنث هحىض چىياو آو به يؽبث هى گاهیپا که زايؽث هی کیي و کطز جى بط ای جاهه چىو ضا ذالفث « فالو » که
 ذالفنث و ذنىز اوینه پنػ .ؽنثیي هنى ـینضف للنه به پطواظ اضایی ضا پطيسه و عزیض  هی فطو هى اظ لهایؼ .ابیآؼ به

 بحاظم ـکؽحه زؼث با که ـسم فهیايس زض .بطجافحن ضخ و گفحن ؼى گطیز به و سمیپىـ چفن آو اظ و رحنیآو  ای پطزه
 و ضؼًس طییپ به ذطزؼاالو و ـىيس ؼالرىضزه آو زض بعضگؽاالو که ییفضا ،وضظم ییبایـک ؽلمايی فضای آو بط ای

 «س.یآ لیيا پطوضزگاضؾ لمای به جا کفس ضيج چًاو هن ،هؤهى
 بناال بنه پناییى اظ که ضا هؽیطی ذىز شهى زضجا  زاضز هی وا ضا هراعب هن کًاض اه واج ایى گعیًؿ هجمىفه زض
 فلمنی و ایمنايی همام به زؼحطؼی فسم اظ يفاو و اؼث فطوز بسوو ذغبه اظ فطاظ ایى يمایس. زيبال ،ـىز هی کفیسه
 .باـس هی همام بلًسی و ضاؼحمطابیايگط  فباضت چًس ایى زض یا  هسی حطف جکطاض و همىت زاضز. گىیًسه

 . فزاس چهارم5-3

  :گىیس هی ذىیؿ اظ حکىهث ايحمال هىضز زض ذغبه ایى اظ زیگط فطاظ زض فلی اهام
ا َ  َحْىَظة   یف َطَهایا َفَم » ًَ ؼ  یَ  ،َذْف ل  َها َْ ى  یَ َو  ،َکْلم  َها ْرف  ط  یَ َو  ،َهؽُّ ْفَحَصاض  وَ  َهایفِ  الِقَماض   ْکم  َها ااْلِ ًْ َها ،ِه ِکنِب  َفَمناِحب   َکَطا

ْقَبةِ  َك  ِإْو  ،الما ًَ ـْ ْؼنَلَػ  َوِإْو  ،َذنَطمَ  َلَها أَ
َ
ننَ  َلَهنا أ ک و ذفنى ای فطلنه بنه ضا ذالفنث پنػ« »َجَمحا نحًا  ،افکًنس زـض

حی که ای فطله  زضآهسو ؼط به و سویلَع  .افکًس هی ضيج به ضا ضويسه اؾ ياهمىاضی و کطز هی هجطو  ضا پای اؾ زـض
 ضا ههناضؾ هطگناه کنه ؼنطکؿ اـنحطی بنط ؼنىاض بىز هطزی چىياو ،همام آو لاحب .ـس فطاواو ذىاؼحى پىظؾ و

گط و ـس هی هجطو  اؾ ًییب ،سیکف هی ک ضا ذىز ؼىاض ،کطز هی ؼؽث ضا ههاضؾ ا  .«ؼاذث هی هال
 ذفنىيث ۀلحً يىفی فباضات ایى زض ها  ،غیى ،فیى ،ذا  ،حا  هايًس ،ـىيس هی ازا حلك اظ که اییه واج وجىز

 س.کف جمىیط به ضا جمقی ذفىيث بحىايس بهحط جا کًس هی هجؽن هراعب شهى زضضا  باض
 ،کناف ،غنیى ،ذنا  هايًنس ،حلمنی حنطوف وجىز با ،القماض ،یکمط ،یرفى ،یَلؼ ، ذفًا ،حىظه ،طفمیا  های هواژ 

 بهحنطیى بنه حنطوف ایى اظ اؼحفازه با اهام که ؼاظيس هیآـکاض  ضا بیاو زض گیطی ؼرث و ذفىيث يىفی فیى
 اؼث. يمىزه جقطی  ضا ـسه ایجاز ذفىيثگىيه 
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 . فزاس پنجن5-4

!! ایَ فَ » ایْ بَ  َفَجباا َى  ًَ َه یْؽَحمِ یَ  ه  َطا َهنا َلَفنسا  نن َوَفاِجنهِ  َبْقنَس  آخ ر ل    َفَمَسَها ِإشْ  اِجهِ یَ َح  یفِ  ال  ـنگفحا »...  «َهایْ َضنْطفَ  َجَفنغا
ذىاؼنث فنصضؾ ضا بپصیطينس، چگىينه زض هًگنام هنطت، ذالفنث ضا بنه فمنس  ابابکط!! که زض ظهاو ذىز اظ هطزم هی

 «هًس گطزیسيس. زیگطی زضآوضز؟ هط زو اظ ـحط ذالفث ؼرث زوـیسيس و اظ حالل آو بهطه
طا لفس   کًسگی بط زاللث زاضز یجفف لفث که "ـیى" واج ،جفغ   ؼنط پفنث که فباضت زو ایى زض و کًس هی پطا

 با هراعب جايمایس  جطؼین ضا ـحط پؽحاو اظ ـیط زوـیسو ۀلحً ظیبا لىضجیه ب جا  حطف عطفی اظ واؼث  آهسه هن
 ـىز. آـًا لؽمث ایى اضکاو ۀهم

 زو اظ ـنیط زوـنیسو بنه ضا آيناو همکاضی ۀـیى  ،ـس ياضضایحی هىجب که اهطی زض افطاز بطذی همطاهی بطای
 هنسض ینا لنسضت اظ بنطزو بهنطه زض افنطاز اینى بیى زضويی ضلابث اظ ذبط اححماالا  که ،اؼث يمىزه جفبیه ـحط پؽحاو

 زهس. هی ذالفث

 . فزاس ششن5-5

ه  » وا  ْقَلن  یَ لَ  َوِإيا
َ
ْغِب  َهَحلُّ  ِهًَها یَهَحل   أ َحا ِهَى  الم  َحِسض  یَ  ،الطا ًْ   ً  هنى گناهیاپ هکن زايؽنث هنی والقناا  او» «ل  یْ الؽا  یَف

 «ضیعز. اظ هى فطو هی ها لیؼ ،ایآؼ بهاؼث  هحىض اوچىي ،يؽبث به آو
 اظ حنطف ىینا» ـنسه؛ طاضکنج «ضحنا ،یًحنسض ،هحل ،هحلی» ایه واژه زض «حا » حطف ،ذغبه اظ لؽمث ىیا زض
 یزاضا هکن ضوز بنه ـنماض هنی یحطوف ۀجمل اظ ی،فطب ظباو لطائث فلن زض و باـس هی بطذىضزاض همػ ییآوا لفث
 و یگطفحگن ،حنطف جلفنؼ هًگنام یقًنی اؼنث؛ لنسا یگطفحگن و ذفنىيث یهقًا به «بحه» وباـس  هی هبح لفث
 وؼنظ اظ آوو ازای  جلفنؼ هحل و ـىز هی گفحه "بحا " عیي يفػ یجًگ یماضیب به و سیآ هی سیپس حلك زض یففطزگ

، 0460 ،زاينی) ـىز هی همطاه یگطفحگ با آو اظ حالل یلسا و ـسه ففطزه حلك ۀىاض یز هک یا هگىي به ،اؼث حلك
 بیناو بنا و اؼث حلمی که " " واج گیطی کاض به با فلی اهام که گفث جىاو هی زیگط ۀظاوی اظ البحه (80 :6777
 ۀازاهن بنطای ضا فضنا ذىاهنس هنی ،گنطزز جىلینس هی ذاضجی  ـی اثط بط گلى ضاه ـسو بؽحه ـبیه ضا لسایی آو هکطض
جاا  َحْلِك الْ  یَوفِ  ی،َلصا  ِى یْ اْلقَ  یَوف ت  َفَمَبْط » :ؼاظز آهازه ذغبه  زاـنحن گلى زض اؼحرىاو که حالی زض کطزم لبط» ،«ـَ

 ـنرك کنهآوضز  پسینس هنی هراعنب شهى زضضا  جمىیطایى  ذغبه اظ فطاظ ایى زض   حطف جکطاض «چفن. زض ذاض و
 يساضز. ضا ظزو حطف جىاو غن ـست اظ و زاضز گلى زض اؼحرىاو گىیًسه

 )واژه( کلوه یک در رفته کار به آوای .6

 . فزاس هفتن6-1

َها»
َ
َمَه  َلَمْس  هِ َواللا  أ الو   اَجَمما ه   ،ف  وا  ْقَلن  یَ لَ  َوِإيا

َ
ًْ  یَهَحل   أ ْغِب  َهَحلُّ  َهاِه َحا ِهَى  الم  َحنِسض  یَ  ،الطا ن ًْ  ً ن یَف  یْطَلنیَ  َوال ل  یْ الؽا

وَيَها َفَؽَسْلث   ،ط  یْ الغا  یا ِإلَ  َها ث  یْ َوَعَى  ،َثْىباا  ز  ًْ ْضَجئِ  َوَعِفْمث   .َکْفحاا  َف
َ
ْو  َى یْ بَ  یأ

َ
ىَل  أ ل 

َ
ا َ  س  یَ بِ  أ ْو  ،َجصا

َ
ْلِبَط  أ

َ
 ة  َینَعْر  یَفَلن أ
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َِ  َهایفِ  ب  یِف یَ َو  ،ط  یالَکبِ  َهایفِ  ْهَطم  یَ  ،ا َ یَ َفمْ  ْؤِهى   َهایفِ  ْکَس   یَ َو  ،ط  یالما ه   یْلمَ یَ  یَححا  ه  با گاه» «َض  ؼنىگًس ذنسا بنه .سیباـن آ
 اؼنث هحىض چىياو آو به يؽبث هى گاهیپا که زايؽث هی کیي و کطز جى بط ای جاهه چىو ضا ذالفث « فالو » که
 ذالفنث و ذنىز اوینه پنػ .ؽنثیي هنى ـینضف للنه به پطواظ اضایی ضا پطيسه و عزیض  هی فطو هى اظ لهایؼ .ابیآؼ به

 بحاظم ـکؽحه زؼث با که ـسم فهیايس زض .بطجافحن ضخ و گفحن ؼى گطیز به و سمیپىـ چفن آو اظ و رحنیآو  ای پطزه
 و ضؼًس طییپ به ذطزؼاالو و ـىيس ؼالرىضزه آو زض بعضگؽاالو که ییفضا ،وضظم ییبایـک ؽلمايی فضای آو بط ای

 .«سیآ لیيا پطوضزگاضؾ لمای به جا کفس ضيج چًاو هن ،هؤهى
 اهن لباغ زیگط اظ لبل که گىیًس ضا یپىـف لمیك و اؼث لمیك پىـیسو هقًای به لَث زض :ص  م  ق  ت   .6-1-1

 ظینط جىاينس هنی ینا ،پىـايسه بسو بط که اؼث چیعی آو لمیك یا پیطاهى ظیط اؼث. چؽبیسه بسو به و ـسه پىـیسه
 (077: 0406 ،الفهايی ضاغب) .اؼث پًبه یا پفن اظ آو جًػ که ـسه گفحه و ـىز پىـیسه لباغ

بػ" :زاضز هحطازف یاهقً زو واژه ایى نبػ" اؼنث.  یـن پىـايسو الل زض "ل  گنط "ل   بنه ،باـنس اول ضنن بنه ا
 ـنرك کنه اؼنث یلباؼن و کًًنس بنطجى اه لباغ ضوی که اؼث یلباؼ اول کؽط به ثاض""زِ  و پىـیسو لباغ هقًای

 (56: 0376 ،و هحمسی زـحی) .کفس هی ذىز ضوی بط ضا آو زضذىاب
 جنا گطفحه کاض ذىز هًؾىضبه ایى  ضا "لمیك" ۀواژ  بطزه کاض به ذىز کالم زض که هقًایی ؽطافث با فلی اهام
 جىايس هی لباغ اولیى فًىاو به لمیك زیگطايساظی  چفن اظ ،کًس بیاو ضا ذالفث به زضاظی زؼث زض عمـ و حطق

  اؼث. بىزه ذالفثو  جايفیًیهؽئلۀ  پیاهبط ضحلث اظيرؽحیى السام پػ  که باـس يفايگط ایى يکحه
 ـطوض اظ جًفط زض ضا يفػ ،لىجی ذالیث ایى با حطف ایى اؼث. ـسیس یايفجاض ،لاف همرىاو آوایی ویژگی

گناهی و یبینساض ينىفی ،ذنىز یلنى آوای با لاف کًس. هی آهازه ،اؼث آوض ظیاو هؽحی ایى زض که چه آو هط و  ضا آ
جهنث،  همنیى بنه ،افحس هی هؤثط هراعب هىـیاضی و ظزو جلًگط زض ذىز ايفجاضی حالث با آوا ایى .آوضز پسیس هی

 ،لیاهنث ،لاضفنه) اؼنث ـنسه گطفحه کاض به ها آو زض "لاف" حطف ،سًباـ هی لیاهث آوضزیا که لطآو ایه ؼىضه جمام
 ، آوکًنس هنی جىلی  ضا ايؽاو ظيسگی آذط لحؾات "لاف" واج لیاهث ۀؼىض  37-66 آیات زض یا حاله( ،لمط ،والقه

 (50-38: 0390 ،ـاهطوزی و ؼیسی) يساضز. گفحى ؼرى لسضتاو  وضؼس  هی گلى به جاو هًگام
 جنای ـنًىيسه شهنى زض ذنىبی بنه ضا هنصکىض هقًنای ،کًنس هنی همطاهنی ضا آو هفسز هین که لاز حطف آوای

 فححنه ؼطهن پفث حطکات ضمى زض ـىز. هی گطفحه کاض به ذغیط و ههن هؽایل زضجط  بیؿ همرىاو ایى و زهس هی
 هقًای با ایى و کًس هی جسافی ضا جلى ؼمث به ؼطیـ حطکث يىفی ،هسی ال  همىت و کلمه ایى حطوف ضوی بط

کی و ؼطفثایى واژه؛ یقًی  اهط  کهؼاظز  هی جمىیث هنضا  اححمال ایى و باـس. هی هماهًگ ،ؼطیـ ايحمال و چاال
 .ه اؼثپصیطفح ايجامو ـحاب غیط فازی  ؼطفث با ذالفث

کی يینع زاضز وجنىز واژه ایى زض که پایايی ۀجکی و جفسیس يیع و ـسه جکطاض زوباض جمله زض َهَحلُّ  و یَهَحل   واژگاو  اظ حنا
کیس  زاضز. ذالفث هؽأله زض فلی حضطت جایگاه بىزو ححمی اظ حکایث هن برؿ ایى زض و اؼث لغقیث و جأ
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 ـنسه ضواینث «عنا » و «لناف» ضنن بنههن  گاهی و «عا » ؼکىو و «لاف» کؽط و فح  ،ضن به: . قطب6-1-2
 بنه کنه ـسه گطفحه «الفلک لغب» فباضت اظ الل زض و ،اؼث «اؼاغ و هحىض» هقًای به لَث زض واژه ایى اؼث.
 چطذنس هی آو زوض به آؼیاب ؼًگ کهضا هن  ای اؼحىايه و هیله گطزز. هی آو زوض به فلک که اؼث ای ؼحاضه هقًای
 (0/608: 0375 ،بحطايی هیمن ابى) .اؼث ؼًگ آو گطزؾ اؼاغ و هحىض که جهث آو اظ ،ياهًس هی لغب

ک و ـسیس ايفجاضی همرىاو ؼه اظ واژه ایى  همسم) زاضز زاللث اضغطاب و حطکث بط که یافحه جفکیل زاض وا
 يینع و اؼنث هماهًنگ آؼنیاب ۀهیلن حطکنث و چنطذؿ و حطکث با هؽأله ایى و (067: 0395 ،پىض للی و هحمی

ک با همطاه لاف همرىاو جطکیب  لاف) .ضؼايس هی ضا يمغه یک زض حطکث و چطذؿ هقًای عا  ؼکىو و ضمه ۀوا
  ْط  حطکث(+) ق   :اؼث( حطکث بی عا  و زاضز حطکث
ح  . 6-1-3 ی و ايفجاضی «ضا » همرىاو آوای :ا )به معنای آسیاب(الر   حازثنه جمنىیط و ججؽن به که اؼث لطـظ

که کًس؛ هی کمک هکطض ای  ایهن کًاضه ،آو ذىايسو حالث زض و اؼث پسیسه جکطاض آو گىیای لىجی ذالیث چطا
 ذنىبی به ضا ؼطیـ و زضپی پی حطکث ،ذاق لسایی جىلیس با و کًس هی بطذىضز ؼطیـ و هحىالی عىض به لمه به ظباو

 همنطاه لنطظؾ و ـنست و لنسضت بنا آیس هی هفسز همرىاو ایى که هًگاهی و (05 :6777 ،بیاجی) يمایس هی هجؽن
ک زض واژه ایى ايحهای و اؼث  آو کاض و آؼیاب ؼًگ هقًای با آهًگ يؾن ایى حالل که زاضز وجىز هسی ال  ۀوا

 زاضز. هماهًگی ،ؼثا لسا ،لطظؾ ،حطکث با همطاه که
َها» جمله زو آهًگ يؾن

َ
َمَها َلَمْس  هِ َواللا  أ اَلو   َجَمما ه  » و «ف  وا  ْقَلن  یَ لَ  َوِإيا

َ
َها یَهَحل   أ ًْ ْغِب  َهَحلُّ  ِه َحنی ِهَى  اْلم   بنط «الطا

اـاضه  لسضت و ذالفث ؼطیـ گطفحى بطفهسه جمله يرؽحیى زض که زاضز زاللث ؼطیـ چطذؿ و حطکث و ؼطفث
گط کهبیايگط ایى يکحه اؼث  جملهزوهیى  زض و ،ـس پىـیسه لباغ همل ؼطفث با و ضاححی به کهکًس  هی  ذالفث ا

 جًهنا ظینطا آهنس؛ هنی زض چطذؿ به ؼطفث به جاهقه و حکىهث اهىض ،گطفث هی لطاض اهام زؼثزض  لسضت و
 .يمایًس ازاضه اـحباهی هیچبی  و ذىبی به ضا جاهقه جىايؽحًس هی ایفاو
ِدری   .6-1-4  یاهقًن چًنس زاضایو  اؼث پاییى به بلًسی اظ ـسو ؼطاظیط هقًای به حسض ۀضیف اظ آو همسض: ْنح 

 (0/658: 0377بًایی، )لطـی  .ظا َح  ،َظ بَ هَ  ،َل َع يَ  :باـس هی هحطازف
 هفهنىم بنه جىجنه بنا فبناضت ایى ،(=8>اؼث )هماو،  بلًسی اظ چیعی افحازو پاییىهمسض آو به هقًای  :ط  ح  

 ـىز. هی ـاهل ضا چیعی هط افحازو آو لاهىؼی
ىط  :ط  ب  ه   ب   بنه ايؽناو هىضز زض هطگاه فقل ایى کاضبطز هىاضز اظ اؼث، اجباض به افحازو پاییى هقًای بهاظ ضیفۀ ه 

 بنط یجًبیهن کنه سيـنى  هنی اؼحقمال یجای زض آو هفحمات و هبىط والـ زض اؼث؛ او ـمطزو ؼبک اظ ،زضو  هی کاض
 يینع و ؼًگ افحازو و هبىط همل ،اؼث لهطی آهسو یىیپا و ايحساض هقًی به هبىط .باـس هیاو زض ذىاضی و كيم

 (6/0785. )هماو، باـس ـمطزو ؼبک و اؼحرفاف ؼبیل بط ضوز کاض به ايؽاو زض چىو گىیًس
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 و لنطآو فطؼنحازو فنطو هايًنس ،باـًس واال همام زاضای که ـىز هی اؼحفازه یاـیای هىضز زض اظ ضیفه يعول، :ل  ز  ن  
 ،هنا يقمنث هىضز زض جط بیؿ واژه ایى ـسه گفحه لصا ؛اؼث بلًسی اظ افحازو پاییى هقًای زض واژه ایى .باضاو و هالئکه
 (4>:;)هماو،  ضوز. هی کاض به بًسگاو بط ذساويس فصاب یا برفؿ

 و آهنسوفنطوز هقًنایبنه  ""َحنظا  ۀواژ  کنه گفنث جىاو هیپصیطفث  ايجام واژگاو هیاو که اییه  ههمایؽ به جىجه با
 و َظ بَ َهن گینطز. یبطه زض ضا یفطوافحازي يىؿ هط ،آو ییهقًا ۀهفرم به جىجه با و اؼث بلًسی اظ چیعی افحازو پاییى

 بنطای جمنالت ؼنیاق زض هنن آو هفنحمات و َينَعَل  ۀواژ  و زاضز همطاه به اجباض و لهط با ضا یهقًای يیع آو هفحمات
 "یًحنسض" ۀواژ  جنایگعیى جىايس یيم واژه ایى فطاواو هؽحًس. بؽیاض اهمیث زاضای که زاضز یهقًای کاضبطز یایه هؤلفه

 فبناضت ایى زض گفث جىاو هی بًابطایى يساضز. یلفؾ جًاؼب یهمًفیً هحىض زض واژگاو با ظیطا ـىز؛ جمله بافث زض
 جًاؼنب يؾنط اظ هنن و ضفحنه کناض بنه ذىز هًاؼب جای زض جمله زض یآوای جًاؼب يؾط اظ هن حسض"" ۀواژ  ،ذغبه اظ

 با لفؼ یهماهًگ یا ائحالف زیگط فباضت به ،اؼث گطفحه لطاض یهمًفیً هحىض زض هىجىز واژگاو با هغابك یؼیمای
 همنیى ،زاضينس یهمرنىاي ؼیل ۀواژ  با یهقًای يؾط اظ که واژگايیچىو اظ هیاو  ظيس؛ یه زاهى جًاؼب ایى بط يیع لفؼ
 ۀواژ  یهقًنای ۀهحنسوز زضن  پناییى به باال اظ چیعیآو ن ؼطاظیط ـسو  یهقًایاظ آو جهث هفرمۀ  اؼث؛ حسض ۀواژ 

 زاضيس هن با یهمًفیً هحىض زض واژگاو کهپیىيسهایی ضا  ،واژه ایى ايحراب با جىايؽحه فلی ماها وگًجس  هی ؼیل
 .بپطزاظز ذىز هممىز بیاو به ،اؼحقاضه لىای زض بحىايس و کًس هؽححکن

 بنه ؼنطیـ و گطفحنه لنطاض " " ضوی بنط کنه فححه اظ حطکث جَییط ویژه به کلمه ایى زض حطکات ؼطیـ جَییطات
ن» .زاضز پناییى و بناال اظ چینعی ؼنطیـ ضینعؾ و حطکث اظ حکایث ،اؼث ـسه جبسیل کؽطه  ً  همرنىاو آوای «یَف

 و اؼنث. ـنسه کؽطه به جبسیل "يىو" همرىاو زض ؼطیـ حطکحی با ؼپػ آهسه فححه همىت با ؼؽحی به که "فیى"
 .ی زاضزهماهًگ آهسو ن فطوزن  آو ذىز هقًای با

 اینى ،اؼنث زاـنحى جطیناو و ؼنیالو هقًنای بنه و «َیِؽنیل   ،َؼاَل » فقل همازض اظ یکی الل زض :ل  یس   .6-1-5
: 0380 ،هجلؽنی) اؼنث فالنله بقنس و اضجفناؿ آو هضنمىو و هقًنا الغینط" النی   یطلی آو" اظ بقس ۀجمل و فباضت

کی آواهای جع  "ؼیى" همرىاو آوای (.0/63  همنطاه بنه ضا جطیناو و لنطظؾ و لنسا که اؼث لفیطی و اححکا
 .باـس هی اضجباط زض واژه ایى هقًای با و زاضز

 و یابنس هنی ايحمنال ؼنطفث بنه کهاؼث  فطوز و فطاظ يفايگط جمله ایى زض يهفحه هقًای و آهًگ يؾن والـ زض
َحِسض  ی» واژگاو ًْ» ،«  ً  اینى کناضگیطی بنه ،جهحنی اظ و زاضينس زاللث فطوز به اوج اظ حطکث بط همگی «ل  یالؽا » ،«یَف
 و باـنس هنی هماهًنگ ؼنیل ـنست و ؼطفث با که کًس هی الما شهى زض ضا ـحاب و ؼطفث يىفی هن کًاض حطوف

 بنه کنه آو هفهىم با ،جمله ایى هىجىز آهًگ يؾن بًابطایى زاضز. ضا آو يفط ؼطفث و اهام فلن ظیازی اظ يفاو
 اؼث. هحًاؼب ،زاضزاـاضه  فلی اهام به يؽبث زايؿ و فلن زض افطاز پاییى جایگاه
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ىی  . 6-1-6  اظ آینه اینى هايًنس( 0/463: 0377بًنایی، )لطـنی  .اؼنث ضفحى باالاظ ضیفۀ ضلی و به هقًای  :ْرق 
ْو » :لطآو

َ
ْى  ث  یْ بَ  َک لَ  ىَو ک  یَ  أ ف   ه  ْذط  ْو  ظ 

َ
َما ِ  یفِ  َجْطَلی أ ْؤِهَى  َوَلْى  الؽا لِ  يُّ نِلط  نی َک ی  َل  َححا نع  ًَ نایْ َفلَ  ج  ناکِ  ًَ ه   َحابا  ُ ْمنَط نْل  يا  ل 

ْبَحاَو  ب   ؼ  ا الا إِ  ث  ًْ ک   َهْل  یَض ىالا  َبَفطا ؼ   آؼماو به ای باـس؛ عال اظ يگاض و يمؿ پط ای ذايه جى بطای ای»(، =1)اؼطا / «ضا
گط ححی ضوی؛ باال  :بگى» ن!یبرىاي ضا آو که آوضی فطوز ها بط ای ياهه که آو هگط نیآوض  يمی ماویا ،ضوی آؼماو به ا

 «هؽحن؟! ذسا فطؼحازه ايؽايی جع هى هگط هقًی(! بی ؼرًاو ىیا اظ) پطوضزگاضم اؼث هًعه
 (.ـَ فَ ضَ  ،َس قَ َل ) اؼث و هحطازف اهقً هن کلمه زو زاضای یلَ طْ یَ  ۀواژ 
 باـنس هنی ؼنرث کناض هنط اظ اؼنحقاضه کنه اؼنث گطزينه اظضفنحى  باال هقًای بهاظ ضیفۀ لقىز  واژه ایى :د  ع  ص  

نْ » ه  ًَ ْفِح ًَ هِ  طِ کْ شِ  َفْى  ْقِطْن ی   َوَهى هِ یفِ  ِل ب  ا ه  کْ ْؽل  یَ  َض ا َفَصابا  طکنش اظ هکن هنط و ن.ییاظهنایب ضا هنا آو جنا» (،4;)جى/« َلَقسا
 گفحنه "لقس" باب زضبًایی  یلطـ که اؼث یحال زض ایى .«زضايساظز زـىاض فصابی به ضا او ًسک افطان پطوضزگاضؾ

 ی:گنىی یهن ،کًنی یهن ـنطوؿ ضا ؼنفط کهگاه  آو و اؼث همىاض ظهیى زض ضفحى إلقاز و یباال  به ضفحى ،لقىز اؼث
 ؼنغ  اظ ـسو زوض هقًای به لقس ۀضیف اظ إلقاز» :گىیس یه یالفهاي ضاغب( 6/637هماو، ) .ةهک هى إلقازيا

ىز اظ آو الل و پاییى به ضو یا باـس باال به ضفحى ـسو زوض ایى ذىاه ،اؼث ظهیى ق   ایهن هکاو بنه ضفحى هقًای به ل 
 (484 :0406ضاغب الفهايی، ) «.گیطز هی زضبط ضا یـسي زوض يىؿ هطیازـسه  واژه بًابطایى ،اؼث هطجفـ
ـَ  َو » (0/458: 0377لطـنی بًنایی، ) .اؼنث بنطزو بناالاظ ضیفۀ َضْفـ به هقًای  :ع  ف  ر   َبَى  َضَفن

َ
 «اْلَقنْطِؾ  یَلنفَ  هِ ْینأ

ـَ  َو »  و.« يفايس جرث بط ضا ذىز هازض و پسض و» ،(::;/یىؼ )  زضجنات يؾنط اظ ضا بقضنی و» ،«َزَضَجنات نْ َبْقَضه   َضَف
 همناو کنهکًنس  جبنازض هی هقًنىی بنطزو بناالبنه  یزوهن و ؽناهطی بطزو باالبه  اول ۀآی گفث جىاو هی «زاز. بطجطی

 .اؼث فؾمث و فضیلث
 هقًنای ۀزاینط  هنن و يمایس ایجاز کالم زض هىظوو ؼجـ هن جا اؼث ضفحه کاض به فباضت ایى بطای یطلی ۀواژ  پػ

 اظ ،وآواینی واج يؾنط اظ فقنل اینى .کًنس المنا هراعب به ضا هًؾىض الل بحىايس جا پسیس آوضز فباضت ایى بطای کاهلی
ک و "ضا " و "لاف" همرىاو  و جهنؿ ؼنبب لناف هالبنل ضا  ؼنکىوو  یافحه جفکیل کلمه ايحهای زض ال  بلًس ۀوا
 حطکنث و لنطظؾ و ـنست بنا کلمنه ،ضا  و لناف آواینی ویژگی به جىجه با اؼث. گطزیسه واژه ایى جط بیؿ کفیسگی

ک يیع و .باـس هی همطاه  بنط هن "ال" حطف آوای و فؾمث و گؽحطايسو و بلًسی بط کلمه ايحهای زض هسی ال  ۀوا
 زاضز. اـاضه بلًسی و کفیسگی

ک و زاضز زاللث لسضتو  حطکث ،بلًسی بط عا  همرىاو آوای :ر  یْ ط   .6-1-7  ؼنمث بنه حطکنث هنن ضمه ۀوا
 هجمىؿ .یابس هی اضجباط باال( جهث) آؼماو و لسضت ،گطزؾ ،ؼطفث ،پطواظ با پطيسه هفهىم و کًس. هی بیاو ضا جلى
" ۀواژ زو  یقًنی ؛بقنس بنه "یطلنی" ۀواژ  اظ اهنا اؼنث هماهًگ بلًسی هفهىم با الغیط ،الی   ،یطلی واژگاو ایى  و "النی 

 ۀللن به ذىاهًس هی که هؽحًس ای پطيسه همايًس هطزم که کًس هی بیاو زضوالـ کًس. هی ؼمىط پاییى ؼمث به "الغیط"
 کًًس. هی ؼمىط فلی اهام واالی همام بطابط زض اها ،گیطی( اوج) بطؼًس فلن و زايؿ
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َحِسض  یَ » ۀجمل آهًگ يؾن ًْ   ً  فلنی اهنام بنه يؽنبث زاينؿ و فلنن يؾط اظ افطاز پاییى هًعلث بط «ل  یْ الؽا  یَف
کیس هؽأله ایى بط هن «ط  یْ الغا  یا ِإلَ  ْطَلییَ  َواَل » ۀجمل و زاضز زاللث  .وضظز هی جأ
 : 0377 ،بًنایی لطـنی) پطزه. یا پاضچه ايساذحى همل ،اؼث ايساذث هقًای به "ؼسل" ۀهاز اظ :ت  لْ د  س   .6-1-8

 و ذالفث کطزو ضها باضۀزض  و مفمیهـ ذغبۀ زض اول باض اؼث. ـسه جکطاض البالغه يهج زض زوباض واژه ایى (0/564
« اينساظز. هنی ذنىز چفنن ایه حسلنه بنط ضا ذنىز ایهن پلک ذفاؾ ضوظ زض» :فطهایس هی که ذفاؾ هىضز زض زوم باض

 (4;>)ذغبۀ 
 جىلینس پناییى ایه زينساو پفث با ظباو بطذىضز اظ "ؼیى" حطف ـىز هی ازا اه لب ذىضزو هن بط با فا  ایه واج

 بنا ظبناو بطذنىضز بنا زال حطف .گىیًس هین  ـمفیط جیعی هقًی بهن  "اؼلی" ضا حطوف ایى الغال زض  وگطزز  هی
 گیطز. ـکل هی باال فک جلىی ایه زيساو پهلىی با ظباو ۀکًاض  بطذىضز اظ الم حطفو  ـىز هی ازا ثًایی ایه زيساو

 هحىجنه زلنث کمنی بنا .آینس بنه وجنىز هی ثًاینا( ایه زيساو پفث) باال کام و ظباو ؼط بطذىضز اظ "جا " حطف جفؼ
 اییه واج اظ که واژه ایىبا کاضبطز  بىز ذىز ـرمیث هقطفی هىضز زض که اول ۀهمسه اظ بقس اهام که ـس ذىاهین

 زضبه کاض ضفحنه  کىجاه ایه همىتبهطه بطزو اظ  چًیى هن و هؽحًس زهاو جلىی ها آو ذطوج هحل کهجفکیل یافحه 
 ضحلنث اظ پنػ اوضناؿ هنىضز زض جاهنل اظ بقنس هنى کنهايحمنال زهنس  هراعنب بنه ضاپینام  اینى ذىاهس هی ،واژه ایى

 اجفالنات ؼنطفث واژه اینى ـنًیسو بنا هراعب يمىزم ضها ضا ذالفث ۀجاه جقلمی و فالله هیچ بسوو پیاهبط
 جىضنی  ذفناؾحضنطت زضبناضۀ  کنه 4;> ۀذغبن بنا ذغبنه لؽنمث ایى جغبیك با کطز. ذىاهس زضک هن ضا ؼمیفه

 ـىز. هی بطزاـث کلمه ایى اظ هن پىـیسو چفن هقًای ،زهس هی

 . فزاس هشتن6-2

ایْ بَ  !!َفَجباا  ایَ فَ  َجاِبطِ » َى  ًَ َه یْؽَحمِ یَ  ه  َطا َها َلَفسا  ن َوَفاِجهِ  َبْقَس  ل آخ ر  َفَمَسَها ِإشْ  اِجهِ یَ َح  یفِ  ال   یِفن َطَهایا َفَم  ن !َهایْ َضْطفَ  َجَفغا
ا َ  َحْىَظة   ًَ ؼ  یَ  ،َذْف ل  َها َْ ى  یَ َو  ،َکْلم  َها ْرف  ط  یَ َو  ،َهؽُّ ْفَحَصاض   َهایفِ  الِقَماض   ْکم  َها َوااْلِ ًْ َها ،ِه ِکِب  َفَماِحب  نْقَبةِ  َکَطا َك  ِإْو  ،الما ًَ ن ـْ  أَ

ْؼَلَػ  َوِإْو  ،َذَطمَ  َلَها
َ
نَ  َلَها أ  کنه ذىاؼث هی همىاضه بىز گطفحه زؼث به کاض ظهام که ضوظها آو زض .ـگفحا ای»؛ «َجَمحا

 زو چؽناو که سیبًگط  .بؽث گطییز به ذىز اظ بقس ضا فطوغ آو فمس ،فمط بیؼطاـ زض ولی زاضيس هقافؿ هطزم
ک و ذفى ای فطله به ضا ذالفث پػ .سيسیزوـ ضا طؾیـ و کطزيس نیجمؽ ذىز اویه ،زو آو ،ضا پؽحايؿ نحًا  زـض

حی که ای فطله ،افکًس  ؼنط به و سویلَع  .افکًس هی ضيج به ضا ضويسه اؾ ياهمىاضی و کطز هی هجطو  ضا پای اؾ زـض
 هطگناه کنه ؼنطکؿ اـنحطی بنط ؼنىاض بنىز هنطزی چىيناو ،همنام آو لاحب .ـس فطاواو ذىاؼحى پىظؾ و زضآهسو
گط و ـس هی هجطو  اؾ ًییب ،سیکف هی ضا ههاضؾ  .«کطز هی ؼؽث ضا ههاضؾ ا

( 8==/;: 44=;)لطـنی بًنایی،  ـنسو جنا زوو  افحىکـن ،طزوکن لغـ هقًای بهاظ ضیفۀ َذْطم  "م  ر  "خ  . 6-2-1
 اؼث. ضفحه کاض به ذفىيث زازو يفاو بطای ذغبه ایى زض و ـسه جکطاض البالغه يهج زض هطجبه چهاض
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 بنه آو ؼنایؿ کنه اؼنث ضذنىت ینا ؼایفنی الىات جع  که "ذا " ،ـسه جفکیل همرىاو واج ؼه اظ واژه ایى
 بنط و اؼنث جکطینط لفث زاضای که یفطبظباو  زض حطف جًها "ضا " واج ؛یابس يمىز هی جط بیؿ ،هرطج جًگی فلث

 جنأيی  یا غًه لفث یازاض  کهباـس  هی "هین" حطف واج ؼىهیى .ـىز هی ازا هکطض و کىجاه ولی کاهل گطفحگی اثط
 آیس. هی پسیس هىا ذطوج بطای بیًی هؽیط بىزو آظاز و زهاو کاهل گطفحگی اظو  اؼث

 ياـنی و آهًگی ضا که لسان  هغً و جکطاض و ؼایؿلفات  زاضای ن به جطجیب واج ؼه ایى گطفحى لطاض هن کًاض
 زض جفنطیظ و افنطاط هنىضز زض فلنی اهنام و کًنس هنی ایجناز هراعنب گىؾ و شهى زض اؼث   ـی ـسو پاضه اظ

َها» :فطهایس هی ذفىيث ِکِب  َفَماِحب  ْقَبةِ  َکَطا َك  ِإْو  ،الما ًَ ـْ ْؼَلَػ  َوِإْو  ،َذَطمَ  َلَها أَ
َ
ننَ  َلَها أ  او ىیهمًفن و كینضف» ،«َجَمحا

گط هک بىز ؼىاضی ـحط هايًس گط و افثکـ هی ضا اؾ ًییب سیفک هی ضا  ظهاهؿ ا  ـنحط طزکن هنی «ـنل» ضهنا ضا ظهام ا
 پاضه بطای ضا واژه ایى ،حس اظ بیؿ ذفىيث زازو يفاو بطایحضطت  فطاظ ایى زض .«ايساذث هی ثکهال  به ضا ذىز
 بیاو ۀـیى  ایى .عًیى ايساظ گطزز هراعب گىؾ زض هن لساایى  يىفی به جا اؼث گطفحه کاض به ـحط بیًی ۀپطز ـسو

 کًس. زضیافث ضا کالم یاهقًذىز  حؽیافضای  جمام باـًىيسه  ـىز هی بافث

 نهن. فزاس 6-3

« ًِ اغ   َی َفم  ًا َماغ   ِبَرْبظ   ن هِ اللا  َلَقْمط   ن ال ـِ و   ،َو ىِل  یَفلَ  َفَمَبْطت   َواْفِحَطان   َوَجَلىُّ ةِ  ع  سا ةِ  ،اْلم  سا ـِ ةِ  َو ًَ  اِإشَ  یَححا  ،اِلمْح
ي   َظَفنَ  َجَماَفة   یفِ  َجَقَلَها ِلهِ یِلَؽبِ  یَهَض 

َ
نْ  یأ ه  َحس 

َ
ىَض  هِ َللا  ایَ فَ  ،أ ـَ  یفِ  ب  یْ الطا  اْفَحَطَن  یَهحَ  !یَوِللفُّ ِل  َه وا

َ
نْ  اْْل ه  ًْ ن ،ِهن  یَححا

ْلَطو   ِلْطت  
 
َؾاِئطِ  َهِصهِ  یِإلَ  أ ًا  هنن .ؼطکفنی هنن و بىزينس ذغنا گطفحاض هن ،هطزم ضوظها آو زض کهبه ذسا ؼىگًس »، «ال

 جنا سمینوضظ  هی ییبایـک ،هحًث گطزاب زض زضاظ ظهاو ىیا بط هى و .حك اظ افطان هن و بىزيس ثباجی بی زؼحرىؾ
 .پًساـنث هی لیلب آو اظ کیی هن هطا که زاز لطاض جمافحی اویه زض ضا ذالفث اهط و ـحافث گطیز جهاو به عیي او
 ضوا سینجطز ىیيرؽنح فنهیذل بنه يؽنبث هنى هطجبث و هًعلث زض چؽاو .نیجى  هی هسز جى اظ ـىضا ىیا زض ،ایذسا باض

 «ـماضيس. همغطاظم و همؽًگ هطزهی ىیچً با ًکیا که ،زاـحًس
 (365هماو، به هقًای اـحباه و ذغا کطزو، زچاض لَعؾ ـسو. ) :خبط .6-3-1

 واژه ایى زاضز. فلی اهام ياضاححی و ـست با ذاق هماهًگی واژه ایى زض با  و عا  ايفجاضی آواهای وجىز
 اینى جهحنی اظ و اؼث هرفیايه لىضت به ـی  زظزیسو هقًای به ؼطق ؼلب" و "ؼطق باـس هی هحطازف زو یازاض 

 جهنث آو اظ "يهبا" واژه ايحراب گفث جىاو هی پػ (543. )هماو، ـىز هی اؼحقمال هازی اهىض "ؼطق" بطای واژه
 جىاو یيم پػاؼث،  ـسه ايجامافالم  هطزم فمىمهیاو  زض آـکاض لىضت به و يبىزه و هازی هرفی اهط ذالفث که

 گنطزز و زض فطجنام هی بطلنطاض ذغبنه اظ برفی زض یآوای جًاؼببا ایى کاضبطز  يیع و بطز کاض بهبه جای آو  ضا ؼطق
  .اؼث هکطز ؼاظی هفهىمبا آواهای همؽى و هًؽجن  کلماتایى  ايحراب با ضا ذىز جحمل و لبط فلی اهام
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  گیزی نتیجه

 ،اؼنث هراعنب بنه کالم بهحط ايحمال بطای کلمات و جمالت اظ اؼحفازه زض ظیبا يؾن یازاض  ـمفمیه ذغبۀ. ;
ها بط پایۀ فلن هقًاـًاؼی و آوا و ـًاؼایی  آو آوای و حطوف اظ هًاؼب ۀاؼحفاز ،يمىزه ذاق ضا آو که چیعی هاا

گاهی اظ ايىاؿ همىت  آواینی کسام هط که حطوفی ،اؼث کالم هقًایو ايحمال  بیاو زض حاالت و لفات واژگاو و آ
 ؛اؼث هحکلن ؼرى هقًای اظ هراعببطای  ؼاظی جمىیط آو ۀثمط  که يمایًس هی جىلیس ذىز اظذاق 
 ،فححنه ،ؼنکىو ،همنعه)و همىجات  حطکات اظ بهطه بطزو ،ذغبه ایى زض حطوف آوای آهًگ يؾن هىاضز اظ. >
 ؛اؼث جفکط و ياضاححی ،جقجب کفیسو جمىیط به بطای ضمه( و کؽطه
 آهنازه کنالم فضنای حنطوف جکطاض لًقث گیطی کاض به بااؼث  ياضححی ـستهسف بیاو  که هًگاهی زض. =

 ؛اؼث يمىزه لبط و زاـحه اؼحرىاو گلى زض کهجًهایی و ـکیبایی ذىز ضا با ایى گفحاض  اهام جا ـىز هی
 ـنسه اؼنحفازه يینع يناضاححی ،ذفنن هايًس ی،ایه حالث بیاو بطای هحفاوت لفات با حطوف اظ ذغبه ایى زض. 4
 زايؽث. يؾط هىضز هفاهین ایجاز بطای ظیبا آهًگ يؾن یازاض  ضا ذغبه جىاو هی ضو ایى اظ ؛اؼث
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 و هآخذ هنابع

هحمنس ابىالفضنل ابنطاهین، بینطوت: ، جحمیك ةشرح وهج البالغق(، 48=;ابىحاهس ) فعالسیى ،ابى ابی الحسیس .;
 ة.زاضاحیا  الکحب القطبی

 ، جحمینك فلنی حؽنیى البنىاب،درآمدی  ردر م دج یدى دی(، 41=;) ابى الریط هحمس بى هحمنس، بى الجعضیا .>
 ابى الفضل فالهی و لفط ؼفیس ضو، لن: يفط حضىض. جطجمۀ

ی ل، جطجمۀ فلی الَط ينىایی یحینی ظازه، لطبنايقشرح وهج البالغه(، 0375)ى فلی بابحطايی، هیمن ابى هیمن  .=
 های اؼالهی آؼحاو لسغ ضضىی. بًیاز پژوهؿ :هحمسی همسم، هفهس

ايحفناضات فلمنی و جهنطاو: ضضنا بناعًی، هحمسجطجمنۀ زران و زران شىاسد،  (، ;8=;) هال، ضایثايسضؼىو  .4
 .فطهًگی

  .، جهطاو: يفط لغطهمقیمات زران شىاس،(، 48=;) بالطی، ههطی .5
يحفناضات آؼنحاو هفنهس: اغالهقلنی ظازه،  ۀ ذؽنطوجطجمنزران شىاس، و زران  (، 44=;) فالک اغ. ،جىلیا .6

 لسغ ضضىی.
، جحمیك غاين لسوضی الحمس، التحی ی ف، اإلیقان و التدى ی(، :::>ق، ;><;) ابىفمطو فمماو بى ؼقیسزايی،  .4

 الغبقة اْلولی، اضزو: زاض فماو.
 ، چاپ اول، لن: يفط هفهىض.وهج البالغه ۀیرجم(، 41=;زـحی، هحمس ) .8
جمحی  هحمس زـحی، ، المعدج المفهرس أللفاظ وهج البالغة(، 48=;زـحی، هحمس و هحمسکاؽن هحمسی ) .1

 .، هحمسکاؽن اهاهی، لن: يفط اهام فلیجطجمۀ هحمسضضا آـحیايی
، جحمینك لنفىو فنسياو زاووزی، مفردات فد، الفداظ القدرآن(، ق0406) هحمسحؽیى بى  ،ضاغب الفهايی .:;

 بیطوت: زاضالملن.الغبقة اْلولی، 
 .به يفط :هفهس ،، چاپ ؼىمیدى ی ممىم،(، =8=;) فاعمی، ؼیسجىازؼازات  .;;
ايحفناضات ، چاپ پنًجن، لنن: یح یل زران قرآن و روش شىاس، فهج آن(، ;1=;) ؼقیسی ضوـى، هحمس بالط .>;

 پژوهفگاه فطهًگ و ايسیفه اؼالهی.ؼاظهاو ايحفاضات پژوهفگاه حىظه و زايفگاه، جهطاو: 
زضآهسی بط ظیبا ـًاؼنی جکنطاض حنطوف زض يؾنن آهًنگ »، (>1=;) ؼیسی، ؼیس حؽیى، فطحًاظ ـاهطوزی .03

 .50-38، لك 73، ـماضۀ ، زوضۀ زوم، بهاضهای لطآيی پژوهؿ، «زضويی آیات لطآو
، جهنطاو: ايحفناضات پژوهفنگاه ریىلدىی  ودن ونداوه شىاسد، و یفقدیر قدرآن(، =1=;) می يیا، فلیطضائلا .04

 .فطهًگ و ايسیفه اؼالهی
کبط .05  .ةاالؼالهی: زاضالکحب ، جهطاو، چاپ ـفنقامىس قرآن(، ;4=;) لطـی بًایی، ؼیس فلی ا



 1399، زمستان 20چهارم، پیاپی  ۀشمارپنجم، سال 

 

 
  

55 

 

 .جهطاو: يفط لبله ،چاپ اولمفردات وهج البالغه  (، 44=;نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن، ) .06
مد ده ، «هىؼیمی الفاػ لطآو و اثنط هقًنا برفنی واژگناو» ،(0386)ذالمیاو  هفکیى فام، بحىل و ام البًیى .4;

 .65-5(، لك 7)پیاپی  0، ـماضۀ 4زوضۀ ، یحقیقات م ىم قرآن و حی ث
هححىای کنالم زض يهنج البالغنه )هغالقنۀ هنىضزی: –ضابغه آوایی » (،18=;) ذطهیاو ۀفاعم؛ ؼىزابه، طیهؾف .08

 .95-73 ك، پاییع، ل05، ـماضۀ 4زوضۀ ، فص ىامه مطالعات ادر، متىن اسالم،، «ذغبه لالقه(
 ة.اؼالهی :جطجمۀ هحمس بالط ؼافسی ذطاؼايی، جهطاو  الرشادا(، :8=;)هفیس، هحمس ابى هحمس،  .1;
، «باظجناب هًنطی لفنؼ وهقًنا زض ذغبنه هنای اـنبا  و لالنقه» (،0394پنىض ) للی ، اهیط، فاعمۀهحمی همسم .:>

 .4=;-;;; ، لك، ظهؽحاو4، ـماضۀ 0، زوضۀ فص ىامه مطالعات ادر، متىن اسالم،
 ، لن: يفط زاض المطآو الکطین.یرجمۀ قرآن(، =4=;) هکاضم ـیطاظی، يالط .;>
 ة.زاض الکحب االؼالهی :جهطاو  پیام امام امیرالمىمىیه(، 0395) ننننننننننننننننننننننننننننن، .>>

 


