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بزرسی آواشناسی خطبۀ شقشقیه و جایگاه آى
در ارتباط هعنایی حزوف و واژگاى
سیذ هحوذ هوسوی بفزویی
علی خالذی سزدشتی

چکیذه

اهام فلی

1
2

زض يهج البالغه با به کاض گیطی بهحطیى ـیىههای بالغث ،هايًس آضایههای بیايی (جفبیه ،اؼحقاضه

و کًایه) و برؿ يرؽث هىؼیمی زضويی کالم؛ یقًی لنًایـ لفؾنی و هقًنىی بنسیقی ،ظیبنایی ذالنی ضا زض بیناو

همالس ذىز پسیس آوضزه اؼث .ایى جؽحاض هطجبظ با برؿ زوم هىؼیمی زضويی کالم اؼث و به بحث هقًنا ـًاؼنی

آوا زض گؽحطۀ ـًاؼایی و بطضؼی ايىاؿ همىت و حطوف و واژه زض ایى ذغبنه هنی پنطزاظز.جمنىیطپطزاظی ـنیىهای

اؼث که يىیؽًسه یا گىیًسه با اؼحفازه اظ آو ،هفاهین شهًی هىضز يؾط ضا به هراعب هًحمل هیؼاظز و هايًس جابلىیی
آوها ضا زضبطابط شهى او هجؽن هیکًس .ایى ضوؾ بیايی به فطاوايی زض يهج البالغه کاضبطز زاضز .زلث و ؽطافث زض

گعیًؿ حطوف و واژگاو ،الىات و ضیحن آوها هقًایی ظیبنا زض کنالم پسینس هنیآوضز .بنا جىجنه بنه آوچنه گصـنث،

پژوهؿ حاضط برؿ اول اظ هىؼیمی زضويی (هقًنا ـًاؼنی آوا) و ضوؾهنای بنه کناضگیطی حنطوف و واژگناو زض

ذغبۀ ـمفمیه ضا که اظ ذغبههای هفهىض يهج البالغه به ـماض هیضوز و زضبط زاضيسۀ هضناهیى ؼیاؼنی ،اذاللنی،

جاضیری و افحمازی بطجؽحه اؼث ،بطضؼی و واکاوی هیيمایس جا با ضوـى ؼاذحى شهى هراعب ذنىز گىـنهای اظ

ظیباییهای يهج البالغه ضا اظ ایى هًؾط به جمنىیط بکفنس .بطآیًنس همالنه حکاینث اظ آو زاضز کنه زض يهنج البالغنه

اضجباط و ايؽجام آواها با هقايی به عىض زلیك و به لنىضت هًؽنجن لابنل هفناهسه هیباـنس و هجمىفنۀ النىات و
حطوف و واژگاو با هقايی ذىز اظ جًاؼب و هماهًگی کاهل بطذىضزاض هؽحًس.

واژگاى کلیذی :يهج البالغه ،ذغبۀ ـمفمیه ،هىؼیمی زضويی ،آواـًاؼی ،واج (حطف) ،واژه.
; -زايفیاض ظباو و ازبیات فطبی زايفگاه هیبس mohammad_smm@yahoo.com
< -زايفجىی کاضـًاؼی فلىم لطآو و حسیث زايفگاه هیبس ،يىیؽًسۀ هؽئىل khalediali0931@gmail.com
جاضید زضیافث0399/07/77 :

جاضید پصیطؾ0399/00/66 :
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هقذهه

اضجباط کالهی هیاو گىیًسه و ـًىيسه ؼرى یکی اظ يیاظهای اولیۀ ايؽاو بنه فًنىاو هىجنىز يناعك اؼنث؛ او بنطای

ضؼايسو همالس ذىز اظ هجمىفۀ ضوابغی زض گفحگى بهطه هیجىیس و بطای فهن بیؿجط کالم ذىز بایس ایى اضجبناط ضا بنه
ا
بهحطیى ـکل به ؽهىض بطؼايس .الظهۀ ایى کاض آو اؼث که زض گام يرؽث کلمات ضا به لنىضت کناهال زلینك گنعیًؿ

يمایس و آوها ضا کًاض هن گصاضز ؼپػ بطای ؼرى گفحى یا يگاضؾ هحى ذنىز اظ جمنالت و فبناضاجی هًؽنجن اؼنحفازه
ا
کًس .بیؿجط گىیًسگاو و يىیؽًسگاو ،ایى زو هطحله ضا جمطیبا ضفایث هیکًًس جا يممی زض کالهفناو ایجناز يفنىز ،اهنا
زض ایى ضويس يىؿ بهطهبطزاضی و به کاضگیطی حطوف و آواها زض کلمه بطای بهحط ضؼايسو هفهىم و هممىز ؼرى هىجب
لحًه ؼاظی و جمىیط پطزاظی گىیا اظ هفهىم ؼرى زض شهى و ايسیفه و ضواو هراعب ذىاهس گفث.

حطوف با جىجه به هحل جىلیس ـاو یا واج گاه هطکنسام ينىفی ذناق اظ هقًنا ضا زض بنط زاضينس؛ ـنست و ضنق

حطوف بطای اؼحفازه اظ ؼرًاو کىبًسه و حماؼی یا ؼرًاو هىفؾه پنطزاظ کناضبطزی ذناق زاضز .لنىت ضا اظ زو

زیسگاه هی جىاو هىضز جحلیل لطاض زاز :آوا ـًاؼی و واج ـًاؼی ،زض آوا ـًاؼی کىـؿ هی ـىز که ضوؾ يؾام هًس
و الگىیی فطضه گطزز که با اؼحفازه اظ آو بحىاو هط لسایی ضا جىلی

يمىز ،اها واج ـًاؼی الىات ضا به فًنىاو

کىچک جطیى واحس ظبايی که اظ جطکیب آو ها واژه ها و فباضت ها ؼاذحه هی ـىز ،هىضز هغالقنه لنطاض هنی زهنس.

(هؾفطی و ذطهیاو )4> :;=18 ،اظ ایى ضو فلن آواـًاؼی اظ گصـحه جا کًىو هىضز جىجه زايفمًساو هؽلماو بنىزه

و اظ آو بطای لطائث لطآو کطین اؼحفازه ـسه اؼث .ذغبهها و ياههها و کلمات لماض يهنج البالغنه يینع زض ؼنغ

فالی اظ فماحث و بالغث به ـماض هیضوز که جىؼظ اهام فلی

زض هىضىفات هرحلن

و زض ـنطایظ هحفناوت

ایطاز ـسه و جأثیط آو کالم اظ ظهاو حیات ذىز حضطت جا کًىو هىضز جىجه اهنل ازب و ذغبنا لنطاض گطفحنه اؼنث.

ایى اثطگصاضی زض ضوحیه و ضفحاض و فمایس همۀ افطازی که اظ فماحث و بالغث بهنطه هًنس بىزينس ،جلنىهای ذناق
زاـحه و اهام

بطای الما و فهمايسو ؼرًاو ذىز اظ بهحطیى جمالت و بهحطیى کلمات به لىضت زلیك اؼنحفازه

يمىزه اؼث .ویژگی و بطجطی ؼرى وی هًگاهی بطجؽحهجط هیـنىز کنه هجاهنا و حنطوف و واژگناو بنا جىجنه بنه

هىضىؿ هىضز يؾط زض ظيجیطهای به هن پیىؼحه به کاض ضفحهايس .بًابطایى زض هط کسام اظ ایى هىضىفات بؽحه به بؽنحط
کالم و ؼرى اظ حطکات (همىتها) و حطوف (واجها) و واژگاو زض ذغبه اؼحفازه يمىزه اؼث که هقايی کنالم ضا

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

 .1ادبیات نظزی پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

ـایاو یازآوضی اؼث زض باضۀ بطضؼی آوای حطوف و واژگاو و يمؿ آوها زض هقًا ،پژوهؿهایی زض ظهیًۀ آیات

لطآو ،يهج البالغه و ازفیۀ هًمىل اظ ائمه
05

ايجام ـسه ،اها زض اضجباط با بطضؼی آوای حطوف و واژگناو و يمنؿ
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آو زض هقًای کالم زض ذغبۀ ؼىم يهج البالغه پژوهفی هؽحمل یافث يفسه اؼث و جًها زض بطذی اظ ایى پژوهؿها

به فباضت کىجاهی اظ ذغبۀ ـمفمیه بؽًسه ـسه اؼث که هیجىاو به هىاضز شیل اـاضه يمىز:

ـ همالۀ هحمس غفىضی فط و همکاضاو؛ «بطضؼی و جحلیل ؼبک ـًاؼی آوایی ذغبههای يهنج البالغنه»؛ هجلنه

ظباو و ازبیات فطبی؛ ـماضۀ 05؛ پاییع و ظهؽحاو  .0395ایى هماله به لىضت کلی به بطضؼی جمام ذغبنههای يهنج
ا َ َ
َ
َ َ َ
َ ْ َ َ
البالغه پطزاذحه و جًها زض لفحۀ  ;=8هماله به فباضتَ « :وع ِفمث أ ْضج ِئی َب ْی َى أ ْو ألىل ِب َیس َجنصا َ  ،أ ْو أ ْل ِنب َط َفلنی
َ ْ
عر َیة َف ْم َیا َ » اـاضه کطزه و زض هىضز جکطاض حطف "لاز" و (همعه و ؼکىو) ؼنرى گفحنه اؼنث .و زض بناضۀ زیگنط

برؿهای ذغبه ؼرًی يگفحه اؼث.

ـ همالۀ اهیطهمسم هحمی و فاعمۀ للیپىض «باظجاب هًطی لفؼ وهقًا زض ذغبه های اـنبا و لالنقه» ،فمنلًاهه

هغالقات ازبی هحىو اؼالهی ،زوضۀ  ،0ـماضۀ  ،4ظهؽحاو  ،0394لك.037 -000

يىیؽًسگاو ایى هماله ضمى بطضؼی جًاؼب لفؼ و هقًا زض ذغبه های اـبا و لالقه به هط زو برؿ هىؼیمی

زضويی ن آواـًاؼی ن و هىؼیمی هقًىی یا هماو آضایههای لفؾی و هقًىی فلن بسیـ ،اظ جمله ؼجـ ،جفابه االعطاف
و جع آو پطزاذحه و کالم اهام

ضا زض ایى زو ذغبه واکاوی يمىزهايس.

ـ همالۀ ؼىزابۀ هؾفطی و فاعمۀ ذطهیاو؛ «ضابغه آوایی –هححىای کالم زض يهج البالغه (هغالقه هنىضزی ذغبنه

لالقه)» ،فملًاهه هغالقات ازبی هحىو اؼالهی ،زوضۀ  ،4ـماضۀ  ،05پاییع  ،0398لك .95-73

ایى پژوهؿ با پطزاذث به ذغبۀ لالقه اظ يؾط ؼاذحاض و لالب يؾطی ـباهث ظیازی به همالۀ پیفیى زاضز ،بنا

ایى جفاوت که برفی کنجط ضا به هىؼیمی هقًىی اذحماق زازه و بیؿجط بط بحث هقًاـًاؼی آوا هحمطکع گفنحه
اؼث و اظ ایى جهث ضویکطز آو به هىضىؿ همالۀ حاضط يعزیکجط هیباـس.

ـ همالۀ ؼیس ابىالفضل ؼجازی ،فطیبا هازی فنطز« ،بطضؼنی واژگناو هحماضبنة المقًنی زض ذغبنۀ ـمفنمیه يهنج

البالغه» ،حؽًا ،ؼال پًجن ،پاییع < ،;=1ـماضۀ .;8
اهیط

ایى پژوهؿ ذغبۀ ـمفمیه ضا اظ جهث گعیًؿ کلمات هىضز جحلینل لنطاض زازه و بطجؽنحگی کنالم حضنطت

زض ايحراب بهحطیى کلمات ضا به لىضت ظيجیطواض زض بیاو هقًا به يمایؿ گصاـحه ،اها اـناضهای بنه جنأثیط

حطوف و آوا ها زض هقًای کالم حضطت يکطزه اؼث.

 .2-1پزسش های پژوهش

; -يمؿ و جایگاه آواها زض برؿ های هرحل

هراعب چیؽث؟

ذغبۀ ـمفمیه بطای ضؼايسو هقًای هممىز و اايحمال پینام بنه

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

با به کاض گیطی همىت های هنىضز يیناظ زض بهحنط ضؼنايسو هفهنىم زض ذغبنۀ

; -به يؾط هی ضؼس اهام فلی

ـمفمیه ضابغهای ظیبا هیاو آوا و هقًا ذلك يمىزه اؼث.
< -هی جىاو گفث اهام

ولحی زض همام بیاو ايسوه لطاض زاضز با به کاض گینطی همنىت هنا و حنطوف کفنیسه

يؾمی زلیك اظ بالغث پسیس هیآوضز.

 .4-1اهویت و ضزورت پژوهش

با جىجه به هؽایل پیفیى ایى پژوهؿ با بهطه هًسی اظ کیفینث و بنه کناض گینطی همنىتها و واژگناو زض اینى

ذغبۀ يهج البالغه زض جحلیلی ؽطی

اظ کاضبطزـناو زض ذغبنۀ ـمفنمیه بنطای المنا و ضؼنايؿ هقنايی کنالم بهنطه

هیجىیس جا زض ایى هیاو ،فماحث کلمات و زض يحیجه بالغث هقايی آوها با جىجه بنه جایگناه حنطوف زض هقنطن
زیس ذىايًسه لطاض گیطز و ازفای بالغث آو زض یکی اظ جىايبؿ ؽهىضی فیًیجط یابس.
 .5-1روش پژوهش

ایى جؽحاض با ضوؾ جىلیفی جحلیلی و بط پایۀ هغالقات اؼًازی و کحابرايهای ،هقًا ـًاؼی آوا و ضوؾهای بنه

کاضگیطی حطوف و واژگاو زض ذغبۀ ـمفمیه ضا که اظ ذغبههای هفهىض يهج البالغنه اؼنث ،وا کناوی هیيماینس و

يىؿ کاضبطز آوها ضا فطاظ هایی اظ ذغبه که زاضای هقًا و هفهىهی گىيا گىو هی باـًس و اضجباط ذاق هیاو حنطوف
به کاض گطفحه ـسه و هقًای هىضز يؾط ضا بطضؼی و جحلیل هیکًس.

 .2تعزیف بزخی اس هفاهین و اصطالحات ضزوری در آواشناسی
 .1-2سباى به عنواى عضو گویش

ظباو به فًىاو یکی اظ ايسامهای ايؽاو ،ابعاضی ؼازه و زض فیى حنال پیچینسه بنطای ايحمنال پینام هیباـنس کنه

کاضکطز آو ؼالیاو عىاليی هىضز جحمیك و جفحك پژوهفگطاو بىزه اؼث .ظباو ـًاؼاو و به عىض کلی هحمماو زض

هىضز ظباو ،ؼغىحی هرحل

ضا زض يؾط گطفحهايس ،ؼرى گفحى زض ذلىت یا هماو حسیث يفػ یا ححی کؽنايی کنه

به فلث ؼىاي یا جمازف جىايایی ؼرى گفحى يساضيس باظ اظ يقمث ظباو بی بهطه يیؽحًس و گفحاض ضوظايۀ ايؽناوها زض

ایى ؼغى لطاض هیگیطز( .ؼقیسی ضوـى )9 :0390 ،زض لطآو يیع ضمى اـاضه به هطاحل و ؼغى یازـسه ،زض ایى
ؼىضهها و آیات (ابطاهین ،4/يحل ،073 :احماف )06 :بیؿجط به هقًای اولیۀ ظباو؛ یقًی گفحاض هیاو افطاز پطزاذحنه
ا ََ
اؼث .زض آیۀ  9ؼىضۀ بلس « َو ِل َؽايا َو ـف َح ْی ِى» به لسضت اضجباط و جکلن و ضؼايسو پیام اـاضه زاضز و بنه جقبینطی زلینك
يؾام ظباو هجمىفهای اظ لىافس اؼث که ؼرًگىیاو به آو ظباو به هًگام اضجباط بطلطاض کطزو با زیگنطاو ،آوهنا ضا

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

کىچکجطیى واحس ظباو حطف یا واج اؼث .واج ـکل جلفؼ ـسۀ حطف و حطف ،ـکل يىـنحاضی واج اؼنث.

زض جقطی

واج هیجىاو گفث که واج فباضت اظ کىچکجطیى واحس لىجی یک ظباو اؼث که ايسامهای گفحاض بفط

اهکاو جلفؼ آو ضا زض اذحیاض گىیفىضاو آو ظباو لطاض هیزهس ،بطای ازای هط واج اظ یک یا چًس ايسام گفحاض کنه زض

هحسوزۀ بیى گلى و بیًی لطاض زاضيس ،اؼحفازه هیـىز( .بالطی)005-004 :0378 ،
 .3-2هخارج حزوف (انذام گویایی)

1

هراضج حطوف یا ايسام گىیایی هحل جىلیس لىت اؼث ،ایى الىات اظ یک ايسام یا اظ جطکیب چًس ايسام ـناهل

ظباو ،ـؿ ،يای ،حًجطه ،حلك ،بیًی ،لبها ،زيساوها ،زهاو جىلیس هیـىز .ایى ايسامهای ضا هیجىاو به ؼنه زؼنحۀ:

ايسامهای جًفؽی ،ايسامهای وا کؼاظ و حفطۀ زهاو و بیًی جمؽین کنطز (همناو .)004 ،بنه عنىض ذاللنه هنیجنىاو
گفث هرطج حطوف ههن جطیى هقیاض بطای هحمایع کطزو واحسهای آوایی اظ یکسیگط اؼث( .جىلیا)045 :0377 ،
 .4-2صفات حزوف

حطوف زض هًگام جلفؼ زاضای حالثهایی هؽحًس که به ایى حالثها لفات حطوف گفحه هیـىز؛ حطوف همکى

اؼث زض لفات ،گاه ضس هن باـًس ،هايًس حطوف اؼحقال و اؼنحفال ،جهنط و همنػ و ـنست و ضذنىت ینا زض جضناز
يباـًس ،هايًس حطوف زاضای لفث للمله یا حطوف لیى .کاض بطز ایى لفات زض ؼرى ،اگط با هضمىو کالم هماهًگی
زاـحه باـس ،هیجىايس لحًهای هًطی اظ هقًای ؼرى ضا فطا ضوی هراعب بگفایس( .ؼازات فاعمی)=: :;=8= ،
 .5-2تأثیز هوسیقی وآوای حزوف در شکل گیزی هعنای آى ها

جىلی

لساهای ظباو اظ يؾط جأثیطات ـًیساضی ،هماو لنسض زلینك و هقحبنط اؼنث کنه هنا برنىاهین فًالنط

ـیمیایی ضا اظ يؾط بىی آوها جىلی

کًین( .ايسضؼى هال )4< :;=8; ،هط کلمه با جىجه به حطوف ینا همنىتها

(حطکات) که زض ذىز زاضز يىفی آهًگ یا هىؼیمی ایجاز هیکًس که بؽنحه بنه جىاينایی و هًنط ؼنرًىض و هنحکلن و

چیًؿ ذاق هیجىايس هقًایی ذاق ضا بطای هراعب ذىز جسافی یا المنا يماینس« .آهًگنی کنه اظ ولن  ،حطکنث،
ولل ،فمل ،هس ،لمط ،کىجاهی و بلًسی جمالت ،ازغام ،اضؼال ،اذفا ،اضماض و هايًس ایىها بط هنیآینس و لنسای

حطوفی که زض وؼظ یا زض آذط کلمات و آیات هًقکػ هیـىز ،ايغبالی ذاق با هقايی و همالس زاضز( ».هفکیى

فام و ذالمیاو )=1 :;=81 ،که هىاضز فىق ضا زض ذغبۀ ـمفمیه بطضؼی ذىاهین کطز.

1. Organs of Speech
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 .3بزرسی خطبۀ شقشقیه

زض

ذغبۀ ؼىم يهج البالغه به ـمفمیه هقطوف اؼث« .يام ایى ذغبه اظ جمله آذط آو گطفحه ـسه اؼث کنه اهنام
ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ
ک ِـم ِفمة هس َضت ث ان ل اطت» که هقنازل آو زض فاضؼنی چًنیى
پاؼد جماضای ابى فباغ بطای ازاهۀ ذغبه ،به او فطهىزِ « :جل
اؼث :ایى ـنقله آجفنی بنىز کنه اظ زل ظباينه کفنیس و فنطو يفؽنث( ».هکناضم ـنیطاظی )308/0 :0395 ،اینى ذغبنه ضا
حضطت بقس اظ ضؼیسو به ذالفث ایطاز فطهىز و زض آو به ضوـًگطی ضویسازهای پػ اظ ضحلث پیاهبط

هیپنطزاظز،

ایى ذغبه ضا ـید هفیس زض اضـاز يمل کطزه اؼث (هفینس )047 :0387 ،ابنى هینمن بحطاينی هنیگىینس اینى ذغبنه ضا زض زو

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

 )360-367/0 :0395زض هصاکطهای که بیى ابى ابی الحسیس و اؼحاز ذىز همسق بنى ـنبیب زض ـنط يهنج البالغنه شینل
همیى ذغبه آهسه اؼث ،همسق ابى ـبیب بیاو هیکًنس کنه اینى ذغبنه اظ يؾنط فمناحث و بالغنث جفناوجی آـنکاض بنا

يىـحههای ؼیس ضضی زاضز و زض کحبی ایى ذغبه ضا زیسه اؼث که زویؽث ؼال لبل اظ جىلس ؼیس ضضی يىـنحه ـنسه بىزينس
(ابى ابی الحسیس)675/0 :0385 ،؛ پػ جای هیچ ـک و ـبههای زض هىضز ؼًس ایى ذغبه بالی يمیهايس.
 .4نقش هصوت ها (حزکات) در تولیذ هوسیقی و آوا

همىتها یا هماو حطکات به لىضت ذاق ضمه کؽطه ،فححه و ؼنکىو يمنؿ اؼاؼنی زض جىلینس هىؼنیمی و

هنچًیى بطايگیرحى حػ هحکلن زض بیاو ؼرًاو ذىز زاضيس ،به عىض همال حطکث فححه بطای هىاضزی که اظ ـنازی

و ؼطوض ؼرى به هیآیس یا اظ هىاضـ بطجط ؼرى بنه هیناو هیآینس ،اؼنحفازه هیگنطزز و کؽنطه زض جایگاههنایی کنه

بیايگط غن و ايسوه و هىضـ ضق

اؼث ،بط ظباو ضايسه هیـىز .یا همعه و ؼکىو يینع ولحنی بنه کناض هنیضوز کنه

گىیًسه لمس زاـحه باـس هراعب ضا هحىل

و به جأهل و فکط وازاض يماینس .ینا زض هًگنام ازای حطکنث ضنمه ،کنه

لبها جمـ هیـىيس يفاو اظ جقجب و جحیط گىیًسه زض ؼرى زاضز.

 .1-4فزاس اول

َْ
َ َ
« َح احی إشا َه َضی ل َؽبیله َج َق َل َها فی َج َم َافة َظ َف َن أيی أ َحسه ْنَ ،ف َیا لله َول ُّلف َىضی! َه َحی ْاف َح َط َن ا
الط ْینب ِفنی َه َنـ اْل اول
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ْ َْ َ َ اَ َ
ْ َ َ ُّ َ ْ ْ َ
ََْْ
ْ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ِه ًْه ْن َح احی ِلطت ألطو ِإلی ه ِص ِه الًؾ ِائ ِط! ل ِکًی أؼففث ِإش أؼفىا ،و ِعطت ِإش عاضوا ،فمنَا ضجنل ِهنًهن ِل ِضنَ ًِ ِه ،وهنال
َ ْ َ َ ا ْ َْ َْ َ َ َ ََْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
ْ
ىو َهنال
طهَ ،ه َـ هى َوهىِ .إلی أ ْو ل َام ث ِالث الم ِىم ،ي ِافجا ِحضًی ِه بیى ي ِمی ِل ِه وهقحل ِف ِه ،ولام هقه بًى أ ِبی ِه یرضنم
اآلذط ِل ِمه ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ َ َ
ْ
َ ْ
االله َذ ْض َن ْاْلبل ي ْب َح َة ا
الط ِبیـِ ،إلی أ ِو اي َحکث َفل ْی ِه ف ْحلهَ ،وأ ْج َه َع َفل ْی ِه َف َملهَ ،وک َبث ِب ِه ِبغ ًَحه« ».جا آو که ضوظگاض فمط هنن
ِ
ِِ ِ
ِ
ؼپطی ـس .ؼپػ فمط ذالفث ضا زض گطوهی اظ لطاض زاز که پًساـث هى همؽًگ آياو هی باـن .پًاه بط ذنسا اظ اینى
ـىضا ،زض کسام ظهاو زض بطابط ـرك اولفاو زض ذالفث هىضز جطزیس بىزم جا اهطوظ با افضای ـنىضا بطابنط ـنىم کنه هنن

ا کًىو هطا همايًس آوها پًساضيس و زض ل
09

آوها لطاضم زهًس ياچاض باظ هن کىجاه آهنسم ،و بنا آيناو هماهًنگ گطزینسم.

بررسی آواشناسی خطبۀ شقشقیه و جایگاه آن در ارتباط معنایی حروف و واژگان

یکی اظ آوها با کیًه ای که اظ هى زاـث ضوی بط جافث ،و زیگنطی زاهنازؾ ضا بنط حمیمنث بطجنطی زاز و آو زو يفنط

زیگط که ظـث اؼث آوضزو ياهفاو .جا آو که ؼىهی به ذالفث ضؼیس ،زو پهلىیؿ اظ پطذىضی باز کطزه ،همنىاضه بنیى
آـپعذايه و زؼحفىیی ؼطگطزاو بىز ،و ذىیفناويساو پنسضی او اظ بًنی اهینه بنه پاذاؼنحًس و همنطاه او بینث المنال ضا
ذىضزيس و بط باز زازيس ،چىو ـحط گطؼًه ای که بجاو گیاه بهاضی بیفحس ،فمماو آيمسض اؼطاف کطز کنه ض یؽنماو بافحنه

او باظ ـس و افمال او هطزم ضا بطايگیرث ،و ـکن باضگی او يابىزؾ ؼاذث».

بطای يمىيه ولحی اهام فلی اظ ضویساز ـىضای ؼمیفه ؼرى بنه هیناو هنیآوضز ،بنطای ابنطاظ جقجنب ذنىز اظ
َ
همغطاظ لطاض زازو ذىیؿ با افضای ـىضا اظ واژه «أ َحسه ْن» اؼحفازه هیيمایس ،ابحسای اینى کلمنه بنا همنعه ـنطوؿ
ـسه و ايحهای آو با ؼکىو .هیجىاو گفث اهام

ایى واژه ضا بنا اینى حطکنات آغناظ کنطزه و پایناو زازه اؼنث جنا

هراعب ضا زض ايسیفه فطو بطز و اظ ذىز بپطؼس آیا جایگاه و همام حضطت هنؼغ ایى افطاز بىزه که زض ایى هجمـ
هنضأی باـًس؟ حطکث ؼکىو زض زو واژۀ هحىالی « ْاف َح َط َن ا
الط ْیب» يیع به همیى هًنىال اؼنث .ینا هًگنام بنه کناض
ْ
َ
ْ َ َ
بطزو فباضتَ « :ح احی ِل ْطت أل َطو ِإلی ه ِص ِه االًؾ ِائ ِط» همعه و ؼکىو زض واژه "أل َطو" هراعب ضا بنه هکنث و جفکنط
جطغیب هیکًس و وجىز زو ضمه زض ایى فباضت ،جقجب اهنام اظ همپاینه ـنسو بنا اینى افنطاز ضا بطابنط زینسگاو
هراعب به جمىیط هیکفس.
ْ ََ َ َ
ظهايی که حضطت هیذىاهس ازاهۀ ضويس ـنىضا ضا بیناو کًنس ،هنیفطهاینسَ « :ضجنل ِه ْنًه ْن ِل ِضنَ ًِ ِه ،وهنال اآلذنط
ْ
طه» زض ایى فباضات اظ کؽطه اؼحفازه هیکًس جنا اينسوه ذنىز اظ کیًنۀ ؼنقس ابنى ابنی ولناق و فاهینل زوؼنحی
ِل ِمه ِ
فبسالطحمى ابى فىف ضا بهحط بیاو يمایس.
 .5آهنگ و آوای بزخاسته اس تکزار حزوف در کلوات
 .1-5فزاس دوم

ا َ َ
ا
َ َ َ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
« َوع ِفمث أ ْضج ِئی َب ْی َى أ ْو ألىل ِب َیس َجصا َ  ،أ ْو أ ْل ِب َط َفلی عر َیة َف ْم َیا َ » «فمیما ايسیفه کطزم که با زؼنث بط ینسه

"بسوو یاوض" بجًگن ،یا آو فطله گاه ؽلمث کىض ضا جحمل يماین».
«حطف ههمىغ ،حطفی اؼث که به ؼبب ضقی

بىزو حطف و ضق

اؼحمطاض آو بنط هرنطج ،هًگنام جلفنؼ،

يفػ با آو جط یاو هییابس»( .ابى الجعضی )83 :0376 ،زض ایى فطاظ اظ ذغبه هیجىاو زضیافث کطز که جکطاض حنطف
َ َ َ
«لاز» زض ألىل و أ ْل ِب َط که اظ حطوف ههمىغ اؼث و همًفیًی آو با زو حطف ههجىض «همعه و ینا » اهنام ضا
وا هیزاضز جا بطای ضویاضویی با ایى بیفسالحی و هىلقیث يا بههًجاض جًهایی ذىز ضا به جمىیط کفنس و هنچًنیى جکنطاض
َ َ
«همعه و یا » زض «أ ْضج ِئی» ن که اظ حطوف ههجىض هؽحًس ن و چیًؿ آوها زض کًاض یکسیگط يفايگط ایى ههنن اؼنث کنه
لفث آوایی جهط بط کلمات غالب ـسه و زض يحیجه فباضت هصکىض حکایث اظ اوضاؿ يابهؼاهاو آو بطهۀ ظهايی زاضز.

ایى هغلب با حطوفی آـکاض و بلًس به گىؾ همه ضؼايسه هیـىز جا هبیى ایى اهط ههنن باـنس کنه يافنسالحی زض اجنطای

00

سال پنجم ،شمارۀ چهارم ،پیاپی  ،20زمستان 1399

حکن هىج هیظيس .ـایس بحىاو گفث که يعزیک بىزو زو حطف "عا " و "ذا " بنه یکنسیگط زض واژة "عرینة" يینع ینک

يىؿ ايعجاض به همطاه زاضز جا ياضضایحی اظ اوضاؿ ضا يفاو زهس.
 .2-5فزاس سوم

َ
َ
َ
الط َحاَ ،ی ًْ َحسض َفًنی ا
«أ َها َو االله َل َم ْس َج َم ام َم َها فالوَ ،وإ ايه َل َی ْق َلن أ او َه َحلی ه ًْ َها َه َح ُّل الم ْغب ه َى ا
الؽن ْیلَ ،وال َی ْطلنی
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا َ َ
َ ا َ َْ
َ َ َ
َ َ ا َ
َ َ ْ
َْ ا َ ْ َ َ
ِإل ای الغ ْیط ،ف َؽسلث زوي َها ث ْىباَ ،وع َى ْیث َف ًْ َها کفحاَ .وع ِفمث أ ْضج ِئی َب ْی َى أ ْو ألىل ِب َیس َجصا َ  ،أ ْو أ ْل ِب َط َفلنی عر َینة
َ َْ َ َْ َ َ َ
َْ
َْ
الکبیطَ ،و َیفیب فی َها ا
الم َِیطَ ،و َیکس ِفی َها ه ْؤ ِهى َح احی َیلمی َض ابه» «آ گاه باـنیس .بنه ذنسا ؼنىگًس
ِ
ِ
فمیا  ،یهطم ِفیها ِ
که « فالو » ذالفث ضا چىو جاههای بط جى کطز و يیک هیزايؽث که پایگاه هى يؽبث به آو چىياو هحىض اؼنث
به آؼیاب .ؼیلها اظ هى فطو هیض یعز و پطيسه ضا یاضای پطواظ به للنه ضفینـ هنى يیؽنث .پنػ هیناو ذنىز و ذالفنث

پطزهای آویرحن و اظ آو چفن پىـیسم و به زیگط ؼى گفحن و ضخ بطجافحن .زض ايسیفه ـسم که با زؼث ـکؽحه بحاظم

یا بط آو فضای ؽلمايی ـکیبایی وضظم ،فضایی که بعضگؽاالو زض آو ؼالرىضزه ـىيس و ذطزؼاالو به پیطی ضؼًس و

هؤهى ،هنچًاو ضيج کفس جا به لمای پطوضزگاضؾ يایل آیس».

زض هجمىفه گعیًؿ ایى واجها کًاض هن هراعب ضا وا هیزاضز جا زض شهى ذىز هؽیطی ضا که اظ پناییى بنه بناال

کفیسه هیـىز ،زيبال يمایس .ایى فطاظ اظ ذغبه بسوو فطوز اؼث و يفاو اظ فسم زؼحطؼی به همام ایمنايی و فلمنی

گىیًسه زاضز .همىت و جکطاض حطف هسی یا زض ایى چًس فباضت بیايگط اؼحمطاض و بلًسی همام هیباـس.
 .3-5فزاس چهارم

اهام فلی زض فطاظ زیگط اظ ایى ذغبه زض هىضز ايحمال حکىهث اظ ذىیؿ هیگىیس:
َ َ ْ ََْ َْ َ
َ ُّ َ َ َ ْ
َ َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ
َ َ اََ
َ
َ
نب
القماض ِفیها و ِاالفحصاض ِهًها ،فم ِ
«فمیط َها فی حىظة ذفًا  ،ی ََلؼ کلمها ،ویرفى هؽها ،ویکمط ِ
ناحبها کطا ِک ِ
َ َ ََ
ْ َ َ
ا
الم ْق َب ِةِ ،إ ْو أـ ًَ َك ل َها ذ َنط َمَ ،و ِإ ْو أ ْؼنل َػ ل َهنا جم اح َنن» «پنػ ذالفنث ضا بنه فطلنهای ذفنى و زضـنحًا ک افکًنس،
فطلهای که زضـحیاؾ پای ضا هجطو هیکطز و ياهمىاضیاؾ ضويسه ضا به ضيج هیافکًس .لَعیسو و به ؼط زضآهسو
و پىظؾ ذىاؼحى فطاواو ـس .لاحب آو همام ،چىياو هطزی بىز ؼنىاض بنط اـنحطی ؼنطکؿ کنه هطگناه ههناضؾ ضا

هیکفیس ،بیًیاؾ هجطو هیـس و اگط ههاضؾ ضا ؼؽث هیکطز ،ؼىاض ذىز ضا هال ک هیؼاذث».

وجىز واجهایی که اظ حلك ازا هیـىيس ،هايًس حا  ،ذا  ،فیى ،غیى ،ها زض ایى فباضات يىفی لحًۀ ذفنىيث

باض ضا زض شهى هراعب هجؽن هیکًس جا بهحط بحىايس ذفىيث جمقی ضا به جمىیط کفس.
واژههای ا
فمیط ،حىظه ،ذفًا  ،یَلؼ ،یرفى ،یکمط ،القماض ،با وجىز حنطوف حلمنی ،هايًنس ذنا  ،غنیى ،کناف،

فیى يىفی ذفىيث و ؼرث گیطی زض بیاو ضا آـکاض هیؼاظيس که اهام

گىيه ذفىيث ایجاز ـسه ضا جقطی
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 .4-5فزاس پنجن

ا
َ َ
َ
ََ ا ََ ا َ
ْ ََ َ
«ف َیا َف َجبا!! َب ْی ًَا ه َى َی ْؽ َح ِمیل َها ِفی َح َی ِاج ِه ِإش َفمسها ل آخر َب ْقنس َوف ِاج ِنه نن لفنس َهنا جفنغ َطا ض ْنط َف ْی َها» « ...ـنگفحا

ابابکط!! که زض ظهاو ذىز اظ هطزم هیذىاؼنث فنصضؾ ضا بپصیطينس ،چگىينه زض هًگنام هنطت ،ذالفنث ضا بنه فمنس
زیگطی زضآوضز؟ هط زو اظ ـحط ذالفث ؼرث زوـیسيس و اظ حالل آو بهطههًس گطزیسيس».

لفس جفغطا ،واج "ـیى" که لفث جففی زاضز زاللث بط پطاکًسگی هیکًس و زض ایى زو فباضت که پفنث ؼنط

هن آهسه اؼث و اظ عطفی حطف جا به لىضجی ظیبا لحًۀ زوـیسو ـیط اظ پؽحاو ـحط ضا جطؼین يمایس جا هراعب با
همۀ اضکاو ایى لؽمث آـًا ـىز.

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

 .5-5فزاس ششن

َ
ا
الط َحاَ ،ی ًْ َحسض َفًی ا
« َوإ ايه َل َی ْق َلن أ او َه َحلی ه ًَها َه َح ُّل الم ْغب ه َى ا
الؽ ْیل» «او والقنا هنیزايؽنث کنه پایگناه هنى
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

يؽبث به آو ،چىياو هحىض اؼث به آؼیا ،ؼیلها اظ هى فطو هیضیعز».

زض ایى لؽمث اظ ذغبه ،حطف «حا » زض واژههای «هحلی ،هحل ،یًحنسض ،ضحنا» جکنطاض ـنسه؛ «اینى حنطف اظ

لفث آوایی همػ بطذىضزاض هیباـس و زض فلن لطائث ظباو فطبی ،اظ جملۀ حطوفی بنه ـنماض هنیضوز کنه زاضای
لفث بحه هیباـس و «بحه» به هقًای ذفنىيث و گطفحگنی لنسا اؼنث؛ یقًنی هًگنام جلفنؼ حنطف ،گطفحگنی و

ففطزگی زض حلك پسیس هیآیس و به بیماضی جًگی يفػ يیع "بحا " گفحه هیـىز و هحل جلفنؼ و ازای آو اظ وؼنظ
حلك اؼث ،به گىيهای که زیىاضۀ حلك ففطزه ـسه و لسای حالل اظ آو با گطفحگی همطاه هیـىز (زاينی،0460 ،

 )80 :6777البحه اظ ظاویۀ زیگط هیجىاو گفث که اهام فلی

با به کاض گیطی واج " " که حلمی اؼث و بنا بیناو

هکطض آو لسایی ضا ـبیه بؽحه ـسو ضاه گلى بط اثط ـی ذاضجی جىلینس هیگنطزز ،هنیذىاهنس فضنا ضا بنطای ازاهنۀ
َا
ْ
ْ ْ َ ا
َ
ذغبه آهازه ؼاظز« :ف َم َب ْطت َوفی ال َق ْی ِى لصیَ ،و ِفی ال َحلك ـجا»« ،لبط کطزم زض حالی که اؼحرىاو زض گلى زاـنحن
ِ
و ذاض زض چفن ».جکطاض حطف زض ایى فطاظ اظ ذغبه ایى جمىیط ضا زض شهى هراعنب پسینس هنیآوضز کنه ـنرك
گىیًسه اؼحرىاو زض گلى زاضز و اظ ـست غن جىاو حطف ظزو ضا يساضز.
 .6آوای به کار رفته در یک کلوه (واژه)
 .1-6فزاس هفتن

َ
َ
َ
الط َحاَ ،ی ًْ َحنسض َفًنی ا
«أ َها َو االله َل َم ْس َج َم ام َم َها فالوَ ،وإ ايه َل َی ْق َلن أ او َه َحلی ه ًْ َها َه َح ُّل الم ْغب ه َى ا
الؽن ْیل َوال َی ْطلنی
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا َ َ
َ ا َ َْ
َ َ َ
َ َ ا َ
َ َ ْ
َْ ا َ ْ َ َ
ِإل ای الغ ْیط ،ف َؽسلث زوي َها ث ْىباَ ،وع َى ْیث َف ًْ َها کفحاَ .وع ِفمث أ ْضج ِئی َب ْی َى أ ْو ألىل ِب َیس َجصا َ  ،أ ْو أ ْل ِب َط َفلنی عر َینة
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َ َْ َ َْ َ َ َ
َْ
َْ
الکبیطَ ،و َیفیب فی َها ا
الم َِیطَ ،و َیکس ِفی َها ه ْؤ ِهى َح احی َیلمی َض ابه» «آ گاه باـنیس .بنه ذنسا ؼنىگًس
ِ
ِ
فمیا  ،یهطم ِفیها ِ
که « فالو » ذالفث ضا چىو جاههای بط جى کطز و يیک هیزايؽث که پایگاه هى يؽبث به آو چىياو هحىض اؼنث

به آؼیاب .ؼیلها اظ هى فطو هیض یعز و پطيسه ضا یاضای پطواظ به للنه ضفینـ هنى يیؽنث .پنػ هیناو ذنىز و ذالفنث

پطزهای آویرحن و اظ آو چفن پىـیسم و به زیگط ؼى گفحن و ضخ بطجافحن .زض ايسیفه ـسم که با زؼث ـکؽحه بحاظم

یا بط آو فضای ؽلمايی ـکیبایی وضظم ،فضایی که بعضگؽاالو زض آو ؼالرىضزه ـىيس و ذطزؼاالو به پیطی ضؼًس و

هؤهى ،هنچًاو ضيج کفس جا به لمای پطوضزگاضؾ يایل آیس».

 .1-1-6تقمص :زض لَث به هقًای پىـیسو لمیك اؼث و لمیك پىـفی ضا گىیًس که لبل اظ زیگط لباغهنا

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

ایى واژه زو هقًای هحطازف زاضز" :لبػ" زض الل پىـايسو ـنی اؼنث" .لنبػ" اگنط بنه ضنن اول باـنس ،بنه

هقًای لباغ پىـیسو و ِ"زثاض" به کؽط اول لباؼی اؼث که ضوی لباغها بنطجى کًًنس و لباؼنی اؼنث کنه ـنرك
زضذىاب آو ضا بط ضوی ذىز هیکفس( .زـحی و هحمسی)56 :0376 ،
اهام فلی

با ؽطافث هقًایی که زض کالم ذىز به کاض بطزه واژۀ "لمیك" ضا به ایى هًؾىض ذىز کاض گطفحه جنا

حطق و عمـ زض زؼث زضاظی به ذالفث ضا بیاو کًس ،اظ چفنايساظی زیگط لمیك به فًىاو اولیى لباغ هیجىايس

يفايگط ایى يکحه باـس که يرؽحیى السام پػ اظ ضحلث پیاهبط

هؽئلۀ جايفیًی و ذالفث بىزه اؼث.

ویژگی آوایی همرىاو لاف ،ايفجاضی ـسیس اؼث .ایى حطف با ایى ذالیث لىجی ،يفػ ضا زض جًفط اظ ـطوض

و هط آوچه که زض ایى هؽحی ظیاو آوض اؼث ،آهازه هیکًس .لاف با آوای لنىی ذنىز ،ينىفی بینساضی و آ گناهی ضا

پسیس هیآوضز .ایى آوا با حالث ايفجاضی ذىز زض جلًگط ظزو و هىـیاضی هراعب هؤثط هیافحس ،بنه همنیى جهنث،
جمام ؼىضههای لطآو که یازآوض لیاهث هیباـًس ،حطف "لاف" زض آوها به کاض گطفحه ـنسه اؼنث (لاضفنه ،لیاهنث،
والقه ،لمط ،حاله) یا زض آیات  37-66ؼىضۀ لیاهث واج "لاف" لحؾات آذط ظيسگی ايؽاو ضا جىلی

هًگام جاو به گلى هیضؼس و او لسضت ؼرى گفحى يساضز( .ؼیسی و ـاهطوزی)50-38 :0390 ،

هنیکًنس ،آو

آوای حطف لاز که هین هفسز آو ضا همطاهنی هنیکًنس ،هقًنای هنصکىض ضا بنه ذنىبی زض شهنى ـنًىيسه جنای

هیزهس و ایى همرىاو بیؿجط زض هؽایل ههن و ذغیط به کاض گطفحه هیـىز .زض ضمى حطکات پفث ؼطهن فححنه

بط ضوی حطوف ایى کلمه و همىت ال

هسی ،يىفی حطکث ؼطیـ به ؼمث جلى ضا جسافی هیکًس و ایى با هقًای

ایى واژه؛ یقًی ؼطفث و چاالکی و ايحمال ؼطیـ ،هماهًگ هیباـس .و ایى اححمال ضا هن جمىیث هیؼاظز که اهط
ذالفث با ؼطفث و ـحاب غیط فازی ايجام پصیطفحه اؼث.
ُّ
واژگاو َه َحلی و َه َحل زض جمله زوباض جکطاض ـسه و يیع جفسیس و جکیۀ پایايی که زض ایى واژه وجنىز زاضز يینع حناکی اظ

جأ کیس و لغقیث اؼث و زض ایى برؿ هن حکایث اظ ححمی بىزو جایگاه حضطت فلی
05
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 .2-1-6قطب :به ضن ،فح و کؽط «لاف» و ؼکىو «عا » و گاهی هن بنه ضنن «لناف» و «عنا » ضواینث ـنسه

اؼث .ایى واژه زض لَث به هقًای «هحىض و اؼاغ» اؼث ،و زض الل اظ فباضت «لغب الفلک» گطفحه ـسه کنه بنه

هقًای ؼحاضهای اؼث که فلک به زوض آو هیگطزز .هیله و اؼحىايهای ضا هن که ؼًگ آؼیاب به زوض آو هیچطذنس

لغب هیياهًس ،اظ آو جهث که هحىض و اؼاغ گطزؾ آو ؼًگ اؼث( .ابى هیمن بحطايی)608/0 :0375 ،

ایى واژه اظ ؼه همرىاو ايفجاضی ـسیس و وا ک زاض جفکیل یافحه که بط حطکث و اضغطاب زاللث زاضز (همسم

هحمی و للی پىض )067 :0395 ،و ایى هؽأله با حطکث و چنطذؿ و حطکنث هیلنۀ آؼنیاب هماهًنگ اؼنث و يینع
جطکیب همرىاو لاف همطاه با واکۀ ضمه و ؼکىو عا هقًای چطذؿ و حطکث زض یک يمغه ضا هیضؼايس( .لاف
ْ
حطکث زاضز و عا بی حطکث اؼث) :ق (حطکث) +ط

 .3-1-6الرحا (به معنای آسیاب) :آوای همرىاو «ضا » ايفجاضی و لطظـی اؼث که به ججؽن و جمنىیط حازثنه

ای هکطض کمک هیکًس؛ چطاکه ذالیث لىجی آو گىیای جکطاض پسیسه اؼث و زض حالث ذىايسو آو ،کًاضههنای
ظباو به لمه به عىض هحىالی و ؼطیـ بطذىضز هیکًس و با جىلیس لسایی ذاق ،حطکث پی زضپی و ؼطیـ ضا به ذنىبی

هجؽن هیيمایس (بیاجی )05 :6777 ،و هًگاهی که ایى همرىاو هفسز هیآیس بنا لنسضت و ـنست و لنطظؾ همنطاه
اؼث و ايحهای ایى واژه زض واکۀ ال

هسی وجىز زاضز که حالل ایى يؾن آهًگ با هقًای ؼًگ آؼیاب و کاض آو

که همطاه با حطکث ،لطظؾ ،لسا اؼث ،هماهًگی زاضز.
َ
َ
ْ
َ
ُّ
َ
ْ
ا
َ
ْ
يؾن آهًگ زو جمله «أ َها َو االله َل َم ْس َج َم ام َم َها ف َالو» و « َوإيه ل َی ْقلن أ او َه َحلی هًها َه َحل المغب ه َى ا
الط َحنی» بنط
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ؼطفث و حطکث و چطذؿ ؼطیـ زاللث زاضز که زض يرؽحیى جمله بطفهسه گطفحى ؼطیـ ذالفث و لسضت اـاضه

هیکًس که به ضاححی و با ؼطفث همل لباغ پىـیسه ـس ،و زض زوهیى جمله بیايگط ایى يکحه اؼث که اگط ذالفث
و لسضت زض زؼث اهام

لطاض هیگطفث ،اهىض حکىهث و جاهقه به ؼطفث به چطذؿ زض هنیآهنس؛ ظینطا جًهنا

ایفاو هیجىايؽحًس جاهقه ضا به ذىبی و بی هیچ اـحباهی ازاضه يمایًس.
 .4-1-6ی ْنح ِدر :همسض آو اظ ضیفۀ حسض به هقًای ؼطاظیط ـسو اظ بلًسی به پاییى اؼث و زاضای چًنس هقًنای
َ َ َ َ ا
هحطازف هیباـس :ي َعل ،ه َبظَ ،حظ( .لطـی بًایی)658/0 :0377 ،
حط :همسض آو به هقًای پاییى افحازو چیعی اظ بلًسی اؼث (هماو ،)<8= ،ایى فبناضت بنا جىجنه بنه هفهنىم

لاهىؼی آو افحازو هط چیعی ضا ـاهل هیـىز.

هبط :اظ ضیفۀ هبىط به هقًای پاییى افحازو به اجباض اؼث ،اظ هىاضز کاضبطز ایى فقل هطگاه زض هىضز ايؽناو بنه

کاض هیضوز ،اظ ؼبک ـمطزو او اؼث؛ زض والـ هبىط و هفحمات آو زض جایی اؼحقمال هنیـنىيس کنه جًبیهنی بنط

يمك و ذىاضی زض هیاو باـس .هبىط به هقًی ايحساض و پاییى آهسو لهطی اؼث ،همل هبىط و افحازو ؼًگ و يینع

گىیًس چىو زض ايؽاو به کاض ضوز بط ؼبیل اؼحرفاف و ؼبک ـمطزو باـس( .هماو)0785/6 ،
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نزل :اظ ضیفه يعول ،زض هىضز اـیایی اؼحفازه هیـىز که زاضای همام واال باـًس ،هايًنس فنطو فطؼنحازو لنطآو و

هالئکه و باضاو .ایى واژه زض هقًای پاییى افحازو اظ بلًسی اؼث؛ لصا گفحه ـسه ایى واژه بیؿجط زض هىضز يقمنثهنا،

برفؿ یا فصاب ذساويس بط بًسگاو به کاض هیضوز( .هماو);:<4 ،
َ ا
با جىجه به همایؽههایی که هیاو واژگاو ايجام پصیطفث هیجىاو گفنث کنه واژۀ "حنظ" بنه هقًنای فنطوزآهنسو و
َ َ
پاییى افحازو چیعی اظ بلًسی اؼث و با جىجه به هفرمۀ هقًایی آو ،هط يىؿ فطوافحازيی ضا زض بطهیگینطز .هن َبظ و
َ َ
هفحمات آو يیع هقًایی ضا با لهط و اجباض به همطاه زاضز و واژۀ ي َنعل و هفنحمات آو هنن زض ؼنیاق جمنالت بنطای

هؤلفههایی کاضبطز هقًایی زاضز که زاضای اهمیث بؽیاض فطاواو هؽحًس .ایى واژه يمیجىايس جنایگعیى واژۀ "یًحنسض"
زض بافث جمله ـىز؛ ظیطا با واژگاو زض هحىض همًفیًی جًاؼب لفؾی يساضز .بًابطایى هیجىاو گفث زض ایى فبناضت

اظ ذغبه ،واژۀ "حسض" هن اظ يؾط جًاؼب آوایی زض جمله زض جای هًاؼب ذىز بنه کناض ضفحنه و هنن اظ يؾنط جًاؼنب

ؼیمایی هغابك با واژگاو هىجىز زض هحىض همًفیًی لطاض گطفحه اؼث ،به فباضت زیگط ائحالف یا هماهًگی لفؼ با

لفؼ يیع بط ایى جًاؼب زاهى هیظيس؛ چىو اظ هیاو واژگايی که اظ يؾط هقًایی با واژۀ ؼیل همرنىايی زاضينس ،همنیى
واژۀ حسض اؼث؛ اظ آو جهث هفرمۀ هقًایی آو ن ؼطاظیط ـسو چیعی اظ باال به پناییى ن زض هحنسوزۀ هقًنایی واژۀ
ؼیل هیگًجس و اهام فلی

جىايؽحه با ايحراب ایى واژه ،پیىيسهایی ضا که واژگاو زض هحىض همًفیًی با هن زاضيس

هؽححکن کًس و بحىايس زض لىای اؼحقاضه ،به بیاو هممىز ذىز بپطزاظز.

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

"فیى" که به ؼؽحی با همىت فححه آهسه ؼپػ با حطکحی ؼطیـ زض همرىاو "يىو" جبسیل به کؽطه ـنسه اؼنث .و

با هقًای ذىز آو ن فطوز آهسو ن هماهًگی زاضز.
َ َ
َ
 .5-1-6سیل :زض الل یکی اظ همازض فقل «ؼال ،ی ِؽنیل» و بنه هقًنای ؼنیالو و جطیناو زاـنحى اؼنث ،اینى
فباضت و جملۀ بقس اظ آو" یطلی النی الغینط" هقًنا و هضنمىو آو اضجفناؿ و بقنس فالنله اؼنث (هجلؽنی:0380 ،

 .)63/0آوای همرىاو "ؼیى" جع آواهای اححکا کی و لفیطی اؼث که لنسا و لنطظؾ و جطیناو ضا بنه همنطاه

زاضز و با هقًای ایى واژه زض اضجباط هیباـس.

زض والـ يؾن آهًگ و هقًای يهفحه زض ایى جمله يفايگط فطاظ و فطوز اؼث که بنه ؼنطفث ايحمنال هنییابنس و
واژگاو «ی ًْ َحسض»َ « ،فًی» « ،ا
الؽیل» همگی بط حطکث اظ اوج به فطوز زاللث زاضينس و اظ جهحنی ،بنه کناضگیطی اینى
ِ
حطوف کًاض هن يىفی ؼطفث و ـحاب ضا زض شهى الما هیکًس که با ؼطفث و ـنست ؼنیل هماهًنگ هنیباـنس و

يفاو اظ ظیازی فلن اهام

و ؼطفث يفط آو ضا زاضز .بًابطایى يؾن آهًگ هىجىز ایى جمله ،با هفهىم آو کنه بنه

جایگاه پاییى افطاز زض فلن و زايؿ يؽبث به اهام فلی
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 .6-1-6ی ْرقى :اظ ضیفۀ ضلی و به هقًای باال ضفحى اؼنث( .لطـنی بًنایی )463/0 :0377 ،هايًنس اینى آینه اظ
ْ
َ َ
اْ
الؽ َما َوَل ْى ُّي ْؤه َى لطلین َ
ىو َل َ
لطآوَ « :أ ْو َیک َ
ک َب ْیث ه ْى ظ ْذطف َأ ْو َج ْط َلی فی ا
ک َح احنی ج ًَنعل َفل ْی ًَنا ِک َح اابنا يم َنطُه لنل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َْ
ا
ا َ
ؼ ْب َح َاو َض بی هل ک ًْث ِإال َبف اطا اضؼىال» (اؼطا « ،)1=/یا بطای جى ذايهای پط يمؿ و يگاض اظ عال باـس؛ یا به آؼماو

باال ضوی؛ ححی اگط به آؼماو ضوی ،ایماو يمیآوض ین هگط آوکه ياههای بط ها فطوز آوضی که آو ضا برىايین! «بگى:

هًعه اؼث پطوضزگاضم (اظ ایى ؼرًاو بیهقًی)! هگط هى جع ايؽايی فطؼحازه ذسا هؽحن؟!»
َ َ
َ
واژۀ َی ْطلی زاضای زو کلمه هن هقًا و هحطازف اؼث ( َل َقسَ ،ضف َـ).

صعد :ایى واژه اظ ضیفۀ لقىز به هقًای باال ضفنحى اظ گطزينه اؼنث کنه اؼنحقاضه اظ هنط کناض ؼنرث هنیباـنس
ْ َ
ْ
ْ
ْ
ا
« ِل ًَف ِح ًَه ْن ِفی ِه َو َهى ی ْق ِطن َف ْى ِشک ِط َض ب ِه َی ْؽلکه َفص اابا َل َقسا» (جى« ،);4/جنا آوهنا ضا بیاظهنایین .و هنط کنه اظ شکنط
پطوضزگاضؾ افطان کًس او ضا به فصابی زـىاض زضايساظز» .ایى زض حالی اؼث که لطـی بًایی زض باب "لقس" گفحنه

اؼث لقىز ،ضفحى به باالی و إلقاز ضفحى زض ظهیى همىاض اؼث و آوگاه که ؼنفط ضا ـنطوؿ هنیکًنی ،هنیگنىیی:

إلقازيا هى هکة( .هماو )637/6 ،ضاغب الفهايی هیگىیس« :إلقاز اظ ضیفۀ لقس به هقًای زوض ـسو اظ ؼنغ

ظهیى اؼث ،ذىاه ایى زوض ـسو ضفحى به باال باـس یا ضو به پاییى و الل آو اظ لقىز به هقًای ضفحى بنه هکاوهنای

هطجفـ اؼث ،بًابطایى واژه یازـسه هط يىؿ زوض ـسيی ضا زضبط هیگیطز( ».ضاغب الفهايی)484 :0406 ،
ْ
َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ
ْ
َ ْ
ؾ»
رفع :اظ ضیفۀ َضفـ به هقًای بناال بنطزو اؼنث( .لطـنی
بًنایی« )458/0 :0377 ،و ضفنـ أبىین ِه فلنی القنط ِ
َ
َ
(یىؼ « ،);::/و پسض و هازض ذىز ضا بط جرث يفايس ».و « َو َضف َـ َب ْقضه ْن َز َض َجنات»« ،و بقضنی ضا اظ يؾنط زضجنات

بطجطی زاز ».هیجىاو گفث آیۀ اول به باال بطزو ؽناهطی و زوهنی بنه بناال بنطزو هقًنىی جبنازض هیکًنس کنه همناو
فضیلث و فؾمث اؼث.

پػ واژۀ یطلی بطای ایى فباضت به کاض ضفحه اؼث جا هن ؼجـ هىظوو زض کالم ایجاز يمایس و هنن زاینطۀ هقًنای

کاهلی بطای ایى فباضت پسیس آوضز جا بحىايس الل هًؾىض ضا به هراعب المنا کًنس .اینى فقنل اظ يؾنط واج وآواینی ،اظ

همرىاو "لاف" و "ضا " و واکۀ بلًس ال

زض ايحهای کلمه جفکیل یافحه و ؼنکىو ضا هالبنل لناف ؼنبب جهنؿ و

کفیسگی بیؿجط ایى واژه گطزیسه اؼث .با جىجه به ویژگی آواینی لناف و ضا  ،کلمنه بنا ـنست و لنطظؾ و حطکنث

همطاه هیباـس .و يیع واکۀ ال

هسی زض ايحهای کلمه بط بلًسی و گؽحطايسو و فؾمث و آوای حطف "ال" هن بنط

کفیسگی و بلًسی اـاضه زاضز.
 .7-1-6ط ْیر :آوای همرىاو عا بط بلًسی ،حطکث و لسضت زاللث زاضز و واکۀ ضمه هنن حطکنث بنه ؼنمث

جلى ضا بیاو هیکًس .و هفهىم پطيسه با پطواظ ،ؼطفث ،گطزؾ ،لسضت و آؼماو (جهث باال) اضجباط هییابس .هجمىؿ

ایى واژگاو یطلی ،الی ،الغیط با هفهىم بلًسی هماهًگ اؼنث اهنا اظ واژۀ "یطلنی" بنه بقنس؛ یقًنی زو واژۀ "النی" و
"الغیط" به ؼمث پاییى ؼمىط هیکًس .زضوالـ بیاو هیکًس که هطزم همايًس پطيسه ای هؽحًس که هیذىاهًس به للنۀ

زايؿ و فلن بطؼًس (اوج گیطی) ،اها زض بطابط همام واالی اهام فلی

ؼمىط هیکًًس.

55

سال پنجم ،شمارۀ چهارم ،پیاپی  ،20زمستان 1399

يؾن آهًگ جملۀ « َی ًْ َحسض َفًی ا
الؽ ْیل» بط هًعلث پاییى افطاز اظ يؾط فلنن و زاينؿ يؽنبث بنه اهنام فلنی
ِ
ََ ََْ َ ا ا
ْ
زاللث زاضز و جملۀ «وال یطلی ِإلی الغیط» هن بط ایى هؽأله جأ کیس هیوضظز.
ْ
 .8-1-6سدلت :اظ هازۀ "ؼسل" به هقًای ايساذث اؼث ،همل ايساذحى پاضچه یا پطزه( .لطـنی بًنایی:0377 ،

 )564/0ایى واژه زوباض زض يهج البالغه جکطاض ـسه اؼث .باض اول زض ذغبۀ ـمفمیه و زض باضۀ ضها کطزو ذالفث و

باض زوم زض هىضز ذفاؾ که هیفطهایس« :زض ضوظ ذفاؾ پلکهنای ذنىز ضا بنط حسلنههای چفنن ذنىز هنیاينساظز».
(ذغبۀ )<;4

واجهای فا با بط هن ذىضزو لبها ازا هیـىز حطف "ؼیى" اظ بطذىضز ظباو با پفث زينساوهای پناییى جىلینس

هیگطزز و زض الغال ایى حطوف ضا "اؼلی" ن به هقًی جیعی ـمفیط ن هیگىیًس .حطف زال بنا بطذنىضز ظبناو بنا
زيساوهای ثًایی ازا هیـىز و حطف الم اظ بطذىضز کًاضۀ ظباو با پهلىی زيساوهای جلىی فک باال ـکل هیگیطز.

جفؼ حطف "جا " اظ بطذىضز ؼط ظباو و کام باال (پفث زيساوهای ثًاینا) بنه وجنىز هیآینس .بنا کمنی زلنث هحىجنه
ذىاهین ـس که اهام

بقس اظ همسهۀ اول که زض هىضز هقطفی ـرمیث ذىز بىز با کاضبطز ایى واژه که اظ واجهایی

جفکیل یافحه که هحل ذطوج آوها جلىی زهاو هؽحًس و هنچًیى بهطه بطزو اظ همىتهای کىجاه به کاض ضفحنه زض

ایى واژه ،هیذىاهس اینى پینام ضا بنه هراعنب ايحمنال زهنس کنه هنى بقنس اظ جاهنل زض هنىضز اوضناؿ پنػ اظ ضحلنث
پیاهبط

بسوو هیچ فالله و جقلمی جاهۀ ذالفث ضا ضها يمىزم هراعب بنا ـنًیسو اینى واژه ؼنطفث اجفالنات

ؼمیفه ضا هن زضک ذىاهس کطز .با جغبیك ایى لؽنمث ذغبنه بنا ذغبنۀ  <;4کنه حضنطت زضبناضۀ ذفناؾ جىضنی

هیزهس ،هقًای چفن پىـیسو هن اظ ایى کلمه بطزاـث هیـىز.
 .2-6فزاس هشتن

ا
َ
َ َ
َ
ََ ا ََ ا َ
َ
ْ ََ َ
« َج ِاب ِط ف َیا َف َجبا!! َب ْی ًَا ه َى َی ْؽ َح ِمیل َها ِفی َح َی ِاج ِه ِإش َفمسها لآخر َب ْقس َوف ِاج ِه ن لفس َها جفغ َطا ض ْط َف ْی َها! ن ف َم ای َطها ِفنی
َْ
َح ْى َظة َذ ْف ًَا َ َ ،ی َْلؼ َک ْلم َهاَ ،و َی ْرفى َه ُّؽ َهاَ ،و َی ْکمط الق َماض فی َها َو ْاال ْف َح َصاض ه ًْ َهاَ ،ف َماحب َها َک َطا کب ا
الم ْنق َب ِةِ ،إ ْو أـ َنً َك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ ََ
َ َ
ل َها ذ َط َمَ ،و ِإ ْو أ ْؼل َػ ل َها جم اح َن»؛ «ای ـگفحا .زض آو ضوظها که ظهام کاض به زؼث گطفحه بىز همىاضه هیذىاؼث کنه

هطزم هقافؿ زاضيس ولی زض ؼطاـیب فمط ،فمس آو فطوغ ضا بقس اظ ذىز به زیگطی بؽث .بًگط یس که چؽناو زو

پؽحايؿ ضا ،آو زو ،هیاو ذىز جمؽین کطزيس و ـیطؾ ضا زوـیسيس .پػ ذالفث ضا به فطلهای ذفى و زضـنحًا ک

افکًس ،فطلهای که زضـحیاؾ پای ضا هجطو هیکطز و ياهمىاضیاؾ ضويسه ضا به ضيج هیافکًس .لَعیسو و به ؼنط
زضآهسو و پىظؾ ذىاؼحى فطاواو ـس .لاحب آو همنام ،چىيناو هنطزی بنىز ؼنىاض بنط اـنحطی ؼنطکؿ کنه هطگناه

ههاضؾ ضا هیکفیس ،بیًیاؾ هجطو هیـس و اگط ههاضؾ ضا ؼؽث هیکطز».
َ
" .1-2-6خرم" اظ ضیفۀ ذ ْطم به هقًای لغـ کنطزو ،ـنکافحى و زو جنا ـنسو (لطـنی بًنایی)==8/; :;=44 ،
چهاض هطجبه زض يهج البالغه جکطاض ـسه و زض ایى ذغبه بطای يفاو زازو ذفىيث به کاض ضفحه اؼث.
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ایى واژه اظ ؼه واج همرىاو جفکیل ـسه" ،ذا " که جع الىات ؼایفنی ینا ضذنىت اؼنث کنه ؼنایؿ آو بنه

فلث جًگی هرطج ،بیؿجط يمىز هییابس؛ واج "ضا " جًها حطف زض ظباو فطبی که زاضای لفث جکطینط اؼنث و بنط

اثط گطفحگی کاهل ولی کىجاه و هکطض ازا هیـىز .ؼىهیى واج حطف "هین" هیباـس که زاضای لفث غًه یا جنأيی
اؼث و اظ گطفحگی کاهل زهاو و آظاز بىزو هؽیط بیًی بطای ذطوج هىا پسیس هیآیس.

کًاض هن لطاض گطفحى ایى ؼه واج ن به جطجیب زاضای لفات ؼایؿ و جکطاض و غًه ن لسا و آهًگی ضا که ياـنی

اظ پاضه ـسو ـی اؼث زض شهى و گىؾ هراعنب ایجناز هنیکًنس و اهنام فلنی زض هنىضز افنطاط و جفنطیظ زض
َ َ َ ََ
َْ َ َ
ذفىيث هیفطهایسَ « :ف َماحب َها َک َطاکب ا
الم ْق َب ِةِ ،إ ْو أـ ًَ َك ل َها ذ َط َمَ ،و ِإ ْو أ ْؼل َػ ل َها جم اح َنن»« ،ضفینك و همًفنیى او
ِ
ِ ِ
هايًس ـحط ؼىاضی بىز که اگط ظهاهؿ ضا هیکفیس بیًیاؾ ضا هیـکافث و اگط ظهام ضا ضهنا «ـنل» هنیکنطز ـنحط

ذىز ضا به هال کث هیايساذث ».زض ایى فطاظ حضطت بطای يفاو زازو ذفىيث بیؿ اظ حس ،ایى واژه ضا بطای پاضه
ـسو پطزۀ بیًی ـحط به کاض گطفحه اؼث جا به يىفی ایى لسا هن زض گىؾ هراعب عًیى ايساظ گطزز .ایى ـیىۀ بیاو

بافث هیـىز ـًىيسه با جمام افضای حؽی ذىز هقًای کالم ضا زضیافث کًس.
 .3-6فزاس نهن

َ
« َفمً َی االًاغ ن َل َق ْمط االله ن ب َر ْبظ َوـ َماغَ ،و َج َل ُّىو َو ْافح َطان َف َم َب ْطت َف َلی عىل ْالم اسةَ ،وـ اسة ال ْ
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ْ
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َ
َهضی ِل َؽ ِبی ِل ِه جقلها ِفی جمافة ظفن أيی أحسهن ،فیا لل ِه و ِللفىضی! هحی افحطن الط یب ِفی هـ اْلول ِهنًهن ،ححنی
ِ
َ
ْ َ َ
ِل ْطت أل َطو ِإلی ه ِص ِه االًؾ ِائ ِط»« ،به ذسا ؼىگًس که زض آو ضوظها هطزم ،هن گطفحاض ذغنا بىزينس و هنن ؼطکفنی .هنن
زؼحرىؾ بیثباجی بىزيس و هن افطان اظ حك .و هى بط ایى ظهاو زضاظ زض گطزاب هحًث ،ـکیبایی هیوضظ ینسم جنا
او يیع به جهاو زیگط ـحافث و اهط ذالفث ضا زض هیاو جمافحی لطاض زاز که هطا هن یکی اظ آو لبیل هیپًساـنث.
باض ذسایا ،زض ایى ـىضا اظ جى هسز هیجىین .چؽاو زض هًعلث و هطجبث هنى يؽنبث بنه ذلیفنه يرؽنحیى جطزینس ضوا

زاـحًس ،که ایًک با چًیى هطزهی همؽًگ و همغطاظم ـماضيس».

 .1-3-6خبط :به هقًای اـحباه و ذغا کطزو ،زچاض لَعؾ ـسو( .هماو)365 ،

وجىز آواهای ايفجاضی عا و با زض ایى واژه هماهًگی ذاق با ـست و ياضاححی اهام فلی

زاضز .ایى واژه

زاضای زو هحطازف هیباـس "ؼطق و ؼلب" ؼطق به هقًای زظزیسو ـی به لىضت هرفیايه اؼث و اظ جهحنی اینى

واژه بطای "ؼطق" اهىض هازی اؼحقمال هیـىز( .هماو )543 ،پػ هیجىاو گفث ايحراب واژه "يهبا" اظ آو جهنث

که ذالفث اهط هرفی و هازی يبىزه و به لىضت آـکاض زض هیاو فمىم هطزم افالم ايجام ـسه اؼث ،پػ يمیجىاو
ؼطق ضا به جای آو به کاض بطز و يیع با ایى کاضبطز جًاؼب آوایی زض برفی اظ ذغبنه بطلنطاض هیگنطزز و زض فطجنام

اهام فلی

لبط و جحمل ذىز ضا با ايحراب ایى کلمات با آواهای همؽى و هًؽجن هفهىم ؼاظی کطزه اؼث.
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نتیجهگیزی

; .ذغبۀ ـمفمیه زاضای يؾن ظیبا زض اؼحفازه اظ جمالت و کلمات بطای ايحمال بهحط کالم بنه هراعنب اؼنث،

اها چیعی که آو ضا ذاق يمىزه ،اؼحفازۀ هًاؼب اظ حطوف و آوای آوها بط پایۀ فلن هقًاـًاؼی و آوا و ـًاؼایی
حاالت و لفات واژگاو و آ گاهی اظ ايىاؿ همىت زض بیاو و ايحمال هقًای کالم اؼث ،حطوفی که هط کسام آواینی

ذاق اظ ذىز جىلیس هیيمایًس که ثمطۀ آو جمىیط ؼاظی بطای هراعب اظ هقًای ؼرى هحکلن اؼث؛

< .اظ هىاضز يؾن آهًگ آوای حطوف زض ایى ذغبه ،بهطه بطزو اظ حطکات و همىجات (همنعه ،ؼنکىو ،فححنه،

کؽطه و ضمه) بطای به جمىیط کفیسو جقجب ،ياضاححی و جفکط اؼث؛

= .زض هًگاهی که هسف بیاو ـست ياضححی اؼث با به کاض گیطی لًقث جکطاض حنطوف فضنای کنالم آهنازه

هیـىز جا اهام

جًهایی و ـکیبایی ذىز ضا با ایى گفحاض که زض گلى اؼحرىاو زاـحه و لبط يمىزه اؼث؛

 .4زض ایى ذغبه اظ حطوف با لفات هحفاوت بطای بیاو حالثهایی ،هايًس ذفنن ،يناضاححی يینع اؼنحفازه ـنسه

اؼث؛ اظ ایى ضو هیجىاو ذغبه ضا زاضای يؾن آهًگ ظیبا بطای ایجاز هفاهین هىضز يؾط زايؽث.
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هنابع و هآخذ

; .ابى ابی الحسیس ،فعالسیى ابىحاهس (;=48ق) ،شرح وهج البالغة ،جحمیك هحمنس ابىالفضنل ابنطاهین ،بینطوت:

زاضاحیا الکحب القطبیة.

< .ابى الجعضی ،ابى الریط هحمس بى هحمنس ( ،);=41درآمدی ردر م دج یدى دی ،جحمینك فلنی حؽنیى البنىاب،

جطجمۀ ابى الفضل فالهی و لفط ؼفیس ضو ،لن :يفط حضىض.

= .ابى هیمن بحطايی ،هیمن ابى فلی ( ،)0375شرح وهج البالغه ،جطجمۀ فلی الَط ينىایی یحینی ظازه ،لطبنايقلی
هحمسی همسم ،هفهس :بًیاز پژوهؿهای اؼالهی آؼحاو لسغ ضضىی.

 .4ايسضؼىو هال ،ضایث (; ،);=8زران و زران شىاسد ،جطجمنۀ هحمسضضنا بناعًی ،جهنطاو :ايحفناضات فلمنی و

فطهًگی.
 .5بالطی ،ههطی ( ،);=48مقیمات زران شىاس ،،جهطاو :يفط لغطه.

 .6جىلیا ،اغ .فالک ( ،);=44زران شىاس ،و زران جطجمنۀ ذؽنطو غالهقلنی ظازه ،هفنهس :ايحفناضات آؼنحاو
لسغ ضضىی.

 .4زايی ،ابىفمطو فمماو بى ؼقیس (;<>;ق ،)<::: ،التحی ی ف ،اإلیقان و التدى ی ،جحمیك غاين لسوضی الحمس،
الغبقة اْلولی ،اضزو :زاض فماو.

 .8زـحی ،هحمس ( ،);=41یرجمۀ وهج البالغه ،چاپ اول ،لن :يفط هفهىض.

 .1زـحی ،هحمس و هحمسکاؽن هحمسی ( ،);=48المعدج المفهرس أللفاظ وهج البالغة ،جمحی هحمس زـحی،
جطجمۀ هحمسضضا آـحیايی ،هحمسکاؽن اهاهی ،لن :يفط اهام فلی

.

 .;:ضاغب الفهايی ،حؽیى بى هحمس (0406ق) ،مفردات فد ،الفداظ القدرآن ،جحمینك لنفىو فنسياو زاووزی،
الغبقة اْلولی ،بیطوت :زاضالملن.

;; .ؼازات فاعمی ،ؼیسجىاز (= ،);=8یدى ی ممىم ،،چاپ ؼىم ،هفهس :به يفط.

<; .ؼقیسی ضوـى ،هحمس بالط (; ،);=1یح یل زران قرآن و روش شىاس ،فهج آن ،چاپ پنًجن ،لنن :ايحفناضات
پژوهفگاه حىظه و زايفگاه ،جهطاو :ؼاظهاو ايحفاضات پژوهفگاه فطهًگ و ايسیفه اؼالهی.

 .03ؼیسی ،ؼیس حؽیى ،فطحًاظ ـاهطوزی (<« ،);=1زضآهسی بط ظیبا ـًاؼنی جکنطاض حنطوف زض يؾنن آهًنگ
زضويی آیات لطآو» ،پژوهؿهای لطآيی ،زوضۀ زوم ،بهاض ،ـماضۀ  ،73لك .50-38

 .04لائمی يیا ،فلیطضا (= ،);=1ریىلدىی ودن ونداوه شىاسد ،و یفقدیر قدرآن ،جهنطاو :ايحفناضات پژوهفنگاه
فطهًگ و ايسیفه اؼالهی.

 .05لطـی بًایی ،ؼیس فلی اکبط (; ،);=4قامىس قرآن ،چاپ ـفن ،جهطاو :زاضالکحب االؼالهیة.
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 .06نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ،);=44( ،مفردات وهج البالغه چاپ اول ،جهطاو :يفط لبله.

 .;4هفکیى فام ،بحىل و ام البًیى ذالمیاو (« ،)0386هىؼیمی الفاػ لطآو و اثنط هقًنا برفنی واژگناو» ،مد ده
یحقیقات م ىم قرآن و حی ث ،زوضۀ  ،4ـماضۀ ( 0پیاپی  ،)7لك .65-5

 .08هؾفطی ،ؼىزابه؛ فاعمۀ ذطهیاو (« ،);=18ضابغه آوایی –هححىای کنالم زض يهنج البالغنه (هغالقنۀ هنىضزی:
ذغبه لالقه)» ،فص ىامه مطالعات ادر ،متىن اسالم ،،زوضۀ  ،4ـماضۀ  ،05پاییع ،لك .95-73

 .;1هفیس ،هحمس ابى هحمس ،);=8:( ،االرشاد جطجمۀ هحمس بالط ؼافسی ذطاؼايی ،جهطاو :اؼالهیة.
 .<:همسم هحمی ،اهیط ،فاعمۀ للیپنىض (« ،)0394باظجناب هًنطی لفنؼ وهقًنا زض ذغبنه هنای اـنبا و لالنقه»،
فص ىامه مطالعات ادر ،متىن اسالم ،،زوضۀ  ،0ـماضۀ  ،4ظهؽحاو ،لك ;;;.;=4-

;< .هکاضم ـیطاظی ،يالط (= ،);=4یرجمۀ قرآن ،لن :يفط زاض المطآو الکطین.
<< .ننننننننننننننننننننننننننننن ،)0395( ،پیام امام امیرالمىمىیه
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جهطاو :زاض الکحب االؼالهیة.

