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 چکیده

اللـت  مانند د  کردن چیزی به چیز دیگر است؛     به معنای راهنمایی    ) دلل( از ماده    داللت
معنـای آن در ذهـن شـکل         ای، به واسطه تـصور واژه     : یعنی داللت در واژه   .دود بر آتش  

 گیـرد؛  های گوناگونی انجام می    واسطهه  سان ب ها در ذهن ان    گیری معنای واژه   شکل. گیرد
  عبـارت،  اه یـک کلمـه در ترکیـب       اژه، نقـش و جایگـ      ساختار یـک و    :هایی چون  واسطه

بـر  این مقالـه   .نوع آواهای یک واژه  ها و  ، سیاق و حال ادای واژه     گ لغت استفاده از فرهن  
 ارزیـابی    تحلیـل و   ی آواشناسـی   مبنـا   بر صحیفه سجادیه  را از    استعاذه که دعای    آنست
مهمتـرین نتیجـه ایـن     .یام به مخاطـب بکـاود    آواها را در رساندن پ    و نقش و تأثیر     کند  

 تمـامی آواهـا در جـای خـویش و متناسـب بـا موقعیـت               صحیفهدر  پژوهش آنست که    
ـ الـسالم   ـ علیـه   امام سجادآنگاه که .اند مخاطب به کار برده شده  از رحمـت و مغفـرت    

 به دور از خـشونت      از آواهای نرم و مهموس و      کند، میالهی و امید به درگاهش صحبت       
هـای خـشن و      آوا گویـد،  عذاب و مجازات الهی سخن مـی       و آنگاه که از      کند استفاده می 

قـرار  توان آوایی را به جای آوایی دیگـر          به نحوی که نمی   . برد به کار می  شدید و مجهور    
ی به معنای   دن به نوای آنها پ    انسان با گوش دا   آواها چنان در متن تاثیر گذارند که         .داد
 از جملـه    صحیفه سـجادیه  بنابراین در تمام دعاهای      .برد ها و حال غالب بر متن می       واژه

های بـه     در دعای هشتم صورت با محتوا به حدی پیوند خورده که جایگزین کردن واژه             
  .پذیر نیست ای مترادف یا واج دیگری امکان ژه  با  واصحیفه سجادیهکار رفته در 
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 مقدمه
لم کلمـات و    این پدیـده در عـا      . دیگری ای است بر وجود شیء     ت نشانه  در طبیع  هر اثری 

ای که بر  واژه هر .نامیم های زبانی می ها را نشانه که ما این نشانه جمالت نیز نمایان است
بندد، هـر دو صـورت گفتـاری و     نوشتن بر لوحی نقش مییا بواسطه شود  زبان جاری می  

باشند بر معنایی کـه در ورای ایـن دو نهفتـه اسـت و ایـن       ای می   واژه نشانه آن  نوشتاری  
به معنای آن  م متکلّحن و طریقه گفتارگاه از ل  . شود های بسیاری را شامل می      همقوله گون 

 در بعضی موارد صیغه ساختاری      ؛د واژه داللت بر معنای خاصی دارد       گاه خو  بریم؛ پی می 
 .                                    باشد نای ویژه میکننده نوعی مع  بیان،کالم

د  موجـو  ی همان داللت آواها   ت آن است،   این مقاله در پی بررسی نقش و اهمیّ        آنچه که 
 . دشو یا همان آواشناسی یاد میبه داللت صوتی ز این نوع داللت  که ادر یک عبارتست

کنـد،    و مهر و عشق و دلدادگی صحبت می        که کالم از معانی روان،    در این دعا وقتی     
 شوند و آنگـاه کـه از خـشونت،         ته می به کار گرف  ز روان و نرم و به دور از خشونت          آواها نی 

 . روند  خشن و شدید به کار می،مجهوررود، آواهای  شم صحبت به میان میغضب و خ
هـا تـاکنون بـسیاری از         شناسی در تحلیل معنا از گذشته      وابنا به ضرورت و اهمیت آ     

ز ایـن منظـر      را ا  کـریم  ناند و آثاری از جمله قرآ      جه داشته ادیبان و اندیشمندان بدین تو    
  ٤.اند تحلیل و ارزیابی کرده

 معـانی آیا آواها در : باشد این است که گویی به آن می مقاله در پی پاسخ   آنچه که این    
 ،صحیفههای توان در عبارات دعا ؟ آیا میفات حروف در معانی مؤثرندصتأثیر گذارند؟ آیا 

کـه    در حـالی   ای دیگر جایگزین کرد،     را با کلمه   ای ی را به جای آوای دیگر و یا کلمه        آوای
  ؟همان مشخصات آوایی کلمه قبل را داشته باشد

                                                                                                                                                                             
 در مباحث مربوط بـه ادغـام بـه تفـصیل            الکتاب و سیبویه در     کتاب العین خلیل ابن احمد در مقدمه      . ١

. انـد  های مربوطه و تحلیل دستگاه صوتی انـسان صـحبت کـرده            درباره حروف، انواع مخارج آن، ویژگی     
 ةصـناع سـر  و ابـن جنـی در        ة اللغـ  ةجمهـر ابن دریـد در      ،معجم الجیم عمرو الشیبانی در    ابوهمچنین  
دی را بـه    ، آنها را کامل کرده و مباحث جدیـ        خود را ادامه داده    مباحث صوتی دانشمندان قبل      اإلعراب

 و عائـشه بنـت       ظـالل القـرآن    يفـ  از دانشمندان معاصر نیز سید قطب در تفسیر        .اند این دانش افزوده  
علی صغیر   محمد .اند به کار گرفته   روش صوتی و آواشناسی را       الکریم  للقرآن ينالتفسیر البیا الشاطئ در   

کـریم اختـصاص داده و بـه          را به داللـت صـوتی در قـرآن          القرآن يف يالصوت اللغو فصل ششم کتاب    
 انـد،   ختـه کـه در ایـن بـاره بـه تـألیف پردا           از دیگر دانشمندان    . تفصیل در این باره صحبت کرده است      

 و محمد منی عارف عابد       القرآن الکریم  يفو دالالته    يالصوت اللغو توان به محمد فرید عبدهللا در          می
 . اشاره کرد و الشعراءة سورتی البقري فيالبناء اللغودر رساله خویش تحت عنوان 



 ٧٣ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

وصـیف  لت و انواع آن و ت     ابتدا به تعریف دال    ها پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش      
کنـد،    را معرفـی مـی    صـحیفه سـجادیه    مختصر   پردازد و در ادامه بطور      می صداهای زبان 

ـ فـي االسـتعاذه    ـصحیفه )٨(ی شماره  متن دعاسپس  و از کنـد   مـی  آوایـی را تحلیـل   
 .گوید  ـ سخن می صلی هللا علیه و آله ـسبک دعا در زبور آل محمد

 
 لغتدر داللت 

دل «چنـین آمـده اسـت       لت  ی دال  ه واژ در مورد » دلل«ب تحت مدخل    در فرهنگ لسان العر   
  به چیـزی   یعنی اینکه او را    ).ی دلل   ماده ،ابن منظور ( »ء و دله علی الشی    یهفالن إذا هدی إل   

و قـد دلّـه علـی       . الّالـد  :و الـدّلیلّ   .بـه  ُ ما یُـستدلّ   :الدلیل :دلل« و .هنمایی کرد هدایت و را  
کـه بـه وسـیله آن        چیزیست الدلیل، :بدین معنا  ).للد مادة ،الجواهری( »دَاللةالطریق یدلّه   

 .او را راهنمایی کرد :باشد و دلّه  و الدلیل همان الدالّ می.شود راهنمایی جسته می
 

 اصطالح داللت در
 ).غیـرو (ردازد  پـ  سی معنا و راههای رسیدن بـه آن مـی          برر  علمی است که به    علم داللت 

اینکـه یـک چیـز در        «: تعریف کـرده اسـت      اینگونه را آن )   ه ٨١٦ـ٧٤٠(شریف جرجانی   
اول را دال و شـئ دوم را   یءحالت خویش باعث علم و آگاهی به چیز دیگـری شـود، شـ           

اشاره متن و اقتـضای       و چگونگی راهنمایی لفظ بر معنا، بر عبارت متن،         نامیم مدلول می 
ا به  ای در طبیعت ذهن انسان ر      دیدههر پ  ).٢١٥ ،الشریف الجرجانی (» متن منحصر است  

آنگونه که دود انـسان را بـه وجـود آتـش             کند، سوی چیز دیگری غیر از خود هدایت می       
 .کنند   هدایت می  خودشانها نیز انسان را به معنی نهفته در ورای            واژه کند، راهنمایی می 
 ادای   و این داللت با توجه به شکل و طریقه         بر معنای خاصی داللت دارند     ها الفاظ و واژه  

 و ترکیبـی متفـاوت      ساختار صرفی و نحوی و ویژگی آوا به صورت فـردی           ق آن، سیا آوا،
 آنچه که .روند  یا نوشتار همگی ابزارهای داللت به شمار میالفاظ آثار یا معانی،« .باشد می

 و. باشـد  می ه که در درون انسان    چایست بر آن    نشانه آید، با آوا از دستگاه صوتی بیرون می      
 ،فـس نَ  که هرگاه در ذهن انـسان اسـمی متـصور شـود،            تمعنای داللت لفظ اینگونه اس    

 )١٥ دایه،( »شود کند و فورا متوجه آن می با آن اسم را نیز تصور میهمان معنای مرتبط 
 

 اقسام داللت
 .ها دارد بندی بستگی به دیدگاه انسان در مورد واژه  این تقسیم.داللت انواع گوناگون دارد   
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رد و معـانی آنهـا را       نگـ  ونه ترکیب می   و بدون هرگ   تقلمسها به صورت     ه واژه گاه انسان ب  
 و معانی آنرا    نگرد میگاه نیز از لحاظ ساختاری به واژه         کند، نامه جستجو می    فقط از لغت  

ی حـال آن    اگاه به سیاق عبارت و مقتـض       ،یدجو های صرفی و ساختاری آن می      در صیغه 
برخـی   ؛دکنـ  آن تفـسیر مـی    اق گفتـاری     و معنا و مفهوم آنرا بر اساس سی        دکن توجه می 

 و  و ارتباط آنرا نسبت به سایر کلمات بررسـی دده اوقات واژه را در ترکیب جمله قرار می 
  نیـز آواهـا،    گـاهی  .دکنـ   مـی  س معنای آنرا تحلیـل    بر این اساس نقش آنرا مشخص، سپ      

بـه  کـاود و از ایـن طریـق          ن آواهـا را مـی     ویژگی و شیوه بیان آنها و معانی هر کدام از ای          
 .برد میپی واژه فهوم م
 
 ژیمورفولوداللت ـ ١

تکواژهـا بـه دو دسـته       ). ٣٤١ اسمیت،ریچاردز و   (ترین واحد معنادار است       تکواژ کوچک 
رونـد امـا    تکـواژ آزاد بـه تنهـایی بـه کـار مـی            . شـوند   تکواژ آزاد و تکواژ مقید تقسیم می      

 تکواژهـای دیگـر بـه       تکواژهای مقید مانند پیشوندها و پسوندها تکواژهایی هستند که با         
 .روند کار می
هـای   ه از سـاختار کلمـه و ویژگـی         داللتـی اسـت کـ      داللت مورفولوژی این اساس    بر

در  .)٣١ مطهری، (شود آید، که به آن کارکردهای صرفی نیز گفته می         میی آن بر  ساختار
اژه که همان حروف اصلی     ی و  ریشه اند که  تحلیل داللت صرفی دانشمندان بر این عقیده      

 عالم، علم، (:های  واژه داللت نسبت؛ مانند    است و حروف زائد،    داللت ماهیت  ،دباش ی م آن
داللـت نـسبه    ) ة ن، ،و الـف، (روف زائـده    حـ و   داللت ماهیـت   )علم(که   ؛)عالمة ،عالمون

 .)٩٧ـ٩٨  الکراعین،:نکـ ( باشند می
 ننـد و بـر ایـ      ا رتباط ایجـاد کـرده    در زبان عربی و داللت آن ا      دانشمندان بین صیغه کلمه     

بـه عنـوان مثـال وزن فَعَـالن بـر حرکـت و هیجـان               .دارد هر صیغه داللتی ویژه      اند که  عقیده
 . طباعه و سیاحهزراعه، : مانند.که بر حرفه داللت دارد عاله فِ و وزنمانند سَیَالن داللت دارد،

 
  داللت ترکیبیـ٢

 در جملـه    هـا  کلمـه یـت    موقع ها و ارتباطـات موجـود میـان        مان نسبت ی ه داللت ترکیب 
دف آن رساندن معنـای  ، بلکه هنیستباشد و هدف از وضع آن بیان معنای مفرد واژه       می

، جـرجس  (اسـت هـایی همچـون فاعـل بـودن و مفعـول بـودن و غیـره                  ترکیب و نسبت  



 ٧٥ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

 کـه   هـستند  ترکیب جمله، همانند آواهـایی       ورود به گویی که الفاظ قبل از      ). ١٩٨ـ١٩٧
 کلمه هنگـامی کـه در  «. میسّر استای آنها بواسطه ترکیبشان     و بیان معن   مفهومی ندارند 

 »باشـد   جزئی از حیات اجتماعی و فکری مـی        گیرد، جمله در یک موقعیت نحوی قرار می      
 .)٢٣، یهلداا(
 
 داللت سیاقی ـ٣

باشد و شنونده در     است که مقصود گوینده می    همان مفاهیمی   ت سیاقی یا اجتماعی     دالل
 سـیاق و    بـه عبـارت دیگـر      .بـرد  ساس شرایط پی بـه آن مـی       او بر خالل صحبت گوینده    
گروهـی  . )٥٤٠ عبدالجلیل، (کند  معنای مورد نظر را مشخص می      ،مقتضای کالم گوینده  

هـا،    ن کتـاب   متون نوشته شده در  بطـ       اند که زبان به اعتبار     ر این عقیده  شناسان ب  از زبان 
. شود  که از زبان جاری می     است و کالمی     بلکه اعتبار آن به گویش     رود زبان به شمار نمی   

اق داننـد و سـی      را در خدمت داللت سـیاقی مـی        صوتی، نحوی و معجمی   های    داللت آنها
ا جزئی از فرهنگ گوینده و محیط اطراف وی مقـصود او ر        به عنوان   سخن و مقتضای آن     

 )١٠٢، الکراعین: نکـ (کند  بیان می
اشد، امـا بواسـطه جـاری       شته ب  لغت معنای مشخصی دا    یک واژه هر چند در فرهنگ     

ه معنـای   تغییـر لحـن از یـک کلمـ    اثـر  گاه بر . کند  تغییر پیدا می   بر زبان معنایش  شدن  
فهـم  . شود  جاری می  ش، گاه نفرت و گاه به قصد تحقیر بر زبان         آید، گاه پرس   تعجب برمی 

 . استپذیر امکان از دریافت لحن و سیاق گوینده همه اینها
 

 )ای لغتنامه ( داللت معجمیـ٤
های آن   وهر مشترک یک واژه در تمامی مشتق      جمعنای مستقیم و    داللت معجمی همان    

اللت معجمـی   ددر حقیقت    )٦٤ عبدالجلیل،(های مختلف صرفی آن واژه است       ختارو سا 
 از ایـن جهـت      آورد، نامه برای یـک لفـظ مـی       باشد که یک لغت    همان معانی متعددی می   

 و فرهنـگ    انـد   موضوع مشخص اقدام کرده    لغت در یک   آوری شناسان به جمع    برخی زبان 
 و  رآنهـایی در الفـاظ غریـب قـ         پس از آن فرهنگ    اند، ی به وجود آورده   موضوع های لغت

 اساس مخارج حروف به نـام     بر فرهنگی جامع    ، تا اینکه خلیل بن احمد     ،د آمد حدیث پدی 
 .)١٠٣ الکراعین،( تدوین کرد معجم العین
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 )ییآوا(ـ داللت صوتی ٥
ی خـاص   مده از طبیعت برخی از آواها و ارتباط این آواها با معان           داللت بر آ   ،داللت صوتی 

این داللت با یکی     «.کند داعی می ن ت آوایی معنای خاصی را در ذهن انسا      که هر    باشد می
ان لفـظ و معنـا      یـ  وجـود مناسـبت طبیعـی م       های زبانی در ارتبـاط اسـت و آن         از نظریه 

 .)٩٦،  همـان (» نامد میخویش آنرا داللت لفظی     خصائص  الی در کتاب     ابن جن  باشد و  می
آوای خوردن مـواد    ) خضم( .به خوبی پیداست  ) خضم(و  ) قضم(داللت صوتی در دو واژه      

ابـن  ( اشدب  یک و سخت م   آوای خوردن مواد خوراکی خش    ) قضم(باشد و    ی نرم می  خوراک
کـه  هنگامی   وباشد    در دو کلمه می   ) خ(و  ) ق(مده از آوای    آاین داللت بر  ). ٢/١٦٥جنی،  

دهیم، انتظار معنایی خاص متناسب بـا آواهـای          میای با آواهای خاصی گوش فرا       به کلمه 
 .آن کلمه داریم

 
 )آوا( صوت

یا آهنگ است که  در لغت جرس  صوت«:  تحت مدخل صوت آمده    العرب لساندر فرهنگ   
 .»استو الصائت همان فریاد برآورنده باشد   صدای انسان و غیر انسان میشامل

 است که بر اثر برخورد دو جسم        صوت در لغت به معنای آهنگ است و همان موجی         
 شود تا اینکه به گیرنده صـوتی انـسان یعنـی همـان             شود و در فضا پراکنده می       جاد می ای

شـنیداری   صوت اثـر  « و یا به عبارت دیگر       گیرد د و گوش آنرا می    رس دستگاه شنوایی می  
 و یـا بـر      ا دستگاه صوتی موجود زنده است     ع آن ی  باشد که منب   حرکت تناوبی و پیاپی می    

 .)٢٤ جمعه،( »شود ایجاد میاثر برخی حرکات 
ارتعـاش یعنـی   . شود های هوا حاصل می به دیگر عبارت آوا یا صوت از ارتعاش ملکول     

ایـن  . ها به جای اولیـه      های هوا از جای خود در مسیر معین و بازگشت آن            حرکت ملکول 
هـای هـوا      اگر جابجـایی ملکـول    . نامیم  ا یک سیکل ارتعاش می    پدیده فیزیکی را اصطالح   

ها به انـرژی صـوتی تبـدیل           مرتبه در ثانیه تکرار شود انرژی جنبشی ملکول        ١٦بیش از   
معتقد است که همه اصـواتی کـه در تولیـد صـدا             ) ٨( راش .آید  شده و صدا به وجود می     

  .الت دارندهایی است که در تنفس دخ دخالت دارند نتیجه حرکات ماهیچه
 

 انواع داللت صوتی
 .شـود  یلـی تقـسیم مـی   و داللت صوتی تحل دو نوع داللت صوتی طبیعی       داللت صوتی به  



 ٧٧ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

امـا داللـت    . گویـد ها و معانی مرتبط با آنهـا سـخن مـی          تناسب آوا داللت صوتی طبیعی از     
 در  مـده های به وجـود آ     تغییر های آوایی و به تبع آن     تغییر واحد یلی در رابطه با     صوتی تحل 

 .)٩٦  الکراعین، : نکـ  (شود   یم می ر و تنغیم تقس   کند که خود به دو قسمت نب        بحث می  معنا
رسـانیم و   را بـه مخاطـب مـی   ای   معنای ویژه، قسمت خاصی از کلمه بر کیهیعنی گاهی با ت   

باشـد، مثـل       کننـده معنـای مـورد نظـر گوینـده مـی            گاهی نیز لحن و سیاق سـخن بیـان        
 .شوند  که همگی از لحن متکلم فهمیده می...سرزنش و تحقیر، ،استفهام، های تعجب حالت

 
 ر  داللت نبـ١
هـای آن    از میان سـایر بخـش  ،از کلمهفشار بیشتر بر یک بخش مشخص وارد کردن بر  ن

؛ ٥٧ البریـسم، (  دار  نیـاز  تـری  انرژی بیشتر و تالش عـضالنی اضـافه        و این فشار به      است
ای   ای برخی از هجاهای آن را به گونه         عبارت یا جمله  در واقع به هنگام ادای       .)٦٦ الزین،

به عبارت دیگر ادای یک هجا با       . آوریم  تر از هجای دیگر بر زبان می        تر و برجسته    مشخص
تکیه یکی از انواع واحدهای زبرزنجیری      . گویند  شدت و فشار بیشتر را اصطالحا تکیه می       

 .ان عربی تکیه ممیز معنی استها مثال در گونه گفتاری زب است که در برخی از زبان
معموال فشار هـوای    . تکیه، افزایش جریان هوا از ششهاست     «: نویسد  می) ١١٠(لدفگد  

هجای  بر نسبت به سایر هجاها بیشتر است و انرژی تنفسی نیز در         هجای تکیه  ششها در 
 ».بیشتر است بر نسبت به هجای بدون تکیه مجاور  تکیه
 ساخته  واهای پی در پی و مرتبط با هم        و هر لفظ از آ     شود الفاظ تشکیل می  کالم از   «

دی خـود قـوتی ندارنـد       آواها در کالم به خـو     . دگرد یگری رهنمون می  شده که یکی به د    
 زبان بهانسان هنگامی که . اند ن قرار گرفتهه به موقعیتی است که در آ    قوت آنها بست   بلکه

کند تا آنرا  فشار وارد میه ای از کلم کند برحسب عادت، بر بخش ویژه خویش صحبت می  
 »استر   بخش همان جایگاه نب    تر قرار دهد و این    تر و روشن       برجسته  آواها نسبت به سایر  

باشد و از    ا می ر همان فشار و قوت ادای آوا در مقایسه با سایر آواه           پس نب  .)١٢٥ محمد،(
کاکـل   (بـرد  توان از شدت و نغمه و طول و لحن آوا نـام            ر در کالم می   های ایجاد نب   شیوه
 .)٤٣ عزیز،
 

 داللت تنغیمـ ٢
و بمـی در     و آهنگ یـک الگـوی زیـر       ) ٢٩١لدفگد،  ( زیر و بمی یک پدیده فیزیکی است      
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بمی در سطح جمله اسـت     هایی مانند زبان عربی که آهنگ زیر و           زبان. سطح جمله است  
ر و بمـی  هایی مانند زبان چینی یا تایلندی که آهنگ زیـ         گویند اما زبان    میزبان آهنگین   

 .گویند میباشد زبان نواختی  کلمه یا هجا میدر سطح 
  در میـان سـخن    صـدا دن و پـایین آوردن      تنغیم همان تغییر در اداء به واسطه باال بر        

 معانی در یـک جملـه واحـد          برای داللت بر   اساس صفات آواها یا صفات حروف کلمات      بر
در پـی هـم     غـیم عبارتـست از      تن: چنین تعریف کرده اسـت     را این   آن  ماریو بای  .باشد می

 .)١٣٤، محمد (هایی در بیان کالمی مشخص تمهای موسیقی و ری  آمدن نغمه
 وجود دارد که با توجه به آن        ی خاصی  رض و هدفی آوا و نغمه     ای هر غ  یعنی اینکه بر  

 بـه هـدف آن پـی         و ما با توجه به تنغیم یـک جملـه          شود می ادای جمله مختلف   غرض،
تمسخر  ، تحقیر،انکار صد آن تعجب، و یا قی بیان پرسش به کار رفته برابریم که مثالً می

که بر کدام یـک از اجـزای        یابیم    درمی یمله تنغ  به وسی   همچنین  و .ده است  بو یا سرزنش 
 . تأکید شده است.... جمله همانند فاعل، مفعول، فعل و 

طفه فاذا هو   خلق االنسان من ن   « نحل    مبارکه سورهچهارم  ام خواندن آیه    مثالً به هنگ  
 دشمنی انـسان بـا خداونـد متعـال          ازبر تعجب   بریم که آیه داللت       پی می  »خصیم مبین 

 » هللا  سـبیل  مالکم ال تقاتلون فـی     «نساءمبارکه   سوره   ٧٥ آیه    از لحن  دارد و همینطور  
مالت آیـه  این مفاهیم ترجمه ج. آید ری برمیمعانی تعجب، سرزنش و دستور به انجام کا    

 .گرفته از تنغیم آیه استی برمگباشد بلکه ه نمی
 

  توصیف صداهای زبان
 . شوند تقسیم می) مصوت و صامت(ی واکه و همخوان  صداهای زبان به دو دسته

 همخوان ـ
ها جریـان هـوا پـس از عبـور از تارآواهـا در                آن دسته از اصوات زبان که در ادای آن        

عی برخـورد کـرده، در برابـر آن    ها با مـان  ای از حفره دهان در فاصله میان گلو و لب    نقطه
معتقد است  ) ٥(یول  . گویند  نگنایی بگذرد را همخوان می    سدی ایجاد شود یا با فشار از ت       

 جایگـاه تولیـد     )١در توصیف هر همخوانی باید به سه نوع مختصه توجه کرد که شـامل               
 . واکداری یا بیواکی است) ٣  شیوه تولید )٢

، لـب و    /b/هـا ماننـد       دولبـی : گـاه تولیـد شـامل     اساس جای ها بر   بندی همخوان   تقسیم
ای   ، حنجره /g/ها مانند   ، نرمکامی /n/ها مانند   ، لثوی /ϴ/ها مانند   ، دندانی /f/ها مانند     دندانی



 ٧٩ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

 :باشد بندی زیر می اساس شیوه تولید نیز شامل دستهها بر همخوان/. h/مانند
ه مدت کوتاه و در نهایت این نوع همخوان با انسداد کامل جریان هوا ب:  انسدادی) الف

 /. b, t, k, d/شود مانند همخوان  آزاد شدن ناگهانی جریان هوا تولید می
همخوان با مسدود شدن جریان هوا و فشار شدید هوا از شـکاف باریـک               : سایشی) ب

در ادای برخی از اصوات سایشی صدایی شبیه /. s, z, š, f, v, h, ϴ/شود مانند تولید می
دسته دیگر /. s, z/نامند مانند سد از این رو این اصوات را صفیری میر صوت به گوش می

ها صدایی شـبیه بـه ریـزش     از اصوات سایشی وجود دارد که به هنگام ادای این همخوان  
رسد که  آب با فشار از سوراخی تنگ و یا پخش شدن و پاشیده شدن چیزی به گوش می

 /.š/نامند مانند ها را تفشی می این همخوان
ـ انسدادی) ج در این نوع همخوان انسداد کوتاه جریان هـوا بـا رهـا شـدن     :  سایشی 

 /.j/شود مانند همخوان کوتاه مدت هوا باعث مقداری سایش می
با بلند شدن نرم کام و جلوگیری از ورود جریـان هـوا بـه حفـره بینـی           : خیشومی) د

 /.m, n/شود مانند تولید می
ا غلتیدن آن به حالت وضعیت مصوت مجـاور         معموال با حرکت زبان ی    : نیم مصوت  )و

 /.w, y/شود مانند تولید می
کنـد و هـوا از        در این نوع همخوان جلو زبان به سـقف دهـان برخـورد مـی              : روان)   ه
 /.l/شود مانند های زبان خارج می کناره
آید که فاصله بین تارهای صوتی برای مدت          هنگامی بوجود می  : ای  انسداد حنجره ) ی

ایـن شـیوه تولیـد در       /. �/گردد ماننـد    هی کامال مسدود شده و سپس باز می       خیلی کوتا 
 .ها مانند زبان عربی وجود دارد برخی از زبان

اساس وضعیت قرار گرفتن تارهای صوتی داخل حنجره به دو          ها بر   همچنین همخوان 
صداهایی که بـر اثـر      «. های بیواک   های واکدار و همخوان     همخوان: شوند  دسته تقسیم می  

هـا تارآواهـا    گویند اما اصـواتی کـه در تولیـد آن           شوند واکدار می    رزش تارآواها تولید می   ل
 )٣لدفگد، (» .گویند لرزشی ندارند و از هم جدا هستند بیواک می
هـا    شوند هوای ششها بدون مانع از میان آن         هنگامی که تارهای صوتی از هم جدا می       

 ,t, k/ گویند مانند گردند که  بیواک می یکند که از این طریق صداهایی تولید م عبور می
s, h /گویند مانند شود واکدار می اما صوتی که بر اثر لرزش تارآواها ایجاد می//b, d, z, r . 

 واکهـ 
بـدون هـیچ مـانعی از       ها صداهایی هستند که جریان هوا         واکه«: نویسد  می) ١٠( راش
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ایی هستند که از لـرزش تـار آواهـا          ه  ها واج   به عبارت دیگر واکه   » .رسد  میحنجره به لب    
بنـابراین تمـام   . گذرنـد   آیند و بدون برخورد با هیچ مانعی از مجرای دهـان مـی              پدید می 

ها باید به سه ویژگی   در توصیف واکه)١٣ـ١٢(هایز بر اساس توضیحات   . ها واکدارند   واکه
 :توجه کرد

ان را به سـه دسـته بـاز         بر اساس فاصله زبان تا سقف دهان ارتفاع زب        : ارتفاع زبان ) ١
 .کنند بندی می  تقسیم/a, ā/و بسته/ e, o/، نیم باز/i, u/مانند واکه

 اگر به هنگام تلفظ واکه، زبان به جلـوی دهـان نزدیـک شـود واکـه                : جایگاه زبان ) ٢
یـک  ولی اگر زبان به عقب دهان نزد/ i/شود مانند واکه  نامیده میایجاد شده واکه پیشین   

 /. u/ شود مانند واکه  نامیده میه واکه پسینشود واکه ایجاد شد
 ها در هنگام تولید واکه  میزان گردی لب) ٣
 ویژگی مشترک همخوان و واکهـ 

مخوان و واکه وجود دارد شامل کشش، سـختی و نرمـی            مختصه مشترکی که بین ه    
 .باشد می

یابـد کـه ایـن ویژگـی در زبـان        یعنی مدت زمانی که ارتعاش صوت ادامه می       : کشش
 .عربی ممیز معنی است

گونـه    و نرمـی در همخـوان و واکـه را ایـن            توان سـختی    میاساس توضیحات راش    بر
 :  بندی کرد جمع

هـا میـزان      در همخـوان  . تـر اسـت     تر باشد سخت    ها، هرچه واکه بسته     در واکه : سختی
 .سختی با بیواکی رابطه مستقیم دارد

ها، اگر همخوان واکـدار باشـد         مخوانها، هر چه واکه بازتر باشد و در ه          در واکه : نرمی
  .نرم است

 
 ای از صحیفه سجادیه هشم

شود و این خود     اسالمی حاکم می  بسیاری بر جامعه    پس از واقعه عاشوراء فشار و خفقان        
ـ السالم  ـ علیه ولیت امام سجادمسؤ و روحیه اصیل   کربالءنگهداری نهضت را در حفظ و  

این شـرایط و توجـه خـاص امامـان          بر بنا .کند تر می   راد جامعه سنگین  اسالمی در میان اف   
ش معـارف بلنـد آسـمانی اسـالم         مـوز آآن حـضرت ایـن قالـب را بـرای            معصوم به دعا،  

کـه در    گـذارد،   از خود به جـا مـی       صحیفه سجادیه   دعا به نام   ٥٤گزیند و مجموعه     برمی
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 ایـن   .اسـت بردارنده مسائل مختلف اسالمی و آموزش دهنده دین و اخالق در لباس دعا              
البالغـه ارزشـمندترین اثـر مکتـوب         رزشمند است که بعد از قرآن و نهج       به قدری ا  کتاب  

 قـرآن صـاعد یـاد       و زبور آل محمـد    انجیل اهل بیت،   و از آن به اُخت قرآن،      اسالم است، 
هـا    ی انـواع و گونـه       ذار در این وادی پر معنا، با همـه         انسان به هنگام گشت و گ      .شود می

زگـشت انـسان بـه      گاه از معاد و با     کند؛ اه از توحید و یگانگی صحبت می       گ شود، آشنا می 
ها لب به     ن به خداوند از شر شیطان و انسان       گوید، گاه از پناه برد     سوی خداوند سخن می   

نمایـد و زمـانی نیـز از         پوشـی مـی     ز خداونـد طلـب سـتر و پـرده         گشاید؛ گاه ا   سخن می 
با . رسد گزیند و به انتهای آن می       ب برمی رفت، قرآن مجید، معارف نا    مع سرچشمه زالل و  

بـسیاری بـه خواننـدگان      هـای    راند و اندیـشه     آکنده از شناخت به خداوند سخن می      دلی  
مانـد کـه از کـدام درخـت        نهد، متحیر می     آن که در این باغ گام می       ... . کند و  تقدیم می 

المی از فـصاحت و     صحیفه عالوه بر مفاهیم پر مغز اسـ       . میوه برگیرد و کدام گل را ببوید      
سخنی فصیح، خـالی    ) ع( سخن امام سجاد   .بالغت باالیی در بیان خویش برخوردار است      

گونـه پیچیـدگی لفظـی و یـا معنـوی      ضعف تـألیف و بـه دور از هـر     از رمندگی حروف،  
 آنگـاه کـه از امیـد و آرزو صـحبت            اسـت،  حـال    با مقتضای متناسب  کالم امام   . باشد می
ازات و عقـاب     و آنگـاه کـه از مجـ        یردگ یی از آن را به خود می      ش رنگ و بو   کند، کالم  می

های این تفکر و اندیشه به خوبی در الفـاظ و عبـارات              آورد، نشانه   الهی حرف به میان می    
ی صـحیفه در جـای خـویش بـه کـار         هـا  از لحاظ بیانی تمامی واژه    .  نمایانگر است  ایشان
ی را بـه سـان فرهنـگ لغتـی در نظـر             ا توان صحیفه   اند، آنچنان که از این منظر می        رفته

فه آسـان و    کـالم صـحی   « . به خوبی نمایانگر است    رفت که درستی کاربرد واژگان در آن      گ
ـ   اسلوب آن متین بدون رمند     ری آشـکار،   کلمـاتش دارای سـاختا    . باشـد  ف مـی  گی و تکلّ

رمنـد، کلمـات و       نمـی  ها از شـنیدن آن     ند که گوش  باش شنا می آ نزدیک به ذهن، کاربرد   
یابـد     مـی   محقق در آن   .باشد اش می   ترین اهل زمانه    خود فصیح ) ع(امام   فصیح و    کالمش

 و پر آور است آور و نشاط های ساختاری آن شگفت  و تنوعهای عبارات هماهنگ که فاصله
 )علی  ـ نورسایت(»  .... حذف و ذکر و ایجاز و اطناب وخیر ،های تقدیم و تأ است از گونه

 
 )٨شماره دعای ( ةإلستعاذفي ا :یی دعایتحلیل آوا

بر، و   الـصَ  عفِ، و ضَ  لحسدِ ا  و غلبةِ  بِضَ الغَ ةِوررص و سَ   الحِ جانِی بک من ه   عوذُ أ ينّ إ اللهمَّ(
ـ  تابعـةِ  و مُ  میـةِ  الحَ  و ملکةِ  هوةِ الشَ لحاحِإ، و   لقِ الخُ  و شکاسةِ  اعةِنَ القَ ةِقلّ  خالفـةِ وی و مُ   الهَ
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م، و  ثلـی المـأ    عَ صـرارِ  و اإل  قِّلی الحَ  عَ  الباطلِ یثارِ و إ  فةِلی الکُ عاطِ، و تَ  فلةِ الغَ ةِنَدی و سِ  الهُ
 ةِیـ  الوالن، و سـوءِ یقلِّ بالمُزراءِن و اإلیرکثِ المُباهاةِ و مُةِ الطاعَ ستکبارِ و إ  ةِی المعص ستصغارإ

 .)ناندَ عِ العارفةَصطنعَمن ا لِکّ الشَنا و ترکِیدی أحتَن تَلمَ
خواند   می با التماس و تضرّعدر این قسم خداوند را ـالسالم   ـ علیه زین العابدین  امام

او پنـاه  انـد بـه    ه روح و خفایای نفس انسان چسبیدههای مختلف آن که ب و از شر و گونه   
 از نفـس    ایـن طلـب و خواسـته      . است زیرا که نفس انسان دستور دهنده به بدی          برد؛ می

کنـد، بـه    اوندگارش احساس ضعف و ناتوانی می     که خود در مقابل خد     اند انسانی باال آمده  
گونـه   نرمـی بـه دور از هر  همین خاطر کلمات همگی رنگ و بویی از ضـعف و سـستی و             

 که انسان آن    چرا ؛اند ورده شده آواها همگی متناسب با معانی آ     د، یعنی   نشدت و قوت دار   
ن امـر را بـا       داشته باشـد و کنـه آ       ه امری  نسبت ب  هنگام که عقیده درونی و ایمان واقعی      

تمام وجود خویش احساس کند، در نتیجه اثر این ایمان و اعتقاد در کالم وی به خـوبی                  
و از  . آینـد  مـی ر و آواها همگی از خفایـای روح و نفـس انـسان ب              کلمات و شود پدیدار می 
گانیـک لفظـی و معنـایی هـست و          ی ار  در میان ذهـن و زبـان یـک رابطـه          « طرف دیگر 

 »روند و بـالعکس    ودی از متغیرهای ظریف معنایی به شمار می       متغیرهای ظریف زبانی نم   
ـ سیدی(  خـود را در سـاختار و مبنـا نـشان     ،کوچکترین تغییری در معنـا  .)٦١  عبدی، 

  . نیز همین گونه استی مبنا با معنا دهد و رابطه می
 ) أعوذُ بکَ مِن هَیجانِ الحِرصيإنّاللهمَّ (

باشند کـه از تـه حلـق بـدون اطبـاق و یـا        ی می حلقهای از واج) ح ـ   ع ـ  أه ـ  (واج 
خود داللت بـر    آیند و این      و چسبیده به هر دو ریه بیرون می        احتکاکی به صورت ضعیف   

  حلقـی و ایـن واج . آیند  انسان بیرون میدلاز خفایا و زوایای پنهان آن دارد که این واج      
فـس انـسان دارنـد، بـه         ن هـای   ایمان و یقین به ملکه     اتنگ با ثبات  ارتباطی عمیق و تنگ   «

آیـد و از     به پیوستگی او به ایمان، باال می      همین خاطر دعا از عمق تسلیم و رضای انسان          
 .)٩٤عبـدهللا،   (» تأثیری ندارند آنگیرد، ایمانی که تغییرات و پیشامدها در  نشأت می  آن
ن از  ن اسـت آنگـاه کـه انـسا        ی انـسا   ر و اندیـشه   راستی که الفاظ و عبارات بیانگر تفکّ      ه  ب

کند، این خود داللت بر روانی ذهن و اندیشه اوسـت و             س و روان استفاده می    یلعبارت س 
ه نشان آنگاه که انسان در عبارات خویش از الفاظ و آواهای خشن استفاده کند، این پدید      

 بـر   در صحیفه الفاظ و عبارات و آواها از حیث داللـت          . باشد از نوعی خشونت در معنا می     
و و مجهـور و مهمـوس بـودن آنهـا     روانی ن معانی با آواها و خشونت و       معنی و تناسب ای   
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اند که کوچکترین تغییری در ترتیب    یق انتخاب شده  های حروف به قدری دق     گیسایر ویژ 
 .شود نها می و مفهوم آی عبارات و دریافت معناکلمات و آواها باعث ایجاد خلل در موسیق

گونـه احتکـاکی     بدون هـیچ باشد که اک مییک واج سایشی حلقی بیو) هاء( :)اللهمَّ(
 در مقابـل    روح گوینده و احساس ضعف و ناتوانی      ا به   آید و در آن پیوستگی دع      بیرون می 

 یعنی همان نابود شدن و      ،دارد) تالشی ( پیداست و این آوا داللت بر      خداوندگار به خوبی  
ا ام دعـا خـود ر  ، زیـرا کـه انـسان در هنگـ     آید ن و این از مقام و حال دعا برمی        جذب شد 

 و جـذب    آورد  به خـدا مـی     به همین خاطر رو     . یابد ا می ضعیف و ناتوانی بریده از همه ج      
 .هایش را بر آورده سازد خواهد تا خواسته شود و از او می وی می

داللت بر وارد شدن در درون چیزی دارد  که صامت خیشومی دولبی واکداراست،       )مّ(
ها و راز و نیازهـای         و دعا همان خواسته    ؛روحی شخص نایی آشکار کردن خفایای     و یا توا  

آوای نـون  . شـوند  ل پروردگار بر لب آورده مـی  که اینچنین در مقابباشد درونی انسان می  
یـک  / ن / واج .پذیری موثر در درون دارد    تأثیرنیز داللت بر همین     ) یاء( و) إنّی(مشدد در   

 .باشد شته گسترده میواکه پیشین افرا/ یاء /همخوان خیشومی واکدار و واج
 ـ  نعـوذُ  ـ  اعـوذُ  (گون هماننـد هـای گونـا    دعا واژه بـه صـورت  سرتاسر ایندر  ):عوذأ(

تکرار یک لفظ یعنـی زیـادت در سـاختار و بـه تبـع آن                . شود هفت بار تکرار می   ) عِذنیأ
 در ذهن   باشد تا اینکه معنا    تأکید لفظی می  ،   و مقصود از این تکرار     .استادت در معنی    زی

انسان بـه همـان مطلـب تکـرار شـده           ده رسوخ کند و باعث افزایش ایمان و اعتقاد          شنون
 در ذهن انسان بماند و به یک عادت تبدیل شود و            مفهومشود تا    باعث می  تکرار   .شود می

ر و ایمان به شود و جدایی آن از تفکّ ملکه ذهن انسان بدل میه باین عادت پس از مدتی    
 و او را به     برد تردید را در ذهن مخاطب از بین می       شک و    ،تکرار. پذیر است  سختی امکان 
کـه آنـرا از    گـذاری تکـرار اسـت      ویژگـی تأثیر   رسـاند و بـه خـاطر همـین         حد اقناع مـی   

 خویش  ای در مقابل محبوب     واژه بکار بردن انسان از   . اند های تأکید به شمار آورده      اسلوب
 لذت این صحبت را     ،و تکرار  ردب  طلب درخواست از پروردگار لذت می      و التماس و زاری و    

 .کند دو چندان می
را هنگام ادا    واجکه تیزی و سنگینی مخصوص این       ) أعوذ(وجود صفت نبره در همزه      

ـ امـام سـجاد     .کنـد   نمایان میها  و برتری قدرت آن را بر سایر واجدهد، تسلط نشان می
ـ السالم علیه د کـه از حـرص، حـسد،    ده نشان می) أعوذ(به کارگرفتن همزه در کلمه  با  

باید با تمام قوا و کلیه اعضاء و جوارح بـه           ها   پیروی از هوای نفس و تمامی رذیلت      غضب،  
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 .قدرتی پناه برد که باالتر از او قدرتی نیست
   بیـواک  حلقـی  سایشی آنگونه که گذشت از حروف      در این تکواژ آزاد    )هاء( ،)جانیَهَ(
به صورت مطلق داللـت   کامی است ـ   لثویکه یک همخوان انسایشی  )ج(  واج.باشد می

باشد و نوعی ویژگی قـوت در آن         ور می  مجه های  از واج بر عظمت و بزرگی دارد و آن نیز         
) هـاء (همنشینی حلقی بـودن     . د این داللت بر شدت هیجان  در حرص دار         و وجود دارد 

فتاده که یک واکه پیشین ا     )الف(  واج  شدت است و همچنین    ،که ویژگی اصلی آن   ) ج(با  
ق این هیجان و  داللت بر شدت تعلّنوعی بر آمدگی آوایی همراه بوده که     با   گسترده است 

 .گی نیز در واژه حرص وجود داردن به روح انسان دارد، که همین ویژوابستگی آ
داللـت بـر ملکـه و ثبـات و          که یک همخوان روان لثوی واکدار است        ) راء (،)رصالحِ(

واج رود و    دی آواها، آوای تکرار بـه شـمار مـی         قسیم بن یک صفت دارد، و در ت     گستردگی  
) ح( حلقـی بـودن      این صـفت بـه همـراه       ؛صفیری لثوی بیواک است    یک همخوان  )ص(

بـه عمـق روح و نفـس         آن    و چـسبندگی    و عمیق بـودن حـرص      ای است بر درونی    نشانه
باشد  میپذیر ن   و کنار گذاشتن آن به راحتی امکان      ای که جدایی از حرص       انسان، به گونه  

 نیـز اثبـات     که داللت بر ملکه بودن و ثبات یک ویژگـی دارد،          ) راء( و این مطلب را آوای    
 .کند می

، لقِ الخُ کاسةِ و شَ  ناعةِ القَ ةِلِّ و قِ  برِ الصَّ عفِ و ضَ  دِسَ الحَ ِةبَلَ و غَ  بِضَ الغَ ةِورَسَ و(
 )ةیَّم الحَةِکَلَ و مَهوةِ الشَّلحاحِو إ

). غـضب (و یـک تکـواژ آزاد       ) ال(یک تکواژ مقید    : ژ است  متشکل از دو تکوا    )الغضب(
قوت بـه دور   آن نوعی باشد که در معنای  معنای غیظ و خشم و عصبانیت میبهاین واژه  

 همچـون  باشد، ناسب با آواهای این واژه می     وت و سستی نهفته است و این معنا مت        از رخ 
ـ   باشـن   می های واکدار    همخوان ر دو از  ، که ه  )ض( و) غ(   هـا  آن نیـز در     وعی چیرگـی  د و ن

خـشم  به معنای شدت نیز خود بـر چیرگـی شـدت        ) هسور(اضافه شدن واژه    . وجود دارد 
  سـجّاد  عت بالغت و فصاحت در کالم امام       از اینجا به قدرت بیانی و رف       .کلمه افزوده است  

ـ السالم ـ علیه  در نهایت چینش نها به همین یک عبارت بنگریم آن رااگر ت. بریم  میپی  
 کرد، آواها   توان صامتی از آن را با صامتی دیگر جا بجا          ای که نمی    یابیم به گونه    و نظم می  

که حتی اگـر شخـصی معنـای عربـی          اند    رفته  کار اند و به جا به     چنان با هم عجین شده    
 .برد ، پی به معنای آنها میا نداند با گوش دادن به آهنگ آواها ر واژه

چیزیست کـه   خشنود نشدن از به معنای و استنسان یکی از صفات بد در ا   ) دسَالحَ(
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 حـسد یعنـی اینکـه انـسان از          ؛ چه مـادی باشـد و چـه معنـوی          است در اختیار دیگران  
شته باشد  های خوب دیگران ناراحت شود و آرزوی نابودی و از بین رفتن آنها را دا               ویژگی

ـ     های باشد که انسان ویژگی     و صفت مقابل آن غبطه می      رای خـود آرزو     خوب دیگران را ب
ـ  هگی حلقی بودن آن، نشاندر حسد و ویژ   ) ح( .دکن می ق و وابـستگی ایـن   ای است بر تعلّ

 .امکانپـذیر نیـست   صفت به اعماق روح و نفس انسان که جدایی و کندن آن بـه آسـانی                 
بـدین معنـی کـه      .  مهموسه اسـت   های  تردگی و سادگی دارد و از واج      داللت بر گس  ) س(

شـود،   متوجه آن شـوند وارد نفـس انـسان مـی          ها    اینکه دیده  کم و بدون    گویی حسد کم  
اش کـه همـان      گـستردگی . رود  بر صخره سیاه را می      تار همانند مورچه سیاه که در شب     

افکند که جدایی  یی خود را بر روح و جان انسان می       چنان است که گو    است،) س( داللت
 همراه بـا نـوعی شـدت        اش ق حسد و گستردگی   ست و این تعلّ    به سختی امکانپذیر نی    آن
 . نمایانگر است مجهوره و شدیده است،های  که از واج)د(ت که از آوایاس

باشد و آوایی است   حلقی میهای همانگونه که گفته شد از واج) حاء(؛  )ةِهولحاح الشَّ إ(
ک بـسیار زیـاد بـویژه بـه امـور پنهـانی و              ق و تمسّ  احتکاکی و مهموس که داللت بر تعلّ      

 زیرا که   ،)هوةلحاح الشّ إ(فرماید   ، بلکه می  )هوةصرار الشّ إ: (دفرمای نمی) ع(ماام. درونی دارد 
ـ             دارد صفیر   صفت) ص( وط بـه امـور      و از نوعی برون گرایی برخوردار اسـت و گـویی مرب

 آوایی ست حلقی و مهمـوس کـه بـدون         ) حاء(در حالیکه   . باشد ظاهری و غیر درونی می    
س قـش بـه روح و نفـ       آید، پـس تعلّ    بیرون می احتکاک و گرفتگی صدا از دستگاه صوتی        

کنـد کـه انـسان در         حال دعا ایجـاب مـی      ایاز طرف دیگر مقتض    .باشد می) ص( بیش از 
ی که با گرفتگی و خـشونت همـراه          صفیر و اصوات   قابل پروردگار خویش کمتر از اصوات     م

نگـام   در این ه   شود و  بسیار تنگ می  ) ص (آوایمخرج  باشد استفاده کند، در حالیکه       می
) ح(  تکـرار آوای   .باشد ام دعا نمی  گیرد و این متناسب با حال و مق        صفیر بلندی شکل می   

 .باشد نفس میبه ق آن  تعلّبه خاطر تأکید بر
 حـرف ظ این    که به هنگام تلفّ    دارد و یا همان پاشیدگی      يآوای تفشّ ) ش(«؛  )ةِهوالشَّ(

 الـصیغ، (» آورد به وجـود مـی    کند و این پاشیدگی را        مقداری از عرض زبان را مشغول می      
 و ایـن    است خود نشانه وسعت و گستردگی آن        ، از زبان   پاشیدگی آن بر مساحتی    .)١٨٠

 هـاء از    . دارد  داللـت  هـای شـهوت    حد و حصر گونه      گستردگی بی  وسعت و گستردگی بر   
 کـه    حلقی داللت بر جذب شدن در امری دیگر و گسترش در انواع مختلف دارد              های  واج

 .آنچه گفته شدتأکیدیست بر 
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ـ وءِ، و سُ  قاءِشقی الشَّ بری، و اَ   الکُ صیبةِظمی، و المُ   العُ سرةِن الحَ  مِ  بکُ عوذُنُ( ب، و آ المَ
 )قاب العِولِلُواب و حُرمان الثَّحِ

 حلقی و داللت بر یک نوع پیوستگی بسیار زیاد به روح و             های  از واج ) حاء( :)ةِسرالحَ(
 شود، چار حسرت میانسانی که د. باشد  حلق میارد، زیرا که مخرجش از تهنفس انسان د

کند و این مقام متناسب با همان آهی است          ام را با دل و جان خویش احساس می        این مق 
داللـت بـر تکـرار حـسرت        ) راء. (آید احساس حسرت از حلق انسان باال می      که به هنگام    

وی س همـراه    باشد، مادام ایـن احـسا     که به حسرت عظمی دچار شده        دارد، زیرا انسانی  
 و عدم ثبات دارد و این معنی متناسب بـا           داللت بر اضطرار  ) ة( .کند بوده و او را رها نمی     

باشد که شدیداً در دل خـویش بـه حـسرت            امش و امنیت روحی برای انسانی می      عدم آر 
 .مبتال شده است

آوایـی اسـت احتکـاکی،     که یک همخوان سایشی واکـدار اسـت،         )ظ(واج  ): ظمیالعُ(
 واکـه پـسین     ) آ( واج .دارد که داللت بر شدت و عظمـت در حـسرت            و مدّیست مجهور  

دا کردن آن، صـوت از دهـان خـارج    باشد که به هنگام ا   م می مفخّاز آواهای   افتاده گرد و    
) العظمـی ( وجود ایـن آوا در کلمـه      . ایستد  نمی از حرکت باز   رود و  شود و تا ناکجا می      می

نیز تکرار شـده اسـت و       ) کبری(این آوا در کلمه     . خود تأکیدی است بر شدت و قوت آن       
نوازد و تأثیری عمیـق بـر     به وجود آورده است که گوش را می      نوعی سمفونی موسیقی را   

 .گذارد مخاطب می
 )قاب العِولِلُواب و حُرمان الثَّب و حِ المآسوءِ(

 سـرور و    انسان از  را با خود به همراه دارد، آنگاه که          اکالم همیشه رنگ و بویی از معن      
های آن به خوبی و آشکارا در کالمش نمایـانگر اسـت و              نشانهکند   خوشحالی صحبت می  

، ایـن  گویـد  سـخن مـی  آن هنگام که از ناراحتی و ترس از عذاب الهی و مجازات خداوند        
در سـینه، کـالم سـاکن       آن  و حـبس شـدن      نفـس   ه سان گرفتگـی     ب. نماید می ترس رخ 

عالء بـه سـمت     شـود، آواهـای اسـت      ها پیدا می    لهشود و نوعی جمود و خشکی در فاص         می
ایـستد و آن     ه از حرکت بـاز مـی      مشوند تا اینکه در یک نقطه به تما        پایین فرا خوانده می   

 )بْقا العِولِلُ حُ وبْوارمان الثَّ و حِبْءِالمَآسو: (همان جایگاه سکون است، اینچنین
، بـر سـختی      و شـدت   با صفت جهـر   که یک همخوان انسدادی دولبی واکدار است        ) ب(

در این فـراز از دعـا       ) ب(تکرار   محرومیت از پاداش و طاقت فرسا بودن عذاب داللت دارد و          
 و رسـوخ    رود که هر دوی اینها باعث نفوذ       فظی و نوعی واج آرایی به شمار می       نوعی تأکید ل  

 :دشود همانن  تکرار به وفور در صحیفه یافت میشود و از این قسم  به قلب مخاطب میمعنا



 ٨٧ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

ـ     صـلّ  اللهـمّ : (در ک همخوان روان واکداراست    که ی  )ل( واجتکرار   د و آل    علـی محمّ
 )دمحمّ
ریرة  السّ سوءِنک مِ بِعوذُنَ: (درکه یک همخوان روان لثوی واکدار است ) ر(کرار واج ت

 )غیرةحتقار الصّإو 
ـ کَ بِوذُعُنَ: ( دردندانی بیواک است ـ   که یک همخوان سایشی لبی)ف ( واجرتکرا ن  مِ

 )فافقدان الکَن فِسراف، و مِإلل اناوُتَ
 

 هماهنگی آوایی
نوایی انـسان  افزاید، برای حس ش در وقف، بر زیبایی آوایی کالم میپدیده هماهنگی  «

کند کـه گـویی ایـن تـصاویر            و ذهن چنان با آنها برخورد می       کند تصاویری را ترسیم می   
تصاویری زیبـا   ). ٨٥عبدهللا،   (»نگریم  می های خویش بدانها     ما با پدیده   باشند و  واقعی می 

همه این تـصاویر و  . گون های گونه مختلف و تابلوهای خلق شده از رنگ    متشکل از معانی    
و آن منظـره  ایت در پی ترسیم یـک منظـره هـستند      تابلوها با اختالفاتی که دارند در نه      

یابیم که نوعی     می در جای جای دعا کلمات را     . استزیبایی دعا و التماس به درگاه الهی        
 نوعی ضرب آهنـگ در موسـیقی        شود، تداعی کننده   هنگی آوایی در آنها مشاهده می     هما

 :همانند. شود د، که هر چند وقت یکبار تکرار میباش دعا می
و مُتابعةِ الهَوی و مُخالفةِ الهُدی و سِنَةِ الغَفلةِ و تَعاطِی الکُلفةِ و إیثارِ الباطلِ عَلـی                 (

رارِ عَلی المأثم، و إستصغار المعصیةِ و إستکبارِ الطاعَةِ و مُباهاةِ المُکثِرین و             الحَقِّ و اإلص  
 ...)اإلزراءِ بالمُقلِّین

بینیم نوعی هماهنگی آوایی بین کلمات این فراز از دعـا وجـود دارد            همانگونه که می  
ـ الهَـوی (، )مُخالفـةِ  ــ  مُتابعةِ(همانند  ـ یثـار إ(، )لکُلفـةِ  اــ  الغَفلـةِ (، ) الهُـدی   و )  إصـرار  

های آن  های آوایی که نمونه  بسیاری دیگر از این دست هماهنگیو)  المقلِّین ـالمُکثِرین(
 .در صحیفه کم نیست

شـود، در بیـان رسـالت        ها مشاهده می    ی آوایی که بویژه در پایان عبارت      این هماهنگ 
ایـن  . ؤثر اسـت اصلی دعا که همان تحت تأثیر قرار دادن روح و جان انسان است بسیار م   

 قطعات هم وزن و بحرهای یکسان       موسیقی ظاهری که شامل الفاظ هم قافیه و مسجع و         
باشـد،   های ناب الهی می      که همان اندیشه   شود، تأثیر بسیار زیادی بر موسیقی باطنی       می
و گـاه نیـز مطـرّف    ) الهُدی ـ  الهَوی(همانند  هم آوایی گاهی بصورت متوازی است،. دارد
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 ).الطاعَةِ ـ المعصیةِ(ند باشد همان می
از دیگر نکات قابل توجه در این هماهنگی، تضاد معنـایی دو واژه اسـت، طـوری کـه                  

  ــ  مُتابعـةِ (، ) اسـتکبار  ـ  استـصغار (رود هماننـد   اولی نقطه مقابل دومـی بـه شـمار مـی    
ه هـر دو دارای یـک   شود کـ  ای جاری می ، و گاه بین دو واژه)ـ مقلینمکثرین  (، )مُخالفةِ

 ). الکبری ـالعظمی(باشند همانند  معنای مشترک می
 

 شناسی دعا سبک
و فـضای موجـود بـر یـک مـتن بـه چـشم                 که از لحاظ شـیوه، روح      سبک وحدتی است  

هـا و   نش ایـن واژه ها و چی گاه سبک حاصل گزینش نوع خاصی از کلمات، واژه . خورد می
ـ        بواسطه نوع خاص تفکّ    گاهی نیز ،  باشد هم می کلمات در کنار     ر آثـار   ر و بیـنش غالـب ب

. کنـد   های خاصی تجلی پیدا می      هر نگاهی و بینشی در واژه      .)٤٤ الشایب، (آید بوجود می 
همانگونـه کـه فیلـسوف بـرای بیـان          . نماید یای رخ م   ای در زبان ویژه     یعنی هر نگاه ویژه   

بـرد، عـارف و صـوفی واژگـان          ای را به کـار مـی        اهیم خویش الفاظ و اصطالحات ویژه     مف
هـای     کـه تجلـی یافتـه افکـار و اندیـشه           یهصحیفه سـجاد  بنابراین  . ختص خود را دارند   م

سـبک صـحیفه    «. بک و اسـلوب بیـان خـود را دارد         باشد س  ی ناب آن حضرت می      عارفانه
الـسالم   سید الساجدین علی بن الحسین علیه     مبارکه سجادیه حاصل نگاه خاص حضرت       

 و الفاظ که همان دعا و       ی خاصی از بیان    وهن و بیرون است که لزوماً در شی       به جهان درو  
به دیگر عبارت، سبک امام     ). راسخون سایت   سجادی،( »باشد تجلی کرده است    نیایش می 

فکر و اندیشه، زبان و ظـاهر و ادب  : ـ در صحیفه از سه سطحالسالم   ـ علیهزین العابدین  
  .و بالغت برخوردار است

ایـن   . کلمات آن با یکدیگر هموزن است      نثر أخت القرآن، مسجع است که بسیاری از       
متابعه الهوی ـ مخالفه  : (خورد مانند  عبارات به چشم میهای ابتدایی هموزنی گاه در واژه

: در عبارت) ـ السلطان الزمان  ـالشیطان  : (نظیر) فواصل( پایانی های و گاه د واژه) الهدی
 الثواب المآب ـ (، و )و یَتهَضَّمنا السّلطانُأانُ، ا الزَّمنَبَو اَن یَستَحوذَ علینا الشیطانُ، اُو یَنکُ(

                                    ).آب و حرمان الثواب و حلول العقابو سوء الم: (در عبارت) ـ العقاب
یـا گروهـی    شناسی کتابی است عام، و نه برای فردی  از دید مخاطب صحیفه سجادیه 

هـای حـق     آراء و اندیـشه   ،ی زمـانی    و هر دوره   پرستی در هر مکان     هر انسان یگانه   .خاص
کتـابی  ) ع(های عارفانه امام   صحیفه فارغ از زمزمه   . یابد  ی خویش را در صحیفه می       طلبانه



 ٨٩ )با تاکید بر دعای استعاذه(تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه 

هـای آن      گویی عبارات و جمله    .های ناب اسالمی   ، احکام و اندیشه   است در آموزش عقاید   
اهی بـه   شـود، گـ    ر مـی  ای تکـرا    اند، به همین خاطر گاهی اندیشه       برای آموزش بیان شده   

 )ع(روی سخن امـام سـجاد     . شود یر کشیده م  یی به تصو  ا کمک فصاحت و بالغت اندیشه    
 و در ن خاطر امام از کلمات فـصیح و بلیـغ    باشد به همی   یفه خطاب به خداوند می    در صح 

مقام و جایگاه خویشتن، به دور از غرابت و سـنگینی اسـتفاده کـرده اسـت آنچنـان کـه        
پـس  . اند لمات برای رساندن معنا تشکیل شدهت صحیفه از بهترین ک    توان گفت جمال   می
طر بـه همـین خـا     « .باشد که اسلوب دعـا متناسـب بـا مقتـضای حـال باشـد               عی می یطب

هـا حـاالت    باشند؛ زیرا که ایـن جملـه   ع بیشتر به صورت انشائی میهای دعا و تضرّ  جمله
هـای    حتـی جملـه  ند، تا آنجا کهک از شدید انسان به خدا را بیان می    تضرع و التماس و نی    

های بی پـرده،      است از دعاهای صریح و خواسته       صحیفه پر  .خبری، خبری محض نیست   
االشـتر،   (»گیـرد  ن، چنانچه همه صحیفه را در بر مـی        نیازهای درونی، امید و آرزوی انسا     

 ).)ع(امام سجاد: سایت
 
 گیری نتیجه
فاظ با سـاختارهای آوایـی خـود ایـن           است از معانی گوناگون و زیبا که ال        سرشار صحیفه

ساختارهای بیانی همچون حرکت، سکون، فواصل      . ندا هتصاویر را به رشته تحریر در آورد      
متناسب با سیاق معنـا و  های آوایی همگی   مربوط به فواصل و تقابل و تناسقو همه امور  

ده کـه  ب شـ  برای هر حالتی و معنایی الفـاظ و آواهـایی انتخـا   ؛باشند  میمضامین سخن 
 همان صورت ذهنـی و داللـت        هر لفظی متناسب با    ؛دیگری عوض کرد  توان آن را با      نمی

 غـرض و هـدف      و کل متن در نهایت متناسب با      . اش در متن جای گرفته است      شنیداری
دعـا برگرفتـه از     . رود باشد، پـیش مـی      مان دعا و تضرع به درگاه الهی می       اصلی آن که ه   

 ـ  زیـن العابـدین  یابیم که امـام   ن خاطر به خوبی میخداجوست به همیعمق روح انسان 
ـ السالم علیه بـدون   هـا  واجزیرا که ایـن  . کند  می حلقی استفادههای واج در دعا بسیار از  
 ،هماهنگی بین عبارات  . آیند اق و گرفتگی صدا از حلق بیرون می       گونه برخورد و اطب    هیچ

ه این تـصاویر در کنـار       نانچه هم کشد چ  یبایی را برای مخاطب به تصویر می      تصویرهای ز 
بنابراین داللت صـوتی در     . دهند و غایت و هدف اصلی دعا را شکل می        گیرند   هم قرار می  

 .تن به مخاطب بسیار مؤثر بوده استرساندن پیام م
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