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  البالغه نهجهاي جناس در  گونه شناسي زيبايي

  *شيرين سالم

  **زاده مهين حاجي

  چكيده
 تـرين   از مهم جناس .ها در معناست همانندي دو كلمه در لفظ با اختالف آن جناس
كارگيري  از بههدف  .شود  ديده مي   البالغه نهجوضوح در  به است و علم بديع عناصر

 باعـث و  ،دشـو ست كه بر زيبـايي فنـي آن افـزوده    ا   اي  گونه بهتأليف كالم جناس 
ايـن صـنعت در   . آيدل يناكه متكلم در تعبير سخن خود به اوج كمال فني د شو مي

زيبـايي لفظـي    بـراي و فنـي  كـاربرد دارد   بسـيار در شـعر   ويـژه  هبادبيات عرب و 
 شـدن  افـزوده و شـنونده  در ذهـن   امعنـ ن شد ملكه باعث جناس. شود  محسوب مي

آن كـالم را مسـتهجن    كـاربرد روي در  زيادهاگرچه ، دشو ميتناسق و تناسب كالم 
نيز صنعت جنـاس موسـيقي داخلـي متـون        البالغه نهجمند  در كتاب ارزش .دكن مي

كه اين موسيقي با تداعي معاني مختلف موجب التـذاذ   دهد، ميادبي آن را تشكيل 
آورد و بـه گسـترش تخيـل      و روح و جان شنونده را به تسخير خود درمي شود مي

در ادبـي  پديدة آفريني، اين  زيباييرغم كاركرد جناس در  به .كند  ذهني او كمك مي
پـژوهش حاضـر بـا    . تر مورد توجـه و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      كم   البالغه نهج
 شناسـي   زيباييتا جستاري در  تحليلي درصدد است ـ گيري از روش توصيفي  بهره
ابتدا نگاهي گـذرا بـه جايگـاه ادبـي و     . داشته باشد   البالغه نهج هاي جناس در  گونه

را    البالغه نهجهايي از   و پس از تأمل در كاركرد جناس نمونهدارد    البالغه نهجبالغي 
هاي اين عنصر بديع نشـان    تا زيبايي آورد ميهاي جناس   به عنوان شاهد مثال گونه

  .ن شودآوايي در بيان معنا تبييپديدة داده شود و اثر اين 
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شناسـي لفظـي     زيبايي )ع(  علي در كالم امامدستاورد كلي پژوهش آن است كه 
و صـنعت   كـار گرفتـه شـده    بهزمان  شناسي معنوي و معنايي هم  يا صوري با زيبايي
ترين صنايع بديع در اين كتاب است كه با ايجاد نـوعي موسـيقي     جناس نيز از مهم

  .شود ميانداز سبب تداعي معاني مختلف يك لفظ واحد  طنينزيبا و 
  .شناسي  موسيقي، جناس، زيبايي ،  البالغه نهج :ها  واژهكليد

  
  مقدمه. 1

. را دربر گرفته است) ع(  كتاب پرارجي است كه سخنان امام بزرگوار شيعيان علي   البالغه نهج
رسـالت   طـي هاي اسالمي را كه در   آموزه همةم اسالآن امام به دليل همنشيني با نبي مكرم 

آن  يرضـ  فيشـر و  كـرده اسـت  اي ديگر بيـان    با شيوه ،شد  مي بر ايشان نازل )ص(  پيامبر
هـاي    از بـارزترين ويژگـي   .نفـيس گـرد آورده اسـت    ةمجموعـ سخنان گهربـار را در ايـن   

مفـاهيم   .و روح و آهنـگ حماسـي آن اسـت    ،آرايش لفظي پردازي زيبا، عبارت   البالغه نهج
شـود و    گاه كه به زيور هنر فصـاحت و بالغـت آراسـته مـي      آن   البالغه نهجعالي و ماندگار 

خصـوص سـجع و جنـاس و آهنـگ كـالم، بـه آن جـان          بـه  هاي لفظي و معنوي،  صناعت
كلمه بـه كلمـه بـه     را او ةشيفتآورد و جان   روح شنونده را به تسخير خود درمي بخشد،  مي

خورد كه موزون   تر جمله و عبارتي در سخنان حضرت به چشم مي كم .اندكش  دنبال خود مي
، كه هم موجب التذاذ دهد ميسخن  بهمتناسب و معين قالبي  موزوني سخن .و مسجع نباشد

هـم از خسـتگي و ماللـت مخاطـب      كنـد،  مـي هم به فهم سخن و حفظ آن كمـك   است،
ساني الفاظ در عين اخـتالف   يك .سازد  و هم شنونده را براي قبول معاني آماده مي ،كاهد  يم

از يـك سـو در كـالم     جنـاس  .مند بديع اسـت  هاي ارزش  معنا را جناس گويند كه از مقوله
و د شو منجر ميواحد  يكند و از سوي ديگر به تداعي معاني مختلف لفظ  ميايجاد موسيقي 

انجامد و اين از عوامـل ايجـاد     ذهني و جلب توجه مخاطب ميدرنهايت به گسترش تخيل 
گونـه تكلـف و     بـدون هـيچ   ،البالغـه  نهـج نيز در ) ع(  امام علي .زيبايي و هنر در كالم است

 يجا يكه در جا يا  گونه به ،است   آن استفاده كرده گوناگوناز اين صنعت در انواع  ،تصنعي
الفاظ  يشده است و معان تيرعاجناس لفظ و معنا  نيحال و تناسب ب يمقتضا بهسخنانش 

  .متجانس را مجذوب كالمش كرده است
 بـا  ،اين كتـاب عظـيم     ،البالغه نهج كه اينبا توجه به  گفت، توان  مي تحقيق پيشينه دربارة

اديبان و شاعران را مسحور خود كرده و مضـامين   خ،يتار يطدر  همواره، خود غني ادبيات
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 جـه يدرنت و فصـاحت  ليـ دلشـاعران بـزرگ بـوده اسـت و بـه       بخش الهامو عميق آن  بلند
 بـان ياز شاعران و اد ياريبس سرمشقوصف  قابل ريغ يمعنو و يلفظ جمال از يبرخوردار

 نـة يگنجبوده و در هر دوره، اصـحاب شـعر و ادب بـه فراخـور ذوق و اسـتعداد خـود از       
 متعـددي  هاي  پژوهشو  اند  برده ها  بهره   البالغه نهج نيو مضام ،يمعان ب،ياسالالفاظ،  انيپا  يب

صورت گرفته اسـت، امـا نگارنـده بـه پـژوهش        البالغه نهج در گوناگونموضوعات  دربارة
اسـت كـه    يگفتنـ . دسـت نيافتـه اسـت     البالغه نهجدر  جناس شناسي  زيبايي دربارةمستقلي 
 دو بـه  كه است، گرفته صورت هايي  پژوهش اخير هاي  در دهه كريم قرآندر  جناس دربارة
  :شود مياشاره  ها آن از نمونه
كـه   اكبر ناري ابيانـه  علينوشتة  »با نگاهي به ادب پارسي كريم قرآنجناس در « ةمقال. 1

  .نوشته شده است 1382در سال 
بـه راهنمـايي    نـژاد  صـادقي اسفنديار كه  »كريم قرآنجناس در «اي با عنوان   نامه پايان. 2

ايـن   .است نوشته 1384در سال  يدكتر آذرشب در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
در بخش اول تعريف جناس و انواع جناس شامل . نامه در دو بخش تدوين شده است پايان
  .اختصاص دارد قرآنبخش دوم به بررسي انواع جناس در آيات . نوع آمده است 25

به سـؤاالت     البالغه نهجشناسي جناس در   ست با بررسي زيباييدرصدد ا پژوهش حاضر
  :زير پاسخ دهد

 چيست؟   البالغه نهجكاركرد جناس در . 1
شناسي معنوي و معنـايي    شناسي لفظي يا صوري با زيبايي  زيبايي )ع(  امامدر كالم آيا . 2
  است؟ كار گرفته شده بهزمان  هم

  
    البالغه نهججايگاه ادبي و بالغي . 2

تــاريخ ادبيــات عــرب حــاكي از ظهــور گوينــدگان و نويســندگاني اســت كــه سخنانشــان 
قلـب و روح او را   ،به گوش شنونده برسـد  اگربه نحوي كه  ،استاز احساس  گرفته تئنش

هاي لفظي و معنوي در آثـار    آرايشو  ،تركيب مناسب ،گزينش الفاظ فصيح. كند ميتسخير 
الموحـدين   كس را يـاراي مصـاف بـا حضـرت مـولي      شود، اما هيچ  ميوضوح ديده  هآنان ب
زيبايي لفـظ و  ) ع(  هاي پرفروغ سخنان علي يكي از برجستگي. نيست )ع(  طالب ابي  ابن  علي

و پيوند  ،باطن لحاظلفظ و معنا از  ژرفايي معنا و هماهنگي ميان  ،ظاهر لحاظشيوايي بيان از  
كه بـه داليـل تـاريخي و قـراين       شگفت اين . ترتيب است نظم و لحاظاز  امعن ميان الفاظ و 
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ها را  تر آن بيش  ونكرده قبل فراهم  ازرا  خود هاي ها و كالم   خطابه يك از  هيچ) ع(  واقعي امام
  :نويسد باره مي اين جرج جرداق در  .است بيان كردهپيشامدي  در برابر

دقيق عقـل   ياستوار با معيارها  يها از انديشه ياو معجزات يو ناگهان يارتجال يها در خطابه 
 و ياسـتوار  از يژرفاي و يگستردگ چنين برابر در و شود يم حكيمانه و منطق پايدار يافت 

لحظه پيش از  تا چند  يحت يعل يبدان كه يشو يدچار م يگاه به شگفت آن يموشكاف  و دقت
  ).9/ 1: 2005جرداق، (نداشته است  يآن آمادگ يهم برا يران سخن

چهـارم   قـرن  ةبرجسـت ابوالحسن محمد الرضي الموسوي، اديب و شـاعر   را البالغه  نهج
ر داز همان روز نخست پديدارشدن تأثيري ژرف  و است كردهدر بغداد گردآوري  ،هجري

اي   پيش از گردآوري گزيـده  )ع(  منينؤسخنان اميرالم .فرهنگ و ادبيات عرب گذاشته است
و  ،اهـل حكمـت   ،مورخـان  ،مشهور بـوده اسـت و بـر اديبـان    نيز  ،البالغه  نهج با نام ،از آن

ـ   هاي گوناگون علوم و معارف اسـالمي اعـم از عـرب و غيـر      دانشمندان رشته ثير أعـرب ت
 ،البالغه  نهجمستقل از  ،دوم تا چهارم و از چهارم به بعد هاي قرنآثار مكتوب  .استگذاشته 

هاي گوناگون   گوار برخوردار است و به شكلرتوجهي از سخنان آن بز درخوراز بخش نيز 
ثيرگذاري را گسترش و ژرفـاي  أليف اين تأپس از ت البالغه  نهج اما ست؛ا   سود جسته نانآاز 

زيبا و جذاب  يجا در كتاب يك يزياد  سخنانكه  البالغه نهجپس از تأليف . تري بخشيد بيش
ـ   ييـا كتـاب   و سـرودند  يشعر م كه ياديبان جهان اسالم، به هر زبان  اكثرگرد آمده بود،   ،يادب

و  كردن، يـا مستند  عرفاني ،اثر خود دادن به  ارزش يبرا نوشتند، يم كه يو يا تاريخ ،ياعتقاد
بـه شـكل   آن را عبارات و  كردند ميعلمي و حكمي  ةاستفاد البالغه نهجاز   معتبرسـاختن آن

بديعي و بالغـي، در آثـار خـود     تضمين، اقتباس، اشاره، ترجمه و ديگر انواع صنايع  تلميح، 
 ةاالنسـاني  ةصوت العدال ياالمام علخود به نام  ةارزندجرج جرداق در كتاب . بردند  كار مي به

قرآني است كه از مقام . در بالغت فوق بالغت است البالغه  نهج« :گويد  مي البالغه  نهج ةدربار
  ).47/ 2: همان(» خود اندكي فرود آمده است

  
  جناساز تعريف گوناگون وجوه  .3

 ادب از يادوار در ژهيـ و بـه  هنرورانـه،  و آراسـته  سـخن  در كـه  است ييها  هيآرا از جناس
سخن را سودمند و كارساز  ييآوا يايبا خن هيآرا نيا. است افتهيگسترده  يكاربرد ك،يكالس

 ظاهر لحاظاز  ژهيو يا  گونه بهدو واژه  انيم بتواناست كه  نيجناس در ا يهمگون. سازد يم
 جنـاس  ةيـ پارا دو  همگـون  واژةدو . افـت ي كيـ نزد يونـد يو پ يهمانند ييآوا ساختار و
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هرگـاه   سـخن،  گـر يد بـه . اسـت  آن يگـذار   نـام  ةيپا جناس يها  واج در تجانس. مينام  يم
 جنـاس  را آن برسـند،  نظـر  بـه  جـنس   هـم  كـه  باشند كينزد هم به چنان واژگان يها  واج
 يمعنـا  ينـاهمگون  و هـا   واج تـر  شيب هرچه يهماهنگ و يهمگون جناس اساس. مييگو  يم

  ).48: 1373 ،يكزاز( هاست  واژه

 به مشروط را سيحسن تجن يبرخ است، همانند لفظ دو ييمعنا اختالف سيشرط تجن
با توجه . لفظ و معنا برقرار شود و با تكلف همراه نباشد نيب يعيطب ياند كه ارتباط  دانسته آن

  : ديگو  يم يعبدالقاهر جرجان ،امعن افادت در جناس ريبه تأث
تنهـايي در زيبـايي    بهو لفظ  شود  ميافزايد با كمك معاني فراهم   چه بر زيبايي جناس مي آن

و ميـل  روي  زيادهبدين جهت است كه . ندارد و مستحق آن نيستكننده  تعيين جناس نقش
را  چراكه معـاني هميشـه بـه سـويي كـه جنـاس آن       ،شديد در آوردن جناس ناپسند است

و باشـند   مـي ها  بردار حكم آن و فرماناند  گزاران معاني خدمتو الفاظ  ،روند كشاند نمي مي
پس كسي كه  .روايي بر الفاظند سزاوار فرمانند كه زمام الفاظ را به كف گرفته و ا اين معاني

مانند كسي است كه اشيا را از جهت طبيعي خود منحرف كرده  ،لفظ را بر معني چيره سازد
  ).8: 1361 ،يجرجان( و اين چيزي است كه هميشه مورد نكوهش است

 هـا  هاي گوناگوني ارائه شده است كه به برخـي از آن   عربي تعريف ياتاز جناس در ادب
  :كنيم  اشاره مي
ـ  أن«: اسـت  آمـده  گونه  نيجناس ا فيدر تعر نيالصناعتكتاب  در ـ  المـتكلم  وردي  نيكلمت
  ).308: 1952 ،يعسكر( »حروفها فيتأل يف صاحبتها منهما واحدة كل تجانس

ـ  كوني أن هو« :نيز تعريفي درخور توجه آمده است الشعر نقددر كتاب   معـان  الشـعر  يف
  ).96: 1302 ،يبغداد( »مشتقة متجانسة الفاظ و واحدة لفظة يف اشتركت قد متغابرة

  :دهد ارائه ميابن اثير نيز چنين تعريفي از جناس 
 ألن مجانسا الكالم من النوع هذا يسم إنما و...  الكالم وجه يف شاذخة غرة سيالتجن إن

 و مختلفا يالمعن و واحدا اللفظ كوني أن قةيحق و واحدة، جنس من بهايترك كوني الفاظه حروف
 خرج قد إنه إال ءيش يف قيالحق سيالتجن من سيفل ماعداه و المشترك اللفظ هو فإنه هذا يعل
  ).246/ 1: تا  يب ر،ياثابن ( سايتجن يسمي ما ذلك يف

قائل شد، يكي بعد لفظـي  براي جناس توان دو بعد اساسي   ها مي  از مجموع اين تعريف
بعد معنايي كه اختالف معناي دو  ياست و ديگرجنسي حروف در كلمات متجانس   كه هم

  .بر آن اطالق شود عد بايد در كلمات متجانس باشد تا جناسبكلمه است كه هر دو 
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  بالغت جناس و معيار زيبايي آن. 4
   :گويد  مي از گاستاال يليتحل يشناس  ييبايزكتاب  مقدمة اللو در   شارل

ماست،  ةروزمر انيجر ياست كه ماورا ييزهايچ ريتصو هنر ييغا لذت كه ميريهرگاه بپذ
كه ممكـن اسـت در    استو دل  دهيد ةدر پهن ييزهايچ ريف و لذت حاصل تصوغش يعني

 ةدو كلمـ  داريـ د يكه لـذت حاصـل اسـتماع و حتـ     ميقبول كن ديبا كند، دايجهان تحقق پ
و  يتالقـ  ةجاست كه نقطـ  نيو هم نديب  يشغف ارجمند را تدارك م نياز ا يمتجانس بخش

 يهـا   تناسـب  بـه  معرفـت  رايد، زشو يو هنر آشكار م يشناس  ييبايوجه اشتراك بالغت با ز
شـناخت و ادراك   ،كه باشد يا  قهيبه هر روش و نظم و سل كل، كي ياجزا انيموجود در م

  ).5: 1336 گاستاال،( »و بالغت است ييبايز
 شناسي،  وجه ارتباط جناس بالغت با ساير وجوه زيبايي بارةاللو در   از شارلفوق با توضيح 

  .مند بديع بدانيم هاي ارزش  شك بايد جناس را از مقوله بي
 يسـبب تـداع   گـر يد يكند و از سـو   يم جاديا يقيموس كالم در سو كيدرواقع جناس از 

 جلـب  و كشش جاديا و ليتخ گسترش به جهيدرنت شود،  يلفظ واحد م كيمختلف  يمعان
و فخامت  ييبايز رايو هنر است، ز ييبايز يداريپداز عوامل  نيانجامد و ا  يم شنونده توجه

هاست و   واژه نيچه مربوط به آهنگ و طن آن يكي: شود  يم يدر سخن از دو سرچشمه جار
ـ    يمربـوط مـ   يمعـان  يتـداع  يزا  لـذت  يرويچه به ن آن گريد  كـه  سـت ين ليـ دل يشـود و ب

 يمعنــو ،)phonetique( يصــوت ةرا مولــود ســه مشخصــ يانيــبشناســان هــر واحــد   زبــان
)semantique(، يو گرامر )parameter (ديـ با جناس ييبايز ليكه در تحل يا  نكته. دانند  يم 

 از آن الفاظ رايوحدت است، ز نيكثرت در ع ياز نوع يشيجناس نما كه است نيا ،افزود
 موج نيند و ارا  تنوع و كثرت د يكه معان   يدر حال دارند، وحدت گريد كي با صورت ثيح

 يد، لذتنآور  يم ديرا پد خاص يلذت گر،يد كي دوشادوش ييمعنا اختالف و يلفظ شباهت
از  يدرواقع نمود ،يل بالغئو هنرها و مسا ميكن  يم ريتعب ييبايدرك ز اي ييبايكه از آن به ز

 يهوشمند يروياست كه از ن يكالم ةمجموع كيمتجانس در  ريغ ايعناصر متجانس  ونديپ
  ).3 -  2: 1367 ل،يتجل(گرفته است  نشئت انسانو استعداد خداداد 

و از هرگونه تصنع و تكلـف   شتهدا عيرف يگاهيذهن پا ةخوب آن است كه در عرص سيتجن
ـ حكـم  كـه  معناسـت  نيبلكه ابكشاند،  امعن يجناس را به سو دينبا ندهيگو. به دور باشد و  يران

  .شود  يجمع م لفظ تكرار ييبايبا ز امعن ةدرواقع حسن افاد. دارد دست در را لفظ ادتيق
بـه   كنـد،  دخالـت  آن ييبـا يدر ز يكه معنـ  آن  يب جناس، قلمرو در لفظ به ييبايگشت ز  باز

متـداول و معمـول    ها در زبان مـردم كـامالً    كند كه استعمال آن واژه  يم دايمصداق پ يشرط
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در  يكـه معنـ   هرچنـد   ،ستين راه ييبايز طةيو ناپسند را در ح يوحش يها  باشد، چه كلمه
  ).5: 1361 ،يجرجان(باشد  داشته يعيرف گاهيذهن پا ةعرص

  :داند  يم زياز چند چ يآن را ناش يهنر ةجناس و جنب يها  ييبايز اريكام انيديوح
 ؛كنـد   يمـ  جـاد يرا ا ينـواز  گوش يقيموس ه،دو واژ انيم يهمگون افتيدر ،يمعان يتداع  .1
 يعنـ ي ،نـد ا بودن متفاوت يكي نيمتجانس كه در ع ةدو واژ انيم زيانگ  كشف ابهام شگفت  .2

غرابـت  . 3 ؛آور اسـت   يشـاد ) وحـدت  نيكثـرت در عـ  ( ييمعنـا  تفاوت و يلفظ وحدت
 ييمعنـا  يو حت يلفظ يسبب برجستگ كثرت، نياز وحدت در ع يمتجانس، ناش يها  واژه
  ).24: 1383 ار،يكام انيديوح(شود   يها م آن

اما حقيقت اين است كه ارزش اصـلي جنـاس   . و صحيح است فتنيكه البته اين مسئله پذير
. كنـد   تر و آهنگين مي  تر و منسجم  جنسي حروف دو كلمه است كه شعر را موسيقايي  در هم

اگر در  جناس، و است اصوات تكرار و تناسب خود يقيموس كه شعر، و نظم ،گريد ريتعب به
 و كنـد   يمـ  متلذذ و نواز گوشو شعر را  بخشد  يم شدت را يقيموس نيا ند،يخود بنش يجا
 را او كـه  دهـد   يمـ  شـنونده  و خواننـده  هـوش  و گوش به يلذت حروف تكرار يبم و ريز

را  يسـمفون  و يملـود  يهـا   نـت  ريتـأث  همـان  و ،يقيموسـ  كه كند  يم سرمست گونه  همان
كـار رفتـه    هب) ع(  هايي كه در كالم امام علي  از جناس ييها  نمونه به قسمت نيدر ا. گذارد يم

  .كنيم ميهاي آن را بررسي   اشاره و زيبايي ،است
  

    البالغه نهجهاي جناس در   گونه. 5
جنس بيـاورد كـه     وقتي نويسنده يا شاعر در سخن خود كلمات همطور كه اشاره شد،   همان

. باشند، از صنعت جناس استفاده كرده اسـت ديگر شبيه و در معني مختلف  در ظاهر به يك
دو ركـن  «به دو لفظ همانند در جنـاس  . شرط تجنيس اختالف معناييِ دو لفظ همانند است

  .گويند  مي» جناس
جناس در ادبيات عرب، به تعريف  ةدربارترين منبع   ، قديمعيالبددر ) ق  296 د(معتَز   ابن

گفتـار   ،احاديـث نبـوي   ،ميقـرآن كـر  هاي آن پرداخته و از جناس در  بندي تقسيمجناس و 
 .)13: 1954 ،يجند(است هايي آورده   جاهليت و عصر اسالمي نمونه ةدورو اشعار  ،صحابه

رشـيق    ابـن اند، ازجملـه   كردهسپس اديبان بسياري جناس و انواع آن را در آثار خود مطرح 
اثيـر    ابـن ، ةاسـرار البالغـ  در ) ق  474يـا   471 د(، عبدالقاهر جرجـاني  ةالعمددر ) ق  456  د(
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ــلدر ) ق  637  د( ــائر المث ــ الس ــب ادب يف ــالحو  الكات ــفدي   ص ــدين ص در ) ق  746 د(ال
  .باره است  كه كتابي مستقل در اين الجناس  جنان

ضـمن   ،آمده اسـت كـه در زيـر      البالغه نهجهايي از آن در   جناس انواعي دارد كه نمونه
  :شود  پرداخته مي   البالغه نهجشواهدي از  ذكرها، به  تعريف آن

  
  جناس تام 1.5

از  امـا  و سكنات با هم مشـابه،  ،حركات ،ترتيب آن است كه دو لفظ در حروف،جناس تام 
  :ند ازا جناس تام انواعي دارد كه عبارت .باشند تفاوتم امعننظر 

  جناس مماثل 1.1.5
. يكـي اسـت  ) هـا  و مانند ايـن  ،فعل، حرفاسم، (دستوري دو واژه  ةطبقدر جناس مماثل 

جناس مماثـل نـام    ،يا حرف باشند ،اگر هر دو از يك نوع يعني هر دو اسم، فعل ،بنابراين
  :مانند، دارد

 الـدار  أنّ علـم ي و بصـره  نفذهاي ريالبص و ئايمما وراءه ش بصريال  ياألعم بصر يمنته ايإنما الدن
: متـزود  لها ياألعم و متزود منها ريالبص و شاخص هايإل ياألعم و شاخص منها ريفالبص ،اوراءه

اش كور اسـت و از ديـدن جـز دنيـا محجـور        همانا دنيا نهايت ديدگاه كسي است كه ديده
پـس بينـا از    .آخرت را بنگرد ةخانكه بيناست نگاهش از دنيا بگذرد و از پس آن  آن است،

  .)133ة خطب: 1371،   البالغه نهج( دارد و نابينا رخت خويش در آن گذارد  دنيا رخت بر

اول بـه معنـي    شـاخص چـون   مصداق زيبايي از جناس تام مماثل اسـت،  شاخص ةواژ
بـه  ) لـه  مقـابال  ءيالش نحو نهيفتح ع( رهصب صخَشَدوم از فعل  شاخصو ) كننده كوچ( راحل
بـه   يجناس تام مماثل وجود دارد، كه اول متزوددو لفظ  نيب نيهمچن. تماشاگر است يامعن
سـوي آن    كننـده بـه   قصدبه سوي دنيا و  كننده كوچ يبه معن يو دوم ايكننده از دن كوچ يمعن

كه باعـث   ستا   هم آورده ةقرين ةجملمتجانس را در دو  ةواژ امام دو ،در اين عبارت .است
اي   گونـه  بـه بينيم كـه متجانسـان     همچنين مي. تر و زيباتر جلوه كند  كالم برجستهاست شده 

گاه معني هريك جداگانه به ذهن متبادر  دهد و آن  كه گويي ما را فريب مي است  هآورده شد
يابيم كه   اما با كمي دقت و كنكاش درمي ،دهد  رسد كه معني نمي  نخست به نظر مي .دشو  مي

  .دهد مينشان معناي روشن و زيبايي را به ما 
  :آمده است اءاهللاياولدر مورد  )ع(  امامهمچنين در سخن 
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ـ ديد كياجل و مرگ را نزد: فالحظوا األجل بوا األملاستقربوا األجل فبادروا العمل و كذّ  و دن
 يدرسـت  را دروغ خواندنـد و مـرگ را بـه    ييايـ دن يآرزوها و ندكرد شتاب كوين اعمال در
  ).114 ةخطب: همان( ستندينگر

در ايـن بخـش از   . موت است ياو دومي به معن زمان ي مدتي ازااولي به معن أجللفظ 
اول در  أجـل ريـتم   كنيم كه هنوز آهنـگ و   احساس مي دوم أجل ةواژسخن امام با شنيدن 

امـا پـس از    ؛ابـد ي يدو واژه مـ  نيا انيهمگون م يا  انداز است و ذهن رابطه  مان طنين  گوش
، انـد  سان كيدو واژه از نظر لفظ    نيا كه ميكن  يم كشف يشگفت با ،يبا توجه به معن يا  لحظه

يعني دريافـت كثـرت در عـين     ابهام، نيو كشف ا يبا هم اختالف دارند و وحدت لفظ اما
  .آور است  انگيز و شادي  سخت شگفت ،وحدت
  جناس مستوفي 2.1.5

 در مكـرر  واژةاگـر   يعني ،ندارند يواحد يدستور ةهمانند طبق ةدو واژ يدر جناس مستوف
 واژةماننـد  . نـام دارد  يفعل و اسم باشد، جناس مسـتوف  رياز دو نوع مختلف نظ تام جناس

هـر  : داللّـه عب  بن  ييحي يلد ييحي/ ما مات من كرم الزمان فانه« :تمام ابو از تيب نيا در ييحي
عبداللّـه زنـده     بـن   ييحي شگاهيدر پ ،نابود شده باشد يتيگ ةكه از صفح يكرامت و بزرگوار

اسـم   يدومـ كنـد و   يزنده مـ  يفعل مضارع به معنا ياول كه ،)17: 1361 ،يجرجان( »است
عبارت  نيا دركه  ،)142: 1384 ،يهاشم( »جار لو و الجار إرع«: مثال نيا زين و استخاص 

  .فعل است يدوم جاراسم و  ياول جار
  
  جناس ناقص 2.5

تعـداد   ت متفـق باشـند و در  ئـ يهآن است كه دو لفظ در حروف و ترتيب و جناس ناقص 
، )مطـرف ( االول مختلـف : پـس بـر سـه نـوع اسـت      .حروف با هم اخـتالف داشـته باشـند   

  ).ليمذ(خر اآل  مختلف، )انهيم(الوسط   مختلف

  جناس ناقص مطرف 1.2.5
 مطرف ناقص جناس نوع نيا به ،دوم باشد ةدر آغاز واژ اياول  ةاگر حرف زائد در آغاز واژ

  .شود  يم گفته
 شـان يها  خانه :بورا جمعوا ما قبورا وتهميأصبحت ب« :اول ةآغاز واژ درحرف زائد ) الف
  .)132ة خطب: 1371، البالغه نهج(» شانيشان تباه و پري  ها گردآورده و ديگرد گورستان



 البالغه نهجهاي جناس در  گونه شناسي زيبايي   76

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة علوي پژوهش

  :گويد  طور كه شفيعي كدكني مي  همان
تـر و نثـر را     ييقايحروف دو كلمه است كه شعر را موس يجنس  جناس در هم يارزش اصل

 يقيموسـ  و انسـجام  نيا جاديكند و تناسب و تكرار اصوات در ا  يتر م  نيتر و آهنگ  منسجم
بخشـد و آن    يم شدت را يقيموس نيا ند،يبنش خود يجا در اگر جناس و است مؤثر اريبس

  ).36: 1358 ،يكدكن يعيشف(دهد   يكالم را در نظر شنونده متلذذ جلوه م

زيـر و بـم    ،جناس برقرار اسـت  بوراو  قبورا ةكلمدر اين سخن امام كه بين دو  بنابراين
هاي ملودي همان تأثير   كند كه نت  تكرار اين حروف لذتي را در شنونده يا خوانده ايجاد مي

  .گذارد  ها بر جاي مي را در آن
سوگند به خدا  :ندماها ها دما و لتتبعنّحتلبنّلت اهللا ميو أ« :دوم ةآغاز واژ درحرف زائد ) ب
  ).56 ةخطب: 1371 ،البالغه نهج( »برد ديخواه يمانيخورد و پش ديپس خون خواه نيكه از ا
 در را سخن نيلذا ا .ديگو  يو مبارزات در آن سخن م نياز جنگ صف) ع(  امام خطبه نيدر ا
با آمدن . بود شده رهيو ذلت بر آنان چ يكه خوار ستا  كرده راديا مسلمانان دشمنان به خطاب
و  يجنگـ  يفضـا  ةكنند ميده و ترسش جاديهراس و رعب ا ينوع ندماو  دمامتجانس  ةدو كلم

 اريبسـ  يقيموس نوع نيا جاديدر ا ،است يا  ها و حروف غنه  كه از صامت ونن رايترس است، ز
 مخـتص  ييقايبـار موسـ   يتوان گفت كه، حروف درون خود نـوع   يدرواقع م. گذار است  ريتأث

  .كنند ميترس را نظر مورد ريتوانند فضا و تصو  يم ندهيگو قصد به توجه با كه دارند را خود

  جناس ناقص ميانه 2.2.5
يا در وسط متجانس اولي يا در وسط  ،باشدن امتجانسيكي از  ةواژاگر حرف زائد در وسط 

  .، جناس ناقص ميانه استدومي
  ه المنـع و الجمـود و   فـرّ يال  يالحمـد هللا الـذ  « :اول متجانس وسط در زائد حرف) الف

ورزيدن بر مال او نيفزايـد و   بخلسپاس خدايي را كه نبخشيدن و  :الجود و اإلعطاء هيكديال 
  ).91 ةخطب: همان( »دكنندهش و بخشش او را مستمند 

 جـود و  جمـود متجانس  ةكلموند از دو ابراي توصيف كرم خدباال در عبارت  )ع(  امام
ه بـود  نشيابيم كه ايشان براي اظهار معنـايي كـه در ذهـ     دقت درمي با .است   كردهاستفاده 
را كـه   جمود ةواژ ،كند  جا كه از بخل ياد مي آن .كرده استانتخاب را ها   چگونه واژه ،است

 ؛كند تا بار معنايي منفي را در دل خود حفـظ كنـد    ، استفاده ميداردنوعي درشتي در تلفظ 
تر   كند كه در تلفظ سليس  استفاده مي جود ةواژمعناي بخشش و سخا از  نشينيجااما براي 
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بين اين  جامع وجود نيهمچن. شود يمدر كالم منجر  امعن ةتر است و به حسن افاد  و روان
جناس افزوده اسـت و جنـاس را در اوج    ةبر حسن افاد ،تضاد است يكه بر مبنا واژه،دو 

  .است داده قرار تيمطلوب
 مـان يگفتـار حك  اگـر  :الحكماء إذا كان صوابا كان دواء و إذا كان خطـأ كـان داء  إنّ كالم «

  ).265حكمت : همان( »درد تن و جان ،است و اگر نادرست باشد درمان ،درست باشد
و گفتاري لحن خاص خود را دارد و همـان نـوع لحـن     دانيم هر كالم  طور كه مي  همان

تناسب الفاظ قبل از  )ع(  اين سخن حكيمانه امام در.   دگذار  مي  است كه در نفس انسان تأثير
كه ذات اين الفـاظ و موسـيقي داخلـي جملـه،     است اي برگزيده   گونه بهكلمات متجانس را 

عبـدالقاهر،   ةگفتبه  ،كشاند كه اين مسئله باز هم  متجانس را به جمله مي واژةدو  ،ناخودآگاه
كنـد و    راني مي  روايي الفاظ را حكم همچون فرمانمعنايي كه  .گردد  به معني كلي جمله برمي

  .كشاند  به دنبال خود مي
   :حرف زائد در وسط متجانس دوم) ب

چـه   از آن ،پس :ديهالج جهده و ليالطو عمله أحبط إذا سيفاعتبروا بما كان من فعل اهللا بابل
كه كردار درازمدت او را باطل گردانـد و كوشـش فـراوان او     د،يريگ پند كرد طانيخدا با ش

  ).192 ةخطب: همان( ثمر بماند  يب

كـه دو   از دو بعد است؛ يكـي آن  ديجهو  جهد ةكلمدر اين سخن زيبايي جناس بين دو 
ـ جه ةكلمن حروف ابتدايي شنيدبا  كه اند و ديگر آن  متجانس در كنار هم قرار گرفته ةكلم  دي
شود تا مؤكد قبل باشد، اما با تلفـظ   ميتكرار  جهد رسد كه لفظ نخستين  نظر ميگونه به   اين

جناس و زيبايي كاربرد آن بر ما  ةفايدجاست كه  اين ود شو مي پندار قبل ما زايل هكلمكامل 
  .دشو  ميپرواضح 

  جناس ناقص مذيل 3.2.5
  :مانند. مذيل گويندناقص اگر حرف زائد در آخر يكي از دو متجانس باشد، آن را جناس 

: يةخف مدارج يف تبدأ رحاها، مدار و...  نهايجن طلوع عند الفتنة اعوجاج و العشوة قتام يف واتثبتّ
گـذارد و   يپـا  شيپ كج را فتنه اي و برآرد يگرد شبهت كه گاه آن ديبمان شيخو يجا بر و

 ينهـان  يكـه فتنـه از رهگـذرها    ،باشد كاره ب ابشيآس...  شود آشكار آن ةعيطلكه  يهنگام
  ).151 خطبة: همان( ديدرآ

  .وجود دارد ليجناس ناقص مذ مدارجو  مدار ةواژدو  نيب جا نيا در
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  جناس تصحيف يا خط 3.5
 در و باشـند  متفق حروف شكل كتابت در لفظ دو كه است يجناس خط اي فيجناس تصح

 گـر يد كيـ  از ،برود نيب از دو هر اي يكي يها  نقطه اگر كه يا  گونه  به ،ها مختلف باشند  نقطه
  .ستندين صيتشخ قابل
 بـه  النـه يبخ يگروهـ  :نيخت عنها نفوس آخـر س و قوم نفوس هايفإنّها كانت أثرة شحت عل«
  ).162خطبة : همان( »دنديمندانه از آن چشم پوش سخاوت يگروه و دنديچسب خالفت يكرس

 خالفت، از دنيدر كناركش ،استدالل خود انيب يبرا شانياكه  مينيب  يم) ع(  امام سخن نيدر ا
 سـخت و  شـحت كلمات متجـانس   يعيكه به طور طباست  دهيبرگز يا  گونه را به يمعان اقيس

  .شود يم دهنباعث التذاذ خواننده و شنو دمانيتناسب در چ نيمجذوب جمله شدند، كه هم
  :ذيل از آن حضرت خطاب به معاويه ةجملهمچنين است 

فريـب جـاه   : بهـذا  أفصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلـك فعلّـك تهـد   عزّك غرّك، 
شايد از ايـن راه   ،پس از تباهي بپرهيز .ترين پيامد آن اين شد كه خوار گشتي  خوردي و كم

  .)283: 1305 نراقي،( به راه آيي

 ةنامـ امـا بـا خوانـدن ايـن      ،در اوج فصاحت و بالغت خود است )ع(  سخنان امام همة
كـه چگونـه    و ايـن د شو  ميتر بر ما واضح  شان هرچه بيشاي به معاويه شگفتي كالم )ع(  امام
هايي كه معاني و سـياق جملـه     واژه .اند  دو دوشادوش هم قرار گرفته هاي متجانس دوبه  واژه
و اين وحدت بـين كلمـات بـه    است  ها را به بهترين و زيباترين شكل در كنار هم چيده آن

بخـش اسـت كـه     لذتو اين احساس به اين دليل  انجامد مياحساس لذت ناشي از تناسب 
نظام   چه بي كند و از آن  ميل مي ،نفس انسان به هرچيزي كه در آن تناسب وجود داشته باشد

كه بـه   شود  گاه بر ما آشكارتر مي آنشيريني و شگفتي اين سخن . شود ميگردان   روي ،است
هـاي اماليـي را نداشـته اسـت و       ياد آوريم در آن روزگاران خط عربي نقطه و ديگر نشـانه 

  .اند  شده  سان نوشته مي ها يك  گونه واژه اين
  سيابل بارةدر) الف

، البالغـه  نهـج ( »ديبكوش او دفع در و ديپس بدو بخروش :كمكم و له جددح هيفاجعلوا عل«
  .)192ة خطب: 1371

 زيـ جناس خط، جنـاس الحـق ن   بر عالوه جدكمو  حدكم واژةدو  نياست كه ب گفتني
  .پرداخت ميخواه آن به تر شيب بحث ةاداموجود دارد كه در 
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»همـان ( »غـم بـود    يحسد چون كم بود، تن درست و ب: ة الحسدة الجسد من قلّصح :
  .)256 حكمت

ـ  سال هزار شش سيابل :سنة آالف ستة اهللا عبد قد كان و« » سـت يز خـدا  پرسـتش  اب
  .)192خطبة : همان(

و بـر   نـد نواز گـوش  ،شان  دمانيچ تناسب دليلبه  ،الفاظ متجانس زين جمالت نيدر ا
جناس را هرچه  كوتاه، نيچن  نيا يمعنا در جمالت ةحسن افاد نيد و اننينش  يدل مو جان 

  .سازد يگر م  جلوه باتريز
  ايدر وصف دن) ب
آن خطرناك  يسو است و درون بندهيآن فر يسو برون :خبرهام وبقي و منظرها ونقي«
  .)83ة خطب: همان( »است
در دو جملـه و كشـش    بـق ويو  ونـق يمتجـانس   واژةآمدن همراه با تناسب دو  نهيقر
ـ  نيهمچنـ . كـرده اسـت     نينشـ  دل را كـالم  يقين موساحرف واو در متجانس يصوت  نيب

 امر نيهم كه است برقرار يصوت ارتباط و يهماهنگ ينوع جمله دو در بعدشان كلمات
  .است داده جلوه باتريز عبارت نيا در را جناس

چنـين  و : إجتراما الباقون يرعويال و إختراما ةيال تقلع المن السلف، عقبيو كذلك الخلف 
كـردن   تباهنه مرگ دست بردار از  پسينيان از پي پيشينيان روان، بوده است رسم دوران،

  .)همان( نافرماني روي گردانآنان و نه ماندگان از 
كشش  يكه باعث نوع ،وجود مصوت بلند الف اجترامو  اختراممتجانس  واژةدر دو 

و امـام   اسـت  كالم مؤثر واقع شده يآهنگ و خوش ييقايموس ةبر جنباست، شده  يصوت
ظ الفـ ااز  يبا توجـه بـه معنـ    ايدن يبندگينسبت به فر مردم ياريهوش يبرا خود انيدر ب

 يصدا نايس ابن انيمثل خ كه به ب يوجود حروف«كه  است استفاده كرده اجترامو  اخترام
 ايـ و ) 22: 1383 ار،يـ كام انيديـ وح(» است خشك يپوست بر يگير دنيچون كشهم آن

احسـاس  ) ع( در سـفارش امـام   اياوج كراهت از دناست ت باعث شده  يحرف انسداد
  .اند  تام خود ادا كرده يرا به معنا يجمله معان نيدرواقع الفاظ ا. دشو

  امبريدر ذكر پ) ج
را بـا او محشـور كـن     و ما: نيناكث ال و نيناكب ال و نينادم ال و ايزاخ ريزمرته غ يواحشرنا ف

، البالغـه  نهـج ( پيمان ةشكنندنه دور از راه حق و نه ؛ كار باشيم و نه پشيمان نه زيانه ك چنان
  .)106 ةخطب: 1371
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 هاي واژهجناس خط،  لحاظاز  ،نيناكثو  نيناكبهاي  واژهتناسب  بر عالوهاست كه  گفتني
ـ  افبا داشتن حروف ك نيناكثو  نيناكب ،نينادم  يدارنـد، فضـا   يكـه صـوت انفجـار    ونو ن

كاررفتن حرف  هد و بنساز  ياز آن را بر خواننده غالب م يو ندامت ناش يهمت از كم يترسناك
باعـث شـده    نيـ و ا استگذاشته  ريتأث جمله ييقايبر آهنگ موس ها واژه نيدر آخر ا ي نيل

  .نديجان شنونده بنش روح و بر باتريكالم بهتر و زكه است 
 نيـ كه ا ه استدشباعث  يا  گونه خود به عتيدر طب يبا رهاساختن معان) ع(  امام واقعدر
  .ابنديب را خود نظر مورد ريتعاب و الفاظ يمعان

  
  )محرّف( جناس تحريف 4.5

هـا متفـق باشـند و در     در حروف و اعداد و ترتيب آن واژهآن است كه دو  جناس تحريف
 ؛واژهدر حركـت دو  اخـتالف  . 1 :اين اختالف بـر سـه قسـم اسـت     .اعراب مختلف باشند

 باشـد؛ يعني يكي از متجانسان متحـرك و ديگـري سـاكن     سكون، حركت و دراختالف   .2
  .باشدحركت و سكون هر دو  دراختالف بين متجانسان   .3

  واژهاختالف در حركت دو  1.4.5
و ترجعون إل ةمكم غدوأقوعش يالحن كظهر ةيم ة،يم و أعضل المقويها  يبامدادان كج: عجز المقو 

 يكه نه كسـ  يچونان كمان سخت د،يگرد  يكنم، شامگاهان به حالت اول برم  يشما را راست م
  ).97 ةخطب: همان(شدن را دارد  راست تيكردن آن را دارد و نه خودش قابل قدرت راست

 در كـه  متجـانس  لفظ دو با جمله در كلمه نيبودن اول شهير جمله با توجه به هم نيدر ا
كـه ادراك  اسـت  شـده   جـاد يجملـه ا  ياجـزا  انيم يتناسب و وحدت است، آمده كالم آخر

 لذت و شيآسا احساس سبب خود نكته نيكند و هم  يتر م  تر و آسان  عيمجموع اجزا را سر
  .است ييبايدرواقع تناسب اساس ادراك ز ؛شود  يم

اي  كشـته  در آن فتنـه : مانياإل روبغر و مانياأل بعقد ختلوني ريمستج خائف و مطلول ليقت نيب
بـا سـوگندها    .خـواه از ايـن و آن اسـت    پناهاست كه خونش به رايگان است و ترساني كه 

  .)151ة خطب: همان( سازندشان   شان دهند و با تظاهر به ايمان گمراه  فريب

دوم مصدر باب افعال  مانيإقسم است و  يو به معن نيميبه فتح همزه، جمع  ،اول مانيأ
 اقيست كه با توجه بـه سـ    ا يا  گونه كلمات به دمانيعبارت چ نيرسد در ا  يبه نظر م .است
 ةقرارگرفتن كلمـ  نهيبا قر نيهمچن و متجانس لفظ نيشدن اول دهيحاكم بر جمله و شن يمعن
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ذهن خواننـده متبـادر    بهو است جمله قرار گرفته  يناخودآگاه در بند معنا مانيإلفظ  روغر
 نيمتجانسـان همـ   ييقايو موسـ  يصـوت  ةاز جنبـ  ريـ توان گفت، غ  يم يبه طور كل. دشو  يم

با . شود ميلذت باعث ، است مجسم شده ييها  نهيدو لفظ كه به صورت قر ظاهريشباهت 
 نيدر همـ  ييبـا يلـذت از ز  ةشـ يشـود و ر   يمـ  داريـ به لفظ اول، لفظ دوم در ذهـن ب توجه 
  .ديآ  ياست كه به نظر م يوحدت شبه

و  سـپر  امـروز  يزگاريپره :الجنّة يإل قيالطر غد يف و الجنّة و الحرز وميال يف يفإنّ التقو«
  .)191 ةخطب: همان( »است راه را بهشت فردا و است پناهگاه
شـنونده  كـه   ميابيـ   يدرمـ  جنـة و  جنـة در الفاظ متجـانس    با دقت) ع(  كالم امام نيدر ا

كند  احساس مي ،و مفهوم كالم امعن يياز لحاظ رسا ،را يشناس زيبايياز  ياحساس لذت ناش
 را الفـاظ  خـود  يذهنـ  يمعـان  ريچراكه امـام تحـت تـأث    ؛رو نخواهد شدروبه ياشكال با و
 دل وبر جان  يسادگو به ستيتصنع و تكلف بر الفاظ حاكم نكه  يا  گونهكند به  يم نشيگز

  .نشيند مي يهر مخاطب

  حركت و سكون دراختالف  2.4.5
نادان را نبيني جز كه كاري را از اندازه فراتر كشاند و يا  :رِّطامفَ أو مفرِطا إال الجاهل يرتال «

  ).70حكمت : همان( »جا كه بايد نرساند به آن
يعنـي يكـي از متجانسـان     .حركت و سكون استدر  رِّطامفَو  مفرِطااختالف جا  در اين

اول به سكون فاء و دومي به فتح فاء است و تشـديد   مفرط. متحرك و ديگري ساكن است
  .كه تفتازاني به اين مسئله اشاره كرده است   طوري  جا مؤثر نيست، همان در اين

وجود جامع ديگر و  شدن به يك عطفدر اين جمله قرارگرفتن متجانسان در كنار هم با 
  .و حسن افاده در جناس شده است تيمطلوب باعثها  آن نياز تضاد ب يناش

پذيرند   را ميپرهيزگاري آنان كه اند  اندكپس چه  :حملها حقّ حملَها و قبلها من أقلّ فما«
  .)191خطبة : همان( »دارند  برمي كه بايد چنانو بار آن را 
  .به فتح ميم و دومي به سكون ميم است ياول: حملهاو  حملَها اختالف

 حركت و سكون هر دو دراختالف بين متجانسان  3.4.5

طاووس  يپرها يها  اگر رنگ: عيرب من زهرة كلّ يجن يجن :فإن شبهته بما أنبتت االرض قلت
 يهـا   اسـت كـه از شـكوفه    يدسته گلـ  :گفت يخواه ،يساز   هيشب نيزم يها  يدنييرا به رو

  ).165 خطبة: همان(فراهم آمده است  يبهار يها  رنگارنگ گل
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در اين عبارت دو لفظ متجانس از يك طرف بـا قرارگـرفتن در مجـاورت هـم و از     
و  زهـرة شان با ديگر الفاظ جمله همچون   معنايي لفظي و طرف ديگر با توجه به تناسب

ـ  است آوري را به تصوير كشيده   چنان فضاي زيبا و نشاط آن عيرب ثير أكه در عمق جـان ت
  .شود  تر مي جناس با قوت هرچه بيش و موجب ادراك زيبايي گذارد مي

  
  جناس مضارع 5.5

ت حروف متفق ئترتيب و هي عداد،تجناس مضارع جناسي است كه دو لفظ متجانس در 
 المخـرج  متقـارب دو حرف داراي مخرج واحد يعني  د ونو در نوع حروف مختلف باش

ف وحـر  .2 ؛ف مختلـف در اول متجانسـان باشـد   وحـر . 1 :اسـت   قسـم باشند و بر سه 
  .ف مختلف در آخر متجانسان باشدوحر .3 ؛مختلف در وسط متجانسان باشد

  هاي قسم اول  مثال 1.5.5
 نيـ در ا كـرد  نيمع يزمان شما از كيهر يبرا :قَرار خبرة و دار عبرة يوظّف لكم مددا ف«

  .)83 ةخطب: همان( »ابتال و عبرت ةمحنت است و خان يجهان كه جا
ـ  ندا يحلق فوهر دو از حر ،عبرةو  خبرةدر  ،نيعو  خاء در وسـط حلـق و    يكه اول

  .دشو  يمدهان تلفظ  كيدر طرف حلق نزد يدوم
كـه  ، عبـرة و  خبـرة ، در و ر عبارت مثل ب نيكاررفته در الفاظ متجانس ا هحروف ب
در تلفظشـان خشـونت    يكـه تـا حـد    نيعـ و  خـاء  حروف ايدارند و  يحالت انسداد

 يفضا يقرار گرفتند، نوع يكه در كنار حروف انسداد نيخصوص ا  هب ،شود  ياحساس م
 يهدف منظور بهالفاظ  نيبتوان گفت، استعمال ا ديشا .كشد  يم ريترس و انذار را به تصو

 قـوت  بـا  يتقـو  به شانيا ةيخود قصد كرده بود تا توص ةدر خطب) ع( كه امام ه استبود
  .نفوذ كند شنوندگاندر جان و دل  تر شيچه بهر

 يهـا   و از نشانه: حلم يعلم و علما ف يحرصا ف...  له يفمن عالمة أحدهم انّك تر«
 »بردبـار  علـم،  داشـتن  بـا  و اسـت  صيحـر  دانش طلب در كه است نيا آنان از يكي
  .)193 ةخطب: همان(

هر كه  حلماز متجانسان در كنار لفظ  يكيبه عنوان  علمعبارت تكرار لفظ  نيدر ا
ه كـه  دادبه جمله  ييبايز تميشوند، ر  يم تلفظ مخرج كيو از  دارند يحروف حلقدو 

  .جا مقبول قرار داده است نيجناس را در ا
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ـ [ امـا و  :اءيأتق أبرار علماء فحلماء النهار أما و« دانشـمندان بردبارنـد و    ،روز در ]ينمتّق
  ).همان( »نيكوكاران پرهيزگار

  .وسط حلق است حاء و نيعكه مخرج . جناس مضارع دارند علماءو  حلماء يها  واژه

  هاي قسم دوم  مثال 2.5.5
ة اراد  بـي  بندگاني هستند به قدرت حق آفريـده و  :عباد مخلوقون إقتدارا و مربوبون إقتسارا«

  ).83 ةخطب: همان( »خويش پروريده
و  اقتداربين دو لفـظ   اين جمله جناس .دنشو  دال و سين هر دو از طرف زبان تلفظ مي

نشـيني را ايجـاد    است كه با كشش صوتي حرف الف در اين دو لفـظ موسـيقي دل   اقتسار
اي  گونـه  بـه اما كلمات ماقبل متجانسان تناسـب و وحـدت كلمـات جملـه را      ،است كرده

انگيـزي را در   شـگفت صوتي ناشي از جناس نشاط و شوق  قاعيكه ااند   دهي كرده سازمان
  .كند  شنونده ايجاد مي
خـدايا بـاراني ده   : عـة يمر ئـة يمر ئـة يهن مباركـة  بةيط عامة تامة ةيمرو ةيِيمح منك اياللهم سق

 نعمت فراخو  گوارا پاكيزه و بابركت، جا رسنده،  فراگير و به همه سازنده، سيراب كننده، زنده
  .)115 ةخطب: همان(

  .ندا يهر دو از حروف حلق عةيمرو  ئةيمردر دو لفظ  نيع و همزه
 ييهـا   متعدد در مجاورت هـم، جنـاس   يها  كاربردن جناس هبا ب) ع(  امام ،عبارت نيدر ا

در  يصوت يهماهنگ ي، نوعميو تكرار متناسب حرف م يحرف  يمركب از مصوت كشش
را بـه گـوش و هـوش شـنونده و خواننـده       يخاصكه لذت است كرده  جاديمتن ا يقيموس

  .سازد  يمست م  كه انسان را سر يا  گونه دهد به  يم

  هاي قسم سوم  مثال 3.5.5
 ديـ مپندارو  شود، رهيمبادا آرزوها بر شما چ :األمد كميعل طولنّي ال و األمل هايف غلبنّكميو ال «

  .)52 ةخطب: همان( »داشت ديخواه يطوالن عمر كه
  .ند ا المخرج متقارب أمدو  أملف الم و دال در دو لفظ وحر

 در گزنـدش  از همگـان  و   داشـته  انتظـار  او از يكين :مأمون منه الشرّ و مأمول منه ريالخ«
  .)193 ةخطب: همان( »اند امان

  .ندا المخرج متقارب نون والم  فوحر زين جا نيا در
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 دو هـر  كـه  نيـ با توجـه بـه ا   ،ها آن يتشابه صوت و متجانسان تلفظ با ،جمله دو نيدر ا
 توجـه  جلـب  بـا  يقيموس نيد كه همشو  يم احساس ينينش دل يقيموس ند،ا المخرج متقارب
د، كـه  شو نيسخن تأم نيا رادياز ا) ع(  كه منظور و مقصود امام شود باعث مي آن به شنونده

  .استبه مخاطب  يمقصود همان انتقال معان
  

  جناس الحق 6.5
 يجناسـ  ،)342: 1338 س،يقشمس (اند   گفته زين» مطَرَّف«و » مطْمع«كه به آن  جناس الحق

حروف متفق و در نوع حروف مختلف  شكلو  ،بيعداد، ترتتاست كه دو لفظ متجانس در 
: اسـت  قسـم  سـه  بـر  خـود  زيـ ن جنـاس  نوع نيالمخرج باشند كه اديباشند و دو حرف بع

؛ ف مختلف در وسط متجانسان باشـد وحر .2؛ باشدمتجانسان  يف مختلف در ابتداوحر  .1
  .باشددر آخر متجانسان حروف مختلف  .3

  مثال از حرف اول 1.6.5
 و ديزيبست ياپيپس پ: الحساب ومياألعقاب و نار  يفانّه عار ف الفرّ، من وايفعاودوا الكرّ و استح

 يو آتشـ  ،و مالمـت ننگ اسـت   ةيبازماندگان ما يبرا زيكه گر ،كه بگريزيد آن از ديكن شرم
  .)66 ةخطب: 1371، البالغه نهج( امتيروز ق ياست برا

  .المخرج متقاربو نه  ندا المخرجنه متحد نارو  عاراول  حرف
اسـتفاده   يمسلمانان به جنـگ، از الفـاظ متجانسـ    ضيتحر يعبارت برا نيدر ا) ع(  امام
دارد و رعب و تـرس   يو انسداد يها حالت انفجار كاررفته در آن هكه حروف ب است   كرده

گونه در ذهـن هـر شـنونده و      يحماس الفاظ نيشدن ا دهيبا شن يجنگ يكند و فضا  يم جاديا
  .شود  يم يتداع يا  خواننده

  مثال از حرف دوم 2.6.5
ـ و شب را با بيداري و نگراني  يرانيروز را با ح :فظلّ سادرا و بات ساهرا«  »بـرد   يسـر مـ  ه ب
  .)83 ةخطب: همان(

 يعنـ ي، دارنـد  ييتناسـب معنـا   ،جـامع  يبـر تشـابه صـوت    عـالوه  ساهرو  سادردو لفظ 
 يارزش هنـر  تـاً يكـار رفتـه كـه نها    هزمان ب هم ييمعنا يشناس  ييبايبا ز يصوت يشناس  ييبايز

  .ارائه داده است يجناس را به شكل مطلوب
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اش   رهيـ چ خـدا  كـه  بـود  خدا نيد :أمده و أعده يالذ دهنج و أظهره يالذ اهللا نيهو د«
  )146 ةخطب: همان( »اش فرمود  يارياش كرد و   ساخت و سپاه او كه آماده

كه هر دو حـروف   نيها با توجه به ا آن يتشابه صوت هم و   هشدن متجانسان ب معطوف
بـه كـالم داده كـه موجـب التـذاذ شـنونده و        يقالب متناسـب  ،دارند الد مضاعف مشابه

  .شده استاو  در ذهن يمعان پذيرش

  مثال از حرف سوم 3.6.5
ـ    يمرمة لمعاش أو خطوة ف: ثالث يف إلّا شاخصا كوني أن للعاقل سيل ـ غ يمعـاد أو لـذة ف  ري

 معاد كار در اي ،را سر و سامان دادن يزندگ: رود زيسه چ يخردمند را نسزد كه جز پ :ممحرّ
  .)390 حكمت: همان( حرام ريغ يزهايچ از كام گرفتن اي ،نهادن گام

  .است معاشو  معاددر آخر دو متجانس  ينو ش الدمختلف  حروف
بـا توجـه بـه    ) ع(  كه امام ميابي  يدرم ،ميجمله دقت كن ياگر در واژگان متجانس به معنا

 يمعنـ  يكه القا ييدر جا .كند  يم ييها هنرنما  چگونه در انتخاب واژه نشمتبادر به ذه يمعان
از  ينكه حرف ش ،معاش ةبا آوردن واژ ،گردد  يروزانه برم يزندگ يبه شور و نشاط و تكاپو

جـا كـه    شـود و در آن   يم دهيدر انسان دم يزندگ روح است، زيو شورانگ نديحروف خوشا
و  يحـرف دال كـه از حـروف انسـداد     ،معـاد  ةبا آوردن واژ ،قصد توجه به آخرت را دارد

  .زديانگ  يرا در انسان برم ياريهوش ،انذار و توجه است ينوع ةكنند ميترس
  
  جناس اشتقاق 7.5

واحدي مشـتق شـده    ةريشچند لفظ در يك كالم است كه از  استعمال دو يا جناس اشتقاق
جنـاس   قـاً يآن را دق ياست كه برخـ  گفتني .فراوان است )ع(  آن در كالم امام نظير وباشند 
  .)449: 1407 ،يتفتازان(اند   بلكه ملحق به جناس دانسته ،ندانسته

است كه مسلمانان  يپس مسلمان كس :ال بالحقإ دهيفالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و «
  .)166 ةخطب: 1371، البالغه نهج(» حق باشد يكه برا آن جز نندينب ياز دست و زبانش آزار

 ،دارد يحالـت انبسـاط   يدر كلمات متجانس كه نـوع  نيحرف س) ع(  امام ةجمل نيدر ا
  .گذارد  يم يرا بر جان خواننده و شنونده بر جا تيامنآرامش و 

ـ  و المضـلّون  نالضالو فإنّهم النفاق اهل أحذّركم و اهللا يبتقو اهللا عباد كميأوص  المزلّـون  ونالزالّ
بنـدگان   يا: مرصـاد  بكـلّ  رصـدونكم ي و عماد بكلّ عمدونكمي و افتنانا نونفتّي و الوانا نونتلوي
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و  نـد گمراه نانآ رايز ،ترسانم  يكنم و از منافقان م  يشما را به ترس از خدا سفارش م ،خدا
و راهـي را  پذيرنـد   پـي در پـي رنـگ مـي    . وادارنده ي، خطاكارند و به خطاكاركننده گمراه

گزينند و از هر سو بـر سـر    هر وسيلتي را براي گمراهيتان مي. گيرند نپيموده راه ديگري مي
  ).194 ةخطب: همان( نشينند ميراهتان 

و در مجـاورت هـم اوج    ياپيبا آوردن جناس اشتقاق به شكل پ) ع(  امام عبارت نيدر ا
چنـان    آن. ه اسـت ظهـور گذاشـت   ةبـه منصـ   قيعم يبا حفظ معان خود را در كالم ييهنرنما
مـوزون   يهمـراه بـا قـواف    يشعر ييرسد كه گو  يم گوش به عبارت در اي يدرون يقيموس

  .ندينش  يدل مو شود و بر جان   يخوانده م
ـ غبم إما و ايهذا إما ظالما و إما مظلوما و إما باغ ييخرجت من ح يما بعد فانّأ ـ عل اي امـا  ...:  هي

 از اي كردم يسركش اي ،ديده ستم ايكارم  ستم اي آمدم، رونيب ]مدينه[ خود گاهيجا از من بعد،
  ).57 ةنام: همان... ( باز زدند سر فرمانم

كه دو جناس بـه شـكل    نيا از چند جنبه است؛ أوالً) ع(  امام كالم نيا در جناس ييبايز
، داردو جامع وجود  ييتناسب معنا ينوع دو جناس  نيب اًيثان ند،ا هآمد هم مجاورت در ياپيپ

عبـارت را   يداخلـ  يقيموس يمبغو  مظلوم نيو همچن يباغو  ظالم واژةدو  يآهنگ لفظ ثالثاً
  .تر ساخته است  نينش دل

 بـه  نسـبت  تيمعصـ  در مخلـوق  يبرا ياطاعت چيه :الخالق ةيمعص يال طاعة لمخلوق ف«
  .)165حكمت : همان( »ستين خالق
: همـان ( »زنـد   يمـ  نيزمـ  بـه  را او ،شود زيهركس با حق گالو :من صارع الحق صرعه«

  .)408حكمت 
متجانسان انسـجام و   يا  شهيتكرار حروف ر ،اشتقاق جناس آمدن با زين جمالت نيدر ا

  .ندينش  يم دلكه بر  كند مي جاديرا ا يخاص يتر و هارمون شيب را كالم يدگيتن هم  در
من در كوتاه سـخن روش  : الجزع فأسأتم األثرة، و جزعتم فأساء استأثر :هأمر لكم جامع أنا و

بي مشورت ديگران به كار پرداخت و كارها را تباه ساخت، شما بـا  : شما بگويم او را براي
  ).30 خطبة: همان(او به سر نبرديد و كار را از اندازه به در برديد 

  
  شبه اشتقاق 8.5

امـا   شود، افتي گريد ةواژه در واژ كياكثر حروف  ايشبه اشتقاق آن است كه همه  جناس
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 .)37: 1367 ل،يـ تجل(انـد    دهينام زين» مقارب«جناس را  نيا .دنگردن باز شهير كيهر دو به 
كننـد و    يمـ  محسـوب  مسـتقل  يقسـم  را اشـتقاق  عيبـد  ياز علمـا  ياست كه برخ گفتني
جناس مطلق  ايمشابهت  سيآن را تجن يگاه. كنند  ياشتقاق را از اقسام جناس قلمداد م  شبه
شبه اشـتقاق آن اسـت كـه دو ركـن آن در حـروف و حركـات        كه، فيتعر نينامند با ا  يم

كـه بـه    آن ليـ شبه اشتقاق است به دل نيآن دو مشابهت برقرار باشد و ا نيمختلف باشد و ب
  :مثل. گردد  يواحد برم ياصل

 كه آن به ؟؟؟ پا برمرگ  ريمس در ،يآن در سخت مردم :فراق و لحاق و اقيساق و س يهلها علأ«
  ).191 ةخطب: 1371 ،البالغه نهج( »جدامانده جاست، به كه آن از و دهيرس است، مرده تر شيپ

و  ياست كه خود بـار صـوت   اقيسو  ساق واژةدو  نيجمله ب نيجناس شبه اشتقاق در ا
 فـراق و  لحاق يعني گريرا در دل خود دارند، اما قرارگرفتن دو متجانس د ييبايز ييقايموس

كه   خصوص   هب ،سازد  يبخشد و خواننده را سرمست م  يرا شدت م يقيموس نيدر كنارشان ا
 يور سـخن  يشگردها از نيا وند، ا مشترك هم با زيهر چهار لفظ متجانس در حرف آخر ن

  .ديآ  يحساب م به) ع(  امام
  
  )معكوس( جناس مقلوب 9.5

 اند  نيز ناميده» تصريف«و  ،»عكس«، )واژگونه(» باشگونه«هاي   كه آن را با نامجناس مقلوب 
ــاني، ( ــازاني، 15: 1949رادوي  ةآن اســت كــه دو واژ ،)55: 1304؛ مــدني، 449: 1407؛ تفت

 و بـرعكس  حروف بياز لحاظ ترت اماسان باشند كيها همانند از نظر حروف و تعداد آن
جنـاس قلـب بعـض    . 2 ،جنـاس قلـب كـل   . 1: نـوع اسـت   دوو خود بر  باشند، مخالف

  ).204: تا  يب ،يتفتازان(
  جناس قلب كل 1.9.5

ماقبل  حرفدوم باشد و  واژةاول، حرف اول  واژةجناس قلب كل آن است كه حرف آخر 
از  كيهر يها  واج كه است صورت نيبد واقع در. دوم باشد واژةاول، حرف دوم  واژةآخر 
 قلب« :اند گفته نيآن چن فيدر تعر زين يبرخ. باشد يگريد وارونةدرست  متجانس، واژةدو 

 او كالم در يگريد و باشد متكلم تين در مقلوب دو از يكيقلب كل آن است كه  اياضمار 
العلمـاء   شمس؛ 228/ 1: 1862 ،يتهانو( »‘من يبرا ،يگفت كه كاله وارونه’ مانند شود، ظاهر
 ةشـود، كلمـ  ) مقلـوب (كامالً بـرعكس  » كاله« ةكه اگر حروف كلم ،)292: 1377 ،يگركان

  .ديآ يبه دست م» هالك«
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  :مانند، فراوان است   البالغه نهجهاي اين نوع جناس در   مثال
از  :بـه  لهـج  مـن  العدوان و يالغ عن يرعوي و جهله من الحق عرفي يضاللتهم حتن مإهدهم 
 يحـق دشـمن   كه با داند، بشناسد و آن  يكه حق را نم شان به راه راست برسان تا آن  يگمراه

  ).206 ةخطب: 1371، البالغه نهج( ستديا باز شده مانيپش ،استورزد و بدان آزمند   يم

  .ميندان مانعرا  جهله در هاء ريضم كه نيمصداق قلب كل است، مشروط بر ا لهجو  جهل

  جناس قلب بعض 2.9.5
سـان   هـا يـك   همانند از نظر حروف و تعداد آن ةواژآن است كه دو  جناس قلب بعض

درواقـع   .مخـالف هـم باشـد   ها از لحاظ ترتيب برعكس و  باشد و برخي از حروف آن
حان دهد، مانند سحبان و سب ميعمل قلب در بخشي از ساختمان دو ركن جناس روي 

بحان رسـيد      / توان در بالغت به سحبان رسيد«: در اين بيت نـه در كنـه بـي چـونِ سـ «
  ).35 :1362سعدي، (

  :مانند ،شود  وفور يافت مى هب )ع( از اين نمونه در كالم امام على
 كـه  آن و سـاخت  ديـ علـم را بـا عمـل همـراه با     :العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل«

  .)366حكمت : 1371، البالغه نهج( »پرداخت دشيبا كار به ،آموخت
  .اند  جناس قلب بعض عملو  علم
 يهم در انتهـا  آن با صنعت جناس هم در ابتدا و يكل بيكوتاه كه ترك ةجمل نيدر ا

كه نمـود  است باعث شده  يممو ، م، الينتكرار منظم حروف ع ،استكالم شكل گرفته 
  .دشوتر   برجسته آن يقيموس ريثأو ت تر شيجناس ب ةو جلو

 و نـا يكـه ب   آن مگـر  برندارد را ملَع نيو ا: ال اهل البصر و الصبرإم لَهذا الع حمليو ال «
  .)173 ةخطب: همان( »باستيشك

  :فرمايد مي يدر وصف متقامام 
 بـا  را گفتـار  و زديـ آم  يرا بـا دانـش درمـ    يبردبار: بالعمل القول و بالعلم الحلم مزجي«
  .)193 ةخطب: همان( »كردار
نـرم و   يچون مار است كـه پوسـت  هم ايدن: قاتل سمها مسها، نيل ةيالح مثل ايمثل الدن«
  .)68 ةنام: همان(» كشنده دارد يزهر

بـا  ) ع( امـام  كـالم  شيـ آرا در كـه  ميابي  يمدر ،ميكن تعقل خوب جمالت نياگر در ا
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هستند كه با در  يمعان نيبلكه ا ست،يدر كار ن يگونه تكلف و تعمد  چيصنعت جناس ه
بـودن   قيـ عم نيكـه در عـ   يالفـاظ  ؛كشانند  يها را به جمله م دست گرفتن زمام الفاظ آن

  .نيستند بيند و در نگاه خواننده غرا ساده
  

 گيري نتيجه. 6
بـر   عـالوه مندترين متـون بالغـي در تعبيـر فنـي اسـت كـه        از واالترين و ارزش   البالغه نهج

فصاحت و بالغت و زيبايي لفظي و آرايـش هنـري، معـاني ژرف و مفـاهيم وااليـش ايـن       
مفـاهيم عميقـي كـه بـا فطـرت      . نظير را به درازاي تاريخ جاودانگي بخشيده است  كتاب بي

و از آبشار كالم موالي متقيـان كـه   است وحي مايه گرفته سرچشمة انسان گره خورده و از 
. ها جريان يافته اسـت   دشت زندگاني انسان پهنرواي ملك سخن و امير بيان است، بر  فرمان

هاي دقيق بالغي استفاده شـده و    آهنگ، صنايع بديع و نكته خوشهاي   در اين كتاب از واژه
رعايت شده اسـت، كـه بـدون هـيچ تكلفـي       مقتضاي حال و تناسب ميان لفظ و معنا كامالً
شناسـي    زيبايي) ع(  در كالم امام. شده است) ع(  باعث آرايش سخنان فصيح و بليغ امام علي

و صـنعت   است كار گرفته شده بهزمان  شناسي معنوي و معنايي هم  لفظي يا صوري با زيبايي
ترين صنايع بديع در اين كتاب است كه با ايجـاد نـوعي موسـيقي زيبـا و       جناس نيز از مهم

و شـنونده  اي كه هـر    گونه به، شود ميواحد واژة انداز سبب تداعي معاني مختلف يك  طنين
دادن  گـوش كند، يعني تناسب الفاظ موجب توجه به سـخن و    مخاطبي را مجذوب خود مي

و ايـن  شـود    مـي رود، نفس آدمي بـه آن مشـتاق     يكار م هشود و وقتي لفظي در معنايي ب  مي
درواقـع  . شود  ميزاي تداعي معاني باعث فخامت كالم   ها و نيروي لذت  آهنگ و طنين واژه

اگـر  اي كـه    گونـه  بـه ، شناسـي در آن اسـت    ترين مباحث زيبـايي   از مهم   البالغه نهجموسيقي 
؛ سـازند  مـي هـاي جديـدي     سمفوني ،با هم تركيب شوند از اين كتابگوناگوني هاي   بخش

موسـيقي  چراكه تر است،  تأثير موسيقي نثر از موسيقي شعر بيش ،دانيم  طور كه مي  زيرا همان
شناسي جناس ناشـي   زيباييبه طور كلي، . شعر تكراري است، اما موسيقي نثر تركيبي است

هـاي    و غرابـت واژه  ،متجـانس واژة انگيـز ميـان دو    شـگفت از تداعي معاني، كشف ابهـام  
توان گفـت كـه ايـن صـنعت       مي ،رو ايناز . وحدت در عين كثرت استبه سبب متجانس 
نـوازي را توأمـان دارد و تأمـل     نـواز و هـوش    گوشدوگانة كاركردهاي    البالغه نهجادبي در 

 نهفتـه در انديشة آوا و اغلب هماهنگ به نفوذ  همخواننده براي رمزگشايي از معاني واژگان 
  .انجامد ميهاي ژرف فهم و ادراك  اليهمتن به 
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