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 چکیده
بهه   کهه داللت لفظ بر معناست  ایداللت آوا  ۀمسئل ،ییآوا نظام در مطرح مباحث جمله از
 یهۀ نظر براسها   حاضر پژوهش. است میتقس قابل یو داللت قرارداد یم داللت ذاتقس دو
 یآواهها  یمهورد  ۀمطالعه  با و یلیتحل -یفیتوص روش با یابن جنّ ریو اشتقاق کب ییآوا نام
 هبهه «رحب» حههرو  یههیآوا بههار کههه شهه  مشهه  رهگههذر آ   ازو  گرفتههه انجههام «رحب»

مهورد   یمعانو کم  شیباست و  کیآواها نزد نیا ۀگان شش یها ساخت ییمعنا اتیخصوص
 یمشهترک  یاصهل  یمعنها  ،سه حر  نیا ۀگانشش مشتقات نی. همچنکنن  ینظر را القا م
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بهر   ادتِیه ز و کثرت وسعت، انبساط، ش،یگشا یمعنا بر شود، یکه بر آنا  حمل م یصفات
در  یمعان نی. اکنن  یداللت م شهیر نیا ۀگان شش یها در ساخت ،تکرار، عمق و ش ت اثرِ
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 . مقدمه1

. دهنه   یمه  لینظام را آواها تشهک  نیواژگا  است و ساختار ا روابط بر یمبتن ینظام زبا 
از مطالعهات   یا زبها  اسهت، شهاخه    یسهط  از هههور گفتهار    نیکهه ن سهت   ییآوا نظام
 مهورد  سهط   نیه ا در کهه  یمبهاحث  جملهه  از. رود یمه  شمار به یشناس و واج یشناس زبا 
نظر محققا  بهه   ازلفظ بر معناست که  داللت ایداللت آوا و  ۀمسئل رد،یگ یم قرار یبررس

 یموصهل   یجنّ  بن  عثما   ابوالفت . شود یم میتقس یو داللت قرارداد یدو قسم داللت ذات
 داللهت  بهه  کهه  اسهت  یمحققان و شناسا  زبا  جمله از ،یجنّ ابنمعرو  به   (ق329)م 
بهن   لیه خل یناختمطالعات آواش ،یدر قر  چهارم هجر یواعتقاد دارد.  معنا بر آوا یذات

ادامهه داد   راشناسا   لغت ریسا وق( 180)م  یرازیش هیبویق(، س175)م  ی یاحم  فراه
 ۀدر حهوز  یجنّه  ابهن  یهها  تهالش  لهذا همهراه کهرد.    یو اصهالحات  راتییه را بها تغ  هاآ و 

 ا یه مارتبهاط   یمه ع  یوتأمل اسهت.   قابل ،اشتقاق ۀمسئل در یشناس و زبا  یشناس واژه
 موضهو   نیه متفاوت اسهت. ا  هاآ  بیاما ترت کسا ی شا  یحرو  اصلکه  است یمشتقات

 ابهن  نظهرات  بهه  توجهه  بها  حاضر پژوهش در. است مرتبط زینآوا بر معنا  لتدال ۀمسئل با
در فههم   ریه و اشهتقاق کب  یهی آوا نهام  ۀیه نظر یمص اق و یعمل یبررس به میص د در یجنّ
و  اتیه فهم آ یبرا یا مق مه میکر قرآ  یشناس اژهو رای. زمیبپرداز میقرآ  کر اتیآ یمعان

 بهه  توجه با رو،نیا از. هاستآ  یاعجاز قرآ ، پرداختن به الفاظ و معان یها از جنبه یکی
 یبررس به ،شودیم ریتعب «بیتقل» به آ  از گاه که ریکب اشتقاق ۀحوزدر  یجنّ ابن ۀینظر
 یشناسه مفهوم که میدهیم پرسش پاسخ نیآوا و معنا پرداخته و به ا ۀرابط یشناخت زبا 
 یجینتها  چهه  «ریاشتقاق کب»در  ییآوانام یۀبر نظر هیبا تک« ر ح، ب،» ۀشیر یبیترک یآواها

   دارد؟ یپ در
 هسهتن   ییهها حرو  و کلمات آ  نیاستوار است که بهتر هیپا نیبر ا ییآوا نام ۀینظر

 در یهی آوا بار یعنی ن ؛کن متبادر ذهن به را واژه مفهوم و معنا ش  ،  هیشن هنگام در که
مه نظر  ۀ واژ ییمعنها  اتیخصوصه  بهه  کلمه، مجمو  در نسبت هما  به و حرو  تکتک
 یهۀ پژوهش آ  است که براسها  نظر  نیا ۀیفرضرو  نیاز ا .(278 ،ینصاراباش  ) کینزد
 یلفظ و معنها، آواهها   ا یم یعیو وجود مناسبت طب «ریاشتقاق کب»در  یابن جنّ ییآوانام
 .هستن  مشترک مفهوم و ییمعنا ارتباط یدارا« ر ح، ب،» ۀشیر یبیترک
 ب» یآواهها  مشتقات ا یتناسب م کشفو با   یلیتحل -یفیفرض را با روش توص نیا

 و لفهظ  ا یه کشهف تناسهب م   به میاکرده تالشالقاگر  یتوجه به آواها با و یبررس ،«ر ح
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شه ه   ادیه  ۀشه یرمشهتقات   ییبا پرداختن به ارتباط معنا یبع  ۀیدر ال م؛یابی دست معنا
با  کسا ی یاصل یتع اد و نو  آواها که را یمشتقات ییارتباط معنا ۀدربار یجن ابن ۀینظر
مشهتمل بهر    اتیبا توجه به آ یینها ۀی. در المیاکرده ییآزما یراست دارن ،متفاوت  بیترت

 .  میاهکرد نییرا در خوانش مفردات قرآ  تب روش نیا کارکرد ،«ر ح ب» ۀشیر مشتقات
 
 پژوهش ۀنیشیپ. 2

 محققها  از  ییها گروه ا یدر م میدر قرآ  کر آ  مسائلو  یآواشناس مبحثبه  پرداختن
م هارج   دردقت  ،الفاظ  یصح یادا ۀزیحوزه با انگ نیا به قرآ  ا یقار توجه. دارد سابقه
 درک بهتهر  یبهرا  زیه اسهت. مفسهرا  قهرآ  ن    نهه یزم نیها در ا از تالش یا نمونه ،حرو 
اثبهات   یبرا یا نهیرا زم یان  و پرداختن به آواشناس حوزه ورود کرده نیقرآ  به ا میمفاه

( در ق1386)م  قطهب   یسه  بهه  توا  یم جمله از ؛ان  قرآ  قرار داده یانیو ب یاعجاز لفظ
 البالغهه  و القهرآ   اعجاز»( در ق1393)م  یصادق رافع یمصطف ،«القرآ  یف یالفن ریالتصو»

( ق1419)م  یو بنهت الشهاط   «قهرآ   از ییپرتو»( در ش1358)م  یمود طالقانمح ،«هیالنبو
 یقهرآ  موضهو  مقهاالت    ییو آوا یاشاره کرد. اعجاز لفظ «میالکر للقرآ  یانیالب ریالتفس»در 

و ارتباط آ  بها آوا   میکر قرآ  یهنر و یلفظ اعجاز یبررس» مانن . است گرفته قرار زین چن 
را  «ییمعنها  آوا» آنها  (. 1395) ییو محم  جهواد جهارو   یقهرمان نیبهاء ال  قلم به «ییمعنا

 یبرخه انه .   دانسته میدر قرآ  کر یو معان میدر انتقال مفاه یو هنر یاصل یاز ابزارها یکی
 نیهه م نمونهه  یبهرا . انه   پرداختهه  میکهر قهرآ    ییآوا یشناس سبک به زین محققا  از گرید

 «یجنّه  ابهن  یشهناخت  و واج یآواشهناخت  یهها  شنگر لیو تحل یبررس» ۀمقال در زادهیحاج
 نیهی تب معاصهر  ییآوا مطالعات با قیتطب در راحوزه  نیدر ا یابن جنّ ی گاههاید ،(1388)

در  یهی آوا یهها  نشانه یکاربرشناس» ۀمقال در زین پور عیفالح و سجاد شف میابراه. است کرده
 یهها  نشهانه  که ان داده نشا مرسالت  ۀسوری مورد ۀلع(، با مطا1394« )قرآ  یینظام معنا

و  مجرمها   فهر یک و امهت یق میعظه  حهواد   یرگریتصهو  در قهرآ   ییمعنها  نظهام  در ییآوا
 دارن .   یسهم بزرگ ،حال مؤمنا  یرسازیتصو نیهمچن

 مشهتقات، در  اع م تناسب معنه  ایو تناسب  یاشتقاق واژگا  قرآن ۀیپا بر زین یمقاالت
آ  بهر   ریدر قهرآ  و تهأث   ریه واژگا  اشهتقاق کب  یبررس» ۀمقال جملهاز  ،است ش ه نیت و
از واژگها    یآمهار  ۀارائ ضمندرآ   کهسرور  جهیقاسم فائز و خ  فیتأل ،(1397) «ریتفس

 نیمشترک، به ا ۀاز واژگا  مشتمل بر ماد یتع اد یبا بررس ،میدر قرآ  کر ریاشتقاق کب
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 مشههود  واژگها   لیقب نیا ا یم ییمعنا ۀوجود رابط موارد، شتریب در که ان  هیرس جهینت
از  یبرخه از واژگها  وجهود نه ارد.     یدر تعه اد   ییارتباط معنا نیا حال، نیعو در  است

 ا یه خالق نیالبنام چنانکه ؛ان  کرده  یقرآ  تأک ییایقیموس ۀجنب بر شتریب زیها ن پژوهش
 ا یه ب ،« واژگها  یالفاظ قرآ  و اثر آ  بر معناب شه  یقیموس» ۀمقال در فامنیمشک بتول و

 کهه  برخوردارنه   یخاصه  آهنه   و آوا از ،ان  که کلمات متشکل از حرو  مشهترک  کرده
 نیا جمله از. گذارن  یم یجا بر معنا در یگوناگون راتیتأث و دارن  یب ش الهام یها داللت

 و خهو   جهاد یا ،یوسهتگ یپ و امته اد  ادت،یز و ریتکث معنا، در مبالغه به توا  یم راتیتأث
 .کرداشاره  یجیت ر تحرکو اضطراب

بهه   توجهه امها بها    است؛حوزه بهره برده  نیدر ا نیشیاز مطالعات پ طبعاً پژوهش نیا
 کیه  از یاشهتقاق  واژگها   ییمعنها  تناسهب  زیه ن و آواها ییمعنا داللت کشف یپ در نکهیا
 پهژوهش  که معنا نیا به. کن  یم یخاص خود را ط ریمس م،یر( هست ح مشترک )ب ۀشیر

بها   و گرفتهه و اشتقاق صهورت   ییآوا نام ۀینظر یمص اق و یعمل یبررس یاراست در حاضر
 ۀمقاله  آ ،پژوهش بهه   نیتر کینزدمتفاوت است.  جهیدر روش و نت گفتهشیپ یها نمونه

یها  ؤر ۀنوشهت   «یجنّه  ابهن اشهتقاق   ۀیه بهر نظر  هیه بها تک  میدر قرآ  کر ییآوا نام یواکاو»
 ییمعنها  ارتبهاط  لیه تحل هه   بها   رایه ز ؛اسهت  یریبشعلي  واسماعیلیا ، عبا  اقبالي 

 ییتناسهب معنها   نیهی و تب یجنّه  ابهن  ۀینظر ۀیپا بر «م  ل  ح» یآواها از برگرفته مشتقات
آ  در  ییگهو  نهه یم اطب همهراه بها اعجهاز کم    میآوا در تفه یآواها، اعجاز معنو یواژگان
 یده و بها بررسه  پژوهش اعالم کر یها افتهیصوت را از  نیبا کمتر یانتزاع میمفاه میتجس
 بها  یمرتبط یمعان کسا ،ی یها واجکه مشتقات مشتمل بر  ان افتهیدر لعهمورد مطا ۀنمون

« ب ح ر» حهرو   بیترک یدر بررس یکردیرو نیچن زی. در پژوهش حاضر ندارن  گریک ی
 نظر قرار گرفته است. م 

 
  یدیو اصطالحات کل ینظر یمبان. 3

 آوا. دهنه   یمه  لیآواهها تشهک   راآ ساختار  کهاست  بر روابط واژگا  یمبتن ینظام ،زبا 
 از یب شه  و شهود یمه  لیتشهک  یصهوت  م تصات از یا مجموعه از که است یصوت یا پاره
 ،یارمحمه  ی) سهت ین عیکوچکتر قابل تقط یکه به اجزا ده  یم لیگفتار را تشک ۀریزنج
 یآواهها بها معهان    نیه از آواها و ارتبهاط ا  یبرخ عتیداللت برآم ه از طب ،یصوت داللت .(9

 یهها  هیاز نظر یکیداللت با  نی. اکن  یم یرا در ذهن ت اع یخاص یخاص است که معنا
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در  یابن جنّه  کهلفظ و معناست  ا یم یعیدر ارتباط است و آ  وجود مناسبت طب یزبان
 یکه ابن جنّه  یاز مسائل یکی. (96، نیکراع) نام  یم یلفظ داللت راآ  «ال صائ »کتاب 

نشها    یرا بهرا مشتقات است که آ  نیب ییکرده، ارتباط معنا ا یب یآواشناس در مباحث
مشهترک بنها نههاده اسهت      ییم تلف به معنا یها شهیداد  مهارت خود در برگردان   ر

 یو معنهو  یبا کاربرد مهاد « شقَّ» ۀشیافتعال از ر  باب  مص ر ،اشتقاق .(247، جبل حسن)
 معجهم  ،بهن فهار   ) گراسهت ید ۀکههلم   از  اي کهلمه  پراکن  ، شکافتن وگرفتن یبه معنا

اعتبهار   نیه اشتقاق بهه ا  .(6/113 ،یمصطفو؛ 3/340 ،یروزآبادیف؛ 3/171 اللغه، سییمقا
 دهه   یقرار م  یرا مورد بررس  واژه  کی  خاستگاه که شودیم یهاي زبا  تلق از ویژگي یکی

 بهه  .دارن   ییو معنا  ییآوا ون یپ گریک یبا   ینوع  به  که  است  یواژگان  ا یروابط م انگریو ب
تولی  الفاظ ج یه ي از    به  رایز ؛زبا  است ۀتوسع یدانشي در راستا ،این ترتیب اشتقاق

 ،یعربه  زبها   دانشهمن ا   .(17 ،صهال  یصهبح پهردازد )  اصل همراه با تناسب معنایي مي
)اب ال(، اشهتقاق کببّهار   اشتقاق صهغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر   اشتقاق را به چهار نو 

 (.5، یعب الباق) ان  کرده  )نحت( تقسیم
در   یاصهل   یهها صهامت   یو تهوال   بیه ترت  در آ   که  است  اشتقاق ینوع ر،یصغ  اشتقاق

  و مضار  و اسهم  یماض یها غهی، مانن  اشتقاق ص است  کسا ی  منه و مشتقّ  مشتق  کلمات
  ب هش  ن،یهسهتن . بنهابرا   یکی یه در آ ، حرو  اصلک  فاعل و اسم مهفعول و... از مص ر

،  فاعهل   مشتقات اسهم   مبحث  لیذ ،دستور  یدر کتابها  و آنچه  یعرب  زبا   واژگا از   یبزرگ
 یهما  دانش صهر  عربه   ای ریصغ  بر اشتقاق  یمبتن  ،یآ ی... م، یمی، مص ر م مفعول  اسم
 (.3/31، یجن ابن)  است

در مورد واژگهاني کهه داراي   ،شود یهم گفته م بیاشتقاق تقلکبیر که به آ   اشتقاق
  گهر، ید ریه رود. بهه تعب  یترتیبي متفاوت هستن  به کهار مه   یول ،یکهسا   حهرو  اصهلي

سهه حرفهي و    ۀریشه   یهک   عبارت است از حمل کهرد  معنهایي واحه  بهر     ر،یاشتقاق کب
  در ،هها هاي آ  نه و تمام صیغهگا این تهقالیب شهش هاي ک گونه آ  به ۀگان جایي شش جابه
 (.همو) معناي واح  مشترک باشن   آ 

  یواژگهان   ییروابهط معنها    بهه   از اشهتقاق   نو   نی. ا است  یلغو  اب ال  اکبر هما   اشتقاق
  صهامت   ، بهه  گانهه   سهه   یهها از صهامت   یکه ی ، بیه حفظ ترت  ها ضمن در آ   که پردازد یم
 «م» و «ص» در دو ههر  کهه  «فصهم » و «قصهم » ماننه   ابه ؛ ی رییه تغ  یگهر ید  الم هرج  بیقر

  اشهتقاق   . تفهاوت  اسهت  «کسهر » هاآ  مشترک یمعنا و ممتاز « » و «ق» در و مشترکن 
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  اکبهر   و اشهتقاق   ییجها  بهراسا  جابه ریبو اشتقاق اکبر در آ  است که اشهتقاق که ریکب
 (.174،  صال یصبح)  ردیگ یبراسا  اب ال صورت م

منظهور اختصهار از دو     به  اسهت که  اربّاشتقاق کب های  از انوا  اشتقاق، نهحت گرید یکی
از   برگرفتهه   آ   یمعنها   شهود کهه    سهاخته   ی یه ج  ۀ، کلمه  جملهه   کی ای شتر،یب ای  کلمه
ابهن  ) و امثهال آ  « باللهه  ال قهوّ  اال ال حهول و  »از  «حَوقَلَ»: باش  مانن   نین ست  یها واژه

و   یاسه س  ، یخماسه  ، یربهاع   یهها در قالب  ش ه  ساخته ۀواژ .(1/461 ،یاحبالصه ،فار 
 یا ژهیه و تیه کبار، اختصار است که از اهم  اشتقاق  یمبنا ن،ی. بنابراردیگ یم  یجا  یسباع

 .بهرخوردار است یشناس در زبها 
  ناهر بهه خلهق واژگها    یطور کهل به شود، یکه از اشتقاق به دست داده م  ییهافیتعر

  و ارتبهاط   واژگها     یعهناصر ساختار  بهه  رونه  نیمهوجود است که در ا یها واژه  از   یج 
 بها  اسهت. ز  یاشتقاق، اصل اقتصاد زبهان   یاز فوا یکی شود،یم  تهوجه زیها نهآ  ییمعنا
تهر باشه ،    آ  کوتهاه  ریاست و ههر چهه مسه    شهیتبادل ان  یبرا نهیآسا  و کم هز یابزار

 .(31 ،قبهاوه ) دهه   یرا به دست م یزبان ۀ یفا نیشتریب ،یتالش فکر نیمترم اطب با ک
اسهت.   ینیو جانشه  ینیاصل همنش جاز،یمانن  اشتقاق، ا یشامل اصول یاصل اقتصاد زبان

است و متکلم بهه    واح ۀشیارجا  به ر یروست که به معنا نیاز ا قاقبود  اشت یاقتصاد
 (.9، یماهوز ؛یبالون ارد ) ازین ی یج  ۀساختن کلم یبرا شتریب یتکاپو

 ریبها سها   ا یآ  در ق ۀریکه دا ،(1/54، دقراست ) یزبا  عرب یها یژگیاز جمله و اشتقاق
، (Mathews, 63) زبها  در ارتبهاط اسهت    تیه خالق ۀجنبه  با اشتقاق. است تر گسترده هازبا 

 شهه، یر کیه از م تلهف   یها بیترک ا یماهرانه م یلیبر اسا  آ  با تأو توا  یکه مچنا 
 صهورت  بیه تقل ایه اشهتقاق کبیهر    تیه برقرار کرد. پژوهش حاضر با محور ییارتباط معنا

 است. گرفته
 
 معنا بر آوا داللت. 4

 یذاته  هبه  یوجود دارد؛ برخه   گاهیدر داللت آوا بر معنا و به تناسب آ  لفظ بر معنا دو د
. در بحهث ارتبهاط   داننه   یم یدقراردا یا را رابطهآ  یرابطه اعتقاد دارن  و برخ نیبود  ا

ههر  »باورنه  کهه    نیه بهر ا  یاز طرف ارا  آ  است، برخ زین یلفظ و معنا که ابن جنّ یذات
برخهوردار اسهت، معنها و داللهت      یشناسه  ییبایخاص ز یها که از مؤلفهنیا رعالوه ب ییآوا

بهر  مهمهو    یمجهور بر ش ت و ق رت و ص اها ی. مثالً ص اهاکن  یالقا م زیرا ن یخاص
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طبعاً در آواها نهفتهه اسهت    تیخاص نیا .(47، مطر« )داللت دارن  تیآرامش و امن یمعان
آواها هنگهام اتصهال بهه    . »ده  یز به آ  واکنش نشا  مین شیخو یذهن ۀو انسا  با سابق

نهو  از   کیه بهه   گر،یاز همه   یریرپهذ یو در تأث رنه  یپذ یدر گفتار، از هم اثهر مه   گریک ی
. شهون   یمه  کیه که بر اثر آ  در صفات و م ارج به هم نزد رسن  یو مشابهت م یهمگون

 س،یانه « ) یه نام ا زبه  یآواهها  ا یه م «یهمگهون  ایه  یهی آواههم »را  یریرپذیتأث نیا توا  یم
خهاص معتقه     یمعنها  یها در القا خوا  هم ریبه تأث یابن جنّ .(163 ،یزبا  عرب یآواشناس

   یه جو یدر معنها  مناسهب  ،«قها  » یومنه  رین لیه را به دل« قضم» ۀاست. مثالً کاربرد واژ
 یبهرا مناسهب  « خهاء » یضهعف آوا  لیه را به دل« خضم»چنا  چه  دان ، یخشک م یزهایچ

امهر همها     نیه ا .(3/112 ،یجنه  ابهن ) کن  یم عنوا نرم  یزهایچ   یو جو   یبر یمعنا
 یگو رسهان  ییبهر نقهش معنها    وهعال ،کلمه ییساختار آوا»آواست که در واقع  ییداللت معنا

مفهوم مهورد نظهر    م،یمستق ریغ یا از اصوات به گونه یا از رهگذر مجموعه توان  یم ش،یخو
صورت نه تنها حرو  به کار رفتهه در   نیدر ا. (318، یک کن یعیشف« )را ابالغ کن  ن هیگو

 (.97، نیپر) کن  یکمک م زیمعنا ن تیبلکه به تقو ،آ  است یمعنا گر یت اع ،واژه
کهه   یاست کهه غالهب واژگهان    یم ع ،خاص از رهگذر آواها ییء معنادر القا یجنّ ابن

، بهر مفههوم   «ریه تکر»از صفت  یبه سبب برخوردار ،ها به کار رفته استدر آ « راء» یآوا
 نی. مانن  رجهف، رجهم، رشه ، رشه ، رههش و... . همچنه      کنن  یحرکت و تکرار داللت م

کهار رفتهه اسهت بهه سهبب صهفت       بهه   «صادو  نیس» یها آواهاکه در آ  یواژگان شتریب
مفهوم سر و ص ا هستن . مانن  صات، صفر، صهل، صهاح، صهفق و... .    ۀدر بردارن  «ریصف»

بهر   ،«یتفشّه »به کار رفته اسهت بهه سهبب صهفت      «نیش» یها آواکه در آ  یاکثر واژگان
 (.1/42 ،یجن ابنو انتشار داللت دارن . مانن  حشر، نشر و...  ) یپراکن گ

 
 هر کدام میو مفاه «ر ح ب» یآواها از حاصل مشتقات. 5
 از .(187 ،صهال  یصهبح حالت قابل فرض است ) شش انحصاراً ،یسه حرف ۀکلم هر یبرا
 رب ، رحب.  ،حرب، حبر برح، بحر،: از عبارتن  «ر  ح  ب» یآواها از حاصل مشتقاترو  نیا

 
 «ر ح ب». 1. 5

 ،هیه اللغو االصهوات  ،سیانچسبن  ) یملب باال و پایین، به یک یگر « باء»حر   یدر ادا
به محض بازشه   لهب   و دشو یها حبس و فشرده مصورت هوا در پشت لب نیا در .(45



 1401بهار و تابستا  ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآ  و ح یثهای  پژوهش 130

 یآیه  و صه ا   یبیهرو  مه   یحالت انفجار ینوعباره و با فشرده ش ه به یک یها تمام هوا
ز ا« بهاء » یآوا ،شه ت در تلفهظ   نیه به خاطر ا .(119 ،یعالمشود ) یشنی ه م« باء»حر  

 هها آ  در کهه  یکلمهات  سهو  آ  از. کن  یحرو  مجهور است و بر ش ت و کثرت داللت م
بهر  « راء» یآوا تیه . در نهاکنن  یداللت م قیعم یبر حالت نفسان ،است رفته کار به «حاء»

 یدر انتقهال معنها   ،شهود  یمه  افتیدر آواها نیا از که ییمعنا. دارد داللتتکرار و تحرک 
و وسعت آم ه اسهت   انبساط یاصل به معنا درواژه  نیا ۀشی. رن شو یواقع م  یمف« بحر»
 ابهن ) باشه   تلهخ  ایه  شهور  کهه  ن یگو یریکث آب را «بَحْر» نیهمچن .(3/219 ،ی یفراه)

 کهرده  جمع خود در را یزیاد آب که یوسیع مکا  هر به جهت نیهم به .(4/41 ،منظور
 .(1/109 ،یاصهفهان  راغب) ستا آ  یوضع و یا شهیر یمعنا نیا که ن یگو یم بحر ،است

 بحهر  یمعنها  در نیهمچن. است «بِحار و ببحبور و أَبْحبر» آ  جمع و است «بَرِّ» خال  «بَحْر»
 سهر   خهو   بهه  کهچنا  .(2/585 ،یثعالب ؛4/41 ،منظور ابن) است م نظر اتّسا  و عمق
 ، یه در ابهن ) شهود  یمه  گفتهه  «بَحْراني و  باحريّ» زین است انسا  ب   یژرفا در که یرنگ
 «بحهر » ۀشه یر یآواهها  در که عمق و تکرار کثرت، ش ت، نیا(. 2/585 ،یجوهر ؛1/274

 دریاگونه دانش، در که یکس به رایز ؛است من رج زین «تَبَحَّرَ» یمعنا انتقال در دارد وجود
 رسان  یم را علم درآ  فراوا  وسعت و یگستردگ علم، در «تَبَحُّر» و شود یم اطالق است،

 کهه  یشه ت  و دارد وجهود  «راء» یآوا در کهه  یتکهرار  و کثرت .(1/109 ،یاصفهان براغ)
بهارا   و آب پهر  یابرهها  رایز است؛ «بَحْر  بناتب» یمعنا با متناسب است، «باء» حر  صفت

 «راء» و «بهاء »(. 2/585 ،یجهوهر ) ان خوان ه  نام نیا به هاآ  در آب یفزون خاطر به را زیر
را بهه ارتعهاش در    یصهوت  یتارهها  آوا  یه تول هنگهام  کهه  هستن  مجهور حرو  از دو هر
 یهها  مهوج  حرکهت  از که یتکرّر و اضطراب حالت مانن . (119 و 114 ،یعالم) آورن  یم

 نیه حرکهت ا  ۀواسهط  بهه  که یهلمت و عمق.  یآ یم  یپ  گریک یبا  هاآ  برخورد و ایدر
 ا یه م واست  مو از حرو  مه که« حاء»کاربرد  ۀبه واسط ،شود یم یها بر هم ت اع موج
 یصهوت  یاست. در تلفظ حرو  مهمو  طنین تارها افتیآم ه، قابل در مجهور حر  دو

 یخفیفه  یهها ارتعاش دها ، و حلق از ش   خارج یاثنا درشود. اگر چه هوا  یشنی ه نم
شهنود   یحر  را م یص ا یآدمرسان  و  یرا به گوش مبیرو ، آ  یهوا که کن  یم ایجاد

أَوْ »نهور:   ۀسهور  از 40 ۀیه آ در «لبجِّهي   بَحْهر  » یوصف بیترک .(20 ،هیاللغو االصوات ،سیان)
بَحْرٍ لبجِّيٍّ یَغْشاهب مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَهحاب  هبلبمهات  بَعْضبهها فَهوْقَ       کَظبلبماتٍ في

 یمعنها  بهه  ،«یَجْعَلِ اللَّهب لَهب نبوراً فَما لَهب مِهنْ نبهورٍ  بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَ َهب لَمْ یَکَ ْ یَراها وَ مَنْ لَمْ 
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منسهوب بهه لجّهه     یآ  همواره در آم  و ش  است و لجّه  امواج که است یموج پر یدریا
 چهو  ههم جمله این است کهه اعمهال کفهار     یمعنا و استیدراست که هما  تردد امواج 

 شه    بهه  .(15/132 ،ییباطباط) باش  داشته قرار مواج یدریا در که است یهایهلمت
 گریکه  ی با که است ییها موج و بحر هلمت سبب به کاربرد نیا .ن یگو «بَاحِرب» زین جاهل

 است  هیزائ شکم ده که یشتر به نیهمچن. آورد یم وجود به اضطراب و کن یم برخورد
 تاسه  مهتالطم  و متهوّمج  ش،یزا کثرت از یوانیح نیچن رحم که چرا ن ،یگو «ۀریبح» زین
 آ  از کهه  باشه   یا نشهانه  تها   هیبر را وا یح نیا گوش آ  از پس .(1/234 ، یمصطفو)

 ۀواژ گهاه  شهه یر نیه ا از .(3/220 ، ی یه فراه) نشهود  اسهتفاده  یبهاربر  ایه  و یسوار یبرا
  یشه   و حهاد  بهاره کی به مرضش که یماریب یبرا راآ  اطباء که رودیم کار به «ببحْرا »

 « بهاحبوريّ   یهوم  » ای « ببحْرا ٍ  یوم» بیترک از زین مشابه یها حالت در. کنن  یم استفاده شود
 ش ت، نیا .(1/274 ، یدر ابن) کن  یم داللت یامر گرفتن ش ت به که شود یم استفاده
 یآواهها  در مهذکور  صفات با  هیپ  کی اتّسا  و کثرت انبساط، عمق، و اضطراب اضطرار،

 . است بمتناس هاآ  تلفظ یچگونگ و «ر ح ب»
 

 «ح ر ب». 2. 5
شه   در   یامتنها  صه ا از جهار    زش ّت عبارت است ا». است ش ت حرو  از «باء» حر 

 شهه یر نیا یمعان از یکی. (34-1/33 ،یجزر ابن) «از صفات قوّت است کهم رج حرو  
 رو نیه ا از و (1/238، اللغهه  سییمقا معجم ،فار  ابن) است آ  مانن  و «العِظَم و الشِّ َّ »
 نه  یگو «التَّبَهارِی  » راآ  یسه ت  و شهت یمع یتنگ کهچنا . ن یگو «الببرَحاء» را  یش  بت
 از «حاء» صوت. است مستتر «حاء» یآوا یادا در انقباض و یتنگ نیا .(3/216 ،ی یفراه)

 شه ت  نیا .(108 ا،ین ستوده) ده  یم ر  احتکاک و حرارت ش ت، با همراه حلق انقباض
بها   یاست که در زبها  عربه   یتنها حرف «راء»ر  ح. شود یم احسا  شتریب «راء» آم   با

 را تکهرار  و شه ت  نیه ا .(105 ،یعالمه شهود )  یو با صفت تکریهر تولیه  مه    یلرزش ۀشیو
 ههوا  در را غبهار  و گهرد  کهه  اسهت  ی یشه   بهاد  که کرد مالحظه «بارح» ۀواژ در توا  یم
 کهه  ییهها  خهاک  ۀواسهط  به که یباد .(241 اللغه، سییمقا معجم فار ، ابن) پراکن  یم

 را گهرم   اًیشه   بهاد  نیهمچنه  .(5/2 ،یازهر) است همراه ضربات ش ت با کن ، یم حمل
 یکارهها  و شه ائ   یمعنها  بهه  «الببهرَحِینَ  وَالبِرَحِین » .(1/355 ،یجوهر) ان  گفته «بارح»

اسهت کهه    یمجههور حرفه  » و اسهت  مجههور  حرو  از «باء» .(3/88 صاحب،) است س ت
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جریها  یهافتن بها حهر       یتکیه و استقرار را بر موضع خهود دارد و نَفَهس بهرا    بیشترین
 یحر  جار یکه استقرار بر موضع پایا  پذیرد و ص ا یتا زمان ،مجهور، دچار مانع است

 «راء» حهر   بها  و شودیم آغاز «باء» مجهور حر  با «برح» ۀشیر .(2/489 ه،یبویس« )شود
 بهه  آوا این تولی  ۀنحو. اب ی یم ادامه است «الرَّخاوَه و  هالشّ بین» یا «توسّط» حرو  از که

 کهامالً  یطرف از و شود ینم حبس کامالً آ  در ص ا جریا  تلفّظ، هنگام که است یاگونه
 صه ا  حهبس  و یهافتن  جریها   بهین  یحهالت  در بلکه کن ، ینم پی ا جریا  خود م رج در

 خهتم  است مهمو  حرو  از که «ءحا» حر  به تینها در .(145 ،یعالم) شود یم تولی 
 و هههور  نیا .(2/489 ،هیبویس« )است تکیه و استقرار آ  بر موضعش ضعیف  که شود یم

 مشهاه ه  انه   گفتهه  شهیر نیا یبرا که یگرید یمعنا در را مانع رفع از پس ش   یجار
 للغهه، ا سییمقها  معجهم  فار ، ابن) است «االنکِشا  و البروزب و الزَّوال» هما  که میکن یم
 بوده یم ف که است یزیچ آ  انکشا  و ههور یمعنا به «ال فاء بَرِحَ» رونیا از ،(1/238

 در ،اسهت  زوال  همها  واژه نیا یمعنا اصل(. 1/274  ،یدر ابن ؛3/217 ،ی یفراه) است
  یه ق بود ،  هیپوش خفا، ابهام، هلمت، قه،یمض ،یگرفتار از است مکروه و مک ر آنچه هر

 واژه نیا یمعنا لوازم از وضوح و نییتب انکشا ، بروز، ههور، نیبنابرا. هانیا جز و داشتن
 و که ورت  جههت  بهه  کهه  اسهت  یحاالت زین ش   تیاذ و یناراحت ،یس ت ش ت، .است

  ی( که ام1/266 ،یمصطفو)  یآ یم وجود به ناپسن  تیوضع ای و یامر به نسبت کراهت
 ال کهه یهنگام و دارد ینف یمعنا یاقتضا «برح». اب یو امر ناپسن  زوال  تیآ  وضع میدار
 و پیوسهته  ییعنه  «أزال ال و أبهرح  ال» رونیه ا از. ابه  ی یمه  مثبهت  یمعنا  ،یایب آ  سر بر

 آمه ه  قهرآ   در فعهل  سه شه،یر سه نیا از .(1/116 ،یاصفهان راغب) بود خواهم همیشه
  یوَ إِذْ قالَ مبوس» :است آم ه کهف ۀسور 60 ۀیآ در. است ینف فعل مورد سه هر که است

 بهه  «ابهرح  ال» ۀکلمه  هیه آ نیا در. «أَبْلبغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حبقبباً یلِفَتاهب ال أَبْرَحب حَتَّ
 را معنا و کاربرد نیهم زین طه از  91 و وسفی ۀسور  از 80 ۀیآ در.  است «ازال ال» یمعنا

 تها  دارد وجهود  موضهع  بهر  یشگیهم و وستهیپ راستقرا ،هیآ سه نیا در. میکن یم مالحظه
 برادرا  از یکی ،وسفی ۀسور از 80 ۀیآ در. شود حاصل شیگشا و برطر  مانع که یزمان

 نیه ا از من یعنی ؛« أَوْ یَحْکبمَ اللَّهب لي  أَبي  یَأْذَ َ لي یفَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّ» : یگو یم وسفی
 صهورت  خ اونه   یداور ایه  په ر  اذ  با امر نیا رفع. کرد ن واهم حرکت( مصر) نیسرزم

 را کهار  در شیگشها  امهر  نیه ا. گهردد  یمه  برطر  کراهت و ک ورت حالت آ  و ردیپذ یم
 در کهه  هسهتن   «انفتهاح » صفت یدارا «باء و حاء راء،» آوا سه هر کهچنا . ده  یم جهینت
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 گشهاده  و باز زمین «بَراح أرض» .(147 ،یعالم) است یگشودگ و ش   باز یمعنا به لغت
 ،یجههوهر ؛3/87 صههاحب، ؛3/216 ،ی یههفراه) نیسههت عمرانههی و بنهها آ  در کههه اسههت

 نیچنه  بود  روشن ا یب یبرا یگاه. ن یگو خانه باز یفضا و حیاط «ال ار بَرَاحب» .(1/355
 خصهوص،  نیه ا در .(1/116 ،یاصهفهان  راغهب ) شهود  یمه  اسهتفاده  واژه نیا از هم یمکان

 حهرو   از «راء» و «بهاء » یآواهها  .(1/355 ،یجوهر) ان  گفته «البیا » یعنام به را «البَرَاح»
 و بیها   ینیکهوی  سهبب  کهه  -تلفظ هنگام در زبا  نوک یزیت به ازمن ین حرو -«یذولق»

 (.110-108 ،هیاللغو االصوات س،یان) افتن  یم مؤثر معنا نیا در شون ، یم گفتار یروان
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باز شه     یادر لغت به معن وهستن  « انفتاح»صفت  یداراسه  هر« باء راء، حاء و» یآواها
 ر  یحهرو  بهین زبها  و کهام گشهودگ      نیه ا یدر ادا .(147 ،یعالمه ) است یو گشودگ

ادا  یحهر  از بهین ایهن گشهودگ     ینیسهت و صه ا   ا یم  و چسبی   و الصاق در ده یم
و وسهعت را   یگشهودگ  نیه ا« رحهب » ۀشیر در آوا سه نیا بیترک. (17 ،یالقار« )شود یم
  ،اللغهه  سییمقها  معجهم  فهار ،  ابهن ) کنه   یمه  داللهت  «سعَة» بر واژه نیا رایز ؛رسان  یم
  ،یه در ابهن ) نه  یگویمه  «رحیهب » آ  به که است «المکا  سعة» هما  «رحب» .(2/499
 عه م  نیه ا توبهه  ۀسهور  از 25 ۀیه آ در میکر قرآ  در کهچنا  .(1/134 ،یجوهر ؛1/276

وَ یَهوْمَ حبنَهیْنٍ إِذْ   کَثیهرَ ٍ   مَهواطِنَ   لَقَه ْ نَصَهرَکبمب اللَّههب فهي    »: اسهت  آم ه وسعت و شیگشا
أَعْجَبَتْکبْم کَْثَرتبکبْم فَلَمْ تبْغنِ عَنْکبمْ َشهیْئاً وَ ضهاَقتْ عََلهیْکبمب اْلهأَرْضب بِمها َرحبَبهتْ ثبهمَّ وَلَّْیهتبمْ         

 کنایهه  کهه  بهود  فهرا   اینکهه  با ییعن ست؛ا «ما مع» یمعنا به «بِما»» هیآ نیا در. «مب ْبِرینَ
 ۀهمه  بها  زمهین  کهه  کهرده  احاطهه  را شهما  ،چنها   دشمن اینکه و دشمن ۀاحاط از است

 کهه  یپنهاه  و گیری  قرار آنجا در که یمأمن دیگر و ش ه تن  شما بر چنا  آ  یگشادگ
 .(9/220 ،ییطباطبها ) «یافتیه   ینمه  نگه اریه   را خهود  دشهمن  شر از و بیاسائی  آنجا در
 یخبلِّفبهوا حَتَّه   الثَّالثَةِ الَّذینَ یوَ عَلَ»: دارد وجود زین توبه ۀسور از 118 ۀیآ در ریتعب نیهم

 إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمب الْأَرْضب بِما رَحببَتْ وَ ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفبسبهبمْ وَ هَنُّوا أَ ْ ال مَلْجَأَ مِنَ اللَّههِ إِالَّ 
 عه م  میترسه  یبهرا  ه،یه آ دو هر در. «هِمْ لِیَتبوببوا إِ َّ اللَّهَ هبوَ التَّوَّابب الرَّحیمبإِلَیْهِ ثبمَّ تابَ عَلَیْ

 شهرو   «ضهاد » یآوا بها  کهه  است ش ه استفاده «ضاقَتْ» ۀواژ از تنگنا، بر  یتأک و شیگشا
 کهه  شهود  یم شنی ه «ضاد» حر  یص ا یهنگام. است «استطاله» صفت یدارا و شود یم

 ابهن . شهود  متّصهل  «الم» م هرج  بهه  و کنه   پی ا امت اد اضرا  یها ا دن از زبا  ۀکنار
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 در اسهتعال  و اطبهاق  جهر، مانن  قوّت صفات از یبعض ش   جمع را استطاله علت یجزر
 انفتهاح  صهفات  مقابل در عال،است و اطباق صفات .(1/205 ،یجزر ابن) دان  یم ضاد حر 

 در قهیمضه  و تنگنها  حهس  انتقهال  و هیه آ هوممف انتقال در آواها نیا. دارن  قرار استفال و
 شهه یر نیا یمعنا در که یوسعت و یگستردگ. کن  یم کمک شیگشا و یگستردگ مقابل
 و « رَحْهبب الهبطن  »  شهکم  یبرا استعاره لیسب بر واژه نیا که است ش ه سبب ،دارد وجود
 یفضها  معنهای  بهه  زین «رَحَبَةب المسج ِ». رود  کار به «واسعب الص ر یرحیبب الصَ رِ، أ» ص ر

 راغهب ) یابیه ب یعیوسه  مکها   یعنه ی کهه  است شهیر نیا از هم «مَرْحَبا» .است مسج  باز
 رفتهه  کار به یمنف صورت به ص ۀسور از 60 و 59 اتیآ در ریتعب نیا .(1/346 ،یاصفهان
البوا بَلْ أَنْتبمْ ال مَرْحَباً بِکبهمْ  ق * هذا فَوْج  مبقْتَحِم  مَعَکبمْ ال مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهبمْ صالبوا النَّارِ»: است

 یمکهان  در وارد ش   به که است یتحیت «مرحباً» ۀکلم». «أَنْتبمْ قَ َّمْتبمبوهب لَنا فَبِئْسَ الْقَرارب
 اینکهه  پس کنن ، یم ش   آ  تق یم را( خانه وسعت) «رحب» حقیقت در که ن یگویم

 کهه  اسهت  معنها  ایهن  بهه  ،«ال مَرْحَباً بِهِمْ»: گوین  یم خود روا یپ ۀدربار ضاللت پیشوایا 
 (.17/219 ،ییطباطبا) «نباش  آنا  یبرا یگشایش و وسعت
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ایهن حهر ،     یاداشود. هنگام  یادا م« تکریر»لرزش و  صفتبا  یدر زبا  عرب« راء»حر  
. مثل اینکه  ابی یباال تما  م یثنایا یهادن ا  ۀزبا  با حالت ارتعاش و لرزش با لث ۀتیغ
، سیانه )تولیه  شهود    «راء»کام را دو یا سه مرتبه آهسته و آرام بکوب  تا  یزبا  ابت ا ۀتیغ

 کهچنا  کن ، یش   آ  داللت م ادیبر کثرت و ز  هیپ  کیتکرار  .(66 ،هیاللغو االصوات
 ،سییمقها  معجهم  ،)ابهن فهار    کنه   یداللهت مه   «مبایعهة  فیشَفٍّ » بر« رب » ۀشیر اصل

در  یو به دست آم   مبلهغ اضهاف   یفزون یکه به معنا ،(1/338 ،یاصفهان راغب ؛2/474
 ،یجهوهر ) دهه   یرا معنا مه  « استشف» هما  «تجارته یف رَبِ َ»رو  نیداد و ست  است. از ا

 انتقهال  در دارد، وجهود  واژه نیه ا حهر   سهه  ههر  در که «انفتاح» صفت رونیاز ا .(1/363
. افته   یمه  مهؤثر  اسهت،  سهود  آورد  دسهت  بهه  در ینه فزو و شیگشا که واژه نیا یمعنا

 نیه بهر ا  شهود،  یتلفهظ مه   یاست که به صورت انفجار یکه از حروف« باء»حر   نیهمچن
 نیه ا .ابه  ی یمه  خاتمهه  ساکن «حاء» حر  با واژه تینها در نکهیا تا. کن  یم  یتأک یفزون

معهامالت   نیه کهه در ا  یحر  است، بر سود پنهان نیکه از صفات ا یهمس و حالت درون
اشاره دارد.   ،یو انفتاح رس شیگشا کیکسب کرد و سپس به  راآ  توا  یوجود دارد و م
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 و کهار  از کهه  یا ثمره و بهره به و فتایگسترش  «رِبْ » یمعنا واژه، نیا استعمال ادامه در
« رب »اهل زبا ،  عر  در. (1/338 ،یاصفهان راغب) ش  اطالق گردد یم بر انسا  به عمل
 ،ی)مصهطفو  دارد قهرار « خسهرا  »در مقابهل   کهه  شهود  یتاجر و تجارت نسبت داده مه به 
أبولئِهکَ الَّهذینَ اشْهتَرَوبا    »: میه داربقهره   ۀسهور  از 16 ۀیآ درمعنا  نیمتناسب با هم .(4/29

   .«فَما رَبِحَتْ تِجارَتبهبمْ وَ ما کانبوا مبهْتَ ینَ  الضَّاللَةَ بِالْهب ی
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 عهالم اسهت.  « أثر مستحسن»هما  « حِبْرب. » هستن «یذولق»از حرو  « راء»و « ءبا» یآواها
 آثهار  کهه  اسهت  ایهن  یبهرا  ینامگذاراین  .است «أَحْبَار » آ  جمع که ن یگو «حِبْرب»را هم 

 مهورد  نیکوشها   کهردار  و افعال و آثار و است یباق ها خاطره و ها دل در دانشمن ا  یعلم
 یسهاکن، دارا  «باء»از نظر ق ما،  .(1/215 ،یاصفهان)راغب  یردگ یم قرار پذیرش و یپیرو

کهه در   اسهت  گریکه  ی بها جمع دو صفت جهر و شه ت   سبب به نیاصفت قلقله است و 
 یو تحریک قهو   یآیم  یپ ها( در م رج حر  )لب ی، جنبش ش ی «باء»حالت سکو  

 کهه  «راء» یآوابا آم   « باء» یاز آوا پس .(148 ،این ستودهشود ) یآ  حاصل م یدر ص ا
از  یواژه حهالت  یو ادا شهود  یمه  شهتر یواژه ب نیا تکرار وتحرک  ،است ریصفت تکر یدارا

در  یسهعه و فراخه   ،واژه نعمهت  نیه ا یاصهل  ی. معنها کنه   یم جادیرا ا ریفرح و کثرت تأث
 ماننه  آ  از لهوازم   وجمال، بها  ن،ییتز ن،یرو فرح، سرور، اکرام، تحس نیاست. از ا یزن گ

و  یفراخه  ش،یگشها  حالهتِ  نیا .(2/182، یو از آثار آ  است )مصطفو یمن  تنعّم و بهره
 «یبحْبَهربو َ  رَوْضَةٍ  فَأَمَّا الَّذینَ آمَنبوا وَ عَمِلبوا الصَّالِحاتِ فَهبمْ في» روم ۀسور از 15 ۀیفرح در آ

کهه   یاست. کلمات آم ه «تبحْبَربو َ أَنْتبمْ وَ أَزْواجبکبمْ الْجَنَّةَادْخبلبوا » زخر  ۀسور از 70 یۀآ و
خهواه   کننه ؛  یداللهت مه   قیه عم یدرونه غالباً بر حالت  ،به کار رفته است« حاء»ها در آ 
جها حالهت نشهاط،    نیدر ا ،(176، ریصغ) قیخواه ان وه عم ایباش   قیو آرامش عم یراحت

 یدارا« اءراء، حهاء و به  » یآوا سه هر گرید یسو از م  نظر است. هو سع شیآرامش، گشا
با  .(147 ،ی)عالم است یباز ش   و گشودگ یاهستن  که در لغت به معن« انفتاح»صفت 

 «مبحَبَّهر » را ش ه نتیز ءیش ،واژه نیا ۀشیدر ر کویوسعت و کثرت و اثر ن یتوجه به معنا
 ان گفته «التَّحْبِیر» زین را کوین خط به نوشتن .(2/127 ،سییمقا معجم ،)ابن فار  ن یگو
 هبه  که یزمین یمعنا به ،(219 ،است )همو عیوس نیزم زین «مِحْبار» .(3/218 ،ی یاه)فر

 «حَبِیهر » زیه زا ن بارا  یبه ابرها .(2/620 ،یجوهر) است بار پر و ده  یم محصول سرعت
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 معناقلم  جوهر زیرا  ن «حِبْر» .(3/219 ،ی یآب )فراه یبه علت کثرت و فراوان ن ،یگو یم
کهه   چهرا  ،(2/127 ،سییمقها  معجهم  ،ابن فهار   ؛2/619 ،یجوهر ؛218 ،)همو ان  کرده
 قیمصهاد  ازکه  ردیپذیم صورت دانشمن ا  قلمجوهر  اثر درعلم به شکل مکتوب  ههور

  است. من  بهره آ  از انسا  که ینعمت و است آنا و فضل و کمال  نتیز
 

  ب ر ح. 6. 5
شهود.   یحلق تن  مه  ینتیجه فضا حلق منقبض و در یها دیواره« حاء» یهنگام تولی  آوا
دهها  در حرکهت    یفضا یها به سوشش ۀبازدم که از ناحی یعبور هوا یدر چنین حالت

سهایش،   نیه ازمها  بها تولیه     شود. اگر ههم  یحلق، موجب تولی  سایش م ۀاز حفر ،است
 ۀتولی  کننه   یهاان ام .(105، یشود )عالم یم لی تو« حاء»ارتعاش نیابن ،  یصوت یتارها

تهر از   عقب یباال کم ۀزبا  بر لث ۀباالست؛ ب ین شکل که تیغ ۀزبا  و لث ۀ، تیغ«راء» یآوا
 س،یانه شهود )  یمما  ش ه و راه عبهور ههوا تنه  مه     ،به قسمت آغازین کام ،م رج نو 

اسهت. حهر     کیحرب نزد یآوا، به معنا یادا یو س ت یتنگ نیا ،(66 ،هیاللغو االصوات
اذالق بهه   صهفت قهرار دارد.   «اذالق» صهفت است که مقابهل   «اصمات»صفت  یدارا« حاء»

انسها    که یا گونه به ؛(1/52 ،ی یروا  و آسا  تلفظ کرد  است )فراه بر ییتوانا یمعنا
قهرار دارنه ،   « مبصْهمِتَه »حرو   ،تلفظ را احسا  نکن . در مقابل ینیدر هنگام تکلم، سنگ

به « حاء»با حر   «حرب» ۀواژ  شرو .(151 ،ی)عالم شون  یحرو  س ت تلفظ م نیکه ا
« حهرب »کهه  . چنها   ینما یواژه است، کمک م نیا یکه در معنا یو س ت ینیسنگ یالقا

 .(2/215 ،ی)مصهطفو  معادل اسهت  زهیست ۀبا کلم یدر فارس کههما  ش ت عمل است 
واژه را تهاراج و ربهود     نیه راغب اصهل ا  .(3/213 ،ی یاست )فراه« سِلم» ضینق «حَرب»

 داللهت بهر تکهرار و تحهرّک    « راء» یآوا .(1/464 ،یاصفهان)راغب  دان  یر جن  مغنائم د
صهفت قلقلهه اسهت بهروز      یسهاکن کهه دارا  « باء»تحرک با حر   نیا .(82 عبا ،) دارد

است و به اوضا  و احهوال   گام شیکه در امور حرب پ یکس به نی. همچناب ی یم یشتریب
( که بر کثرت شرکت او 1/70 ،یروزآبادیف ؛1/98 ،ی)ثعالب ن یگو «مِحْرَب»آ  آگاه است، 

اسهت   یحرب جنگه  اسالم، در. کن  یماو در امور حرب داللت  ییتوانا شیافزا ودر حرب 
موارد کاربرد حهرب و   ۀجهت هم نیبا خ ا و رسول خ ا را دارد و از ا زهیکه فرد قص  ست

 ؛(144 ،یبهرامه لهو؛   رگنجهپو )قاسم هللا است لیسب یمحاربه در قرآ  در تقابل با جهاد ف
فَإِ ْ لَمْ تَفْعَلبوا فَأْذَنبوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسبهولِهِ  »بقره آم ه است:  ۀسور 279 ۀیدر آ کهچنا 
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در  هیه آ نیه معنها در ا  شه ت . «وَ إِ ْ تببْتبمْ فَلَکبمْ ربؤب ب أَمْهوالِکبمْ ال تَظْلِمبهو َ وَ ال تبظْلَمبهو َ   
حهر    رایه است. ز مالحظه قابل« حرب»بر سر « باء» یل با آم   آوامحاربه با خ ا و رسو

در  «بهاء » حهر  » هیه آ نیه . در اشهود  یکه بها شه ت ادا مه   است  یاز حرو   مجهور« باء»
 معنهای  و است آ  مانن  و یقین معنای متضمن «فاذنوا» ۀکلم که است آ  برای «بحرب»

 و خه ا  بهه  کهه  ب انیه   یقین پس ،داری  برنمی رباخواری از دست اگرکه  است چنین آیه
:  نکهه   نی)همچنه  (؛565ص ،12ج ،16 ؛647 ص، 2ج ،27) «ایه   داده جن  اعال  رسول،

. شود یم  هیدمحراب  ۀدر قرآ  در واژ شهیر نیا گریکاربرد د .(107: توبهال و 33: مائ هال
 دراژه و نیه ا .(1/275  ،یه رد)ابهن   اسهت  آ  یواال گهاه یجا و آ  ص ر «البیت مِحْراب و»

 اسهت  طا یاست که موضع محاربه با ش ییو محراب مسج  جا رود یمساج  هم به کار م
 ۀاز سور 11 عمرا ، آل ۀسور از 39و  37 اتیآ درمحراب  ۀواژ .(1/225 ،یاصفهان)راغب 

به شهکل جمهع    زین سبا ۀسور از 13 ۀیآ درواژه  نی. ااست آم ه ص، ۀسور از 21و  میمر
عْمَلبو َ لَهب ما یَشاءب مِنْ مَحاریبَ وَ تَماثیهلَ وَ جِفها ٍ کَهالْجَوابِ وَ قبه بورٍ     یَ»به کار رفته است: 

 .«راسِیاتٍ اعْمَلبوا آلَ داوبدَ شبکْراً وَ قَلیل  مِنْ عِبادِيَ الشَّکبورب
 
 «  ب ح ر» یدر آواها ییمعنا ارتباط. 6

 

 «ر ح ب » گانه شش یها شهیر ییمعنا ارتباط. 1 جدول

 
 1 جه ول  در کهه چنها  . دارن  ییعنام ارتباط گریک ی با «ر ح ب» ۀگان شش یها شهیر

 یگهر ید یمعهان  آ ، ۀواسهط  بهه  و دارن  یاصل یمعنا کی ها شهیر نیا م،یکن یم مشاه ه

 لوازم معنا اصل معنا ریشه 

 محل متسّع و منبسط که چیزی بحر 1
 عمق، وسعت، ش ت، کثرت انبساط، در آ  وجود دارد. مادی و معنوی

 ههور، بروز، گشایش، انبساط، تبیین، وضوح زوال هر آنچه مک ّر و مکروه است. برح 2

 وسعت و سعه؛ رحب هما   رحب 3
 وسعت، انبساط، گشایش است.« المکا  ةسع»

 انبساط، ازدیاد، فزونی، کثرت زیاد ش   و گسترش یافتن امری رب  4

ر زن گی و نعمت، وسعت، فراخی د حبر 5
 فرح، سرور، اکرام، تحسین، تزیین، جمال، بها اثر نیکو

 ش ت و غلظت، فزونی، استمرار و ت اوم، تاراج ش ت عمل در امور حرب 6
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 .   است یاصل یمعنا لوازم از که ش ه حمل آ  بر یاصل یمعنا با متناسب
 ۀگانه  شش یها ساخت در مشترک میمفاه از ،«کثرت و ش ت وسعت، انبساط،» یمعان

 یمعهان  ایه  هها  تفهاوت  شهه، یر نیه ا مشتقات ا یم البته رود؛یم شمار به «ر ح ب» یآواها
 کیه  بهر  عهالوه  کهه  اسهت  یا گونهه  به آواها نشیچ رایز دارد؛ وجود زین یگرید یشیافزا
 ۀشه یر در مهثالً  کهه چنها  . کننه   یمه  القا زین را یگرید خاص آهن  و معنا ،یکل یمعنا

 دارد، وجهود  «حهرب » ۀشیر یمعنا در که یش ت از اما است؛ غالب وسعت یمعنا «رحب»
 کمهک  واژه در نظر مورد یمعنا یالقا به زین آواها نشیچ بیترت نیهمچن. ستین یخبر

 حهر   یریه قرارگ «بحر» ۀواژ در ش ، اشاره نیا از شیپ که گونههما  مثال یبرا. کن  یم
 یدارا یکه ی کهه  «راء» و «بهاء » مهجهور  حهر   دو ا یه م است ممهو  حرو  از که «حاء»

 و اضهطراب  ،یکیتهار  بهود ،  قیعم حالت است، ریتکر صفت یدارا یگرید و قلقله صفت
-یحال در. کن  یم یت اع ذهن در را دارد وجود آ  یها موج حرکت و ایدر در که یتکرر
 لیه دل بهه  آوا نیه ا و اسهت  کلمهه  ۀکننه   آغهاز  حهرب،  ۀواژ در «حهاء » حهر   نیهمه  که

 شود، یم اعمال آ  بر واژه کی شرو  در که ینیسنگ تلفظ و اصمات صفت از یبرخوردار
 بها .  یه نما یمه  کمک دارد، وجود واژه نیا ۀشیر در که یس ت و ینیسنگ یمعنا یالقا به
 را مشهترک  میمفهاه  تهوا   یم آ ، مشتقات در مشترک یآواها نیا کاربرد ا یم حال نیا

 یمشهترک  یآواها به ،یجنّ ابن ۀینظر ۀیپا بر ییمعنا قرابت و اشتراک نیا. نمود مشاه ه
 اسهت،  مطرح هاآ  یبرا یشناسزبا  و یآواشناس در که یصفات و یمعان بر که گرددیبرم

 یمعنها  با واح  ۀشیر از مشتقات ا یم ییآوا -ییمعنا یهاارتباط لیقب نیا. دارن  داللت
 آشهکار  اشهتقاق  و ییمعنها  صه ا  ۀیه پا بهر  یجنّه  ابهن  ۀینظر در معنا بر آوا داللت و یلغو
 قهرآ   در گریکه  ی بها  هها آ  ییمعنها  ارتباط و «ر ح ب» مشتقات از حاصل جینتا. ودش یم

 . است مالحظه قابل 2 ج ول در میکر
 

 ریشه 
اشتقاقات 
 در قرآ 

 آیات کاربرد معنایی

 بحر 1

 
 بَحْر

 بَحْرا 
 بَحْرَیْن
 بِحار
 بَحیرَ ٍ

 شود که شکافته و بر افروخته میدریای وسیع 
؛ یونس 138: ؛ االعرا 50البقره: 

؛ 24؛  ال خا : 63؛ الشعراء: 90
 .3؛ االنفطار: 6؛ التکویر: 6الطور: 

دریا، رود، محل تالقی دو دریا، محل صی  و 
 طعام حالل

؛ النحل: 163؛ االعرا : 96المائ ه: 
؛ الروم: 12؛ فاطر: 19؛ الرحمن: 14
؛ طه: 53؛ الفرقا : 61؛ النمل: 41

 .63و  61، 60؛ الکهف: 77
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 های کوچک و بزرگ محل حرکت و قرار کشتی

؛ ابراهیم: 22؛ یونس: 164البقره: 
؛ 67، 66؛ االسراء: 14؛ النحل: 32

؛ الشوری: 65؛ الحج: 79الکهف: 
 .12؛ الجاثیه: 32

؛ لقما : 109؛ الکهف: 59االنعام:  نشانة احاطة علم الهی
27. 

؛ النور: 67؛ االسراء: 97، 63االنعام:  ش ت و عمق هلمت و رهایی از آ 
 .63؛ النمل: 40

حیوا  بارکشی که گوشش شکا  خورده 
 .103المائ ه:  است.

 برح 2
 ال أَبْرَحب
 لَنْ أَبْرَحَ
 لَنْ نَبْرَحَ

استقرار پیوسته و همیشگی بر موضع خود تا 
 91؛ طه: 60؛ الکهف: 80یوسف:  رفع مانع و ایجاد گشایش

 رحب 3
  رَحببَت
  باً ال مَرْحَ

اشاره به وسعت زمین و شرایط در مقابل ضیق 
 ش   شرایط و احوال

 .16؛ البقره: 118، 25التوبه: 

گویی به  ع م وسعت و گشایش و تحیّت
 .60، 59ص:  پیشوایا  ضاللت

 16البقره:  دستیابی  به سود در تجارت معنوی رَبِحَتْ رب  4

 حبر 5
 أَحْبارب

 یبحْبَربو َ
 تبحْبَربو َ

 . 34، 31؛ التوبه: 63، 44المائ ه:  رگا  و عالما  یهودبز
مسرت و شادمانی در اثر دستیابی به نعمت و 

 دخول در بهشت
 .70؛ الزخر : 15الروم: 

 حرب 6

 حَرْبٍ
 حارَبَ

 یبحارِببو َ
 مِحْرابَ
 مَحاریبَ

عملی که با توجه به ش ت پیام  و مذموم 
 بود  آ ، محاربه با هللا و رسول است.

؛ التوبه: 33؛ المائ ه: 279البقره: 
107. 

 .4؛ محم : 57؛ االنفال: 64المائ ه:  جنگی که ش ت دارد و فساد برانگیز است.

 محل عبادت و نمازگاه
؛ 11؛ مریم: 39، 37آل عمرا : 
 .21؛ ص: 13سبأ: 

 .میکر قرآن در «ر ح ب» یآواها از حاصل مشتقات ییمعنا ارتباط. 2 جدول

 
 گیریهنتیج

 و آواهها  ا یه م« ب ح ر» یآواهها  ۀگانه  شهش  یها ساختدر  یابن جنّ  گاهید اسا  بر. 1
در ههر واژه   ییمعنها  اتیصه حهرو  بها خصو   یهی و بار آوا اردقرابت وجود د ،ها واژه یمعان

 .استدر انتقال معنا مؤثر  هاآ  بیآواها و ترت نشیچ یو حت است متناسب

 نیبه مطهرح کهرده اسهت،     ریه اشهتقاق کب  خصهوص  در یجنّه  ابنتوجه به آنچه  با. 2
 نیه اکه  دارد وجود یشیافزا و یترادف ییمعنا ارتباط، «ب ح ر» یآواها ۀگان شش مشتقات
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 یاشهاره شه  معهان    چنانچهه . گهردد  یمشترک برم یها از آواها واژه لیتشک تیفیکامر به 
 یآواهها  ۀگانه  شهش  یها مشترک در ساخت می، از مفاه«انبساط، وسعت، ش ت و کثرت»
 رود. یبه شمار م« ب ح ر»

 اثهر  بهر  ادتیه ز و کثهرت  وسهعت،  انبسهاط،  ش،یگشا یمعنا بر« ح ر ب»ی آوا سه .3
 ۀگانه  شهش  یهها  سهاخت  یکه متناسب با معان کنن  یم داللت افتنی ش ت و عمق تکرار،
 کیه مشهتقات   ییارتبهاط معنها   کهه چنها  است،   یقرآن یکاربردها در، «ب ح ر» یآواها

موجهب فههم بهتهر و     و کنه  یمه کمک  یمترادفات قرآن ترعیسر و ترهم آسا به ف شه،یر
قهرآ    اتیه واژه در آ یآوا بها معنها   یی. ارتباط معنها شود یم میقرآ  کر اتیآ از تر یصح

 شود.  یقرآ  تلق یاز اعجاز لفظ ییهاجلوه توان  یم

 رو،نیه ا ازمؤثر اسهت.   گا م معناي واژیدر تجس حرو  یآوا ،اسا  ص امعنایيبر. 4
 و کثهرت »یمعنها  ریه کباشهتقاق   ۀنظری ۀیپابر « ب ح ر» یآواها ۀگان شش یها ساخت در

 تیخصوصه  و یژگه یو آواهها،  نیه ا بیه ترک یچگهونگ و بهر اسها     اردد تیمحور «ش ت
 .شودیمذکور افزوده م یبه معنا ی یج 
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