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  چكيده
شناسـي يعنـي معناشناسـي و     هاي زبـان  ترين رشته يدر نوشتار حاضر، يكي از بنياد

آواشناسي كه از اهميت و حساسيت وااليي برخوردار است، ارائه شده و تالش گرديده تـا  
شناسـي هـر چنـد     هاي زبـان  به صورت متمركز، ارتباط معناشناسي گفتاري با ساير پديده

ژه قاريان قرآن كـريم،  مندان، به وي مختصر مورد بحث و بررسي قرار گيرد و توجه عالقه
به اين نكته بسيار مهم معطوف گردد كه نه تنها معـاني الفـاظ در متـون مختلـف يـا در      

توانـد آن   هاي گوناگون متفاوت است، بلكه شيوه بيان يا اداي آنها نيز مـي  شرايط و سياق
معاني را دگرگون سازد. در اين جستار، مباحثي چون آواي گفتاري، صـرف و نحـو و واژه   

زيني و تأثير مستقيم آن در معناشناسـي و نيـز معناشناسـي صـوتي و آوايـي و اجـزاي       گ
شناسـي زبـان عربـي     مختلف آن مانند واج، هجا، تكيه، آهنگ و درنگ با تأكيد بر زبـان 

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. همچنين تالش شده تا تأثير مبحث آواشناسـي در  
گونـه كـه فهـم و درك معنـا      ؛ به عبـارتي، همـان  معناشناسي و تفسير متون روشن گردد

هـاي بيـان و اداي    تواند ما را در خوانـدن و اداي بهتـر مطلـب كمـك نمايـد، شـيوه       مي
  تواند ما را در درك و فهميدن بهتر معنا ياري رساند. ها نيز مي عبارت

  شناسي، معناشناسي، آهنگ گفتار، هجا، واج.آواقرآن،  :واژگان كليدي
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  مقدمه

 تفسـير واژگـان و   شـرح و  دانشي است كه بـا علم الدالله  ) ياSemantics( ناسيشمعنا
غير زباني هاي دال بر معنا از نوع زباني گرفته تا  از انواع شيوه پردازد و به معني ميها  جمله

اي كه بـه نـوعي    هر اشاره وغير زباني  ي، صداهاها ها، رنگ ها، حالت مانند: حركات، اشاره
توان  ، ميبه عبارتي ديگر )؛11: 2011جويد (عكاشه،  ، بهره ميتماعي گرددموجب ارتباط اج

تـرين   چرا كه از جملـه اساسـي  شناسي است؛  زبان هاي رشته ترين مهممعناشناسي از  گفت
هـا بـه    مايـه  ي درونشناسي، بررسي ميزان تعبيـر و رسـاي   انهاي زب ها در تمامي رشته بحث

بـه   اي گونـه  بهشناسي  هاي زبان لحاظ همه رشته از اين فهم است و مخاطب جهت درك و
زبـان را بـر    بنيـادين  شناسي وظيفه عمـده و  معنا ،بدين ترتيب ؛باشد شناسي مرتبط مي معنا

شناسانه زبان عربي(كه زبان قرآن كـريم اسـت)، فرازهـا و     هاي زبان در بررسيعهده دارد. 
 ير مسـتقيمي در مطالعـات  ف، نحـو و واژه گزينـي تـأث   ، صرگفتاري آواي هايي چون بخش

  :بيان نمود تقسيم بندي و به شرح زيرتوان  ميرا  سي دارد. اين تأثيرشنا عنام

 در معناشناسي (Phonetics)الف) تأثير صوت و آواشناسي

از سـاختار   هـايي  ] بخـش Phonetics] (1(هم آواشناسي و) Phonology(شناسي  صوت
سـان  تواند درون مايه واژگان يك صوت ميآنهاست و بيان صوتي  هنگام نطق و ان درواژگ

و معناي ديگري ساير عناصر صوتي از يكديگر جدا ساخته  ، آهنگ ورا به وسيله هجا، تكيه
هـم بـه    توان به صورت فعـل و  را هم مي» قرار داد«، واژه فارسي مثال را پديد آورد؛ براي

مـود كـه   اي تلفـظ ن  ه گونهتوان ب را مي» ساءلَهم«يا كلمه قرآني  صورت اسم تلفظ نمود و
و مجرور اسـت و  جار  »لهم« فعل ماضي است و »ساء«معناي اصلي آن بيان گردد؛ يعني: 

تلفظ نمود كـه بـه صـورت يـك كلمـه       اي گونه توان آن را به وسيله صوت به مي چنين هم
با مفهـومي كـامالً    ضمير، مفعولٌ به و محالً منصوب »هم«ماضي باب مفاعله و » ساءلََ«

  تداعي گردد. متفاوت

  شناسيدر معنا (Morphology)ب) تأثير علم صرف 
اخـتالف  به دنبـال   بستگي دارد و ها آنبديهي است كه معاني واژگان به صيغه صرفي 
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 بـه روشـني  » مضـروب « و »ضارب«چون  هايي يابد. واژه ، معنا نيز تغيير ميساختار صرفي
در  »ضـرب «ريشه سه حرفيد. در اين مثال نماي را بيان مي در معنا هاي صرفي صيغه تأثير
و در » فاعـل « داللـت بـر كننـده كـار دارد     ، اما در واژه نخست،مشترك است دو واژه هر

 البته بايد يادآور شـد ». مفعول« او واقع شده است فعل برديگري، داللت بر كسي دارد كه 
سـوندهاي  يكـي پ  ،گيـرد  بررسـي قـرار مـي    در اين بخش مـورد بحـث و   چه عمدتاً آنكه 

در » ات« سـالم و  در جمـع مـذكر  » ين«و » ون« چون ) همinflectional endings(صرفي
) ماننـد حـروف   Prefixes( وندهاي صرفيديگري پيشو است ياء نسبت  جمع مؤنث سالم و

واژگـان   چنين تغييرات دروني هم و )مانند مضروب(، ميم اسم مفعول مضارعه، همزه تعديه
افـزودن   و نيـز » نَـزّلَ « چـون  هـم متعدي ساختن  به منظورلفعل د كردن عين امانند مشد

بـراي متعـدي سـاختن     و )قاتَـلَ  مقاومت (مانند به منظور ايجاد مفهوم مشاركت و »الف«
. تمامي ايـن تغييـرات در سـاختار    باشد ) ميقائم (مانندو براي بيان اسم فاعل  )كاثَرَ (مانند
  گردد. شناسي ميه در معنادر نتيج باعث دگرگوني در معاني و ،كلمات

  در معناشناسي (Syntax)ج) تأثير دانش نحو 
شـناخت آن دارد؛   ي در تبيـين معنـا و  نحو يـا همـان دسـتور زبـان نيـز نقـش بسـزاي       

تركيـب نحـوي    درهمـواره  پذيري معناشناسي از دو جهت  توان گفت، تأثير كه مي طوري به
 خـود  ديگـري تغييـر   كيب يكسان است ويكي تغيير جايگاه واژه در دو تر كامالً هويداست؛

ضَـرَب  «و  »ضَرَب عمرو زيداً«در اين دو جملـه   ،مثال براي. كلمه در دو تركيب يكسان
 هـر  فاعـل و  ،در جايگاه فاعل واقع شودچه  چناناي  كه هر كلمه واضح است »زيد عمرواً

بر  كلمات نيز داللت عراب. البته إباشد مي مفعول ،در جايگاه مفعول واقع گرددكه اي  كلمه
، صرفاً ها از نظر إعراب يا عدم تمييز واژه آميختگي هنگام در ، اماتر مي سازد را روشن معنا

 »موسي عيسيضَرَب « مثالً در جمله ؛كند لمه است كه معنا را بيان ميجايگاه ك موقعيت و
پـس از آن   فعـل و ابتـدا  در اين قانون (قاعده) كه  شود مي استفاده از قانون ترتيب در نحو

يا چنـد   نه تغيير جايگاه در دو . اما در مورد تغيير كلمه وگيرد سپس مفعول قرار مي فاعل و
گفته هنگامي كه  آيد. ونه معاني متفاوتي به دست ميكه چگ بينيم ميتركيب يكسان بازهم 
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بينـيم   مي» ةدخَلَ علي عش الزوجي« و »دخَلَ علي القبرَ«و » دخَلَ علي المنزلَ«شود 

ولي جمله  »علي وارد منزل شد«وضوح معنا نيازي به توضيح ندارد كه جمله اول به جهت 
 دوم هرچند كه ساختار تركيبي آن مانند جمله اول است اما درون مايه آن به اين مفهـوم و 

 اين است كه تغيير كلمـات احيانـاً   »علي ازدواج كرد« جمله سومي و »علي مرد«معناست 
  كند. به جاي دورتري هدايت مي معنا را

  ) در معناشناسيVocabulary(د) تأثير گزينش واژگان 
تواند يكي از اركان مهم در مبحث معناشناسي باشد.  دامنه فرهنگ لغت و واژه گزيني مي

هـا از ميـان سـاير     مسلم است كه معنا و مفهوم يك جمله هدفمند، به درسـتيِ گـزينش واژه  
تواند به خوبي از عهده بيان مقصود و عمـق مفهـوم    د. اين شيوه ميواژگان مشابه بستگي دار

كه تناسبي زيبا با ساير واژگان هم از نظر معنا و هم از نظر لفظ داشته باشـد. بـي    برآيد و اين
تواند معنايي جداگانه داشته باشد كه در موقعيت يا  اي در تركيبِ يك جمله، مي ترديد، هر واژه

تواند بـا توجـه بـه     اي مي ناست. به ديگر سخن، معنا و مفهوم هر واژهجمله ديگر فاقد آن مع
موقعيت و جايگاه آن واژه در تركيب جمله مفهوم و معناي متفاوتي داشته باشد. اين پديده يـا  

 ،شناسي، ممكن است در يك جمله به تنهايي نيز رخ دهد؛ براي مثال، در آيه زيـر  رويداد معنا
و بـار دوم بـه معنـاي    » روز قيامـت «شده است؛ بار اول به معناي  دو بار تكرار» ساعه«واژه 

� Pآمده است (جناس تـام):  » يك لحظه« � � � � � � �     � a �و � ي a �و � ي a �و � ي a �و �     ي aو� �ق � ت aو� �ق � ت aو� �ق � ت aو� �ق �     ت �ة اع لس	 � �ة اع لس	 � �ة اع لس	 � �ة اع لس	     � �م س �ق � ي �م س �ق � ي �م س �ق � ي �م س �ق �     ي �و� �م ر �ج م � 	ل �و� �م ر �ج م � 	ل �و� �م ر �ج م � 	ل �و� �م ر �ج م �و	    ماماماما    	ل �ث �ب �و	ل �ث �ب �و	ل �ث �ب �و	ل �ث �ب �ر�     ل �ي �ر� غ �ي �ر� غ �ي �ر� غ �ي     غ

 Vة� �ةV ساع �ةV ساع �ةV ساع �ك�     ساع �ذل �ك� ك �ذل �ك� ك �ذل �ك� ك �ذل �و	    ك �و	oن �و	oن �و	oن �     oن �و� �ك �ؤف � ي �و� �ك �ؤف � ي �و� �ك �ؤف � ي �و� �ك �ؤف در بحث واژه گزيني همواره  ). نكته ديگر اين است كه55: (روم Oي

يد در نظر داشت كه نبايد واژگان، فاقد معنا باشند. هرچند كه تركيـب نحـوي هـم صـحيح     با
باشد؛ چرا كه مفيد بودن واژگان از نظر معنا و مفهوم شرط تعريف كالم، بيان شده اسـت. در  
غير اين صورت، جمله يا تركيب از دايره زبان وكالم خارج خواهـد بـود؛ بـراي مثـال، جملـه      

»َشرِب باز حيث ساختار نحوي صحيح است. اما به دليل بي معنا بودنِ هر كدام » البنغَ الَقرع
چنـين ممكـن اسـت واژگـان، هـر كـدام بـه         از واژگان، از دايره زبان و كالم خارج است. هم

تنهايي، داراي معنا و مفهوم باشند و ساختار دستوري نيز صحيح باشد، امـا در مجمـوع يـا در    
ماه از خنده ابريشـمي مورچـه چـرب تـر     «د معناي مفيد باشد؛ مانند تركيب واژگان، جمله فاق
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هاي سـبز   (به درستي كه انديشه» إن أفكاراً خضراء ال لونَ لها تنام غاضبه«يا اين جمله » بود
اين جمله نيز به دليل بـي   .)10: 1991مختار،(خوابد)  كه خشمگين است، مي بي رنگ در حالي

 تعريف آن خارج است. معنا بودن، از دايره زبان و

ـ  بينـيم كـه   ، مياگر بخواهيم اين تقسيم بندي را از زاويه ديگري واكاوي كنيم ان دچن
هر كـدام   اي به يكديگر وابسته هستند و ، به گونهبه عبارت ديگر ؛تفاوتي با يكديگر ندارند

ثيرپذيرنـد  هاي صرفي تأ ؛ چرا كه آواها از صيغهتواند دقيقاً قابل تعريف باشد به تنهايي نمي
 اين در حالي است كه از مفهوم و .كنند پيروي ميي تغيير در عناصر آواي وتغييرات صرفي از
 ،كاسـتن  سـاختاري از قبيـل افـزودن و    تغييـر صـرفي و   ،از طرفي ديگر. معنا تأثير پذيرند

رفي كاربرد نحـوي را نيـز كنتـرل    نوع صيغه ص اي متفاوت در نحو اثر گذار است و گونه به
به نـوع   إعراب آنيا كاركرد صفت مشبهه اضافه نمودن فاعل به مصدر خود  مانند ؛كند مي

 شايد ايـن آميختگـي بـين آواهـا و     در تركيب بستگي دارد و شجايگاه موقعيت و صيغه و
نحو باعث شده است تا پيشينيان تالش كنند كه براي هركدام از موارد يـاد شـده    صرف و

  .اي خاص طبقه بندي نمايند گونه بهها را  آن تعريفي مستقل بيابند و
 نحو نيز رابطه تنگاتنگي وجود دارد. نحو به وسيله كاربرد واژگـان و  ميان معناشناسي و

 عـدم وجـود معنـا و    ،در مقابـل  .شـود  مي مفهوم در تركيب باعث بروز معنا و ها آنكاركرد 
: اسـت گفتـه شـده   . در اين خصوص استضعف در تركيب نحوي  مفهوم دال بر سستي و

 از نظر معناشناسي نتوانندهاي نحوي كه  تركيب بسياري از زبان شناسان به نادرست بودن«
 ،پـس در حقيقـت   .)15 :2011(عكاشـه، » انـد  ، اذعان داشـته و معنا مفهوم صحيح را برسانند

گـويي محـور و   چه  ؛كند خود نمايي مي شناسي زبان معناشناسي در همه تقسيم بندي هاي
؛ از اين رو، در اين قبيـل  شناسي تعبير يا رسايي معنا ومفهوم است زبان وظيفه تمام عناصر

بيشتر مورد توجه  همراه با مبحث آواشناسي،ي آواي بحث معناشناسي صوتي وم ها، پژوهش
  گيرد. بحث و بررسي قرار مي و

  معناشناسي صوتي و آوايي

بحـث آواهـاي   م ،مسـتقيم دارد  يريثتـأ شناسي  معناگستره  كه دريكي از موارد مهمي 
 آواشناسي دانشـي اسـت كـه آواهـا و    «خاص است.  طور بهآواشناسي  عام و طور بهگفتاري 
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شناسي  نسبت به ساير عناصر زبان ،دهد و ويژگي آن اهاي زبان را مورد بررسي قرار ميصد
 ترين كوچكبه  كه اين نه نوشتاري و ،گردد كه فقط شامل بخش گفتاري زبان مي اين است

بخش گفتاري در هر زباني، خميـر   گمان، . بي)17 (همـان،  »پردازد گفتاري نيز ميهاي  واحد
ها يا نوشـتار،   ثبت نشانهاما . رود اساسي به شمار مي و يمايه و اساس زبان و بخشي پيشين

آواهـا   ها ابزاري است كه براي اصوات و نشانه م ونوشتن عالئ چرا كه ،است يبخشي پسين
شناسـي و آواشناسـي از نظـر     بـه چنـد تعريـف از دانـش صـوت      . در ادامه،وضع شده است

  شناسان معاصر مي پردازيم. زبان
. انـد  شناسـي يـا فونولـوژي ناميـده     وتتوصيف اصوات گفتار را ص بررسي و مطالعه و«

ضوابط حـاكم بـر    قواعد و و ها آنتركيب  شيوه توليد و توصيف آواها و بررسي و مطالعه و
. )10 :1373(ياراحمـدي،  » باشـد  وع آواشناسي يا علم فونوتيك ميتركيب آواها موض توليد و

ست كه در بخش شناسي ا هاي زبان رشتهاي از  رشتهآواشناسي « در تعريفي ديگر آمده است:
آواشناسـي   از جملـه  هـاي مختلفـي اسـت:    خود داراي شـاخه  كند و گفتاري زبان بحث مي

 سي تاريخي، آواشناسي شـنيداري و محض، آواشناسي آكوستيكي، آواشناسي وصفي، آواشنا
بـه منظـور بحـث    « چنين گفته شده اسـت:  . هم)112 :1998 ( الخولي،» آواشناسي فيزيولوژي

اما بحث  .اصطالح فونوتيك به كار برده شده است ،مخارج حروف از نظر فيزيولوژي درباره
با ديگـر آواهـا را    تاز مجاور ها آنگذاري يا تأثيرپذيري  تأثيرنسبت  پيرامون كاربرد آواها و

شناسـي   شناسي عمومي و فونولوژي را صـوت  بعضي فونوتيك را صوت. نامند فونولوژي مي
جايي ديگر در تعريـف و بيـان تفـاوت ميـان     ، )24 :2002 (قدوري الحمد، »كاربردي ناميدند

اگر پيرامون حرف سين بگوييم كه صدايي «چنين آمده است:  اين شناسي آواشناسي و صوت
آن را از نظر  ،در واقع ،حرفي سايشي است صفير بوده و داراي صفت همس و ست ولثوي ا

يم كه حـرف سـين   . اما اگر بگوياين همان آواشناسي است فيزيولوژي بررسي نموده ايم و
به  گيرد و صفت اطباق اين حرف را به خود مي ،متأثر شده »اءط«هنگام مجاورت با حرف 

فونولـوژي حـرف   شناسي يـا   در مورد صوت ،در واقع ،يصطو) –(يسطو  شود مي صاد تبديل
) حال به ادامه موضوع مورد بحث با عنايت بـه  158: 2010خليل، » ( ماي سخن رانده سين

  پردازيم. تعاريف ياد شده مي
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  ].2[صدا  شوند: آواهاي صدا دار و آواهاي بي طور كلي به دو دسته تقسيم مي آواهاي زبان به
ضـمه   شامل حركات كوتاه فتحه، كسـره و اين آواها  :)Vowels(آواهاي صدا دار الف) 

)Short Vowels( الف مـدي، يـاء مـدي و واو مـدي      و حركات كشيده يا لين مثل)Long 

Vowels( باشد مي.  
گـردد؛   ب) آواهاي بي صدا: آواهايي است كه به هر كدام از حـروف ابجـدي مربـوط مـي    

ند؛ يعنـي هنگـامي كـه عضـو مشخصـي در      حروفي كه مخرج معيني در دستگاه گفتاري دار
معرض هواي خارج شده از ناي قرار گرفته و در نتيجه آواي حرف مـورد نظـر شـنيده شـود؛     

شـود.   شامل همه آواهاي زبان عربي به استثناي حركات كوتاه و نيز حروف مدي سـاكن مـي  
شكسـتن   آواهاي صدا دار، آواهايي هستند كه هيچ عضوي از اعضاي دستگاه گفتاري باعث«

ها همواره آزاد  گردد؛ به همين جهت، آواي آن ها نمي هواي خارج از ناي، در ايجاد و امتداد آن
كنـد. ايـن نـوع از آواهـا شـامل       و ممتد است و با هيچ مانعي در دستگاه گفتاري برخورد نمي

حروف لين يعني واو و ياء ساكن و نيز حروف عله يعنـي الـف مـدي، يـاء مـدي و واو مـدي       
  .)17: 2011(عكاشه، » توان بخشي از حروف مدي دانست ردد، اما حركات كوتاه را ميگ مي

  واج و معناشناسي

گردد و به هركـدام از   معناشناسي گفتاري در همگوني جمع آواهاي يك واژه محقق مي
هـاي گفتـاري و    تـرين واحـد   شود كه كوچك ) گفته ميphonemeاين آواها واج يا فونيم (

تـرين پـاره صـوتي كـه مميـز و       اصطالح واج به كوچـك «روند.  ه شمار ميهاي اوليه ب واج
). البته برخي بـر ايـن باورنـد كـه     9: 1373(ياراحمدي، » شود مفارق معنا باشد، اطالق مي

اي نيست، به همـين   ) و نيز ارائه تعريفي روشن و جامع از آن كار سادهphonemeترجمه (
در تعريف و هم در ترجمه دقيـق آن، بـه ويـژه در    دليل، در اين باره اختالف نظرهايي هم 

اي است كه به جهـت تعـدد آراء و    فونيم كلمه«شناسان جهان عرب، وجود دارد.  ميان زبان
توان به سادگي از عهده ترجمه علمي آن برآمد، ولي به هر  اختالف نظرها در مورد آن، نمي

ها آن را  ) و عربSound Unitحال، همان واحد آوايي كوچك است كه تجزيه ناپذيراست(
، الفـظ، صـوتيه و نيـز فونيميـه ترجمـه       ، صـوت مجـرد   ، متصوت ، صوتيم ، صوتم به صوت

در زبـان  » فـونيم «براي اصطالح » واج«). خوشبختانه ترجمه 33: 2008(شعير، » اند نموده
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ود چه در زبان عربي وج فارسي ترجمه رايجي است و تقريباً اختالف نظري به گستردگي آن
كنـد:   شود. يكي ديگر از زبانشناسان واج را ايـن چنـين تعريـف مـي     دارد، در آن ديده نمي

كنند كه ممكن است بيش از يك  فونيم [واج] را زبان شناسان به صوت اصلي اطالق مي«
آوا درآن مشترك باشند و مادامي كه در معنا تغييري ايجـاد نشـود، يـك فـونيم [واج] بـه      

شـود كـه در تعريـف اخيـر      ). مالحظـه مـي  48: 2000(ابوسكين، » آيد نه بيشتر حساب مي
اي به اين حقيقت شده است كه ممكن است يك واج داراي آواهاي متعددي باشد، اما  اشاره

گويـد:   تا زماني كه معنا را تغيير ندهد، به خانواده يك واج تعلق دارند. عصام نورالدين مـي 
ه كنيم، متوجـه اهميـت فـونيم (واج) در تغييـر معنـا      اگر ضَرَب را با ضَرَع وضَرَس مقايس«

شويم؛ چرا كه هركدام از آواهاي ب، ع، س يك فونيم (واج) هستند، امـا ممكـن اسـت     مي
در كلمـات  » ب«هاي صوتي متعددي داشته باشد؛ مـثالً آواي   ها رنگ هركدام از اين فونيم

) Phones» (الفونـات «سـت و ايـن باءهـا را    بأس، بربر، ثَرِب، ثَبِرَ، جبأ، زابِـر،... متفـاوت ا  
  ).60- 59: 1992(نورالدين، » نامند مي

اندكي متفـاوت   چند هر ،هاي مختلف بديهي است كه نحوه تلفظ هر واجي در موقعيت
روشـن  گردد. با توجه به تعاريف مطرح شده از مفهوم واج  ، اما منجر به تغيير معنا نمياست
دار نيـز   شـامل آواهـاي صـدا   واج  ،اين؛ بنـابر ير واج اسـت شود كه تغيير معنا مالك تغي مي
نيز در تعريف دقيق واج سهم بسـزايي   اين است كه گوش ديگر نكته بسيار مهم .گردد مي
جايگاه خـود را پيـدا    )Acoustic Phonetics(جاست كه آواشناسي آكوستيكي  اين و دارد
در سـال   اي اولـين بـار  زبان شناس معروف سويسي فردينان دي سوسـير كـه بـر    .كند مي

نمـوده اسـت:    ، اين اصطالح را بدين شكل تعريفرا به كار برده» فونيم«اصطالح  م1873
بديهي  جويد و ر از دخالت عنصر شنيداري بهره ميناگزي ،فرايند گفتاري تشخيص آواها در«

بل ، به تنهايي قااست كه عنصر شنيداري بر اساس پديده توليد آوا و منبع آن مترتب گشته
يك » 1ب«يك پديده شنيداري و » ب«: آواي گوييم به همين جهت مي .باشد تحليل نمي

» 1ب« و» ب«را خواهيم داشت تركيبـي از   چه آن ،در نهايت پديده گفتاري(نُطقي) است و
بنابراين تعريف واج ؛ )De Sassere, 1979 ,P,36(» ناميم (واج) مي اين را فونيم است و

 ـت ←درست ـت  ←درست ـت  ←درست  :مانند ؛گردد ز ميباعث اختالفات صرفي ني
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 تسرد←  مثال اول  كه در ـت)متضمن معناي متكلمت ( ،)متضمن معناي مخاطـب  ت (
ج چند شود كه بار معنايي وا . مالحظه ميباشد ) متضمن معناي مخاطب مؤنث ميت(، مذكر

  عامل را در بر دارد:
  (متكلم، مخاطب)؛ الف: داللت برشخص 

  ؛: داللت بر جنس (ت، ت)ب
عالم لّمينَج: داللت برعدد: (رأيتعالم نِ) و (رأيتي؛)لّم  

اسـم ذات + مـذكر+    ←»جاء ذو علـم «اي):  : داللت بر معناي معجمي يا (لغت نامهد
مررت بذي «+ مذكر+ منصوب + مالكيت؛ اسم ذات  ←»رأيت ذا علم« وع + مالكيت،مرف
  اسم ذات + مذكر+ مجرور + مالكيت. ←»علم

دانـش  در رشـته يـا   تعبيـر   بدين ترتيب محدوده بحث واج كه يكي از ابـزار رسـايي و  
: الـف،  صـدا) از جملـه   (بي ابجدي] 5[گردد كه شامل حروف مشخص مي ،معناشناسي است

معنـا   كشيده) در يك واژه به شرط تغيير نيز آواهاي صدا دار (صداهاي كوتاه و ... وب، ت،
آواهاي صدار دار  ،زبان شناسان« رسد كه اشاره به اين نكته نيز بايسته به نظر مي .باشد مي
» انـد  ناميـده  )segmental phoneme(صدا را آواي فـرازِ نخسـت يـا آواي تركيبـي      بيو 

  .)18 :2011، (عكاشه
حد وا ترين كوچكدانند كه  واج را صوت اصلي مي زبان شناسان ،گونه كه گذشت همان

ها سـخن بـه    ) كه در ادامه درباره آنSecondary(اما آواهاي ثانوي  ،تغييردهنده معناست
  شوند:  ميبه سه دسته تقسيم  آيد، ميان مي

) كه Prosodyهاي آوايي ( )؛ يا آراستگيProsodic Featueesهاي آوايي ( . برجستگي1
)، Pausesهـا (  )، درنـگ intonation)، آهنگ گفتـار ( Stress)، تكيه (syllableشامل هجا (

 گردد. ) ميVolume)، قوت وشدت صوت ( Pitch)، زير و بمي صوت (Tempoوزن (

ــي  . 2 ــر كالم ــاي غي ــافي  ) non-Speechsounds(آواه ــاي اض ــا آواه  Vocal(ي

segregatesكـه معمـوالً در صـورت    .، نالـه و. فريـاد، آه، سـرفه  ، ، گريـه خنده ) همچون .
 ، برجسـتگي و در نتيجـه  تـأثير مضـاعف در مخاطـب و   آميختگي با بيان گفتـاري موجـب   

 گردد. بحث معناشناسي مي يتشفاف
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نيـز   ماننـد صـداهاي حيوانـات و   ) non-human sounds(صـداهاي غيـر بشـري    . 3
همچنـين   بـاد و ران و بـا چون صـداي رعـد و بـرق،     همطبيعت  صداهاي برخاسته از متن

شوند (زكي  اف خاصي به كار گرفته ميبوق و... كه معموالً براي اهد ي چون زنگ وصداهاي
 .)17: 1992حسام الدين، 

  و معناشناسيهجا 

نام انگليسي هجا است. در تعريف هجا آمده اسـت:  » syllable«نامِ عربي و » مقطع«
شود كه با يك دم زدن بي فاصـله و   اي از آواها اطالق مي به قسمتي از كلمه يا مجموعه«

اي اولين بار اين جزء گفتار يعني هجا را تشخيص دادنـد و آن  شود. يونانيان بر قطع، ادا مي
كارگرفـت.   بـه » سـالبي «خواندند. ابوريحان همان لفظ يوناني را به صـورت  » سوالبي«را 

). برخـي نيـز آن را   535: 1369كار بـرد (سـاغروانيان،    را به» مقطع«ابوعلي سينا اصطالح 
جديدترين اصطالح براي اين مفهـوم   »هجا«خواندند، اما اصطالح » بخش«يا » سيالب«

(بخش)، يك واحـد   مقطع«اند:  است. در جايي ديگر هجا (بخش) را اين چنين تعريف كرده
باشد و از يك صوت طليقي كوتاه يا بلند و يك صوت حبيسـي يـا بيشـتر     صوتي مفرد مي

كه از يك مقطع تشكيل شده است: يـك حركـت فتحـه    » قالْ«تشكيل شده است. مانند: 
). صوت طليقي و حبيسـي را كـه در   25: 1372(انطاكي، » ند الف و دو حبيس قاف و المبل

ترجمه كرد. براي » صداي بسته يا پنهان«و » صداي آزاد«تعريف باال آمده، شايد بتوان به 
هجا واحـد صـوتي مركـب اسـت كـه      «اند:  بيان روشن تر اين اصطالح يا مفهوم نيز آورده

» گـردد  و انتهاي آن موجب ايجاد فاصله با مابعد از خود مي شروع آن با صدايي قوي است
تر، هجا از آواي بي صدا (حروف ابجـدي) و آواي صـدا    ). به بيان ساده41: 2011(عكاشه، 

كـه دو هجاسـت؛ هجـاي اول    » قالَ«شود؛ مانند:  دار (صداي كوتاه يا كشيده) تشكيل مي
كوتاه است. بديهي است كه اگر كه حرف + صداي » لَ«كه حرف + صداي كشيده و » قا«

كه با سكون الم، هجا  الم بر اثر وقف، ساكن گردد (قالْ) يك هجا خواهد بود، به دليل اين
توان هجاها را از نظر كوتاه يـا بلنـد    شود؛ بنا بر توضيح و نيز تعاريف ياد شده، مي بسته مي

  :چنين باز يا بسته بودن به شش دسته تقسيم نمود بودن و هم
 مانند: و ؛: حرف + صداي كوتاهجاي كوتاه باز. ه1
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 مانند: هلْ، قُلْ ؛: حرف + صداي كوتاه + حرف. هجاي كوتاه بسته2

 : ما، ال؛ مانند: حرف + صداي كشيده. هجاي بلند باز3

 مانند: فيلْ، نور، نار ف؛: حرف + صداي كشيده + حر. هجاي بلند بسته4

 اي كوتاه + حرف + حرف؛ مانند: جمع، فَصلْ. هجاي كوتاه بسته مضاعف: حرف + صد5

6حاج ،هجاي بلند بسته مضاعف: حرف + صداي كشيده + حرف + حرف؛ مانند: ضالّ فار .  
  توان به نكات زير اشاره نمود: اما در خصوص تأثير هجا در معناشناسي مي

هـاي  در انت» ت«اول: اهميت و ارزش يك مقطع در بيان معاني مختلف مانند هجـاي  
بديهي است كه داللت اين هجاها از نظر معناشناسي  .، تَكَلَّمتكلمات: تَكَلَّمت، تَكَلَّمتاين 

در كلمـه   برمخاطـب مـذكر و   »ت«، دركلمه دومبرفاعل» ت«در كلمه اول  .متفاوت است
  كند. بر مخاطب مؤنث داللت مي »ت« سوم

اژگان تأثير گـذار اسـت؛ ماننـد: كاتـب     دوم: بلند بودن يا كوتاه بودن مقطع بر معناي و
هجاي كوتاه باز+ هجاي كوتاه باز+ هجـاي  و كَتَب ( )بلند باز+ هجاي كوتاه بسته(هجاي 
بـر فعـل    هجـاي كوتـاه بـاز    واضح است كه هجاي بلند در كلمه اول بر اسم و .)كوتاه باز

  .داللت دارد
كنـد؛ مـثالً در    داللـت مـي  سوم: گاهي بلندي بيش از حد معمول هجا به نوعي مبالغه 

بيش از  ،»ويلْ« هجاي بلند بستهاگر  (اين مرد قدكشيده است)» هذا الرجلُ طويلْ« عبارت
قدكشـيده   بسـيار اين مـرد  « معناي با مد ادا گردد به به عبارتي، حد طبيعي كشيده شود و

  .كند ميداللت  »است
اطب تأثير بيشـتري دارد.  چهارم: فراواني هجاهاي بلند نسبت به هجاهاي كوتاه در مخ

تر از حروف  ها را آسان آن، او) است كه گوش، (آ، اي اين به جهت تأثير صداهاي كشيدهو 
ين آواها باشـد كـه   بودن ا )موسيقاييآهنگين (شايد به جهت  پذيرد و (صامت) مي بي صدا

الـرحمن،  هاي قرآني چنين است: العالمين، الرحيم، الدين، نستعين، المسـتقيم،   اغلب فاصله
  .الكافرون و القرآن، االنسان، المؤمنون

پنجم: هجاها در زمينه اشاره به قواعد صرفي و مشتقات نيز نقش دارند، يعنـي هجـاي   
 و» مقتـول «، امـا در  كنـد  اسم فاعل داللت مي بر» عامل« و» قاتل«بلند در كلماتي چون 
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كـه بـر صـفت    » علـيم « و» سـميع «هايي نظير  واژهدر چنين  براسم مفعول. هم »معمول«
ماننـد:   ؛كنـد  كردن نيز بر نوع اشتقاق داللـت مـي  ساكن نمودن يا متحرك كند  داللت مي

»ـرَ«در  طور همين و» ضَرْب«و » ضَرَبـبو » ع»باما  ،كلمه سه هجايي است هر دو ».رَع
 ،يو دومـ » عبرَ عن نفسه« :لمه اول در مورد تعريف از ذات استك ،به دليل مضاعف بودن

  است. عبور و گذركردنبه معناي 
و » تَخْريب«كند، مانند:  ششم: فراواني و تعدد هجاها بر فراواني و تعدد معنا داللت مي

  ».تَعمير«

 تكيه و معناشناسي

تكيه توسط استاد علينقي وزيري ابداع و به كـار بـرده شـده اسـت (حـدادي،      اصطالح 
و » accent«هاي عربـي تكيـه و    دفع معادل ). نبر، منبر، نبره، ارتكاز، ضغط و128: 1376

»stress «هاي فرانسوي وانگليسي آن است. البته اصـطالحات ديگـري نيـز بـراي      معادل
)، تأكيد (اختيار، 1378كار رفته است؛ چون آكسان (وزيري، علينقي  تكيه در زبان فارسي به

  ]، فراز و فشار.6[ )، آهنگ لفظي12: 1377
تكيه عبارت است از برجسته كردن آوايي هجا، نسبت بـه  «اند:  هتكيه را چنين تعريف كرد

). در توضـيح  46: 1369(سـاغروانيان،  » هاي ديگر همان كالم در تقابل با كالم ديگر قسمت
تواند از جنس ارتفاع يا شدت يـا   ماهيت صوتي تكيه مي«اين مفهوم و ماهيت آن آمده است: 

درباره تكيه معتبر است، جاي تكيه در كلمه است نـه  چه  ها باشد و آن امتداد صوت يا همه آن
). در بيان تكيه يا نبر و در تالش براي تعريف دقيـق آن، هماننـد ديگـر    46(همان، » خود آن

شناسـان و پژوهشـگران هسـتيم.     مفاهيم و اصطالحات، باز شاهد اختالف نظرهايي بين زبان
ه در تعريـف و شـيوه بيـان آن نمـود     البته بيشتر اين اختالفات نه در ماهيت خود اصطالح ك

تكيه «اند:  يابد؛ براي مثال، برخي با در نظر داشتن مراتب آواها تكيه را چنين تعريف كرده مي
  .)219: 1991(مختارعمر، » است secondaryآواي فوق تركيبي يا آواي ثانوي 

ان آواي هاي معناشناسي، تكيه به عنـو  در راستاي پژوهش پيرامون اصول و پايهعموماً 
شود كه البته از مبحـث واج، كـاربردي    ثانوي يا آواي فراز دوم بعد از بحث واج شناخته مي

اي  گونه باشد. منظور از تكيه قوت وتالش نسبي براي ابرازِ يك هجاي معين است به تر مي
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)، پر واضح است كه در اكثر تعـاريفي  220كه از ديگر هجاها واضح تر شنيده شود (همان، 
اند به برجستگي هجايي معين به وسيله شدت و  ان شناسان از مفهوم تكيه ارائه نمودهكه زب

هاي  قدرت صوت اشاره شده است و قطعاً اين شدت و قوت صوت به فعاليت مضاعف اندام
تكيه عبارت اسـت از فعاليـت همـه    «گفتار بستگي دارد. اين مفهوم چنين بيان شده است: 

). بي ترديد، برجستگي هجا، عامل پديد 170: 1995(انيس،  »هاي گفتار در يك زمان اندام
واسـطه   آوردن تكيه صوتي است و آن نيز عامل پديداري معـاني مختلـف اسـت. تكيـه بـه     

گـردد وبـه همـين     شود و از طريق اداي صوتي كلمات در گفتار ظاهر مي هجاها محقق مي
  .)43 :2011جهت به معناشناسي مرتبط است (عكاشه، 

. تكيه 2. تكيه كلمه؛ 1يه را اغلب زبان شناسان به دو دسته تقسيم مي كنند: عموماً تك
  جمله.

  )word stress. تكيه كلمه (1

مختلف متفاوت است؛ مـثالً در  هاي  برجسته نمودن يكي از هجاهاي كلمه كه در زبان 
قـرار  » فـا «ادا گـردد، تكيـه بـر هجـاي اول     » فاعـل «اي كه بر وزن  زبان عربي، در كلمه

گيرد. در تكيه كلمـه بـه    قرار مي» عل«] و در زبان فارسي تكيه بر هجاي دوم 7گيرد [ مي
 نوبه خود دو مقوله وجود دارد: 

كند؛  محل تكيه در بعضي از زبان بحث مي الف) ثبوت تكيه: اين مقوله درباره ثابت بودن
  ).54: 2000(ابوسكين، » در زبان فرانسوي تكيه هميشه بر هجاي آخر است«براي مثال، 

ي به هجـاي  محل تكيه از هجاي ،هاي صرفي به اقتضاي قاعدهگاهي انتقال تكيه:  )ب
 تكيه برهجاي اول »كتبوا«، »كتبا«، »كَتَب«وزن  اي بر كلمه مثالً در شود، ديگر منتقل مي

»نََ«وزن اي بر اما در كلمه ،است »ككتُباي  كلمه در است و »تُب«تكيه بر هجاي دوم »ي
 است.» ت«هجاي دوم  تكيه بر» يكْتُب« وزن بر

  )Sentence stress. تكيه جمله (2

برجسته كردن يك كلمه با تمامي هجاهايش نسبت به ساير كلمات مجاور براي تأكيد 

� Pو معناي آن كلمه تكيه جمله گويند؛ مثالً در آيه  بر مفهوم � � � � � � �     � � قا0 � قا0 � قا0 �t̂     قا0 �سو �t̂ ن �سو �t̂ ن �سو �t̂ ن �سو �     ىف� ىف� ىف� ىف�     ن �ة �دين م � 	ل �ة �دين م � 	ل �ة �دين م � 	ل �ة �دين م ��F     	ل 5� ر ��F 	م 5� ر ��F 	م 5� ر ��F 	م 5� ر     	م
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 � �زيز ع � 	ل �زيز ع � 	ل �زيز ع � 	ل �زيز ع �     	ل K� �ر	� � ت K� �ر	� � ت K� �ر	� � ت K� �ر	� �تاها    ت �تاهاف �تاهاف �تاهاف      ف �ن  ع �ن  ع �ن  ع �ن �     ع �ه س �ف � ن �ه س �ف � ن �ه س �ف � ن �ه س �ف      ن �د  ق �د  ق �د  ق �د �ها    ق �ف �غ �هاش �ف �غ �هاش �ف �غ �هاش �ف �غ �بuا    ش �بuاح �بuاح �بuاح ا    ح �ن ا9 �ن ا9 �ن ا9 �ن �ر	ها    9 �ن �ر	هال �ن �ر	هال �ن �ر	هال �ن �الV0         ىفىفىفىف    ل �الV0 ض �الV0 ض �الV0 ض �ب�ينV     ض �ب�ينV م �ب�ينV م �ب�ينV م ) 30: (يوسـف  Oم

» امـرأت «ولي اگر كلمـه   طور مستقيم و بدون تكيه قرائت شود، امكان دارد كه اين آيه به
شـود كـه مرتكـب چنـين      برجسته شود، ذهن شنونده به سوي زن شوهرداري معطوف مي

اشتباه بزرگي شده است! و ممكن است تحليل ذهني چنين باشد كـه چـه بـد! شـايد اگـر      
برجسته شود، در ذهن » العزيزِ«بود، راهي براي توجيه وجود داشت!! و اگر كلمه  دوشيزه مي
كند كه آن هم زن چه كسي! زن عزيز مصر!! اين زن چـه   ن سؤال را مطرح ميمخاطب اي

گيرد  نيز برجسته شود، چنين مفهومي مورد تأكيد قرار مي» تُراود«كم داشت! و اگر عبارت 
كه عموماً در انسان و حتي در ميان حيوانات نيز، چنين است كـه مـراوده از ناحيـه جـنس     

ج و تمنع، به جنس مؤنث اختصاص دارد. امـا ايـن زن بـه    گيرد و ناز و غُن مذكر صورت مي
خود اجازه داده كه حرمت و جايگاه جنس مؤنث را با اشتباه خود به انحطاط بكشاند و خود 

برجسته شود، ايـن پرسـش را (كـه در    » فتاها«با جنس مخالف مراوده كند!!. اما اگر كلمه 
مراوده!، آن هم بـا چـه كسـي؟! نـه      واقع استفهام انكاري است) به دنبال خواهد داشت كه

  اي كه خريده است!. باهم طبقه خود، كه با برده
  توان به نكات زير اشاره نمود: در خصوص تأثير تكيه در معناشناسي مي

 تواند بين دو . نيز ميوجود آورد هتواند معاني مختلفي را در ذهن مخاطب ب اول: تكيه مي
تمايز بگذارد، مانند  ،يكسان هستند حركات لي حروف وتوا نوع و تعداد و نظر اي كه از كلمه
هم  توان به صورت اسم و ه به وسيله تغيير محل تكيه هم ميدر فارسي ك» قرارداد«كلمه 

هرچند كه در كلمـه اول حـرف   » أمر«و» أمرّ«در عربي مانند  به صورت فعل تلفظ نمود و
اولـي اسـم    ؛و ساكن مي شـوند د هر ،در هنگام وقف ،مشدد و در دومي ساكن است »راء«

 تكيه در اولي بـر هجـاي دوم   .(فرمان داد) دومي فعل ماضي است و (تلخ تر) تفضيل است
  باشد. مي» أ« كلمه دوم بر هجاي اول اما در ،است »مر«

� Pدوم: ايجاد تفاوت بين كلمه و نقيض آن؛ مانند  � � � � � � �     ماماماما    � د �ن � ع د �ن � ع د �ن � ع د �ن �     ع هللا	 � هللا	 � هللا	 � هللا	ر̂      �ي ر̂ خ �ي ر̂ خ �ي ر̂ خ �ي �     خ ر	; �ب �أل � ل ر	; �ب �أل � ل ر	; �ب �أل � ل ر	; �ب �أل : عمران (آل Oل

آيد كه معناي آن  به دست مي» ما«تواند جمله منفي باشد و آن، با ايجاد تكيه بر  كه مي )198
 –و هيچ خيري نزد خداوند براي نيكو كـاران در نظـر گرفتـه نشـده اسـت      «چنين مي شود: 

توان جمله را به صورت مثبت ادا نمود و آن، از طريق ايجـاد تكيـه بـر     ) و نيز مي-العياذباهللا 
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چـه نـزد خداونـد     شود: (و آن است كه معناي آن چنين مي» ما«و ترك تكيه بر » خيرٌ«كلمه 
  است براي نيكوكاران بسيار بهتر است).

  

نفي و نهي به جهت بروز خصوصيت كاربردي آنهـا؛   ،سوم: برجسته نمودن ادوات استفهام

 Pمانند:  �ل �ه  ف �ل �ه  ف �ل �ه  ف �ل �ه      ف �م ت �ن 5  �م ت �ن 5  �م ت �ن 5  �م ت �ن 5     � �و� �ه ت �ن � م �و� �ه ت �ن � م �و� �ه ت �ن � م �و� �ه ت �ن � P، )91: (مائده O؟م � � � � � � ش�     الالالال    � �م ش� ت �م ش� ت �م ش� ت �م      ىف� ىف� ىف� ىف�     ت ;�  	أل ;�  	أل ;�  	أل ;� �ر�حا@     �x �x �x �x 	أل �ر�حا@ م �ر�حا@ م �ر�حا@ م  P، )18: (لقمان Oم ��م  ل ��م  ل ��م  ل ��م     ل

 �د �ل �د ي �ل �د ي �ل �د ي �ل �     ي � � � � � � �      �م  ل �م  ل �م  ل �م �د     ل �ول �د ي �ول �د ي �ول �د ي �ول گيـرد. در   قـرار مـي  » لـم «، »ال«و » هـل «كه تكيه بر كلمات:  )3: (اخالص Oي

�ماPگيرد:  هاي شرطي نيز تكيه بر ادوات شرط قرار مي جمله ن �ي �ما5 ن �ي �ما5 ن �ي �ما5 ن �ي �و	    5 �ون �ك �و	ت �ون �ك �و	ت �ون �ك �و	ت �ون �ك �     ت �م ك �ك ;��د � ي �م ك �ك ;��د � ي �م ك �ك ;��د � ي �م ك �ك ;��د �F     ي ��و م �F 	ل ��و م �F 	ل ��و م �F 	ل ��و م  O	ل

بر كلماتي است كه متضمن معناي طلـب باشـد   هاي طلبي تكيه  چنين در جمله هم ).78 :(نساء

� Pها:  ها يا اسم اعم از فعل � � � � � � �      H� �و  ت H� �و  ت H� �و  ت H� �و �ى    ت �ل �ىع �ل �ىع �ل �ىع �ل �     ع هللا	 � هللا	 � هللا	 � هللا	O من السرعه حذار«)، 81: (نساء«.  
  

، »أيـنَ محمـد؟  «چهارم: توجه به معناي مورد نظر در نوع پرسش: اگر سؤال شود كه: 
تقديم گاهي  .برجسته نمودرا  »في الدار« يعني بايد خبر است؛ »الدارمحمد في : «جواب آن

در ابتداي پاسخ » في الدار«، يعني وقتي كه دنيز به همين منظور اتفاق مي افت خبر بر مبتدا
 حـال ». محمـد  في الدار« مد نظر است: آنسرعت آورده شود، اهميت إخبار (خبر دادن) و 
» محمـد «كلمـه  جـا   در اين» من في الدار؟: «بگويد اگر سؤال كننده به دنبال مبتدا باشد و

  ».في الدار محمد: «شود برجسته مي
هايي بود كه تنها خود كلمه (كلمه  چه گذشت، يعني سخن از واج، هجا، تكيه، بحث آن

پيرامون تركيـب كلمـات يـا     شد. در ادامه، را شامل مي تركيب جمله)به تنهايي و كلمه در 
بمـي صـوت و ديگـر     و، زيـر  آهنگ گفتار، درنگ كه شامل گوييم ، سخن ميجمله وگفتار

  .باشد هاي صوت در اداي جمله مي ژگيوي

  آهنگ گفتار و معناشناسي

چـه در تمـامي    نام انگليسي آهنگ گفتار اسـت. آن » Intonation«، نام عربي و تنغيم
شـود، ايـن اسـت كـه زيـر و بمـي صـوت در گفتـار بـه           مراجع آواشناسي بدان اشاره مـي 

هاي آوايي از  شود و اين فراز و نشيب نمايان مي هاي مختلف هاي گوناگوني در زبان صورت
) مبحثي صـوتي  intonation tonesهاي گفتاري ( داللت معنايي تهي نيست. تنوع آهنگ
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كنـد و بـه    است كه پيرامون خيزش صوت و اُفت آن و نيز مستقيم بودن آن صـحبت مـي  
). 49: 2011، تواند در ابراز معاني مورد نظر نقـش داشـته باشـد (عكاشـه     صورت نسبي مي

براي بيان دقيق مفهوم آهنگ گفتار كه در اغلـب منـابع آواشناسـي عربـي تحـت عنـوان       
توان به چند  ) ياد شده است، ميموسيقي الكالم و نغمة الكالمو نزد بعضي ديگر (» تنغيم«

آهنگ اصطالحي است كه بر زير و بمي صدا در گفتـار داللـت دارد و   «تعريف اشاره نمود: 
هاي آوايي است كه در  شود و يكي از جلوه قي كالم (آهنگ گفتار) نيز گفته ميبه آن موسي

هـا]   تعيين معنا نقش قابل توجهي دارد؛ چرا كه تغيير آهنگ، چه بسا در تغيير معناي [جمله
هاي  شود كه باعث تفاوت بين جمله ها يافت مي مؤثر باشد و اين ويژگي در بسياري از زبان

). پژوهشـگري ديگـر كـه بيشـتر جنبـه      3 تـا:  (الجوارنه، بـي » گردد خبري يا استفهامي مي
آهنگ گفتار اصـطالحي  «دارد:  كاربردي را مالك تعريف خود قرار داده، اين چنين بيان مي

است كه آواشناسان آن را براي منحني آهنگين جمله يا به عبارتي ديگر براي ارتفاع صوت 
نيز » آهنگ گفتار«). دامنه مفهوم 119: 1992ن، (نورالدي» برند در زنجيره گفتار به كار مي

هـاي   هـا و مكـث   آهنـگ «در اين تعريف، مورد نظر ارائه دهنده آن بوده كـه آورده اسـت:   
كه در يك كلمه يا در يك فراز و يـا در يـك جملـه باشـد، بحـث       مناسب گفتار اعم از اين
نـگ گفتـار از نظـر    ). در حقيقـت، آه 47: 1998(الخـولي،  » شـود  آهنگ گفتار را شامل مي

گونه تعارضي با آن ندارد. البتـه در   افتد و بحث واج و تكيه، هيچ نگارنده، در جمله اتفاق مي
را نيز ذكـر كـرده اسـت كـه تعريـف وي      » كلمه«به اين دليل » خولي«تعريف فوق آقاي 

ها) را نيز ضميمه كـرده   ها (درنگ تر گردد: چون ايشان در تعريف آهنگ گفتار، مكث شامل
شـود و   پردازيم، هم شامل كلمه مـي  است و بحث مربوط به (درنگ) كه در ادامه به آن مي

  هم جمله، اما در واقع، برجستگي و نقش آن (درنگ) در جمله بسيار آشكارتر از كلمه است.
شود كه در ميان  هر حال، زنجيره گفتار از فرازهايي كوتاه، متوسط و بلند تشكيل ميبه 

ها را از يكديگر متمايز سازد.  گردد تا آن هاي بسيار كوتاهي ايجاد مي نگها و در ها مكث آن
شـوند و   اين فرازها و هجاها همراه با وزن و نظمي ويژه جهت بيان مقصودي خاص ادا مي

شك، انسان نسبت به سخن موزون و آهنگين تمايل غريزي قوي تـري دارد. (قـدوري    بي
و شرايط متفاوت انسان كه در آن قرار گرفته، چه  )؛ از اين رو، موقعيت256: 2002حمد، ال
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در مقان سخنران و چه در مقام مخاطـب، تـأثير بسـزايي در آهنـگ گفتـار و بـه تبـع آن        
اي است كه كامالً به (سـياق حـال) بسـتگي دارد؛     معناشناسي دارد؛ چه آهنگ گفتار پديده

گفتار، نقـش مسـتقيم    يعني در حقيقت، وضعيت و حال و هواي گوينده و شنونده در آهنگ
چنين وجود مخاطب يا عدم وجود آن، موقعيت و جايگاه مخاطبان، شرايط روحي و  دارد. هم

اجتماعي، اوضاع فرهنگي و سياسي آنان و... تمامي اين موارد به طور قطع در آهنگ گفتار 
  .)122: 1992(نورالدين، » از حيث معناشناسي مؤثر است

هنگ گفتار، از اين لحاظ بـه تكيـه مشـابهت دارد كـه     شود كه آ مالحظه ميسان  بدين
افتد نه در سخن نوشتاري. البته در نوشـتن بـراي نشـان     صرفاً در سخن گفتاري اتفاق مي

هاي سجاوندي مانند عالئم استفهام، ويرگول، عالمـت   دادن آهنگ گفتار از عالئم و نشانه
ـ    تعجب و... استفاده مي تـر و   ده آهنـگ بسـيار واضـح   شود. بديهي است كـه در گفتـار، پدي

تر از نوشتار است؛ چرا كه آهنگ در گفتار به ايـن معناسـت كـه تغييراتـي آهنگـين       شفاف
افتد كه در آن گاهي صوت از زير به بم وگاهي از بم بـه   طور متناوب در صوت اتفاق مي به

كـه  گـردد   هاي متناوبِ صوت، باعث ايجاد آهنگـي مـي   شود. اين زير و بمي زير منتقل مي
رسـاند. تمـامي ايـن اُفـت و خيزهـاي صـوتي، تـابع         معاني را رساتر به گوش مخاطب مي

گويـد. از همـين آهنـگ اسـت كـه       هاي گوينده است كه با چه احساسي سـخن مـي   حالت
توان گفتار همراه با رضايت، اعتراض، خشم، نا اميدي، اميدواري، شك و ترديد، يقـين،   مي

  را تشخيص داد. ...اثبات و تكبر، تواضع، سؤال، تعجب، نفي و
شوند؛ مثالً هرگاه اسـتفهام   ها در آهنگ گفتار فاقد معناي ظاهري خود مي جملهگاهي 

به همراه تعجب باشد، هـر چنـد در آن، ادوات اسـتفهامي وجـود دارد امـا معنـاي خبـر را        
بـه   هرگاه لفظ استفهام با تعجب همراه شـد، «گويد:  رساند. ابن ـ جني در اين مورد مي  مي

گويي: مررت بِرَجلٍ أي رجل؟ به مردي برخـورد كـردم، چـه     شود. وقتي مي خبر تبديل مي
). در قرآن 269، 3 :1986(ابن جني، » مردي؟ قطعاً مراد تو جمله خبري است نه استفهامي

 Aيابيم كـه خداونـد، خطـاب بـه حضـرت عيسـي       كريم نيز اين مفهوم را در اين آيه مي

� Pفرمايد:  مي 5 � 5 � 5 � 5     � 5 � 5 � 5 � ت� 5 ت� ن ت� ن ت� ن ت�     ن �ل ت� ق �ل ت� ق �ل ت� ق �ل �لنا�y     ق �لنا�y ل �لنا�y ل �لنا�y ل ) كه استفهام در آن، صورت ظاهري دارد 116: (مائده O...ل

  .»ما قُلت للناس«ي است و در واقع تقرير و به معناي نف
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رسد با توجه به رابطه تنگاتنگي كه ميان آهنگ گفتار و درنـگ وجـود دارد،    نظر ميبه 
هـاي آهنـگ    و مثـال  بهتر است ضمن بررسي و توضيح درنگ به شرح و توضيح مصاديق

  گفتار نيز بپردازيم.

  درنگ و معناشناسي

نشين آهنگ گفتار بوده، مكث بسيار كوتاهي اسـت   از موارد مهمي كه همواره هميكي 
شود تـا انتهـاي يـك كلمـه و ابتـداي كلمـه ديگـر را         كه البالي فرازهاي جمله ايجاد مي

» مفصـل «زبان عربي غالبـاً  و در » درنگ«مشخص كند. اين پديده زباني در زبان فارسي 
)Juncture (وقفه«) و گاهي «Pauseگويند. درنگ تـوقفي كوتـاه در زنجيـره گفتـار      ) مي

هاي پياپي باشـد.   است كه ممكن است براي دم فروبردن، تأكيد يا پرهيز از آميختگي واژه
شـود، بلكـه از تغييـر در مختصـات آوايـيِ       درنگ از مختصات آوايي مشخص ساخته نمـي 

در مـرز دو واحـد    …وت از قبيل كشش، نادميدگي، دميدگي، واكرفتگي، واكـداري و  متفا
» كننـد  آيد و آن را بانشانه [+] آوانويسي مي تر از صامت و مصوت به وجود مي آواييِ بزرگ

هـاي   ). در تعريفي ديگر آمده است: درنگ عبارت اسـت از مكـث  167: 1369(ساغروانيان، 
جاها در زنجيره گفتار با هدف بيان محل انتهاي يك كلمه يـا  ها يا ه كوتاهي كه بين واژه

  ).52: 2011(عكاشه، » گيرد هجا و نيز بيان آغاز يك كلمه يا هجاي ديگر قرار مي
  :شود درنگ از نظر زبان شناسان به سه بخش تقسيم مي

  )Close Juncture. درنگ بسته (1

و بدين معناست كه حـروف و  ها در يك واژه است  همان درنگ طبيعي و ساده بين واج
 اي در آوانويسي ندارد.  طور مشخص براي مخاطب قابل تشخيص باشند و نشانه حركات به

  )Open internal Juncture. درنگ بازِ دروني (2

هـا را از يكـديگر متمـايز سـاخته و از      افتـد و آن  يعني درنگي كه بين واژگان اتفـاق مـي  
شود و بـه   ورد كه عالئم اعراب در تركيب را شامل ميآ ها جلوگيري به عمل مي آميختگي آن

��P شود و از اصطالحات ويژه زبان شناسان است. در آيه:  صورت [+] آوانويسي مي �أ �� ب �أ �� ب �أ �� ب �أ �ب�ك�     ب �ب�ك� ; �ب�ك� ; �ب�ك� ; ;    

z�� 5z�� 5z�� 5z�� �ها[+]         5 �هال �هال �هال قـرار گيـرد، چنـين    » أوحي«چه محل درنگ در البالي كلمه  ) چنان5: (زلزله Oل
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كه كامال غلط است. در اين بيت شعري كـه از ابـوالفتح    »حاَلها [+] ِبأنَّ ربك أو«خواهد شد: 
  بستي است، مصداق درنگ كامالً مشخص است:
 فَدعه َفدوَلتُه ذاهبة    إذا ملك لم يكن ذا [+] هبة

» هبه«در مصرع اول به معناي صاحب و » ذا«كلمه ذاهبه، در دو مصرع بيت وجود دارد، 
» ذَهـب «اسـم فاعـل مؤنـث از فعـل     » ذاهبـه «وم به معناي بخشش است، اما در مصـرع د 

 تواند حد فاصل معناي اين دو را تعيين كند. جاست كه درنگ صوتي مي باشد. اين مي

  )Open external Juncture. درنگ بازِ بيروني (3

هـا قـرار    هاي تام از نظر معنـا و ترجيحـاً جملـه    يعني درنگي كه صرفاً در پايان عبارت
)در ارتبـاط  Pitchدر آوانويسي سه نشانه دارد كه با زير و بميِ صوت ( گيرد. اين بخش مي

 است.

هاي انشـايي اعـم از    ] اشاره به پرده زير صوت است كه معموالً در جمله↑اول: [نشانه 
  گردد. هاي شرطي اجرا مي امر، نهي، استفهام و جمله

اي خبـري اجـرا   هـ  ] اشاره به پرده بم صوت است كه معمـوالً در جملـه  ↓نشانه دوم: [
  شود.  مي

هاي متصل  ] اشاره به پرده متوسط صوت است كه معموالً براي جمله←نشانه سوم: [
   گيرد. دار قرار مي - و ادامه

�و	P شـود:  هايش در آيه زير چنين تصوير مي اين نوع درنگ با نشانه �و	قال �و	قال �و	قال �     قال 5 � 5 � 5 � �نك�     5 ك� 9 �ن ك� 9 �ن ك� 9 �ن ت�     9 �ن ت� أل� �ن ت� أل� �ن ت� أل� �ن �وس�ف�     أل� �وس�ف� ي �وس�ف� ي �وس�ف� ي  ي

]↑ [ � � قا0 � قا0 � قا0 �ا    قا0 �ن �ا5 �ن �ا5 �ن �ا5 �ن �وس�ف�     5 �وس�ف� ي �وس�ف� ي �وس�ف� ي � ] ←[ ي � � � � � � �|    هذ	هذ	هذ	هذ	    � 5|� 5|� 5|� 5  ]← [ �د �د ق �د ق �د ق �ن     ق �ن م �ن م �ن م �     م هللا	 � هللا	 � هللا	 � هللا	نا     �ي �ل ناع �ي �ل ناع �ي �ل ناع �ي �ل � ] ←[ ع ه �ن 9 � ه �ن 9 � ه �ن 9 � ه �ن 9      �ن  م �ن  م �ن  م �ن �     م �تق � ي �تق � ي �تق � ي �تق �     ي � � � � � � �     �ر �صب �ر ي �صب �ر ي �صب �ر ي �صب ] ↑[ ي

 �� �إ �� ف �إ �� ف �إ �� ف �إ �     ف هللا	 � هللا	 � هللا	 � هللا	الالالال         � �ضيع � ي �ضيع � ي �ضيع � ي �ضيع ر�     ي �ج 5 � ر �ج 5 � ر �ج 5 � ر �ج 5     � �نين �حس م � 	ل �نين �حس م � 	ل �نين �حس م � 	ل �نين �حس م  .)90: (يوسف O]↓[    	ل

  نتيجه

كنون براي بسياري از زبان شناسان، سرشـار از  طور كلي، تا يده زبان بهپدبه نظر نويسنده 
ارائه شد، در حقيقت بررسي بخشي اندك اما بسيار مهم از چه در اين نوشتار  شگفتي است. آن

توانـد در   هاي آوايي مـي  كه چگونه دگرگوني باشد. در نوشتار تبيين شد  اين پديده شگرف مي
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تواند در شرح و تفسير بسياري از  معناشناسي مؤثر باشد و اين امر به نوبه خود، به چه سان مي
يژه متون مقدسي چون قـرآن، تعيـين كننـده باشـد. در     مفاهيم نهفته در متون گوناگون، به و

هـاي مختلـف    بررسي رابطه تنگاتنگ ميـان آواشناسـي و معناشناسـي، تـأثير عميـق بخـش      
آواشناسي بر دانش معناشناسي يا علم الدالله با تأكيد بر زبان عربي (زبان قرآن) كامالً آشكار 

و يا شايد در نظـر بسـياري قابـل تأمـل      تأثير است جايي كه ظاهراً در معنا بي گرديد، حتي آن
يـابيم كـه كنكـاش     نيست؛ مثل تكيه و درنگ و... با اندكي تأمل در اين گونه مباحث در مـي 

مداوم در دانش معناشناسي و ارتباط و تأثيرپذيري آن از ديگر مباحث و جوانب مختلف زبـان  
منـدي نـه تنهـا در     علمي ارزشتواند ما را به نتايج  مانند آواشناسي و ظرايف و دقايق آن، مي

خصوص معنا و تفسير متون، بلكه پيرامون كشف بسياري از حقايق پنهان در صفحات تـاريخ  
  دور و تاريك جهان رهنمون سازد.  

توان در شناخت هرچه  هاي زباني مي اين نوع نگرش به پديدههمچنين به نظر نويسنده 
ها گام برداشت. مگـر ايـن نيسـت كـه      ها و فرهنگ هاي گوناگون جوامع، ملت بهتر ويژگي

هاي نوشتاري و گفتاري توانسته است تا حدود زيادي، روابط  همواره انسان به وسيله داللت
هاي دور و نزديك كشف نمايد و حتي خصوصيات اخالقـي و   ميان اقوام مختلف را در دوره

  .اجتماعي آنها را بشناسد
اين است كه پس از گسترش و در عين  ديگر بحث موضوع مقاله از نظر نگارندهكاربرد 

حال ژرفكاوي بيشتر و عيني تر و باروري مباحث گوناگون آن جامعه علمي قاريـان قـرآن   
هاي موجود و ملموس ميـان قاريـان قـرآن كـريم      كريم ارائه گردد؛ چرا كه يكي از دغدغه

قاريـان   بحث آميختگي واژگان عربي قرآن با يكديگر است و اين امر بـه مـذاق اسـاتيد و   
آيد. قطعاً دليل اين امر عـدم   مطرح جهان اسالم هنگام استماع از قاريان ايراني خوش نمي

شناسي، به ويژه مباحث آواشناسـي، ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا      آشنايي قاريان با ظرايف زبان
  معناشناسي يا علم الدالله است.
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  ها نوشت پي

» آواشناسي«ر تمامي مراجع معتبر، تقريباً د» Phonetics«] ترجمه فارسي اصطالح 1[
ترجمـه نمـوده اسـت. امـا ترجمـه      » آواييـك «است، هرچند كه آقاي بابك احمـدي آن را  

»Phonology «احمدي دركتاب درآمـدي   اهللا يار در بعضي مراجع متفاوت است. دكتر لطف
و دكتر محمود شـكيب انصـاري در   » شناسي صوت«) اين اصطالح را 10به آواشناسي (ص

  اند. ترجمه نموده» شناسي واج«) آن را 91دروس في فقه اللغه العربيه (ص كتاب
] در بسياري از كتاب هاي تجويد و آواشناسي، دسته اول را صائت ها و دسته دوم را 2[

دسته اول را آواهاي » االصوات اللغويه«صامت ها ناميده اند و دكتر ابراهيم انيس در كتاب 
گـذاري موجـب    كـه ايـن نـام    اكن ناميده است و به جهت اينلين و دسته دوم را آواهاي س

شبهه و گمراهي خواننده نگردد، لذا آن را به آواهاي صدا دار و آواهـاي بـي صـدا ترجمـه     
  ايم. نموده
اي نوشتاري است كه داراي كاربرد آوايي يا هجـايي   نشانه (Graph) »حرف«] واژه 3[

اي  هـر نشـانه   ،نيـز عاليـم هيروگلفـي   هـاي نـوين و    است؛ مانند حروف ابجـدي در زبـان  
  ناميده شده است.» Graphic Symbol«مكتوب
اش  مقالـه  ايران توسـط حسـن فـؤادي در    در اصطالح آهنگ لفظي براي اولين بار] 4[

  گرفته شود نه براي كلمه. كار بهگرفته شد كه بهتر است براي جمله كار به
 ،زبـان شناسـان غـرب   هاي  باكتتوضيح اين نكته بسيار حائز اهميت است كه در  ]5[

 رياضي) از چپ به راسـت اسـت و   چون همشمارش هجاها متناسب با خط نوشتاري التين(
كه هجاي اول است در حساب غربيان هجـاي دوم شـمرده   » فا«هجاي » فاعل«در كلمه 

عربي از راسـت   در اين مقاله ترتيب هجاها مطابق شيوه نوشتاري زبان فارسي و شود و مي
 باشد. يم پبه چ
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