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چکیده
چند معنایی و تشابه شکلی ساختارهای زبانی ،ممکن است به ابهام و پوشیدگی در کالم بیانجامد .اما از
آنجا که زبان به حسب کارکرد و فایدۀ خود ،باید از این کاستی به دور باشد ،الزم است با تکیه بر
قرینهها ،این پوشیدگی از معانی زدوده شود .یکی از این قرینهها که در زمرۀ قرینههای لفظی جای
میگیرد ،آهنگ جمله است که با دگرگونی و تفاوت یافتن آن ،یک جملة واحد میتواند معانی گوناگونی
یابد ،یا ساختار آن از دیگر ساختارهایی که هیأت نوشتاری مشابهی دارند ،متمایز شود؛ چرا که هر جمله،
متناسب با مقام و موقعیتی که در آن گفته میشود ،با آهنگ مشخصی ادا میگردد و همین آهنگ ،میتواند
آن را از ساختارهایی که ظاهری مشابه آن دارند ،اما معانیشان متفاوت است ،متمایز کند .از آنجا که در
قرآن کریم ساختارهای مشابه ،با معانی متفاوت یا متعدد به فراوانی یافت میشود ،در این پژوهش ،کوشش
شده است پس از بیان مفهوم آهنگ جمله و کارکردهایش در زبان ،ضرورت توجه به آن در قرآن کریم و
نقشش در شکلگیری یا تعیین معانی آیات ،بررسی شود.
واژههای کلیدی :قرآن ،آهنگ جمله ،نحو ،معنا.
 پست الکترونیك نویسندة مسؤولFarazi1365@yahoo.com :
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 -1مقدمه
علمای زبان عربی در گذشته و معاصرانی که راه آنان را ادامه دادهاند ،تفاوت اسلوبها
و ساختارهای زبان را با استناد به تفاوت در وجوه اعراب آنها تفسیر میکنند .اگر چه
اعراب ،عامل مهمی برای تمییز ساختارهای گوناگون از یکدیگر و نشانهای بر درستی
آنهاست ،اما در موارد بسیار ،ممکن است این ساختارها متشابه باشند؛ زیرا واژگان و
ساختارهای زبان محدودند ،اما معانی نامحدودند و از آنجا که این معانیِ نامحدود باید
در قالب واژگان و ساختارهایی محدود انتقال یابند ،ضرورتاً ،هر یک از این واژگان و
ساختارها ،باید انتقال چندین معنا را عهدهدار شود .از همین رو ،گاهی به ساختارها و
جملههایی بر میخوریم که با حفظ صورت واحد خود ،میتوانند چند معنا داشته
باشند .در چنین شرایطی ،به ابزارهایی نیازمندیم که این ساختارها را از یکدیگر متمایز
کند .یکی از این ابزارها ،آهنگ جمله است که نقش مهمی در تعیین ساختار و معنای
سخن دارد و برداشتی درست از آن به دست میدهد یا با تغییر خود ،به دگرگون شدن
آن برداشت میانجامد .در این پژوهش ،برخی ابعاد اثرگذاری این پدیده در ساختارهای
زبانی قرآن و معانی بررسی شده است .از این رو ،نخست ،سخنی کوتاه دربارۀ مفهوم و
کارکردهای آهنگ جمله در زبان آمده است ،آنگاه اهمیت توجه به این پدیده در قرآن
کریم تبیین شده و در پایان ،برخی ساختارهای نحوی متشابه در قرآن که میتوان با
تکیه بر آهنگ جمله آنها را از یکدیگر باز شناخت ،بررسی شده است.
 -1-1پیشینة پژوهش
برخی از علمای گذشته ،پدیدۀ آهنگ جمله را شناخته و جنبههایی از تأثیر آن را در
انتقال معنا دریافته بودند .اما گفتههای آنان در اینباره ،اشاراتی جسته و گریخته است و
نه بحثهای مستوفای نظری دربارۀ چیستی و کارکردهای زبانی آهنگ جمله .بحث
دربارۀ چیستی آهنگ جمله ،نقش آن در زبان ،اقسامش و بررسیهای تجربی دربارۀ آن
در پژوهشهای زبانشناسان معاصر ،یافت میشود .در زبانشناسی عربی ،افرادی مانند
تمّ ام حسّان ،کمال بِشر ،احمد مختار عمر ،ابراهیم انیس و  ،...دربارۀ آهنگ جمله در
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زبان عربی ،قلم زدهاند .البته مباحث آنان در این باره کلی است؛ یعنی با تفصیل از
ساختارهایی که تفسیر و فهم آن با آهنگ جمله ممکن است ،سخن نگفتهاند .از همین
رو ،به پژوهشهایی نیاز است که با بررسی ساختارهای زبان عربی و ابواب نحو آن
مشخص کند که آهنگ جمله ،دقیقاً در کدام بخشهای این زبان به کار میآید .از جمله
آثار اندکی که با این رویکرد به آهنگ جمله پرداختهاند ،پژوهشی است با نام
«

«14

» ،نوشتة دکتر

 ،که در شمارۀ
» ،در سال  1417ق (1996م)

چاپ شده است .این پژوهش در این زمینه کاملتر و با موضوع مد نظر نگارندگان مقالة
حاضر ،یعنی بررسی آن دسته از ساختارهای زبانی قرآن که معنایش میتواند متأثر از
آهنگ جمله ،تغییر یابد ،قرابت بیشتری دارد .البته در پژوهش یادشده ،مبنای استشهاد،
شعر و نثر عربی است نه قرآن کریم .از همین رو ،همچنان نیاز به پژوهشهایی که به
شکل ویژه ،تأثیر آهنگ جمله را بر ساختارهای زبانی قرآن بررسی کند ،احساس
میشود؛ به ویژه آنکه برخی ساختارهای مورد اشاره در پژوهش یادشده ،در قرآن کریم
مشابه ندارد و از دیگر سو ،شماری از مهمترین عرصههای تأثیرگذاری آهنگ جمله در
قرآن کریم ،در آن پژوهش جایی نیافته است .بر این اساس ،در مقالة حاضر ،تالش شده
است که میان مباحث نظری مربوط به آهنگ جمله ،اشارات علمای متقدم به نقش
آهنگ جمله در قرآن کریم و نیز احتماالت معنایی برخی ساختارهای قرآنی ،پیوندی
پدید آید تا روشن شود که فهم و برداشت معنای کدام ساختارهای قرآنی در گرو
آهنگ ادای آنست.
 -2مفهوم آهنگ جمله
آهنگ جمله« ،چارچوبی صوتی است که جمله ،در سیاقی معین ،در قالب آن ادا میشوود»
(حسّان .)226 :1994 ،این چارچوب را «تغییر ارتفاع و زیور و بموی صووت پدیود مویآورد»
(فرشید ورد .)93 :1382 ،به بیان دیگر ،انسان هنگام سخن گفوتن ،در تموام حواالت ،بوا یوک
درجة صوتی سخن نمیگوید بلکه اصوواتی کوه عبوارات از آن پدیود مویآیود ،در درجوة
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صوت یا ارتفاع و زیر و بمی با هم تفاوت دارند .هرچند آهنگ جمله ،الگوهای گونواگون
و صورتهای مختلفی دارد و تقسیمبندیهای جزئوی و متفواوتی بورای آن برشومردهانود
(ن.ک :حسّان .)169 :1990 ،اما به طور کلی به انواع زیر تقسیم میشود:
 -1اُفتان :اگر در امتداد زنجیرۀ گفتار ،منحنی آوا رو به پایین رود ،آن را اُفتان گویند.
 -2خیزان :اگر در امتداد زنجیرۀ گفتار ،منحنی آوا رو به باال رود ،آن را خیزان گویند.
 -3یکنواخت :اگر در امتداد زنجیرۀ گفتار ،زیر و بمی آوا تغییر ناگهانی نیابد ،آن را
یکنواخت گویند (ن.ک :حقشناس125 :1371 ،؛ بِشر.)538 -534 :2000 ،

البته ،اشاره شد که این تقسیمبندی ،کلی و تنها بر حسب آهنگی است کوه جملوه بودان
پایان میگیرد؛ اما ممکن است آهنگ جملوه ،ترکیبوی از آهنوگهوای اُفتوان و خیوزان و
یکنواخت باشد ،یا در هر یک با دگرگونیهایی جزئی همراه شود (بِشر.)534 :2000 ،
 -3کارکردهای آهنگ جمله در زبان
آهنگ جمله ،در تحلیل زبان و ایجاد پیوندهای اجتماعی میان افراد وظایف گوناگونی
بر عهده دارد (ن.ک :همان)541 - 539 :؛ اما تعیین ماهیت ساختارهای نحوی و داللتهای
آن ،مهمترین کارکرد آنست (ن.ک :حسّان228 :1994 ،؛ بِشر .)539 :2000 ،به بیان دیگر،
آهنگ جمله ،نقشی مهم در تعیین ساختار و پیام دارد و برداشتی درست از جمله به
دست میدهد ،یا با تغییر خود ،به دگرگونی آن برداشت میانجامد .بنابراین ،مهمترین
کارکردهای آهنگ جمله« ،کارکرد نحوی» و «کارکرد معنایی» است.
نخست :کارکرد نحوی
آهنگ جمله از ابزارهای شناختن و تفاوت نهادن میان ساختارهای نحوی است .چنان که
چگونگی ادای یک جمله ،ماهیت نحوی آن را روشن میکند ،به شناختن روابط نحوی
در آن یاری میرساند و گاه آن را از یک باب نحوی به بابی دیگر میبرد (بِشر.)541 :2000 ،

البته این بدان معنا نیست که آهنگ جمله پیوندهای نحوی تازهای پدید میآورد ،بلکه
پیوندهای نحوی پنهان را در زنجیرۀ گفتار برجسته و تأثیر آن را آشکار میکند (عبداللطیف،

 .)119 :2000در ادامه ،نمونههایی برای این پدیده خواهد آمد.
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دوم :کارکرد معنایی
دیگر کارکرد مهم آهنگ جمله« ،تفاوت گذاشتن میان معانی گوناگون جملة واحد
است» (مدکور .)263 :1987 ،آهنگ در جمله ،معنای ویژهای برای آن پدید میآورد ،یعنی
اگر با چند آهنگ متفاوت گفته شود ،هر آهنگ معنای ویژهای به آن میدهد ،برای مثال
الگوهای آهنگین گوناگون میتواند جمله را خبری ،پرسشی یا تعجبی کند.
نکتة دیگر آنکه آهنگ جمله میتواند عامل انتقال احساس و حاالت عاطفی باشد..
این حالتها که با موقعیتهای مختلف بیان سخن مرتبط است ،در شادی ،محبت،
سرزنش ،خشم ،شگفتزدگی ،تمسخر و  ...نمود مییابد (عمر366 :1997 ،؛ بِشر:2000 ،

 .)540 – 539برای مثال در زبان فارسی عبارت «بفرمایید» را میتوان با الگوهای آهنگینی
ادا کرد که شنونده :تعارف دروغین ،خشم پنهان تمسخر یا غیره را استنباط کند (سپنتا،
.)109 :1377

تمّام حسّان میگوید« :معنای نحوی و داللت جمله با تغییر آهنگ آن میتواند به
استفهام ،تأکید ،بیان اندوه ،شادی ،تردید ،سرزنش ،اعتراض ،تحقیر و  ...تغییر یابد.
اینجا ،آهنگ تنها عاملی است که این معانی را پدید میآورد؛ زیرا جمله در ساختار خود
دگرگون نشده ،چیزی بدان افزوده نشده و چیزی از آن کم نشده ،بلکه تنها آهنگش و
حاالت چهره و زبان بدن ،که قرینهای حالی است ،تغییر کرده است» (حسّان.)228 :1994 ،
برای آنکه تأثیر آهنگ جمله را در روابط نحوی اجزای کالم و دگرگونی داللتهای
آن نیکوتر دریابیم ،نمونهای از تحلیل یک جمله را بر پایة آهنگهای گوناگون از نظر
میگذرانیم .سه واژۀ «هذا»« ،أجدی» و «ما» را میتوان در جملهای سازمان داد که در آن،
«ما» در آغاز آمده ،سپس «أجدی» و در پایان «هذا» جای گرفته باشد .جملهای که از این
آرایش پدید میآید اینست« :

» اما این جمله تا هنگامی که با یکی از

الگوهای آهنگین همراه نشود ،مفهوم دقیقی نخواهد داشت .در جملهای مانند این،
هرگز نمیتوان گفت که اعراب ،داللت جمله و آهنگ آن را مشخص میکند؛ چرا که
در این جمله ،اعراب تمام واژگان مقدر است .بنابراین ،تنها آهنگ میتواند هویت جمله
را روشن و ماهیت نحوی اجزا و داللت آن را نمایان سازد .الگوهای آهنگین گوناگون
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میتوانند این جمله را خبری ،تعجبی یا پرسشی کند .اگر این جمله خبری باشد،
آهنگش در پایان اُفتان است .اگر تعجبی باشد ،آهنگ آن در آغاز اُفتان است ،سپس
خیزان میشود و در پایان باز به حالت افتان باز میگردد .جملة پرسشی نیز از حیث
آهنگ دو دسته است؛ اگر پاسخ جملة پرسشی آری/خیر باشد ،آهنگ پایان جمله خیزان
است ،اما در جملة پرسشی که با کلمة پرسشی خاص مانند «ما؟» یا «متی؟» همراه
است ،آهنگ جمله مانند جملة خبری افتان است ،ولی آهنگ خود کلمة پرسشی ،خیزان
است .اگر جملة پیش گفته ،پرسشی باشد ،از گونة دوم جملههای پرسشی خواهد بود و
با آهنگی که گفته شد ،ادا میشود (ن.ک :سپنتا 1353 ،و 91 :1354؛ بِشر.)537 –535 :2000 ،

آنگاه که این جمله با آهنگ پرسشی گفته شود« :ما أجدی هذا؟» ،غرض گوینده پرسش
دربارۀ نافعترین جزء مشارٌ الیه خواهد بود ،اما وقتی با آهنگ تعجبی گفته شود« :ما
أجدی هذا!» غرض گوینده ابراز شگفتی از نفع مشارٌ الیه خواهد بود .آنگاه که با آهنگ
جملة خبری گفته شود« :ما أجدی هذا»  ،هدف گوینده خبر دادن دربارۀ مشارٌ الیه و بیان
بیفایده بودن آن خواهد بود .تفاوت آهنگ جمله ،گذشته از تغییر دادن معنای آن،
ماهیت نحوی و جایگاه اعرابی اجزای جمله را نیز دگرگون میکند:
آهنگ پرسشی

ما

أجدی

هذا

اسم استفهام ،در محل

خبر (اگر «ما» مبتدا باشد)

اسم اشاره ،در محل جر،

رفع به عنوان مبتدا یا خبر

یا مبتدای مؤخر (اگر ما

مضاف الیه

مقدم

خبر مقدم باشد) ،مرفوع
به ضمة مقدر ،مضاف

آهنگ تعجبی

آهنگ خبری

نکرۀ تامه ،در محل رفع

فعل ماضی برای تعجب،

اسم اشاره ،در محل

به عنوان مبتدا

مبنی بر فتحة مقدر ،فاعل

نصب به عنوان مفعول به.

آن ضمیر وجوباً مستتر که

جملة اجدی هذا نیز خبر

تقدیرش هو است

و در محل رفع است

حرف نفی ،محلی از

فعل ماضی مبنی بر فتحة

اسم اشاره ،در محل رفع

اعراب ندارد

مقدر

به عنوان فاعل

پیشتر بیان شد کوه آهنوگ جملوه در موقعیوتهوا گونواگون ،معوانی و داللوتهوای
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گوناگونی پدید میآورد؛ تا آنجا که برخی آهنگ جمله را فراز و فرود درجة صووت بوه
تناسب شرایط بیان سخن دانستهاند؛ یعنی دگرگون کردن شیوۀ ادای عبارت ،متناسب بوا
جایگاه بیان آن (نجا ،بیتا .)85 :نکتة دیگر آنکه آهنگ جمله بوا دگرگوونیهوای چهوره و
حرکات دست و سر و بدن گوینده نیز پیوند نزدیکی دارد و این حالتها و حرکوات بوا
آهنووگ جملووه همووراه موویشوووند تووا پیووامهووا و احساسووات گونوواگون را انتقووال دهنوود
(ن.ک :أحمد.)263 :1996 ،
 -4اهمیت آهنگ جمله در قرآن
علمای تجوید ،آهنگ جمله را دریافته و شواهد قرآنی آن را شناخته بودند .تا آنجوا کوه
برخی از آنان تعبیر «

» را در توصیف آن به کار بردهاند و این هموان

توصویف امووروزی آهنوگ جملووه اسووت (الحمود .)478 :2003،توجووه علموای تجویوود بووه
ویژگیهای صوتی قرآن ،آنان را به اهمیت آمووزش شوفاهی در فراگیوری قورآن و نقول
قرائات رهنمون ساخته بود .چنان که باور داشوتند کوه شویوۀ درسوت فراگورفتن قورآن،
فراگیری شفاهی است و تنها این شیوه پوشیدگیها را از قرائوت قورآن مویزدایود .ابون
جزَری در توصیف قاری قرآن آورده است« :عالم به قرائات کسی است که قورآن را بوه
شیوۀ آموزش شفاهی [فراگرفته و] روایت کرده باشد  ...؛ زیرا در قرائات ،مسائلی اسوت
که جز با شنیدن و یادگیری شفاهی به خوبی فراگرفته نمیشود» (ابن الجزَری ،بویتوا.)49 :
یکی از این ویژگیها ،آهنگ جمله است .از کهنترین متونی که در پژوهشهای قرآنوی
از آهنگ جمله سخن گفته ،کتواب «

» نوشوتة ابووالعالء همودانی

عطار (م  596هو .ق) است .نویسنده میگوید« :لحن خفی آنست که حقیقتش را جز قوراء
و علمای حاذق در نمییابند و آن دو گونه است :یکی آن که کیفیت و حقیقوتش جوز بوا
آموزش شفاهی و فراگیری از زبان عالمان روایت قرآن دانسته نمیشود؛ ماننود ... :تفواوت
میان نفی و اثبات ،و خبر و استفهام و ...دیگر اسراری که در نوشتار نمود نمییابد» (العطوار،

 .)237 :2000سخن عطار دربارۀ «تفواوت میوان نفوی و اثبوات ،و خبور و اسوتفهام» ،اشوارۀ
واضحی به نقش آهنگ در تبیین ساختار و پیام سخن است.
از دیگر مظاهر ادراک اهمیت آهنگ جمله در قرآن ،توجه پژوهشگران علوم قرآن
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به وجوه خطابهای قرآن است .زرکشی آورده است که وجوه خطابهای قرآن به
چهل میرسد (الزرکشی)455 :2006 ،؛ وجوهی مانند :اِخبار ،نهی ،تشویق ،تهدید ،تهکم،
توبیخ ،انکار ،تحبیب ،تنبیه و  . ...بیتردید ،نمیتوان تمام این وجوه را با یک آهنگ ادا
کرد؛ بلکه هر یک آهنگ مناسب خود را میطلبد .چنان که زرکشی در جای دیگر آورده
است« :کسی که می خواهد قرآن را به کمال ترتیل تالوت کند ،باید آن را متناسب با
منزلها ]و موقعیتهای گوناگون[ آن بخواند .پس اگر آیهای را میخواند که دربردارندۀ
تهدید است ،آن را با لحن تهدید بخواند و اگر آیهای را میخواند که دربردارندۀ تعظیم
است ،آن را با لحن متناسب با تعظیم بخواند» (همان .)302 ،زرکشی در جای دیگر نیز
قاری نیکو را کسی دانسته است که تالوتش متناسب با معانی آیات باشد (همان.)435 ،

نمونههایی از نقش آهنگ جمله در تعیین ساختار و معنای آیات قرآن
 -1دگرگونی ساختار کالم
گاهی یک عبارت ،با آهنگی خاص ،تنها یک جمله است ،اما هنگامی که با آهنگی دیگر
بیان شود ،دو یا چند جمله از آن پدید میآید؛ مانند آیة «
» (بقره )2 ،که با آهنگهای گوناگون ،یک یا دو یا سه جمله خواهد بود (ن.ک :بِشر،
 .)291 -290 :2005نحویان و مفسران در تحلیل این آیه ،چند وجه اعرابی آوردهاند (ن.ک:
33/1 :1407 ،؛

 ،بیتا .)14 :هنگامی که این آیه با آهنگهای گوناگون

خوانده شود ،دگرگونیهایی در ساختار نحوی آن پدید میآید که با وجوه اعرابی ذکر
شده برای آیه ،تناسب دارد .برخی از این دگرگونیها چنین است:
در ترکیب نخست ،تمام آیه یک جمله است و آهنگی که این جمله بدان بیان میشود،
در پایان جمله افتان است؛ اگر چه ممکن است در میانة آن دگرگونیهایی جزئی پدید آید
(بِشر .)534 :2000 ،ترکیب این جمله میتواند چنین باشد:
مبتدا

بدل

حال

خبر

ترکیب دوم نیز چنین است:
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جملة 1

جملة 3

جملة 2

در ترکیب دوم« ،الکتاب» خبر «ذلک» است و این دو واژه با هم یک جملة کامل را
شکل میدهند« .

» نیز هر کدام یک جملة جداگانهاند.

»و«

در توضیح نقش آهنگ جمله در هر یک از دو ساختار مذکور ،باید گفت وقتی که
» جملة کاملی نیست بلکه سخن ناتمامی است

«الکتاب» بدلِ «ذلک» باشد« ،

» با آهنگ

که با عبارت پس از خود کامل میشود .در این حالت ،تعبیر «

افتان گفته نمیشود بلکه با آهنگی گفته میشود که فرود آن در پایان جمله ،یعنی
«للمتقین» است .به بیان دیگر ،آهنگی که «

» با آن گفته میشود ،بخشی از

آهنگ جمله است و شنونده از آن در مییابد که این تعبیر یک جملة کامل نیست« .با
آهنگ جمله میتوان دریافت آیا سخن کامل شده است یا نه» (همان ،ص .)541اما در
ساختار دوم« ،الکتاب» خبر «ذلک» است و این دو واژه با هم یک جملة کاملاند .جملة
» جملهای خبری است و با آهنگی افتان بیان میشود که فرود آن روی

«

«الکتاب» است .همینگونه ،عبارتهای «

»و«

» نیز جملههایی

کامل و جدا خواهند بود که با آهنگ جملههای خبری و کامل گفته میشوند.
نمونة دیگر ،این آیه است« :

» (یوسف.)75 ،

آهنگ میتواند این آیه را به دو جمله تقسیم کند:
جملة 1

جملة 2

در این ترکیب ،هر دو جمله خبریاند و با آهنگ جملههای خبری گفته میشوند.
ترکیب دوم نیز میتواند چنین باشد:
جملة 1

جملة 2

که در آن ،آهنگ جملة نخست پرسشی و آهنگ جملة دوم ،خبری است.
محمد حماسه عبداللطیف میگوید« :جملة «جزاؤه» میتواند پرسشی باشد؛ زیرا در
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آیة قبل آمده است« :

» با ادات

» .جملة پرسشی «

استفهام در این آیه آشکار است» (عبداللطیف .)122 :2000 ،از همین رو ،احمد مختار عمر
میگوید« :آهنگ پرسشی در «

» و آهنگ خبری در «

» ،معنای آیات را به ذهن نزدیک و مفهوم آن را آشکار میکند» (عمر.)13 :1998 ،

 -2دگرگونی معنای ادوات نحوی
تغییر آهنگ ،گاهی سبب میشود که جملة مسبوق به ادات ،بیش از یک معنا بیابد ،یا
آنکه ادات از معنای شناخته شدهاش ،خارج شود و معنایی دیگر به خود گیرد.
 -1-2ما
«ما» در زبان عربی کاربردهای مختلفی چون :نافیه ،استفهامی ،موصولی ،مصدری،
شرطی ،تعجبی و غیره دارد .آهنگ جمله میتواند برخی گونههای «ما» را از یکدیگر
متمایز کند و معنای آن را شکل دهد ،یا آنکه در جملة واحد ،چند معنا پدید آورد.
 -1-1-2نفی و موصول
گاهی «ما» به معنای «لم» به عنوان حرف نفی به کار میرود و گاهی به معنای «الذی».
در مواردی آنچه این دو را متمایز میکند ،آهنگ است؛ مانند «
»(

طبری میگوید« :دربارۀ «موا» در «

.)102

» اخوتالف نظور هسوت.

برخی آن را به معنای «لم» دانسته و گفتهاند ... :مقصود «لوم ینوزل السوحر»  ...و بعضوی
دیگر آن را به معنای «الذی» دانستهاند ( »...

361-359/1 :1412 ،؛

 ،بویتوا31/2 :؛

 ،بیتا .)35 :بنابراین« ،ما» میتواند نافیه باشد که معنوا چنوین مویشوود« :
» ،همچنان که میتواند موصووله باشود کوه در ایون صوورت معنوا
«

» است .اگر چه هر دو جمله خبریند و آهنگ آنها در پایوان،

افتان است ،اما آهنگ آغاز آن دو با هم تفاوت دارد و شروع آهنگ در جملوهای کوه بوا
«ما»ی نافیه آغاز میشود ،با ارتفاع و خیزش بیشتری نسبت به جملة دیگر همراه است.
محمد بن محمود سمرقندی ،از علمای تجوید و قرائات( ،م  870ق) در «
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» در توضیح تفاوت آهنگ «ما»ی نافیه یا خبریه یا استفهامیه در آغاز
جمله ،میگوید« :مثال آن« ،

» است که با باال بردن صوت در «ما» دانسته میشود

که آن نافیه است و چون صوت فرود آورده شود« ،ما» خبریه خواهد بود و آن هنگام که
با درجة صوتی میان آن دو ادا شود ،استفهامیه است» (الحمد.)479 :2003 ،

 -2-1-2استفهام و تعجب
گاهی معنای «ما» و استفهامیه یا تعجبیه بودنش ،تنها با آهنگ جمله مشوخص مویشوود.
کمال بِشر دربارۀ اسلوب تعجب در زبان عربی میگوید« :هرچه از ویژگیهوای ترکیبوی
و اعرابی آن گفته شود[ ،برای تشخیصش] باز هم راهی جز توجه به ویژگیهای صوتی
آن نیست؛ در رأس این ویژگیها ،آهنگ جملوه جوای دارد کوه اسولوب تعجوب گونوة
خاصی از آن را اقتضا میکند» (بِشر.)546 :2000 ،

برای مثال دربارۀ آیة «
مفید تعجب است (ن.ک:

«
یعنی« :

» (

» (البقرة )175 ،گفتهاند که «ما» نکرۀ تامه و
 ،بی تا .)243/1 ،اگر «ما» تعجبیه باشد ،مفهوم آیه اینست:
 .)470/1 :1372 ،اما برخی «ما» را استفهامیه دانستهاند،
؟» (ن.ک :األخفش .)166 :1990 ،آنان که «ما» را

» یا «

استفهامیه دانستهاند ،نیز مقصود از این استفهام را تعجب دانستهاند (

:1420 ،

 ،)124/2اما آهنگ جملهای که با «ما»ی استفهامیه آغاز میشود با آهنگ جملهای که با
«ما»ی تعجبیه آغاز میشود ،یکسان نیست و همین تفاوت معنای «ما» را روشن میکند.
 -3-1-2نفی و استفهام
دربارۀ آیة «

»(القمر )5 /آوردهاند که «ما» دو وجه دارد:
؟».

نخست :استفهام؛ یعنی «
دوم :نفی؛ یعنی «

»( .ن.ک:

)283/9 :1372

 -2-2هل
گاهی جملة دارای ادات استفهام ،به جای آهنگ خیزان با آهنگ افتان گفتوه مویشوود و
این آهنگ ،آن را از جملهای انشایی به جملهای خبری ،تبدیل میکنود .وقتوی «هول» بوه

 /252ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،7پاییز و زمستان 1394

معنای «قد» باشد ،چنین میشود .در سورۀ انسان آمده است« :
» (اإلنسان .)1 /عالمة طباطبایی میگویود« :اسوتفهام در ایون آیوه
برای تثبیت مطلب است و معنایش اینست که به طور مسلم ،در روزگاری ،نام و نشوانی
از انسان نبوده و چه بسا مقصود آن مفسری هم که گفته «هل» در این آیه به معنای «قد»
است همین باشد ،نه اینکه خواسته باشد بگوید :یکی از معانی کلمة «هل»« ،بوه تحقیوق»
است (طباطبایی .)193/20 :1374 ،بسیاری از علما ،مانند سیبویه ،کسوایی ،فوراء و ابوعبیوده
«هل» را در این آیه به معنای «قد» دانستهاند ،نه اسوتفهام (

 .)415/5 :1414 ،فوراء

میگوید« :هل ،گاهی به معنای قد است ،مانند این آیه» (الفراء ،بیتا.)213 /3 :

نحویان و مفسران گفتهاند که «هل» در ایون آیوه ،افوادۀ تحقیوق و تأکیود مویکنود و
به تعبیری «از معنای اصلی خود خارج شده است» (بِشر .)288 :2005 ،از این رو ،هرچنود
عبارت «هل أتی  »...ظاهراً و در صورت نوشتاری خود ،به دلیول وجوود ادات اسوتفهام،
پرسشی به نظر میرسد؛ اما معنای آیه – که بدان اشاره شد – بیانگر خبری بودن آنست.
گذشته از معنای آیه ،آهنگ ادای آن نیز به روشون شودن ماهیوت خبوری «هول» یواری
میرساند و معنای آن را از استفهام به اِخبار ،تغییر میدهد.
 -3-2لعلّ
معنای شناخته شدۀ «لعلّ» ،انشاء رجاء است؛ اما این واژه به معانی دیگری از جمله
استفهام نیز به کار میرود و به معنای «هل» استفاده میشود (ن.ک:
527-527؛

/3 :2000 ،

 .)579 :2008 ،چنان که نحویان و مفسران در برخی آیات ،استفهام را از

معانی محتمل «لعلّ» دانستهاند؛ از جمله در آیات زیر:
» (الکهف6/؛ ن.ک:

«
.)201/3 :1995
«
«
«

» (یس76 ،؛ ن.ک :ابن عاشور.)70/23 :2008 ،
» (الطالق1 ،؛ ن.ک:
» (عبس3 ،؛ ن.ک:

.)527/3 :2000 ،

.)526/3 :2000 ،

،
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در این آیات ،آهنگ جمله میان «لعلّ» به معنای ترجی و «لعلّ» به معنای استفهام
تفاوت مینهد.
 -3جملة خبری و جملة پرسشی
تشخیص جملههای خبری از جملههای پرسشی غالباً با ادوات استفهام انجام میشود،
اما برای تشخیص اینگونه جملهها از هم ،نمیتوان تنها بر این ادوات تکیه کرد؛ زیرا چه
بسا جملهای دربردارندۀ ادات استفهام باشد ،اما آن ادات معنایی جز استفهام دهد .مانند
آیة «هل أتی  »...که به تفصیل دربارهاش سخن گفتیم .یا آنکه ادات استفهام از جملة
پرسشی حذف شده باشد .در این صورت ،ممکن است آن جملة پرسشی ،از حیث
ساختار ،تفاوتی با جملة خبری نداشته باشد .در چنین مواردی ،آهنگ مفهوم استفهام را
میرساند .برگشتراسر ( ،)Bergstrasserزبانشناس و خاورشناس آلمانی ،میگوید که
در زبانهای سامی ،مفهوم استفهام ،اساساً ،از ترتیب ویژۀ واژگان دریافت نمیشود.
بنابراین ،یا باید از ادوات استفهام استفاده شود ،یا آنکه بر آهنگ جمله تکیه شود که ما
را از هر ابزار دیگری بینیاز میکند (برگشتراسر .)165 :1994 ،بر این اساس ،حتی اگر
برخی قرینه های لفظی مانند ادات استفهام از سخن حذف شده باشد ،شنونده باز هم
میتواند با تکیه بر آهنگ ،مقصود را دریابد .از همین رو گفتهاند که «آهنگ جمله در
گفتار ،کار نشانههای نگارشی در نوشتار را انجام میدهد» (حسّان.)226 :1994 ،

برخی مفسران گفتهاند که جملة «تبتغی» در آیة «
»

(التحریم)1 ،

پرسشی و تقدیر آن «

» است

(بِشر .)544 :2000 ،بر پایة این تقدیر ،همزۀ استفهام از سخن حذف شده و دریافت
استفهام از این جمله با اتکا بر آهنگ پرسشی آن ممکن است .آیة دیگر« ،
» (الشعراء )22 ،است که دو وجه دارد:
نخست :خبری باشد که مقصود از آن تهکّم است .در این صورت معنای آیه چنین
است« :

»(

دوم :استفهام انکاری باشد ،یعنی استفهام مقدری که تقدیرش «

 ،بیتا.)517/8 :

» است.
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فراء میگوید« :آنان که معنای آیه را انکار دانستهاند ،آن را استفهام میدانند؛ یعنی :أوَ
تلک نعمة؟» (

96/1 :1364 ،؛ ن.ک :الدرویش63/7 :1415 ،؛ األخفش.)461 :1990 ،

دربارۀ آیة «

»

(األنعام )76 ،هم دیدگاههایی مانند آیة پیش بیان شده است (ن.ک:

)502/4 :1372 ،؛ یعنی برخی جملة «

564/4 :1420 ،؛

» را پرسشی دانستهاند که همزۀ

استفهامش حذف شده است .نسفی آورده است« :ابراهیم پس از دیدن ستارهای که آنان
میپرستیدند ،گفت:

؟ مقصود ابراهیم ،استهزاء و انکار بوده است .عرب [گاهی]

با حذف حرف استفهام ،تنها به آهنگ جمله اکتفا میکند» (

 ،بیتا.)54/2 :

کمال بِشر دربارۀ آیاتی که مفسران و نحویان همزۀ استفهام را در آن مقدر دانستهاند،
میگوید« :این تقدیر – هر چند مقبول و صحیح است – به هیچ روی به معنای نادیده
گرفتن نقش آهنگ جمله یا بیاهمیتی آن در تفسیر سخن و تعیین ساختار نحوی آن
نیست» (بِشر .)544 :2000 ،آنچه اهمیت آهنگ جمله را در آیات پیشگفته و مانند آن
آشکار میسازد ،اینست که هر یک از این آیات اگر با آهنگ جملههای خبری ادا شود،
صالحیت دارد که جملهای خبری باشد .بنابراین« ،در گفتار ،هنگامی که ادات استفهام از
سخن حذف میشود ،آهنگ جمله ،همة بار داللت بر معنا را به دوش میکشد» (حسّان،
 )259/1 :2006و «تنها راه تشخیص نوع جمله خواهد بود» (بِشر.)288 :2005 ،

 -4اختصاص و نداء
نحویان مبحث «اختصاص» را بی فاصله پس از مبحث «نداء» و گاه در ضمن آن
آوردهاند (ن.ک :سیبویه .)231/2 :1988 ،گزینش این ترتیب برای مبحث «اختصاص» بدان
سبب بوده است که در نزد آنان« ،اختصاص» در ادای مفهوم اختصاص و ویژه گرداندن،
با «نداء» اشتراک دارد .چنان که گفتهاند« :بدان که هر منادایی ،مختص است؛ زیرا تو او
را از میان آنان که نزدت هستند ،ویژه و مختص ندای خود میگردانی ( »...

،

 .)369/1 :2001به اعتقاد نحویان ،همین اشتراک سبب شده است که لفظ نداء برای
اختصاص نیز استفاده شود که مقصود ،استفاده از « » و « » در اختصاص است؛ مانند:

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم 255/

» (ن.ک :سیبویه.)232/2 :1988 ،

«

گونة دیگری از اختصاص اسمی معرَّف به الف و الم یا مضاف است؛ مانند« :
».

» و «

نحویان گفتهاند که اگر چه در این نوع اختصاص ،ادوات نداء نیست اما «از حیث نصب
با فعل مضمر ،مانند نداء است؛ هر چند واقعاً نداء نیست» (الزمخشری.)370/1 :2001 ،

شباهتهای ساختاری برخی شیوههای اسلوب اختصاص با اسلوب نداء و تأکید
نحویان بر همانندیهای دیگر میان این دو اسلوب ،سبب شده است که مباحثی دربارۀ
تفاوتهای اختصاص با نداء بیاورند تا تمایز میان این دو را سادهتر سازند .برای مثال
دربارۀ اینکه چرا واژۀ «العرب» در مثال پیش گفته ،نمیتواند منادا باشد ،گفتهاند که این
اسم مفرد ،منصوب است اما منادای مفرد ،مبنی بر ضمّ است .دیگر آنکه این اسم ،الف
و الم گرفته است حال آنکه حرف نداء بی فاصله بر اسمی که الف و الم دارد ،نمیآید
(ن.ک :حسن ،بیتا)123/4 :؛ یا آنکه گفتهاند اسم مختص بر خالف منادا در آغاز جمله
نمیآید بلکه در میانة آن جای میگیرد (همان جا).

کوتاه سخن ،اینکه نحویان کوشیدهاند تفاوتهای میان اختصاص و نداء را روشن
سازند تا تمییز این دو از هم آسان شود .اما گاه به عباراتی برمیخوریم که در آن
تشخیص اختصاص از نداء بسیار دشوار است و حتی به دلیل اینکه ظاهراً هیچ قرینة
لفظی برای تمییز آن دو در میان نیست ،ناممکن مینماید .برای نمونه در قرآن آمده
است« :

» (هود،

 .)73آلوسی آورده است که بسیاری از علمای اعراب قرآن« ،اهل البیت» را از باب
اختصاص ،منصوب دانستهاند (

 .)298/6 :1415 ،اما نحویان و مفسران ،نصب «اهل

البیت» را از باب نداء نیز جایز دانستهاند و حتی برخی چون زمخشری ،وجه نداء را
مقدم بر وجه اختصاص ذکر کردهاند (

 .)411/2 :1407 ،به هر روی ،بسیاری از

نحویان و مفسران هر دو وجه را صحیح دانستهاند .در ترکیبی چون این آیه ،تمییز دادن
اسلوب نداء از اسلوب اختصاص با اتکا بر تفاوتهایی که نحویان برای این دو اسلوب
بر شمردهاند ،ناممکن است .در چنین شرایطی میتوان برای تفاوت نهادن میان این دو
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اسلوب ،از تفاوت آهنگ جمله ،یاری گرفت؛ زیرا آهنگی که عبارت «
» با آن پایان میگیرد ،زمانی که «اهل البیت» اسم مختص باشد با زمانی
که منادا باشد ،تفاوت دارد.
 -5معنا و داللت آیات
بسیاری از آیات قرآن ،معانی ضمنی و داللتهایی فراتر از معانی وضعی خود دارند.
ساختارهای خبری و انشایی قرآن ،گاه با خروج از معنای وضعی خود ،مفاهیمی چون
تعظیم ،تهدید ،توبیخ ،استهزاء ،انکار ،ترغیب و  ...را انتقال میدهند یا بر حالتهایی
روحی مانند تعجب ،تحسر ،خشم ،ترس و  ...داللت میکنند (ن.ک:
580-570؛

:2008 ،

 .)526 -510 :2006 ،برای نمونه دربارۀ خطابهای قرآن گفتهاند که

داللتهای آن به چهل میرسد (

 .)455 :2006 ،بدیهی است که نمیتوان تمام این

معانی و اغراض را با آهنگی یکسان ،ادا کرد بلکه هر یک باید با آهنگ مناسب خود ادا
شود .این ضرورت از دیر باز مورد توجه قرآن پژوهان و علمای تجوید و قرائات بوده
است .چنان که زرکشی میگوید« :آن کس که میخواهد قرآن را به کمال ترتیل تالوت
کند ،باید آن را متناسب با منزلها ]و موقعیتهای گوناگون[ آن بخواند .پس اگر آیهای
را میخواند که دربردارندۀ تهدید است ،آن را با لحن تهدید بخواند و اگر آیهای را
میخواند که دربردارندۀ تعظیم است ،آن را با لحن متناسب با تعظیم بخواند» (همان:

 .)302آنچه این ضرورت را پدید میآورد ،اینست که آهنگ جمله به همراه برخی
قرینههای دیگر مانند سیاق آیات ،از مهمترین ابزارهای تفاوت نهادن میان معانی و
اغراض گوناگون آیات است .آهنگ جمله با ظرفیتهایی که برای ایجاد دگرگونی در
شیوۀ بیان یک عبارت دارد ،میتواند معنای سخن را روشن کند و برداشت درستی از
آن به دست دهد .همچنان که میتواند احساس گوینده و بسیاری از حالتهای روحی
او را منتقل نماید .البته برای نیل بدین مقصود ،برخی قرینههای دیگر مانند مقتضای
مقام یا سیاق ،برخی ویژگیهای گفتاری مانند تکیه ،کشش صوت و  ،...و نیز برخی
حرکات بدن مانند حرکات دست و سر یا تغییرات چهره با آهنگ جمله همراه میشود
(ن.ک :بِشر 534 :2000 ،و 540؛ حسّان.)228 :1994 ،

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم 257/

خواجه نصیرالدین طوسی میگوید« :و اما امور خارجی که از باب اخذ به وجوه بود،
گفتهایم که دو نوع است .اول آنچه تعلق به هیأت لفظ دارد و آن گرانی و سبکی و بلندی
و پستی و تیزی و نرمی آواز بود که مقتضی انفعاالت باشد ،چه خشم را آوازهای خاص
بود ،خوف را آواز دیگر و همچنین هر حالی را ،برای نمونه گرانی ،اقتضاء فخامت کند و
پستی و تیزی ،اقتضاء ضعف ،و فایدۀ استعمال آن هیأت دو چیز بود :یکی تا آنکه متکلم
را بر حالی که او خواهد تصور کنند از قوت یا ضعف یا غیر آن و دوم آنکه تا در مستمع
انفعالی که او خواهد ،حادث شود از غضب یا حلم یا قساوت یا رقت یا غیر آن و از
آنچه متعلق بود به نغمت ،مدهایی بود که در اثناء لفظ با آن دلیل سازند بر خبر یا استفهام
یا قطع سخن یا امهال مستمع تا سخن فهم کند و باشد که دال بود بر حیرت متکلم یا
خشم او یا تهدید مخاطب یا تضرع به او» (سپنتا 1381 ،و  .)150 ،1382حال اگر بخواهیم
نمونهای قرآنی بیاوریم که در آن ،آهنگ جمله به تعیین معنا و انتقال حالت روحی ،یاری
برساند ،میتوانیم به آیة «

» (انعام )31 ،اشاره کنیم .از

حیث اعرابی ،حرف نداء «یا» بر واژۀ «حسرتنا» وارد شده و آن را منادا قرار داده است؛ اما
مقصود از «یا حسرتنا» ندای حقیقی نیست بلکه مقصود از آن ابراز اوج حسرت و
پشیمانی است (ن.ک :ابن عاشور66/6 :1984 ،؛

 .)412/6 :1364 ،تا هنگامی که تعبیر

«یا حسرتنا» تنها هیأت نوشتار داشته باشد ،قرینة منادا واقع شدن «حسرتنا» داللت آن بر
حسرت را انتقال میدهد ،اما هنگامی که این عبارت به صورت گفتار در آید ،قرینة
دیگری نیز بر تغییر داللت آن از نداء به تحسر پدید میآید که همانند آهنگ جمله است؛
زیرا آهنگ ادای جملة نداء ،وقتی مقصود ندای حقیقی باشد ،با زمانی که مقصود مفهومی
مانند ابراز حسرت و ندامت باشد ،متفاوت است.
 -5نتیجه
 -1آهنگ جمله ،چارچوبی صوتی است که جمله ،در سیاقی معین ،در قالب آن ادا
میشود .این چارچوب را تغییر ارتفاع و زیر و بم بودن صوت پدید میآورد.
 -2تعیین ماهیت و داللت ساختارهای نحوی از مهمترین کارکردهای آهنگ جمله است.
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 -3آهنگ جمله میتواند احساس گوینده و بسیاری از حالتهای روحی او را منتقل
کند .البته برای نیل بدین مقصود ،برخی قرینههای دیگر نیز با آهنگ جمله همراه
میشوند؛ مانند مقتضای مقام یا سیاق ،برخی ویژگیهای گفتاری مانند تکیه ،کشش
صوت و  ،...و برخی حرکات بدن مانند حرکات دست و سر یا تغییرات چهره.
 -4علمای علوم قرآن ،اهمیت و جنبههایی از کارکردهای آهنگ جمله را در قرآن
دریافته بودند .تکیه بر آموزش شفاهی در فراگیری قرآن ،سخن از وجوه خطابهای
قرآن و تأکید بر ضرورت تناسب تالوت با معانی آیات از جلوههای این فهم است.
 -5آهنگ جمله ،چند نقش مهم در قرآن کریم ایفا میکند .از جمله :دگرگونی ساختار
کالم ،دگرگونی معنای ادوات نحوی ،تفاوت نهادن میان جملة خبری و جملة پرسشی،
تمایز نهادن میان اسالیب اختصاص و نداء ،و تبیین معنا و داللت آیات.
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عبداللطیف ،محمد

 .النحو و

 :دار الشروق،

األولی2000 ،م.

2000 ،م.

عمر ،أحمد مختار ،علم الداللة ،القاهرة ،عالم الکتب ،الطبعة الخامسة1998 ،م.
ووووووووووووووووو ،

1997 ،م.

فرشید ورد ،خسرو ،دستور مفصل زبان ،تهران ،انتشارات سخن1382 ،ش.
1364 ،ش.
1987 ،م.

