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 چکیده
از اما  .بیانجامدابهام و پوشیدگی در کالم  به، ممکن است زبانی و تشابه شکلی ساختارهای چند معنایی

 با تکیه بر  الزم است، باشد دوربه  کاستیباید از این  ،جا که زبان به حسب کارکرد و فایدۀ خودآن

 های لفظی جای ها که در زمرۀ قرینهیکی از این قرینه .شود هاین پوشیدگی از معانی زدود ،هاقرینه

تواند معانی گوناگونی با دگرگونی و تفاوت یافتن آن، یک جملة واحد می که آهنگ جمله استگیرد، می

 ،جملههر  را کهچ؛ ساختارهایی که هیأت نوشتاری مشابهی دارند، متمایز شوددیگر یا ساختار آن از  ،یابد

تواند میین آهنگ، د و همگردمشخصی ادا می آهنگ، با شودموقعیتی که در آن گفته میمتناسب با مقام و 

آنجا که در از کند. متمایز ، استمتفاوت  شاناما معانی ،دارندآن مشابه که ظاهری ی یآن را از ساختارها

شش در این پژوهش، کوشود، فراوانی یافت می به متعددمتفاوت یا مشابه، با معانی ی قرآن کریم ساختارها

توجه به آن در قرآن کریم و در زبان، ضرورت  یشن مفهوم آهنگ جمله و کارکردهاشده است پس از بیا

 گیری یا تعیین معانی آیات، بررسی شود.در شکل نقشش

 .قرآن، آهنگ جمله، نحو، معنا: ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -1

ها اند، تفاوت اسلوبعلمای زبان عربی در گذشته و معاصرانی که راه آنان را ادامه داده

کنند. اگر چه تفسیر می هاتفاوت در وجوه اعراب آن اد بهبا استنرا  زبانو ساختارهای 

ای بر درستی عامل مهمی برای تمییز ساختارهای گوناگون از یکدیگر و نشانه ،اعراب

؛ زیرا واژگان و این ساختارها متشابه باشنددر موارد بسیار، ممکن است اما  ،تهاسآن

نامحدود باید  و از آنجا که این معانیِند محدودنا اما معانی ،ندمحدود ساختارهای زبان

از این واژگان و  کی هری محدود انتقال یابند، ضرورتاً، یدر قالب واژگان و ساختارها

و  ساختارهاگاهی به  از همین رو،دار شود. ساختارها، باید انتقال چندین معنا را عهده

داشته  د معناچنتوانند خوریم که با حفظ صورت واحد خود، میبر می هاییهجمل

در چنین شرایطی، به ابزارهایی نیازمندیم که این ساختارها را از یکدیگر متمایز  باشند.

 معنایدر تعیین ساختار و  ینقش مهم یکی از این ابزارها، آهنگ جمله است کهکند. 

دهد یا با تغییر خود، به دگرگون شدن به دست می آنسخن دارد و برداشتی درست از 

ساختارهای گذاری این پدیده در برخی ابعاد اثر ،این پژوهش درانجامد. یآن برداشت م

نخست، سخنی کوتاه دربارۀ مفهوم و  از این رو، .بررسی شده استو معانی قرآن  زبانی

کارکردهای آهنگ جمله در زبان آمده است، آنگاه اهمیت توجه به این پدیده در قرآن 

توان با تارهای نحوی متشابه در قرآن که میبرخی ساخ یان،کریم تبیین شده و در پا

 ، بررسی شده است. شناخت بازها را از یکدیگر تکیه بر آهنگ جمله آن

 پژوهش ةپیشین -1-1

در  راآن  تأثیرهایی از جنبهپدیدۀ آهنگ جمله را شناخته و  ،از علمای گذشتهبرخی 

، اشاراتی جسته و گریخته است و بارهدر این آنانهای انتقال معنا دریافته بودند. اما گفته

بحث  مستوفای نظری دربارۀ چیستی و کارکردهای زبانی آهنگ جمله. یها بحث نه

آن  دربارۀتجربی  یها یبررسو هنگ جمله، نقش آن در زبان، اقسامش دربارۀ چیستی آ

افرادی مانند شناسی عربی، . در زبانشودمی یافت ،شناسان معاصرزبانهای در پژوهش

دربارۀ آهنگ جمله در  ،ام حسّان، کمال بِشر، احمد مختار عمر، ابراهیم انیس و ...تمّ
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 ازتفصیل  یعنی با ؛کلی است البته مباحث آنان در این باره. اند زدهقلم  ،زبان عربی

. از همین اندسخن نگفتهساختارهایی که تفسیر و فهم آن با آهنگ جمله ممکن است، 

که با بررسی ساختارهای زبان عربی و ابواب نحو آن ت نیاز اسهایی رو، به پژوهش

جمله از  آید.های این زبان به کار میدر کدام بخش اًمشخص کند که آهنگ جمله، دقیق

 نام  با است پژوهشیاند، آثار اندکی که با این رویکرد به آهنگ جمله پرداخته

، که در شمارۀ شتة دکتر و، ن«»

  م(1996ق ) 1417 سال در ،«»14

مقالة  گانتر و با موضوع مد نظر نگارنددر این زمینه کامل چاپ شده است. این پژوهش

از  متأثرتواند می معنایش کهساختارهای زبانی قرآن از آن دسته حاضر، یعنی بررسی 

 ،یادشده، مبنای استشهادالبته در پژوهش  ، قرابت بیشتری دارد.تغییر یابد ،آهنگ جمله

ی که به هایاز همین رو، همچنان نیاز به پژوهشاست نه قرآن کریم.  یشعر و نثر عرب

 بر ساختارهای زبانی قرآن بررسی کند، احساس  را شکل ویژه، تأثیر آهنگ جمله

، در قرآن کریم یادشدهختارهای مورد اشاره در پژوهش به ویژه آنکه برخی سا ؛شودمی

تأثیرگذاری آهنگ جمله در  هایهعرصترین ممهمشابه ندارد و از دیگر سو، شماری از 

شده  تالشدر مقالة حاضر، ر این اساس، ب. نیافته استآن پژوهش جایی قرآن کریم، در 

نقش ای متقدم به علم اشارات ،آهنگ جمله مربوط بهمیان مباحث نظری  کهاست 

پیوندی  ،ساختارهای قرآنیو نیز احتماالت معنایی برخی  قرآن کریم درآهنگ جمله 

 در گرو ساختارهای قرآنی فهم و برداشت معنای کدام پدید آید تا روشن شود که

 آهنگ ادای آنست.

 مفهوم آهنگ جمله -2

 «شوود آن ادا می چارچوبی صوتی است که جمله، در سیاقی معین، در قالب»آهنگ جمله، 

 «آوردتغییر ارتفاع و زیور و بموی صووت پدیود موی     »این چارچوب را  .(226 :1994)حسّان، 

یوک  بوا  به بیان دیگر، انسان هنگام سخن گفوتن، در تموام حواالت،     .(93 :1382، ورد دیفرش)

آیود، در درجوة   بلکه اصوواتی کوه عبوارات از آن پدیود موی      گویدسخن نمیدرجة صوتی 
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الگوهای گونواگون   ،آهنگ جمله هرچند د.نفاع و زیر و بمی با هم تفاوت دارصوت یا ارت

 انود متفواوتی بورای آن برشومرده   جزئوی و  های بندیو تقسیم های مختلفی داردو صورت

 شود:به طور کلی به انواع زیر تقسیم میاما  .(169: 1990 )ن.ک: حسّان،

 فتان گویند.، آن را اُرود پایین رو بهآوا  منحنیزنجیرۀ گفتار، امتداد در  اگرفتان: اُ -1

 ، آن را خیزان گویند.باال رودآوا رو به  منحنیدر امتداد زنجیرۀ گفتار،  اگرخیزان:  -2

، آن را نیابدناگهانی  تغییردر امتداد زنجیرۀ گفتار، زیر و بمی آوا  اگریکنواخت:  -3

 .(538 -534: 2000شر، ؛ ب125ِ: 1371 ،شناسحق)ن.ک: یکنواخت گویند 

تنها بر حسب آهنگی است کوه جملوه بودان     کلی و ،بندیاین تقسیم که اشاره شد ،البته

فتوان و خیوزان و   هوای اُ ، ترکیبوی از آهنوگ  آهنگ جملوه اما ممکن است  ؛گیردپایان می

 .(534 :2000)بِشر، هایی جزئی همراه شود هر یک با دگرگونییا در  ،یکنواخت باشد

 بانکارکردهای آهنگ جمله در ز -3

وظایف گوناگونی در تحلیل زبان و ایجاد پیوندهای اجتماعی میان افراد  ،آهنگ جمله

های اما تعیین ماهیت ساختارهای نحوی و داللت ؛(541 - 539 :)ن.ک: همان ددار عهده بر

به بیان دیگر،  .(539 :2000؛ بِشر، 228 :1994)ن.ک: حسّان،  آنستترین کارکرد مهم ،آن

برداشتی درست از جمله به  وی مهم در تعیین ساختار و پیام دارد نقش ،آهنگ جمله

ترین بنابراین، مهم انجامد.آن برداشت میبه دگرگونی  یا با تغییر خود، ،دهددست می

 است.« کارکرد معنایی»و « کارکرد نحوی»کارکردهای آهنگ جمله، 

 نخست: کارکرد نحوی

دن میان ساختارهای نحوی است. چنان که های شناختن و تفاوت نهارآهنگ جمله از ابزا

کند، به شناختن روابط نحوی آن را روشن می نحوی چگونگی ادای یک جمله، ماهیت

 .(541 :2000)بِشر،  بردمینحوی به بابی دیگر  یک باباز را گاه آن رساند و آن یاری می در

بلکه  ،آوردید میای پدآهنگ جمله پیوندهای نحوی تازهالبته این بدان معنا نیست که 

)عبداللطیف،  کنددر زنجیرۀ گفتار برجسته و تأثیر آن را آشکار میرا پیوندهای نحوی پنهان 

 خواهد آمد. ی برای این پدیدهیاهنمونه ،در ادامه .(119 :2000
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 دوم: کارکرد معنایی

عانی گوناگون جملة واحد میان م گذاشتنتفاوت »دیگر کارکرد مهم آهنگ جمله، 

یعنی  آورد،پدید میای برای آن ی ویژهامعنآهنگ در جمله،  .(263 :1987مدکور، )« است

 برای مثال دهد،می آن ای بها چند آهنگ متفاوت گفته شود، هر آهنگ معنای ویژهباگر 

 خبری، پرسشی یا تعجبی کند. جمله راتواند الگوهای آهنگین گوناگون می

. ل انتقال احساس و حاالت عاطفی باشد.تواند عامآهنگ جمله مینکتة دیگر آنکه 

بیان سخن مرتبط است، در شادی، محبت،  مختلفهای موقعیت که باها این حالت

 :2000بِشر، ؛ 366 :1997عمر، یابد )زدگی، تمسخر و ... نمود میسرزنش، خشم، شگفت

 یی آهنگینتوان با الگوهارا می« بفرمایید» عبارت در زبان فارسی برای مثال .(540 – 539

)سپنتا، کند  استنباط را غیره یاخشم پنهان تمسخر ، تعارف دروغین: ادا کرد که شنونده

1377: 109). 

تواند به یمعنای نحوی و داللت جمله با تغییر آهنگ آن م: »گویدمیتمّام حسّان 

 اندوه، شادی، تردید، سرزنش، اعتراض، تحقیر و ... تغییر یابد.استفهام، تأکید، بیان 

آورد؛ زیرا جمله در ساختار خود آهنگ تنها عاملی است که این معانی را پدید می ،اینجا

و بلکه تنها آهنگش  ،نشده کمشده و چیزی از آن نشده، چیزی بدان افزوده ن دگرگون

 .(228 :1994)حسّان، « ، تغییر کرده استای حالی است، که قرینهحاالت چهره و زبان بدن

های لتوی اجزای کالم و دگرگونی دالدر روابط نحرا نگ جمله تأثیر آهبرای آنکه 

های گوناگون از نظر بر پایة آهنگ را ای از تحلیل یک جملهآن نیکوتر دریابیم، نمونه

ای سازمان داد که در آن، توان در جملهرا می« ما»و « جدیأ»، «هذا»سه واژۀ  گذرانیم.می

ای که از این جای گرفته باشد. جمله« هذا»ایان و در پ« جدیأ»در آغاز آمده، سپس « ما»

از اما این جمله تا هنگامی که با یکی  «»آید اینست: آرایش پدید می

 ،ای مانند این. در جملهداشتخواهد ن دقیقی مفهومالگوهای آهنگین همراه نشود، 

کند؛ چرا که توان گفت که اعراب، داللت جمله و آهنگ آن را مشخص میرگز نمیه

تواند هویت جمله در این جمله، اعراب تمام واژگان مقدر است. بنابراین، تنها آهنگ می

الگوهای آهنگین گوناگون  را روشن و ماهیت نحوی اجزا و داللت آن را نمایان سازد.
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، باشد خبری اگر این جملهپرسشی کند. خبری، تعجبی یا د این جمله را نتوانمی

فتان است، سپس در آغاز اُ آن ، آهنگباشد تعجبی اگرفتان است. در پایان اُ شآهنگ

حیث گردد. جملة پرسشی نیز از شود و در پایان باز به حالت افتان باز میخیزان می

، آهنگ پایان جمله خیزان باشدجملة پرسشی آری/خیر  اگر پاسخآهنگ دو دسته است؛ 

همراه « ؟متی»یا « ما؟»نند اما در جملة پرسشی که با کلمة پرسشی خاص ما ،است

خیزان  ،ولی آهنگ خود کلمة پرسشی ،است، آهنگ جمله مانند جملة خبری افتان است

پرسشی خواهد بود و  هایجملهپرسشی باشد، از گونة دوم  ،است. اگر جملة پیش گفته

 (.537 –535 :2000؛ بِشر، 91: 1354 و 1353)ن.ک: سپنتا، شود با آهنگی که گفته شد، ادا می

پرسش  ، غرض گوینده«جدی هذا؟أما »شود: گفته آنگاه که این جمله با آهنگ پرسشی 

ما »شود: گفته با آهنگ تعجبی  وقتیاما  ،مشارٌ الیه خواهد بود جزءترین دربارۀ نافع

آنگاه که با آهنگ  ع مشارٌ الیه خواهد بود.ابراز شگفتی از نف غرض گوینده« جدی هذا!أ

، هدف گوینده خبر دادن دربارۀ مشارٌ الیه و بیان «جدی هذاأما » شود: جملة خبری گفته

تفاوت آهنگ جمله، گذشته از تغییر دادن معنای آن،  فایده بودن آن خواهد بود.بی

 کند:را نیز دگرگون میاجزای جمله حوی و جایگاه اعرابی نماهیت 

 هذا جدیأ ما 

اسم استفهام، در محل  پرسشیآهنگ 

تدا یا خبر رفع به عنوان مب

 مقدم

 (مبتدا باشد «ما»خبر )اگر 

مبتدای مؤخر )اگر ما  یا

خبر مقدم باشد(، مرفوع 

 به ضمة مقدر، مضاف 

 ،اسم اشاره، در محل جر

 مضاف الیه

نکرۀ تامه، در محل رفع  تعجبیآهنگ 

 به عنوان مبتدا

فعل ماضی برای تعجب، 

مبنی بر فتحة مقدر، فاعل 

آن ضمیر وجوباً مستتر که 

 قدیرش هو استت

اسم اشاره، در محل 

 نصب به عنوان مفعول به.

جملة اجدی هذا نیز خبر 

 و در محل رفع است

حرف نفی، محلی از  خبریآهنگ 

 اعراب ندارد

فعل ماضی مبنی بر فتحة 

 مقدر

اسم اشاره، در محل رفع 

 به عنوان فاعل

هوای  لوت ، معوانی و دال هوا گونواگون  ان شد کوه آهنوگ جملوه در موقعیوت    پیشتر بی
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رجة صووت بوه   آورد؛ تا آنجا که برخی آهنگ جمله را فراز و فرود دپدید می یگوناگون

عبارت، متناسب بوا  شیوۀ ادای  کردندگرگون  یعنی ؛اند دانستهتناسب شرایط بیان سخن 

هوای چهوره و   نکتة دیگر آنکه آهنگ جمله بوا دگرگوونی   .(85 تا:بی)نجا، جایگاه بیان آن 

ها و حرکوات بوا   و این حالت و بدن گوینده نیز پیوند نزدیکی داردحرکات دست و سر 

 هووا و احساسووات گونوواگون را انتقووال دهنوود شوووند تووا پیووامآهنووگ جملووه همووراه مووی

 .(263 :1996حمد، )ن.ک: أ

 اهمیت آهنگ جمله در قرآن -4

کوه  علمای تجوید، آهنگ جمله را دریافته و شواهد قرآنی آن را شناخته بودند. تا آنجوا  

اند و این هموان  کار برده را در توصیف آن به« »برخی از آنان تعبیر 

 توجووه علموای تجویوود بووه   .(478 :2003)الحمود،  اسووتآهنوگ جملووه   یامووروزتوصویف  

در فراگیوری قورآن و نقول     آمووزش شوفاهی  آنان را به اهمیت ، های صوتی قرآنویژگی

اور داشوتند کوه شویوۀ درسوت فراگورفتن قورآن،       قرائات رهنمون ساخته بود. چنان که ب

زدایود. ابون   ها را از قرائوت قورآن موی   فراگیری شفاهی است و تنها این شیوه پوشیدگی

عالم به قرائات کسی است که قورآن را بوه   »ری در توصیف قاری قرآن آورده است: جزَ

مسائلی اسوت   ،زیرا در قرائات ؛ روایت کرده باشد ... [فراگرفته و] آموزش شفاهیشیوۀ 

 .(49 توا: بوی )ابن الجزَری، « شودنمی فراگرفته خوبیبه  یادگیری شفاهیو  شنیدنکه جز با 

های قرآنوی  ترین متونی که در پژوهشاز کهنآهنگ جمله است.  ،هایکی از این ویژگی

ابووالعالء همودانی    ةنوشوت  «»از آهنگ جمله سخن گفته، کتواب  

را جز قوراء  لحن خفی آنست که حقیقتش : »گویدمینویسنده  .است هو. ق( 596 )معطار 

که کیفیت و حقیقوتش جوز بوا     آنیکی یابند و آن دو گونه است: در نمی علمای حاذقو 

تفواوت  ... شود؛ ماننود:  و فراگیری از زبان عالمان روایت قرآن دانسته نمی آموزش شفاهی

العطوار،  )« یابددیگر اسراری که در نوشتار نمود نمیام و... نفی و اثبات، و خبر و استفهمیان 

اشوارۀ  ، «ن نفوی و اثبوات، و خبور و اسوتفهام    تفواوت میوا  »سخن عطار دربارۀ  .(237 :2000

 است.نقش آهنگ در تبیین ساختار و پیام سخن واضحی به 

از دیگر مظاهر ادراک اهمیت آهنگ جمله در قرآن، توجه پژوهشگران علوم قرآن 
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به  قرآنهای زرکشی آورده است که وجوه خطاب های قرآن است.وجوه خطاب به

وجوهی مانند: اِخبار، نهی، تشویق، تهدید، تهکم،  ؛(455: 2006الزرکشی، )رسد چهل می

توان تمام این وجوه را با یک آهنگ ادا تردید، نمیتوبیخ، انکار، تحبیب، تنبیه و ... . بی

طلبد. چنان که زرکشی در جای دیگر آورده ب خود را میبلکه هر یک آهنگ مناس ؛کرد

خواهد قرآن را به کمال ترتیل تالوت کند، باید آن را متناسب با که می کسی»است: 

 دربردارندۀخواند که را می ایآن بخواند. پس اگر آیه ]های گوناگونو موقعیت[ها منزل

دربردارندۀ تعظیم خواند که را میی اهآی، آن را با لحن تهدید بخواند و اگر تهدید است

زرکشی در جای دیگر نیز  .(302)همان، « ب با تعظیم بخواند، آن را با لحن متناساست

 (.435)همان، قاری نیکو را کسی دانسته است که تالوتش متناسب با معانی آیات باشد 

 نقش آهنگ جمله در تعیین ساختار و معنای آیات قرآن ازهایی نمونه

 ی ساختار کالمدگرگون -1

اما هنگامی که با آهنگی دیگر  ،یک عبارت، با آهنگی خاص، تنها یک جمله است یگاه

»آید؛ مانند آیة بیان شود، دو یا چند جمله از آن پدید می

)ن.ک: بِشر، بود های گوناگون، یک یا دو یا سه جمله خواهد که با آهنگ (2)بقره،  «

)ن.ک: اند وجه اعرابی آورده چند ،در تحلیل این آیه نحویان و مفسران .(291 -290 :2005

های گوناگون با آهنگ هنگامی که این آیه .(14 تا:بی، ؛ 1/33 :1407، 

 ذکرآید که با وجوه اعرابی آن پدید می هایی در ساختار نحویخوانده شود، دگرگونی

 ها چنین است:، تناسب دارد. برخی از این دگرگونیشده برای آیه

شود، در ترکیب نخست، تمام آیه یک جمله است و آهنگی که این جمله بدان بیان می

هایی جزئی پدید آید اگر چه ممکن است در میانة آن دگرگونی ؛در پایان جمله افتان است

 چنین باشد: توانداین جمله می ترکیب .(534 :2000)بِشر، 

 خبر        ل        حال   مبتدا    بد

 ترکیب دوم نیز چنین است:



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

 3جملة       2جملة        1جملة     

ة کامل را است و این دو واژه با هم یک جمل« ذلک»خبر « الکتاب»، دوم در ترکیب

 اند.نیز هر کدام یک جملة جداگانه« »و « »دهند. شکل می

که  وقتیباید گفت  ،در توضیح نقش آهنگ جمله در هر یک از دو ساختار مذکور

است  یناتمام جملة کاملی نیست بلکه سخن« »باشد، « ذلک» بدلِ« الکتاب»

با آهنگ « »شود. در این حالت، تعبیر می پس از خود کامل عبارت که با

یعنی  ،شود که فرود آن در پایان جملهشود بلکه با آهنگی گفته میافتان گفته نمی

شود، بخشی از با آن گفته می« »است. به بیان دیگر، آهنگی که « للمتقین»

با » یک جملة کامل نیست.یابد که این تعبیر آهنگ جمله است و شنونده از آن در می

اما در  .(541)همان، ص« نهتوان دریافت آیا سخن کامل شده است یا میآهنگ جمله 

جملة . انداست و این دو واژه با هم یک جملة کامل« ذلک»خبر « الکتاب»ساختار دوم، 

شود که فرود آن روی با آهنگی افتان بیان میای خبری است و جمله« »

هایی نیز جمله« »و « »های است. همینگونه، عبارت« الکتاب»

 شوند.و کامل گفته می خبریهای خواهند بود که با آهنگ جمله کامل و جدا

 .(75)یوسف، « »نمونة دیگر، این آیه است: 

 :را به دو جمله تقسیم کنداین آیه تواند آهنگ می

 2جملة                 1جملة        

 شوند.خبری گفته می هایهند و با آهنگ جملادر این ترکیب، هر دو جمله خبری

 تواند چنین باشد:ترکیب دوم نیز می

 2جملة               1جملة 

 خبری است. ،آهنگ جملة نخست پرسشی و آهنگ جملة دوم ،که در آن

در تواند پرسشی باشد؛ زیرا می« زاؤهج»جملة »گوید: محمد حماسه عبداللطیف می
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با ادات « »جملة پرسشی . «»آمده است:  قبلآیة 

احمد مختار عمر از همین رو،  .(122 :2000)عبداللطیف،  «آشکار است این آیهاستفهام در 

»آهنگ خبری در  و« »آهنگ پرسشی در »گوید: می

 .(13 :1998)عمر، « کندمیی آیات را به ذهن نزدیک و مفهوم آن را آشکار ا، معن«

 دگرگونی معنای ادوات نحوی -2

یا  ،بیش از یک معنا بیابد ،به ادات مسبوقشود که جملة سبب می یتغییر آهنگ، گاه

 خارج شود و معنایی دیگر به خود گیرد.  ،اشآنکه ادات از معنای شناخته شده

 ما -2-1

، موصولی، مصدری، ی، استفهامنافیه :چون مختلفیدر زبان عربی کاربردهای « ما»

را از یکدیگر « ما»های برخی گونهتواند . آهنگ جمله میدارد غیرهو  ی، تعجبشرطی

 یا آنکه در جملة واحد، چند معنا پدید آورد. ،متمایز کند و معنای آن را شکل دهد

 موصولنفی و  -2-1-1

«. الذی» به معنای یود و گاهرمی کاره ببه عنوان حرف نفی « لم»به معنای « ما» یگاه

»مانند کند، آهنگ است؛ میآنچه این دو را متمایز در مواردی 

» ( 102). 

. هسوت اخوتالف نظور   « »در « موا »دربارۀ »گوید: طبری می

 و بعضوی  ... «لوم ینوزل السوحر   »اند: ... مقصود و گفته دانسته« لم» را به معنایبرخی آن 

؛ 2/31 توا: بوی ، ؛ 361-1/359 :1412، )...«  انددانسته« الذی»معنای  آن را بهدیگر 

: »شوود موی تواند نافیه باشد که معنوا چنوین   می« ما»بنابراین،  .(35 تا:بی، 

 باشود کوه در ایون صوورت معنوا       تواند موصووله ، همچنان که می«

ها در پایوان،  و آهنگ آناست. اگر چه هر دو جمله خبریند « »

ای کوه بوا   شروع آهنگ در جملوه آن دو با هم تفاوت دارد و اما آهنگ آغاز  ،افتان است

 یزش بیشتری نسبت به جملة دیگر همراه است.شود، با ارتفاع و خنافیه آغاز می ی«ما»

»در  (ق 870 م)محمد بن محمود سمرقندی، از علمای تجوید و قرائات، 
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آغاز در نافیه یا خبریه یا استفهامیه  ی«ما» در توضیح تفاوت آهنگ« 

شود دانسته می« ما»است که با باال بردن صوت در « »مثال آن، : »گویدمی، جمله

و آن هنگام که  خواهد بودخبریه « ما»که آن نافیه است و چون صوت فرود آورده شود، 

 (.479 :2003)الحمد، « استفهامیه است ا درجة صوتی میان آن دو ادا شود،ب

 استفهام و تعجب -2-1-2

شوود.  موی  مشوخص ، تنها با آهنگ جمله بودنش یهیا تعجب یهو استفهام« ما»معنای  یگاه

هوای ترکیبوی   هرچه از ویژگی»گوید: عربی میزبان بِشر دربارۀ اسلوب تعجب در کمال 

های صوتی جز توجه به ویژگی راهیباز هم  [شو اعرابی آن گفته شود، ]برای تشخیص

گونوة  جوای دارد کوه اسولوب تعجوب      ها، آهنگ جملوه این ویژگینیست؛ در رأس  آن

 .(546 :2000ر، )بِش« کندآن را اقتضا میخاصی از 

نکرۀ تامه و « ما»اند که گفته (175 ،ةبقرال)« »دربارۀ آیة  برای مثال

ست: اینتعجبیه باشد، مفهوم آیه « ما»اگر  .(1/243، بی تا، )ن.ک: مفید تعجب است 

، اندرا استفهامیه دانسته« ما»اما برخی  .(1/470 :1372، )« »

را « ما»آنان که  .(166 :1990خفش، )ن.ک: األ« ؟»یا«»یعنی: 

 :1420، ) اندمقصود از این استفهام را تعجب دانستهنیز  ،انداستفهامیه دانسته

ای که با شود با آهنگ جملهه آغاز میاستفهامی ی«ما»ای که با اما آهنگ جمله ،(2/124

 کند.روشن می را «ما»معنای  همین تفاوتشود، یکسان نیست و تعجبیه آغاز می ی«ما»

 نفی و استفهام -2-1-3

 دو وجه دارد:  «ما»اند که آورده (5 /قمرال)«»دربارۀ آیة 

 «.؟»؛ یعنی استفهامنخست: 

 (9/283 :1372 )ن.ک: «. »؛ یعنی نفیدوم: 

 هل -2-2

شوود و  ، به جای آهنگ خیزان با آهنگ افتان گفتوه موی  جملة دارای ادات استفهام یگاه

بوه  « هول » توی وقکنود.  تبدیل می ،ای خبریای انشایی به جملهاین آهنگ، آن را از جمله
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»در سورۀ انسان آمده است:  شود.باشد، چنین می« قد»معنای 

در ایون آیوه   اسوتفهام  »گویود:  طباطبایی می ةعالم .(1 /نسانإل)ا «

نام و نشوانی   ،روزگاری در، اینست که به طور مسلم شو معنایبرای تثبیت مطلب است 

« قد»در این آیه به معنای « هل»و چه بسا مقصود آن مفسری هم که گفته  هاز انسان نبود

« بوه تحقیوق  »، «هل»است همین باشد، نه اینکه خواسته باشد بگوید: یکی از معانی کلمة 

 ابوعبیوده  سیبویه، کسوایی، فوراء و  ، مانند از علما بسیاری .(20/193 :1374، طباطبایی)است 

 فوراء   .(5/415 :1414، )نه اسوتفهام   ،انددانسته« قد»را در این آیه به معنای « هل»

 (.213 /3 تا:بی)الفراء، « ، مانند این آیهقد استبه معنای  یهل، گاه: »گویدمی

 و  کنود افوادۀ تحقیوق و تأکیود موی     ،در ایون آیوه  « هل»که اند گفتهنحویان و مفسران 

 هرچنود از این رو،  .(288 :2005)بِشر،  «از معنای اصلی خود خارج شده است» به تعبیری

ظاهراً و در صورت نوشتاری خود، به دلیول وجوود ادات اسوتفهام،    ...« تی أهل »عبارت 

 بیانگر خبری بودن آنست. –که بدان اشاره شد  –اما معنای آیه  ؛رسدپرسشی به نظر می

 یواری  « هول »ن نیز به روشون شودن ماهیوت خبوری     گذشته از معنای آیه، آهنگ ادای آ

 دهد.تغییر می ،رساند و معنای آن را از استفهام به اِخبارمی

 لعلّ -2-3

اما این واژه به معانی دیگری از جمله  ؛، انشاء رجاء است«لعلّ»ۀ معنای شناخته شد

 /3 :2000، )ن.ک:  شودمیاستفاده « هل» و به معنای رودمیاستفهام نیز به کار 

استفهام را از  آیات،نحویان و مفسران در برخی چنان که  .(579 :2008، ؛ 527-527

 اند؛ از جمله در آیات زیر:دانسته «لعلّ»معانی محتمل 

، ؛ ن.ک: 6کهف/ال) «»

1995: 3/201). 

 .(23/70 :2008؛ ن.ک: ابن عاشور، 76)یس،  «»

 .(3/526 :2000، ؛ ن.ک: 1)الطالق،  «»

 .(3/527 :2000، ؛ ن.ک: 3)عبس،  «»
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به معنای استفهام « لعلّ»به معنای ترجی و « لعلّ»در این آیات، آهنگ جمله میان 

 نهد.تفاوت می

 جملة خبری و جملة پرسشی -3

 ،شودهای پرسشی غالباً با ادوات استفهام انجام میجمله ازهای خبری جمله تشخیص

توان تنها بر این ادوات تکیه کرد؛ زیرا چه نمی ،ها از هماما برای تشخیص اینگونه جمله

اما آن ادات معنایی جز استفهام دهد. مانند  ،ای دربردارندۀ ادات استفهام باشدبسا جمله

اش سخن گفتیم. یا آنکه ادات استفهام از جملة که به تفصیل درباره...« تی أهل »آیة 

است آن جملة پرسشی، از حیث پرسشی حذف شده باشد. در این صورت، ممکن 

را ساختار، تفاوتی با جملة خبری نداشته باشد. در چنین مواردی، آهنگ مفهوم استفهام 

گوید که میخاورشناس آلمانی، شناس و زبان، (Bergstrasser) برگشتراسر .رساندمی

 د.شونمی دریافتاز ترتیب ویژۀ واژگان  ،اساساً ،مفهوم استفهام های سامی،در زبان

یا باید از ادوات استفهام استفاده شود، یا آنکه بر آهنگ جمله تکیه شود که ما بنابراین، 

بر این اساس، حتی اگر  .(165 :1994)برگشتراسر، کند نیاز میرا از هر ابزار دیگری بی

های لفظی مانند ادات استفهام از سخن حذف شده باشد، شنونده باز هم برخی قرینه

آهنگ جمله در »اند که از همین رو گفته مقصود را دریابد. ،آهنگیه بر تواند با تکمی

 .(226 :1994)حسّان، « دهدهای نگارشی در نوشتار را انجام میگفتار، کار نشانه

»در آیة « تبتغی»اند که جملة برخی مفسران گفته

است « »پرسشی و تقدیر آن  (1تحریم، ال)« 

و دریافت بر پایة این تقدیر، همزۀ استفهام از سخن حذف شده  .(544 :2000)بِشر، 

»آیة دیگر،  استفهام از این جمله با اتکا بر آهنگ پرسشی آن ممکن است.

 که دو وجه دارد:است ( 22شعراء، ال)« 

نخست: خبری باشد که مقصود از آن تهکّم است. در این صورت معنای آیه چنین 

 .(8/517 تا:بی، )« »است: 

است. « »ستفهام مقدری که تقدیرش ا، یعنی دوم: استفهام انکاری باشد
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دانند؛ یعنی: أوَ اند، آن را استفهام میآنان که معنای آیه را انکار دانسته»گوید: فراء می

 .(461 :1990خفش، ؛ األ7/63 :1415؛ ن.ک: الدرویش، 1/96 :1364، )« ؟نعمةتلک 

« »دربارۀ آیة 

؛ 4/564 :1420، )ن.ک: آیة پیش بیان شده است  هایی ماننددیدگاه هم (76نعام، أل)ا

اند که همزۀ را پرسشی دانسته« »یعنی برخی جملة  ؛(4/502 :1372، 

ای که آنان تارهابراهیم پس از دیدن س»حذف شده است. نسفی آورده است:  استفهامش

[ یعرب ]گاه؟ مقصود ابراهیم، استهزاء و انکار بوده است. پرستیدند، گفت: می

 .(2/54 تا:بی، )« کندبا حذف حرف استفهام، تنها به آهنگ جمله اکتفا می

اند، در آن مقدر دانسته و نحویان همزۀ استفهام رامفسران کمال بِشر دربارۀ آیاتی که 

به هیچ روی به معنای نادیده  –هر چند مقبول و صحیح است  –این تقدیر »گوید: می

اهمیتی آن در تفسیر سخن و تعیین ساختار نحوی آن گرفتن نقش آهنگ جمله یا بی

گفته و مانند آن آنچه اهمیت آهنگ جمله را در آیات پیش .(544 :2000)بِشر، « نیست

های خبری ادا شود، سازد، اینست که هر یک از این آیات اگر با آهنگ جملهآشکار می

در گفتار، هنگامی که ادات استفهام از »ای خبری باشد. بنابراین، صالحیت دارد که جمله

)حسّان،  «کشدبار داللت بر  معنا را به دوش می همة ،شود، آهنگ جملهسخن حذف می

 .(288 :2005)بِشر،  «تنها راه تشخیص نوع جمله خواهد بود»و ( 1/259 :2006

 اختصاص و نداء -4

 و گاه در ضمن آن « نداء»پس از مبحث  فاصله یبرا « اختصاص»نحویان مبحث 

بدان « اختصاص»گزینش این ترتیب برای مبحث  .(2/231 :1988)ن.ک: سیبویه، اند آورده

در ادای مفهوم اختصاص و ویژه گرداندن، « تصاصاخ»سبب بوده است که در نزد آنان، 

بدان که هر منادایی، مختص است؛ زیرا تو او »اند: اشتراک دارد. چنان که گفته« نداء»با 

، )...« گردانی آنان که نزدت هستند، ویژه و مختص ندای خود می نرا از میا

است که لفظ نداء برای  نحویان، همین اشتراک سبب شده اعتقادبه  .(1/369: 2001

در اختصاص است؛ مانند: « »و « »ه شود که مقصود، استفاده از اختصاص نیز استفاد
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 .(2/232 :1988)ن.ک: سیبویه، « »

»ف به الف و الم یا مضاف است؛ مانند: از اختصاص اسمی معرَّ یدیگر ةگون

«. »و « 

از حیث نصب »ادوات نداء نیست اما  ،این نوع اختصاصاند که اگر چه در نحویان گفته

 .(1/370 :2001)الزمخشری، « هر چند واقعاً نداء نیست ، مانند نداء است؛با فعل مضمر

های اسلوب اختصاص با اسلوب نداء و تأکید برخی شیوه های ساختاریشباهت

مباحثی دربارۀ  سبب شده است کههای دیگر میان این دو اسلوب، نحویان بر همانندی

 برای مثالتر سازند. تا تمایز میان این دو را ساده بیاورندهای اختصاص با نداء تفاوت

اند که این گفته ،تواند منادا باشدمین ،گفته شیپدر مثال « العرب»دربارۀ اینکه چرا واژۀ 

اسم مفرد، منصوب است اما منادای مفرد، مبنی بر ضمّ است. دیگر آنکه این اسم، الف 

آید نمی ،بر اسمی که الف و الم دارد فاصله یبو الم گرفته است حال آنکه حرف نداء 

ا در آغاز جمله اند اسم مختص بر خالف منادیا آنکه گفته ؛(4/123 تا:بی)ن.ک: حسن، 

 .(جا همان)گیرد آید بلکه در میانة آن جای مینمی

های میان اختصاص و نداء را روشن اند تفاوتکوتاه سخن، اینکه نحویان کوشیده

در آن خوریم که گاه به عباراتی برمیشود. اما  آسانسازند تا تمییز این دو از هم 

ه دلیل اینکه ظاهراً هیچ قرینة حتی ب و نداء بسیار دشوار است ازاختصاص  تشخیص

نماید. برای نمونه در قرآن آمده لفظی برای تمییز آن دو در میان نیست، ناممکن می

)هود، « »است: 

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

اهل »اما نحویان و مفسران، نصب  .(6/298 :1415، )اند اختصاص، منصوب دانسته

اند و حتی برخی چون زمخشری، وجه نداء را از باب نداء نیز جایز دانسته را «البیت

به هر روی، بسیاری از  .(2/411 :1407، )اند مقدم بر وجه اختصاص ذکر کرده

در ترکیبی چون این آیه، تمییز دادن   اند.نحویان و مفسران هر دو وجه را صحیح دانسته

هایی که نحویان برای این دو اسلوب اسلوب نداء از اسلوب اختصاص با اتکا بر تفاوت

هادن میان این دو توان برای تفاوت ندر چنین شرایطی میاند، ناممکن است. بر شمرده
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»یاری گرفت؛ زیرا آهنگی که عبارت  ه،اسلوب، از تفاوت آهنگ جمل

اسم مختص باشد با زمانی « اهل البیت»که زمانی گیرد، با آن پایان می« 

 که منادا باشد، تفاوت دارد.

 معنا و داللت آیات -5

هایی فراتر از معانی وضعی خود دارند. تلالبسیاری از آیات قرآن، معانی ضمنی و د

ساختارهای خبری و انشایی قرآن، گاه با خروج از معنای وضعی خود، مفاهیمی چون 

هایی د یا بر حالتندهتعظیم، تهدید، توبیخ، استهزاء، انکار، ترغیب و ... را انتقال می

  :2008، )ن.ک: د نکنروحی مانند تعجب، تحسر، خشم، ترس و ... داللت می

اند که های قرآن گفتهدربارۀ خطاب برای نمونه .(526 -510 :2006، ؛ 570-580

توان تمام این بدیهی است که نمی .(455 :2006، )رسد های آن به چهل میداللت

ادا کرد بلکه هر یک باید با آهنگ مناسب خود ادا  ،معانی و اغراض را با آهنگی یکسان

مورد توجه قرآن پژوهان و علمای تجوید و قرائات بوده  باز رید. این ضرورت از شود

خواهد قرآن را به کمال ترتیل تالوت آن کس که می»گوید: است. چنان که زرکشی می

ای آیهپس اگر آن بخواند.  ]های گوناگونو موقعیت[ها کند، باید آن را متناسب با منزل

 را ای آیه و اگرآن را با لحن تهدید بخواند  ،استتهدید  دربردارندۀخواند که را می

 :)همان« ، آن را با لحن متناسب با تعظیم بخوانداستدربردارندۀ تعظیم خواند که می

 اینست که آهنگ جمله به همراه برخی  ،آوردآنچه این ضرورت را پدید می (.302

تفاوت نهادن میان معانی و  ترین ابزارهایر مانند سیاق آیات، از مهمهای دیگقرینه

هایی که برای ایجاد دگرگونی در اغراض گوناگون آیات است. آهنگ جمله با ظرفیت

تواند معنای سخن را روشن کند و برداشت درستی از شیوۀ بیان یک عبارت دارد، می

های روحی تواند احساس گوینده و بسیاری از حالتآن به دست دهد. همچنان که می

های دیگر مانند مقتضای ل نماید. البته برای نیل بدین مقصود، برخی قرینهاو را منتق

های گفتاری مانند تکیه، کشش صوت و ...، و نیز برخی مقام یا سیاق، برخی ویژگی

شود حرکات بدن مانند حرکات دست و سر یا تغییرات چهره با آهنگ جمله همراه می

 .(228 :1994؛ حسّان، 540و  534 :2000)ن.ک: بِشر، 



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

 ،و اما امور خارجی که از باب اخذ به وجوه بود: »گویدمیخواجه نصیرالدین طوسی 

ایم که دو نوع است. اول آنچه تعلق به هیأت لفظ دارد و آن گرانی و سبکی و بلندی گفته

و پستی و تیزی و نرمی آواز بود که مقتضی انفعاالت باشد، چه خشم را  آوازهای خاص 

اقتضاء فخامت کند و  ،گرانی برای نمونهز دیگر و همچنین هر حالی را، بود، خوف را آوا

اقتضاء ضعف، و فایدۀ استعمال آن هیأت دو چیز بود: یکی تا آنکه متکلم  ،پستی و تیزی

او خواهد تصور کنند از قوت یا ضعف یا غیر آن و دوم آنکه تا در مستمع را بر حالی که 

غضب یا حلم یا قساوت یا رقت یا غیر آن و از  حادث شود از ،انفعالی که او خواهد

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 

حال اگر بخواهیم  .(150، 1382 و 1381)سپنتا، « خشم او یا تهدید مخاطب یا تضرع به او

یاری  ،ای قرآنی بیاوریم که در آن، آهنگ جمله به تعیین معنا و انتقال حالت روحینمونه

اشاره کنیم. از  (31)انعام،  «»توانیم به آیة برساند، می

اما  ؛وارد شده و آن را منادا قرار داده است« تناحسر»بر واژۀ « یا»حیث اعرابی، حرف نداء 

ندای حقیقی نیست بلکه مقصود از آن ابراز اوج حسرت و « یا حسرتنا»مقصود از 

 تا هنگامی که تعبیر  .(6/412 :1364، ؛ 6/66 :1984)ن.ک: ابن عاشور، پشیمانی است 

داللت آن بر « حسرتنا»اقع شدن تنها هیأت نوشتار داشته باشد، قرینة منادا و« یا حسرتنا»

اما هنگامی که این عبارت به صورت گفتار در آید، قرینة  ،دهدحسرت را انتقال می

د آهنگ جمله است؛ نکه همانآید دیگری نیز بر تغییر داللت آن از نداء به تحسر پدید می

مفهومی  ندای حقیقی باشد، با زمانی که مقصود وقتی مقصود ،زیرا آهنگ ادای جملة نداء

 مانند ابراز حسرت و ندامت باشد، متفاوت است.

 نتیجه -5

 آهنگ جمله، چارچوبی صوتی است که جمله، در سیاقی معین، در قالب آن ادا  -1

 آورد.صوت پدید می بودن شود. این چارچوب را تغییر ارتفاع و زیر و بممی

 است. دهای آهنگ جملهترین کارکرمهم ازساختارهای نحوی  داللت وتعیین ماهیت  -2
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های روحی او را منتقل تواند احساس گوینده و بسیاری از حالتآهنگ جمله می -3

 نیز با آهنگ جمله همراه های دیگر . البته برای نیل بدین مقصود، برخی قرینهکند

های گفتاری مانند تکیه، کشش مانند مقتضای مقام یا سیاق، برخی ویژگی ؛شوندمی

 حرکات دست و سر یا تغییرات چهره. برخی حرکات بدن مانندصوت و ...، و 

در قرآن  را هایی از کارکردهای آهنگ جملههاهمیت و جنب ،ای علوم قرآنعلم -4

های در فراگیری قرآن، سخن از وجوه خطاب آموزش شفاهیبودند. تکیه بر  دریافته

 است. فهمای این هتأکید بر ضرورت تناسب تالوت با معانی آیات از جلوه قرآن و

کند. از جمله:  دگرگونی ساختار نقش مهم در قرآن کریم ایفا می چند ،آهنگ جمله -5

کالم، دگرگونی معنای ادوات نحوی، تفاوت نهادن میان جملة خبری و جملة پرسشی، 

 و تبیین معنا و داللت آیات. ،تمایز نهادن میان اسالیب اختصاص و نداء

 منابع
 القرآن الکریم

 م.1984، ، تونس، التحریر والتنویرابن عاشور، محمد الطاهر، 

 م.2001،  

-الطبعة ،قان یونس جامعةمنشورات  ،یبنغاز ، ،حمد، حسن نوزادأ

 م. 1996األولی، 

 م.1990 

 ق. 1415، 

 ق.1420، دار الفکر ،
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 م.2000، 

 ،القاهرة رمضان عبدالتواب، خریج و تصحیح و تعلیق، ت ،برگشتراسر، گوتهلف

 م.1994 ،الطبعة الثانیة ،یالخانج مکتبة

 م.2005، 

 م.2000،و النشر و التوزیع للطباعةدار غریب  ،القاهرة ،صواتعلم األ ،. وووووووووو

 م.2006 األولی، الطبعة عالم الکتب، ،القاهرة،  ،حسّان، تمّام

 م.1994، الثقافةدار  ،معناها ومبناها اللغة العربیة ، ووووووووووو

 م.1990، المصریة نجلواألمکتبة  ،القاهرة ،اللغةمناهج البحث فی  ، ووووووووووو

 تا.بی ،الطبعة الثالثة دار المعارف، ،مصر النحو الوافی، ،حسن، عباس

 ش.1371، ارات آگاهمؤسسه انتش سوم،، چاپ آواشناسی ،شناس، علی محمدحق

 م.2003، 

 ق.1415 

 م.2006 

 ق.1407 ،

 ،پژوهشی در مباحث زبانشناسی خواجه نصیر و مقایسة آن با زبانشناسی جدید، فرهنگ ،سپنتا، ساسان

 .168 – 145، 1382و بهار  1381زمستان ، 45و  44شمارۀ 

 ش.1377، گلهااصفهان:  ،آواشناسی فیزیکی زبان فارسی ، وووووووووووو

، مجلة دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «ههای تجربی در آهنگ جملبررسی» ، وووووووووووو

 .92 – 84، 1354 و 1353، 11، شمارۀ اصفهان

 ،القاهرة، تحقیق و شرح عبدالسالم محمد هارون، کتاب سیبویه، بوبشر عمرو بن عثمان بن قنبرسیبویه، أ

 م.1988 ، ، مکتبة

  .م2008، 

 م.1995، 
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 ق.1414

دفتر انتشارات  ،قم ،سید محمد باقر موسوی همدانی ة، ترجمتفسیر المیزان ،طباطبایی، محمد حسین

 ش.1374، اسالمی جامعة مدرسین حوزۀ علمیة قم

انتشارات  ،تهرانبا مقدمة محمد جواد بالغی،  ،

 ش.1372 چاپ سوم، ،ناصر خسرو

 ق.1412، 

 م.2000األولی،   ،دار الشروق: النحو و .عبداللطیف، محمد 

 م.2000 ،

 م.1998 ،خامسةالطبعة ال ،عالم الکتب ،القاهرة، الداللةعلم  ،حمد مختارعمر، أ

 .م1997، ،  ووووووووووووووووو

 ش.1382، انتشارات سخن ،تهران ،دستور مفصل زبان ،ورد، خسرو یدفرش

 ش.1364، 

 م.1987، 


