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 مقدمه -6-6

 باشد. ترجمه انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد می           

های دیگری آشنایی  همیت دارد که غالباً هر فرد جز با یک یا دو یا چند زبان، با زبانترجمه از این جهت ا         

شوند که اشرافی  هایی نگاشته می و از آنجایی که متون علمی، ادبی، آموزشی و حتی خصوصی، معموالً به زبانندارد 

 باشد. ها به ترجمه آن متون نیاز می بر آن نداریم برای فهمیدن مطالب آن

توانند  همچنین به واسطه ترجمه افراد قادرند بر موانع زبانشناسی و فرهنگی فائق آیند. از این رو بهتر می       

 ا برقرار سازند.ارتباطات مؤثر فرهنگی ر

زبان به عنوان یک پدیده  جمله مباحث مهم زبانشناسی که امروزه کارکرد فراوانی دارد مبحث آواشناسی است. از      

 ت.سان به مطالعه آن همت گمارده اسهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از دیرباز، ان در فرهنگ ذاتاً فطری

های زبان  پس از نزول قرآن، قرآن خاستگاه زبانشناسی اسالمی، به عنوان یک عامل برون زبانی منشأ پژوهش       

بر قرائت صحیح و درک و اعجاز آن و نیز ترس عربی گردید. تأثیر عمیق این معجزه الهی بر مسلمانان و عالقه آنان 

ه مسلمانان غیرعرب از سویی دیگر، سبب شد تا از تحریف این کتاب مقدس از یک سو و آموزش زبان عربی به تاز

مسائل مربوط به ها از جمله  ی دقیق زبان عربی بپردازند. بنابراین نیاز به ترجمه در تمامی زمینه مسلمانان به مطالعه

 آواشناسی آن الزم شد.قرآن و 

باشد که مباحث مهمی  آثار مهمی که در این زمینه تألیف شده، یکی از این آثار کتاب الصوت اللغوی فی القرآن می    

را در حوزه آوایی قرآن مطرح کرده است. در این پایان نامه فصل اول و دوم آن ترجمه گردیده است. سعی شده تا 

  عقول و پسندیده ارائه گردد.ای م آنجا که ممکن است ترجمه

بنده قرار دادند، قدردانی  های الزم را در اختیار از استاد گرامیم که صبورانه در این مدت مرا یاری کردند و راهنمایی 

 .باشم نموده و سپاسگزار زحمات ایشان می

 بیان مسئله -6-2

و تاریخ آن به قدمت تاریخ قرآن است. مراد از  علوم قرآنی اصطالحی است نسبتاً جدید ولی مصداق آن کهن           

شود که هایی گفته میآن علومی است که پیرامون قرآن شکل گرفته و رشد کرده است. در اصطالح به مجموعه دانش

پردازد؛ مانند ناسخ و ی شناخت ذات قرآن و چگونگی قرائت الفاظ، فهم معانی و تفسیر آن به بحث میدر باره
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 (.18: 8811، )سعیدی روشن متشابه، صرف و نحو، علم قرائت و تجوید و ... منسوخ، محکم و

ای است ها مانند واژه شناسی و ترجمه میان رشتهمباحث مطرح شده در علوم قرآنی بسیار است که برخی از آن      

های علمی دیگر )برخی مباحث تجوید( مشترک میان علوم قرآنی و رشته و برخی دیگر مانند فنوتیک و آواشناسی

زی شد. این با پیشرفت علوم بشری و براساس نیازهای روز علم آواشناسی پایه ری (.62: 8838، )جواهری باشدمی

(. 88: 8832، شناس)حق پردازدشناسی است که به مطالعه و توصیف علمی آواهای زبان میای از زبانمبحث شاخه

دار های نشانهپردازد و به اشکال دیگر ارتباط مانند نگارش، زبانمی ها، تنها به زبان ملفوظکه بر خالف دیگر شاخه

(. 88: 8811، )مالمبرگ پردازد نه به مفهومکند؛ بنابراین آواشناسی فقط به بیان میها و غیره توجه نمیکر و الل

)آواشناسی موضوع آن هم ممکن است آواهای یک زبان به خصوص)مثل زبان عربی( یا آواهای زبان به طور کلی

باشد. در زبان عربی تجوید را باید در حقیقت آواشناسی زبان عربی قرآنی)فصیح یا کالسیک( دانست. زبانی  (همگانی

تالش علم (. 81: 8813، شود)میر تقیکه آیات قرآن به آن نازل شده است زبان عربی فصیح یا کالسیک نامیده می

ای توصیف کند تا منطبق بر معیار فصیح تالوت قرآن باشد. هر گونهتجوید بر آن است که آواهای زبان عربی را به 

های کنند و آن توصیف آواهایی است که در اندامیک از دو دانش: تجوید و آواشناسی هدف واحدی را دنبال می

تالوت آید، اما محدوده هر یک متفاوت است. دانش تجوید به توصیف آواهای زبان عربی که در گفتار انسان پدید می

-پردازد. اما آواشناسی زبان عربی به توصیف آواهای زبان عربی به طور مطلق میروند، میقرآن کریم به کار می

هایی در تعابیر و مفاهیم هر یک مالحظه شود. دانش تجوید و آواشناسی پردازد. بر این اساس، طبیعی است که تفاوت

در حقیقت آواشناسی آواهایی است که در تالوت قرآن کریم به  ای هستند. گفتیم که دانش تجویددارای ارزش ویژه

های باشد. دانش آواشناسی نیز  از لحاظ تحقیقات و پژوهشرود. این علم دارای قدمتی بیش از هزار سال میکار می

قرآن چون علم تجوید در خدمت  تواند همتوان گفت دانش آواشناسی نیز، میعلمی نوین حائز اهمیت است. حتی می

لذا وقتی آواشناسی زبان عربی (. 8: 8831)ستوده نیا،  کریم باشد و به توصیف اصوات و آواهای قرآن کریم بپردازد

د. این علم قبل از شناخته شدن به عنوان یک علم مستقل مورد بررسی و وشرا هم میشود آواشناسی قرآن گفته می

علم تجوید تمرکز  ای، مباحث آوایی در کتبپس از آن در مرحلهتوجه علمای قرائات، نحویان و لغویان بوده است و 

با توجه به این که در علم تجوید با اصوات و آواها سر و کار داریم دستاوردهایی که (. 662: 8838، )قدوری یافت

وجه به شناسی روی داده، ابزار مناسبی است برای بررسی امروزی علم تجوید. و با تی آواشناسی و واجدر دو شاخه

تواند به تبیین بهتر آن منجر شود. از جمله آثاری که در شناسی نوین می پیشرفت، بررسی آواها در قرآن از منظر زبان

اثر محمد حسین علی الصغیر است و این پایان  "نالصوت اللغوی فی القرآ"این حوزه به نگارش در آمده است کتاب 

 این کتاب خواهد بود.  نامه ترجمه

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل می باشد. که فصل اوّل آن ابعاد آواشناسی از جمله، اصطالح            

دهد. در فصل دوم، با توجه به مکاتب و آراء برخی آواشناسی، پیشرفت و تکامل آن و غیره را مورد بررسی قرار می
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-ی آوایی درآغاز سوره های مبارک قرآن کریم میاز بزرگان این حوزه پرداخته است. نویسنده در فصل سوم به بررس

پردازد. در فصل چهارم با توجه به نقش آواشناسی در تلفظ قرآن، اصول تلفظ قرآن و شفافیت و قدرت صوت مطرح 

شده است. در فصل پنجم آواشناسی در فواصل آیات مشتمل بر اصطالح فاصله در قرآن، شناخت فواصل قرآنی از 

ودهای بارز آواشناسی در فواصل آیات و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. و در فصل ششم، منظر آواشناختی، نم

نشانه های آواشناسی در قرآن در ذیل مواردی چون غلو در کشش صوت، نشانه های نغمه تیز و غیره مورد بررسی 

کتاب حاضر، با مشخصات قرار خواهد گرفت. و در پایان هم نتایج بدست آمده از فصول به اجمال بیان شده است. 

 در بیروت به طبع رسیده است.« ص 682م،  6222دار المورخ العربی، چاپ اول، »چاپی 

 پژوهش هدف -6-9

جات ایشان را مالحضه   باشد. کسانی که نوشته محمد حسین علی الصغیر از خبرگان در امور مرجعیت شیعه می        

باشد که  یابند. کتاب حاضر از جمله آثار ایشان می مسائل اعتقادی را در می اند اهتمام ویژه او به مباحث قرآنی و کرده

پرداخته است؛ چرا که ها  به مباحثی در زمینه آواشناسی، آراء بزرگان عرب در این حوزه، آواها در قرآن و داللت آن

پرداخته است. کتاب حاضر  های آوایی است و به اهمیت این مقوله ی داللت قرآن یکی از متونی است که در بردارنده

کند. و این یکی از دالیل مهم در انتخاب  هایی است که به این دانش مهم پرداخته و ابعاد آن را بیان می یکی از کتاب

    باشد.  این اثر برای ترجمه  می

از آنجایی  دهد. های معنایی قرآن به دست می پیشرفت دانش آواشناسی نکات جدیدی از ساخت زبانی و تبیین       

های زبان گفتاری بویژه  باشد؛ به جهت آشنایی با شناسایی مؤلفه می که موضوع این کتاب در زمینه آواشناسی در قرآن

های قرآنی این کتاب برای ترجمه انتخاب گردید. از آنجایی که این  سازی ها در مفهوم های آوایی و نقش آن مشخصه

آن به  ب زبان مشکل است برای رساندن مفاهیمم آن برای افراد غیر عرکتاب به زبان عربی نگارش شده است و فه

این افراد، این کتاب نیاز به ترجمه دارد، چرا که ترجمه رساندن پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد است؛ به همین جهت 

 نیاز است این کتاب از عربی به فارسی ترجمه گردد تا در دسترس افراد فارس زبان قرار گیرد.

های  توان به سه مورد اشاره کرد: اول آن که وجود لهجه   در خصوص اهمیت مسائل آوایی در زبانشناسی اسالمی می

های دیگر و  ها معیار بوده است. مورد دوم، گسترش اسالم به سرزمین فراوان در عربستان که لهجه قریش در میان آن

ش زبان عربی و قرائت درست قرآن احساس شد. مورد سوم، گرویدن مردم به دین اسالم که به تبع آن نیاز به آموز

ها( و  صیف حروف اصول )صفتماند به این ترتیب مسلمانان با مطالعه آواها، تو قرآن باید از تحریف مصون می

 گذاری پرداختند. ها و نقطه ها(، ایجاد نظام مصوت حروف فروع )واجگونه

و آواشناسی قرآن بیش از بیش مهم و دانش تجوید مورد توجه قرار ترتیب، تحقیق در حوزه تجوید   این به       

 گرفت و به این ترتیب، اطالعات ارزشمندی در ارتباط با مسائل آواشناسی زبان عرب فراهم آمد.

با توجه  به مطالب یاد شده و در تکمیل گفتار باید گفت، هدف این پژوهش ترجمه و ارائه اثری است که به         
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نگرد تا نکات جدیدی که در این حوزه در زبان  شناسی نوین میآوا و تجوید درقرآن از دید زبان ی مهمها جنبه

 شناسی معاصر مطرح است در اختیار پژوهشگران علوم قرآنی قرار دهد.

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -6-4

مینه ش های علمی گذشته در آن زاز یک سو همچون دیگر علوم جدید که مبتنی بر تال آواشناسی نوین                  

شناسان مسلمان در زمینه بررسی در گذشته و از جمله مطالعات زبانهای زبانی  هستند،حاصل مطالعات و بررسی

 از سوی دیگر ابزارها و وسایل پیشرفته امکان شناخت بیشتر نسبت به ویژگی های تولیدی، آواهای زبان عربی است؛

ن را برای آواشناسی نوین فراهم نموده است. از این رو توصیفات آوایی صاحب نظران فیزیکی و شنیداری آواهای زبا

چنانچه  می باشد، ر حفظ و پاسداری از قرآن مجیدگذشته در علم تجوید که بیانگر تالش و دقت بسیار مسلمانان د

 ح و بازنگری قرار گیرد،اصطالحات و مفاهیم آن از دیدگاه آواشناسی نوین تبیین شود و در صورت لزوم مورد اصال

قطعاً موجب پیوند و نزدیکی در بهبود برنامه های آموزش قرآن در بخش آشنایی با آواشناسی قرآن مجید و روش ها 

و شیوه های آموزش مهارت در خواندن قرآن بسیار مؤثر خواهد بود.توجه به اهمیت و گستردگی بسیار این آموزش 

 .خواهد کرد ن به این موضوع را بیشتر آشکارضرورت پرداخت ها در جامعه اسالمی،

از آنجا که کتاب الصوت اللغوی فی القرآن تقریباً جامع نظریات آواشناسان قدیم عرب و برخی نظریات        

گشاید، اهمیت ترجمه این  آواشناسان غربی است و افقی تازه در موضوعات آوایی در قرآن در برابر پژوهشگران می

 کند. ن میکتاب را دو چندا

 پژوهش يپیشینه -6-5

بیستم  در حالی که آواشناسی به عنوان مطالعه علمی آواهای زبان در اروپا از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن         

ها از قرن هفتم، به بررسی زبان به ویژه بررسی ها پیش از اروپاییشناسان مسلمان، قرنمورد توجه قرار گرفت زبان

که در دوران معاصر مقبولیت دارد. البته درباره اساس و  زبان پرداخته اند، و نظریاتی را ارائه دادند،علمی آواهای 

منشأ تجوید و آواشناسی در فرهنگ اسالمی اطالع دقیقی در دسترس نیست. شاید اولین اثر مکتوب در این باره 

صوت های کوتاه  آن باشد، که به منشی خود گفتار ابواألسود دوئلی در هنگام اعراب گذاری قرآن کریم و تعیین م

یک نقطه باالی حرف بگذار،و اگر لبم را شکستم )پایین  وقتی که در خواندن می بینی دو لبم را باز کردم،»گفته بود: 

کشیدم( پس تو یک نقطه زیر حرف بگذار، و چنانچه دو لبم را غنچه کردم، پس تو یک نقطه پیشاپیش حرف قرار 

 .«ده

پس از ابو األسود دوئلی باید از پژوهش های ژرف الخلیل بن احمد الفراهیدی نام برد. او زبان شناس برجسته          

قرن دوم بود، و اولین فرهنگ لغت عربی به نام العین، را تألیف کرده بود. در مقدمه این کتاب الخلیل به بررسی 

ا بیان داشته است ) شکیب داخته، و مطالب ارزنده ای رآواهای عربی و مخارج حروف، و مختصات هر کدام از آنها پر



6

ترین اثری که در تاریخ علوم اسالمی، حاوی مبحث تلفظ حروف، کیفیت اصوات پس از او کهن(؛ 1: 8838انصاری، 

باشد. پس از وی، بیشتر دانشمندان لغت، ادبیات و علمای تجوید ه( می 833ها ست، الکتاب سیبویه )ت: و مخارج آن

ها را او پیروی کردند و مبنا و اساس کار او را در تقسیمات حروف و جایگاه تولید هر یک پذیرفته و عیناً آناز 

اند. اهمیت کتاب سیبویه از آن جهت است که از زمان اند. گاهی نیز نکات مختصری بر آن افزودهروایت کرده

نحو را پایه گذاری نمود تا زمان خلیل بن احمد ه( که به دستور حضرت علی علیه السالم علم  23ابواألسود )ت: 

ه( اثر قابل توجهی در دست نیست. سیر تحول و تکامل ادبیات عرب نیز در این برهه برای ما روشن  832)ت: 

ای کامل از مباحث نحو و علم األصوات در اختیار مسلمانان قرار گرفت، به نیست. با ظهور کتاب سیبویه، مجموعه

 قبال و توجه همگان روبرو شد.همین دلیل با ا

پردازد و به پیروی از استادش، ها میسیبویه در کتاب خود، به بررسی آواهای عربی بر اساس جایگاه تولید آن          

از  کند. پس از آنشود، توصیف میخلیل، نخست از حروف حلقی و سپس حروفی را که در دهان و زبان تولید می

کند. پس از سیبویه دانشمندان و ادیبان عرب، دنباله رو او شوند بحث مییشوم تولید میها و خحروفی که در لب

 (3: 8831نیا، اند )ستودهجام دادهشدند و از اسلوب وی در توصیف حروف تبعیت نمودند. گاهی نیز تغییرات جزئی ان

سی مخارج حروف وصفات آنها و احکام تقریبا تا قرن چهارم هجری، اصطالح تجوید به معنای علمی که به برر        

حاصل شده از ترکیب حروف در کالم گفتاری بپردازد، شناخته نشده بود. زمانی که تجوید به معنای اصطالحی آن به 

کار رفت، وقتی بود که نخستین تألیف مستقل در علم تجوید نگاشته شد. کتابی که ابن جزری به عنوان نخستین تألیف 

د کرده قصیده رائیه ابومزاحم خاقانی، مشهور به قصیده خاقانیه است. قصیده خاقانیه در علم در تجوید از آن یا

 در کتاب تجوید، شهرت بسزایی دارد. البته برخی از مباحث مربوط به تجوید مانند مخارج و صفات حروف، قبالً

ی ظهور می رسد؛ تا بدانجا  در قرن پنجم هجری، مؤلفات تجویدی یکی پس از دیگری به منصه سیبویه آمده است.

که بیشتر تألیفات علم تجوید را در همین قرن می یابیم. ولی این را باید افزود از زمانی که این علم به صورت بخشی 

از کتب قراءات یا ادبیات بوده و یا زمانی که به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، حتی تا عصر حاضر، 

اند. د که سیبویه در الکتاب خود آورده است. گاهی نیز، مختصر تغییر یا اضافاتی بر آن نوشتهانهمگی مطالبی را گفته

تنها کسی که در این میان، روش و بیان جدیدی را ارائه نمود، دانشمند بزرگ شیخ الرئیس بوعلی سینا است. وی 

کند و سپس از سبب حدوث و کیفیت حدوث صوت آغاز می رساله خود اسباب حدوث الحروف را با بحثی درباره

های هر یک بپردازد در گوید. آن گاه پیش از آن که به توصیف حروف زبان عربی و ویژگیتولید حروف، سخن می

 (.81: 8838 ،پردازد )قدوریی گفتار انسان میهافصلی به تشریح حنجره، زبان و توصیف اندام

توان به آثاری همچون: آواشناسی مالمبرگ،  عصر معاصر می که عالوه بر موارد فوق در زمینه آواشناسی در      

 آواشناسی حق شناس، تاریخچه آواشناسی سمائی اشاره کرد.

اما در خصوص کتاب الصوت اللغوی فی القرآن در جستجویی که در منابع اطالع رسانی و اینترنتی دال بر         
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گردد. هر ای اولین بار این کتاب به زبان فارسی ترجمه میی این کتاب انجام گرفت موردی یافت نشد. لذا برترجمه

چند منابع دیگری در همین زمینه یا نزدیک به آن ترجمه گردیده است. ولی خود این کتاب چنان که ذکر گردید تا 

 کنون ترجمه نشده است.

 و روش پژوهش مواد -1 -6

باشد. البته در برخی جاها از ل ار تباطی معنایی میای که در ترجمه این اثر انتخاب شده از نوع ترجمه به شکشیوه

ای خواهد بود به این نحو که ای و کتابخانهنامهترجمه تحت اللفظی استفاده شده است. روال ترجمه به دو روش واژه

را ابتدا با مراجعه به فرهنگ لغات برابرهای واژگانی صحیح انتخاب گردیده سپس معنا و مفهوم مناسب با بافت متن 

ای صحیح، دقیق و روان ارائه گردد. عالوه بر این با مراجعه به کتب  ای که در متن بنشیند و ترجمهپیدا نموده بگونه

آواشناسی و علوم قرآنی سعی گردیده تا طبق اصطالحات رایج در این حوزه ترجمه گردد و به اصطالح تار و پود 

 متن در هم تنیده شود.

بوده البته با توجه به زبان  ارتباطی ی پیش رو برای ترجمه اثر عالمه علی صغیرپایان نامهروش ترجمه در انجام       

 مؤلف در نگارش مباحث در برخی موارد ترجمه به صورت آزاد انجام گرفته است.
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 بخش اول:

 ي ترجمه درباره

 

 ي ترجمه تاریخچه -2-6

ای دارد. تاریخ اولین ترجمه را باید زمانی دانست که برای اولین بار دو  انسان  ی نسبتا پرسابقه ترجمه تاریخچه

ی شفاهی است. طبیعی است که در این  اند و این به معنای عمر بسیار طوالنی ترجمه ناهمزبان با یکدیگر برخورد کرده

لکه حرکات و اشارات چشم و دست و... حاصل پیام اند ب برخورد اولیه کلمات نقش انتقال پیام را بر عهده نداشته

های موجود در گوشه و کنار عالم گواه  نوشته ی مکتوب نیز عمری چند هزار ساله دارد و سنگ اند. ترجمه متکلم بوده

 (.3: 8812آن روزگار کهن است )معروف، رونق ترجمه در 

پراطوری قدیم مصر تعلق دارد و در غرب حدود سال قبل از میالد به دوران ام 8222شده به  اولین آثار ترجمه

آوردند، کار ترجمه اهمیت و رونق  ی خود در ق. م. هنگامی که رومیان قسمت اعظم فرهنگ یونانی را زیر سلطه 822

های موجود  کند که شرایط حاکم  از جمله تفاوت پیدا کرد. در قرن دوازدهم غرب در اسپانیا با اسالم تماس پیدا می

کند و پس از سقوط  رهنگ و تماس مداوم میان دو زبان انجام ترجمه در سطح وسیعی را ایجاب میبین دو ف

پردازند  ی عربی آثار کالسیک علمی و فلسفی یونانی می ای از مترجمان به ترجمه امپراطوری مغرب )مور( عده

 (.28: 8836، پور )لطفی

های  گیرد. ترجمه انتشار کالم خدا به خود می با گسترش مسیحیت کار ترجمه، نقش مذهبی و مقدسی در راه

های بعدی مترجمان تأثیر  جروم که در نسل ی سن ی نسخه انجیل در دوران بسیار اولیه صورت گرفت و دستور ترجمه

ی انجیل تا قرن هفدهم از  داماسوس به عمل آمد. ترجمه بعد از میالد از جانب سی 811بسیار بجا نهاد در سال 

ها در زبان و  های ملی و تأثیر آن ی فرهنگ رفت و این مسئله با پیدایش اندیشه به شمار می  ت عمدهمسائل و معضال

ی انجیل به زبان انگلیسی توسط  های مختلف ابعاد جدیدی پیدا کرد. اولین ترجمه تفهیم و تفاهم بین متکلمین زبان

 (.28 :8836 ،پور عمل آمد )لطفیمیالدی به  8811و  8812های  ویکلیف بین سال

آورد که در مجموع همواره در جهت تفاهم بشری  ترین اشکال روابط انسانی به شمار توان از قدیمی ترجمه را می

( 8321ی یوئن رن چائو ) است. بنا بر گفته عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی بشر مورد توجه قرار گرفته و به  عمل کرده

ها، ترجمه نقشی واالتر از مطالعه و  ی ارتباط بین زبان بابل دارد و در زمینهترجمه، تاریخی به قدمت برج باستانی »

 (.1 :8836)امام، « است. ایفا کرده( bilingualismیادگیری زبان بیگانه و دوزبانگی )



01

امروزه اهمیت ترجمه و تأثیر شگرف آن در زندگی بر کسی پوشیده نیست. ترجمه به ویژه برای کشورهای جهان 

ای برای انتقال  که وسیله ز تولید علمی باالیی برخوردار نیستند معنای دیگری دارد. ترجمه گذشته از اینسوم که ا

تر  ی اطالعات از کشورهای پیشرفته به کشورهای کم کننده اطالعات علمی از زبانی به زبان دیگر یا به عبارتی منتقل

ای دارد. امروزه که روابط سیاسی میان کشورهای مختلف  هاست از بعد سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت ویژ توسعه یافته 

ی سطوح سیاسی صورت  روزه سفرها و گفتگوها و ارتباطات مختلفی در همه  جهان در حد باالیی قرار دارد و همه

ی خود را داراست. از سوی دیگر روابط اقتصادی و تجاری نیز بر اهمیت این مقوله  گیرد، ترجمه جایگاه ویژه می

سازد ارتباط فرهنگی، تبادل افکار و داد و ستد  می« ترجمه»دارترین ارتباطی را که  ترین و ریشه اند. اما عمیق دهافزو

 (.82 :8812)اصغری، اندیشه است 

گون است که در این میان عامل  ی تمدن بشری در مسیر پرفراز و نشیب تحول خود، وامدار عوامل گونه قافله

ی تمدن بدون مرکب رهوار ترجمه هنوز در منازل  گزافه نیست اگر بگوییم قافله ترجمه نقشی بس شگرف دارد.

 (.32 :8832کرد )حسن،  ی تحول سیر می اولیه

 ترجمه در ایران -6 -6-2

ایران، در گذرگاه میان شرق و غرب، همیشه محل تالقی اقوام و افکار بوده و مترجمان نیز از همان آغاز، از 

های ملل  ی متون از زبان خودی به زبان جا مانده از قدیم، به ترجمه دت اسناد مکتوب بهابتدای تاریخ و به شها

اند؛ از پارسی باستان به عیالمی و یونانی، از سانسکریت به پهلوی، از پهلوی به عربی،  همسایه و بالعکس مشغول بوده

ای اروپایی به فارسی، از فرانسه و ه از عربی به فارسی، از فارسی به مغولی و ترکی و برعکس. ترجمه از زبان

انگلیسی و روسی و آلمانی، به نسبت قدمت زیادی ندارد و در عمل از دوران قاجاریه به این طرف رواج یافت. تجدد 

ی  ی انگلیس به کشور ما رخنه کرد و همراه آن ترجمه و تمدن فرنگی از راه روسیه و عثمانی و از هندوستان مستعمره

ی  ی ما از مقوله رسی به تدریج رواج گرفت. و امروزه روز، نزدیک به چهل درصد آثار منتشرشدهمتون غربی به فا

: 8838)امامی،  شود گردانده میترجمه است و دوسوم این چهل درصد، اگرنه بیشتر، از راه زبان انگلیسی به فارسی بر

 (.21و  28

م هجری، دو کتاب پطر کبیر و شارل دوازدهم شده به فارسی در قرن سیزده های ترجمه از جمله اولین کتاب 

اند. با تأسیس  است که توسط میرزا رضا مهندس در زمان و به دستور عباس میرزا از زبان فرانسه ترجمه شده

های بعد به لحاظ  دارالفنون و اعزام محصلین ایرانی به خارج کار ترجمه در ایران رو به فزونی نهاد و باالخره در سال

که در حال حاضر در اکثر  المللی و نیازهای علمی و فرهنگی رونق بیشتری پیدا کرد تا این های بین سازدیاد تما

، پور شود )لطفی می ی جهان به فارسی ترجمه های زنده ها و مقاالت بسیاری از زبان های علمی و ادبی کتاب زمینه

8836: 21.) 
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 تعاریف ترجمه -2-2

اند. زبانشناسان  است. گروهی آن را علم و گروهی دیگر هنر خوانده بودهماهیت ترجمه از دیرباز مورد بحث 

( معتقدند که ترجمه باید با دید عینی بررسی و توصیف شود، حال آنکه نظر مقابل آن به 8322بسیاری مانند کتفورد )

  (.6 :8831ر ذهنی توجه دارد )حسینی، بررسی و توصیف و ارزشیابی متن ترجمه شده یعنی حاصل کا

 است:  های مختلفی در ترجمه وجود دارد و تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمده دیدگاه

 (612: 8838)ناظمیان،  «.ای از زبانی به زبان دیگر ترجمه یعنی برگرداندن دقیق و طبیعی نوشته یا گفته» -8

معادل طبیعی پیام زبان  ترین ترجمه عبارت است از پیدا کردن نزدیک»کند:  نایدا آن را چنین تعریف می» -6

 (22 :8836، پور )لطفی« .ز لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبکدهنده در زبان گیرنده، نخست ا

شود یک پیام نوشتاری در زبانی را  داند که طی آن سعی می ای می ترجمه را فن و حرفه»( 8332نیومارک ) -8

 )همان( «.یام در زبان دیگر جایگزین بکنندبا همان پ

جایگزینی مواد متنی در یک زبان )زبان مبدأ( با مواد متنی »کند:  ( ترجمه را چنین تعریف می8322کتفورد ) -1

 «.(معادل در زبان دیگر )زبان مقصد

ای از یک زبان به عنوان زبان مبدأ به زبان مقصد تعریف  اگر ترجمه را به صورت برگردان نوشته یا گفته -2

ی زبان مبدأ  یابد که تأثیر آن نوشته یا گفته در خواننده یا شنونده برگردان زمانی تحقق می ترین نوع این کنیم، مطلوب

از برگردان متنی از »تر ترجمه عبارت است  شود. به عبارت ساده ی زبان مقصد نیز منتقل می به خواننده یا شنونده

 (3 :8831)صفوی،  «.نین افزایش یا کاهش در صورت و معتری زبان مبدأ به زبان مقصد بدون کوچک

متنی زبان مقصد که طی  ی عناصر فرایند جایگزینی عناصر متنی زبان مبدأ به وسیله»ترجمه عبارت است از  -2

ی اصلی و  ای را فراهم بیاورد که در آن نویسنده سازی خود زمینه آن مترجم باید سعی کند با این عمل جایگزین

 (32و  23 :8836، پور )لطفی «.ردازندتأثیر متقابل بپ ی متن ترجمه با هم به تعامل و خواننده

 هاي ترجمه روش -9 -2

سو تالش کند که خواننده،   در جریان ترجمه، مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد درگیر است. مترجم باید از یک

باشد که  بر آن داشتهبایست سعی  می یعنیاش را دریابد و از سوی دیگر مراقب باشد پیام یا معنا تحریف نشود.  ترجمه

 ده نیز تحریف نشود.اش را دریابد و ضمنا پیام نویسن خواننده، ترجمه

 ي معنایی ترجمه -6 -9 -2

های دستوری و معنایی زبان مقصد منتقل  ترین ساخت ی معنایی، معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزدیک ترجمه»

را لفظ به لفظ به زبان مقصد بر  لغوی در متن ایجاد کند آن که تغییرات دستوری یا کند. مترجم در این روش بی آن می

اللفظی را دارد و به زبان مبدأ متمایل  ی تحت های ترجمه ی معنایی به متن وفادار است و ویژگی گرداند. ترجمه می
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متون ی  های اطالعاتی و نیز ترجمه ی متون توصیفی یا عناصر توصیفی متن ی معنایی برای ترجمه است. از ترجمه

 (613و  611 :8838)ناظمیان،  «.شود استفاده میمقدس 

گیرد. مترجم در چنین شرایطی سعی بر آن دارد تا  تر از خواننده در نظر می ی معنایی، نویسنده را مهم ترجمه

های صوری و معنایی  صرفا پیام متن را به خواننده القا کند؛ بدین ترتیب این امکان همواره وجود دارد که ساخت

 نامأنوس به زبان مقصد راه یابد.

سعی بر آن است تا تمامی الگوهای ساختی و معنایی زبان مبدأ به زبان مقصد   ای چنین در این روش ترجمه هم

 (.82 :8831توان خواند )صفوی،  تی نمیای را به راح برگردد و گاه بر آن تحمیل شود و طبیعی است که چنین ترجمه

 یي ارتباط ترجمه -2 -9 -2

های دستوری  ترین کلمات و عبارات و ساخت ای است که پیام متن مبدأ را با متداول ترجمه»ی ارتباطی،  ترجمه

کند، بلکه  یابی نمی ی کلمات، معادل ی ارتباطی، مترجم بر اساس معانی اولیه گرداند. در ترجمه به زبان مقصد برمی

ی  ابی کند. متون اطالعاتی و عناصر غیرتوصیفی به شیوهی کند بر اساس معانی کلمه در بافت متن معادل تالش می

 (.613: 8838)ناظمیان،  «شوند ترجمه می ارتباطی

 ترجمه یا انتقال معنا -4 -2

توان ترجمه را فرایند انتقال معنی دانست زیرا در  های گوناگون فاقد معنای بافتی یکسانند و لذا نمی عناصر زبان

گیرد،  صورت محدود صورت می شود و انتقال معنا که صرفا به معنای مبدأ می« نجانشی»ترجمه معنای زبان مقصد 

 (.13: 8836شود )مدرسی قوامی،  وب نمیترجمه محس

شود.  تقسیم می« ی جزئی ترجمه»و « ی کلی ترجمه»ی   به دو دسته« گسترده»چنین ترجمه با توجه به مالک  هم

، ترجمه به دو نوع «سطح»ی زبانشناختی است. لذا با توجه به مالک  جنبهی کتفورد فاقد  بندی بنا به عقیده این تقسیم

ی  مرتبه»ی  نیز دو نوع ترجمه« مرتبه»شوند. با توجه به مالک  تقسیم می« ی محدود ترجمه»و « ی کامل ترجمه»کلی 

 (.12 گیرد )همان، ار میمورد بررسی قر« ی آزاد مرتبه»و « مقید

دهد و  متن زبان مبدأ جای خود را به دستگاه واجی معادلش در زبان مقصد می ی واجی دستگاه واجی در ترجمه

یاد « تداخل واجی»کند. این نوع ترجمه همان است که از آن با عنوان  واژگان و دستور زبان متن مبدأ تغییر نمی

برند، مشاهده  کار می کنند و در گفتار اشخاصی که زبان دوم را با استفاده از دستگاه واجی زبان مادری خود به می

، همان) کنند ی واجی استفاده می از ترجمهشود. مقلدین و بازیگران نیز عمال به منظور نشان تعلق به گروهی خاص  می

13.) 

ی دستوری، عناصر دستوری متن مبدأ جای خود را به عناصر دستوری معادل در متن  طبق تعریف در ترجمه

ی واژگانی، واژگان  گیرد. به طریق مشابه، در ترجمه جایی صورت نمی ونه جابهگ دهند، اما در واژگان هیچ مقصد می
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گیرد )همان،  نمی دهند، اما هیچ تغییری در دستور صورت متن مبدأ جای خود را به واژگان معادل در متن مقصد می

11). 

د و به عبارت دیگر به ای به قابلیت تعویض زبان مبدأ و مقصد در محیطی همانن ی کامل تعادل ترجمه در ترجمه

ی محیطی بستگی دارد. خصوصیات معتبر به دو دسته خصوصیات  ها با خصوصیات معتبر و همانند ماده ی آن رابطه

ای، متون زبان مبدأ و مقصد  شوند. برای برقراری تعادل ترجمه تقسیم می« معتبر کنشی»و خصوصیات « معتبر زبانی»

که نتوان خصوصیات کنشی  نشی معتبرند ارتباط داشته باشند. در صورتیباید با خصوصیات محیطی که از لحاظ ک

: 8836مدرسی قوامی، ) ایم روبرو شده« ناپذیری مهترج»معتبر محیط را در معنای بافتی متن زبان مقصد گنجاند با 

11.) 

 واحد ترجمه -5 -2

شود، واحد ترجمه نام  ظر گرفته میبخشی از متن مبدأ که از سوی مترجم به عنوان واحدی برای معادل یابی در ن

 تواند کلمه، جمله یا بند )پاراگراف( باشد: دارد. واحد ترجمه می

 کلمه -8

ای از زبان مقصد  ی متن مبدأ واژه ی معنایی واحد ترجمه، کلمه است. بدین معنا که در برابر هر واژه در ترجمه

ها اهمیت ذاتی داشته باشند، یعنی کلمه  که کلمات در آنهایی مناسب است  ی معنایی برای متن شود. ترجمه آورده می

های حقوقی، علمی، ادبی که کلمات باید به طور مستقیم ترجمه شوند از  با دقت خاصی انتخاب شده باشد. در متن

عابیر و های مرکب، ت آن، این نوع از ترجمه برای برگرداندن بسیاری از واژه  کنیم. عالوه بر ی معنایی استفاده می ترجمه

 ها در زبان مقصد موجود نیست. رود که معادل دقیقی برای برگرداندن آن اصطالحاتی به کار می

 جمله -2

ی متن اصلی  ی معادل، بر اساس مفهوم جمله ی ارتباطی، واحد ترجمه جمله است، یعنی مفهوم جمله در ترجمه

شود و  رایش کلمات در زبان مقصد، رعایت میی آ شود. به عبارت دیگر، قواعد دستوری و شیوه می در نظر گرفته

 شود برای انتقال مفهوم جمله به بسط جمله بپردازد یا آنکه مفهوم جمله را بنویسد. مترجم گاه مجبور می

 ـ بند3

ی جمالتی از زبان مقصد به  گاه واحد ترجمه، بند یا پاراگراف است. مترجم، مفهوم کلی یک بند را در مجموعه

افزاید. اگر با این افزایش و کاهش،  کاهد یا بر آن می عموال کلمات یا جمالتی را از متن مبدأ میدهد و م دست می

گیرد و یا با  های تألیف را به خود می ی صرف خارج شده و ویژگی ترجمه  تغییری در مفهوم و معنا بیانجامد، از مقوله

 .(2 :8838شود )ناظمیان،  شناخته می رشیا ترجمه و نگا گونه ی گزارش ی آزاد یا ترجمه عنوان ترجمه
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 انتخاب واحد ترجمه -2-5-6

واحد ترجمه را نمی توان ثابت دانست، بلکه باید گفت واحد ترجمه در طول یک متن همواره در حال تغییر 

را خواهد مقصود نویسنده  کند و گاه می یابی می است، زیرا مترجم گاه برای یک کلمه و گاه برای یک ساختار معادل

ی بخشی از جمله، واحد ترجمه را کلمه و در  بیان کند. به عبارت دیگر، ممکن است مترجم مجبور شود در ترجمه

 بخش دیگر واحد ترجمه را گروه واژگانی قراردهد.

انتخاب واحد ترجمه به نوع متن، مخاطب ترجمه و فاصله فرهنگی و نحوی دو زبان و نیز امکانات و 

 .(628،همان) معنایی زبان مقصد بستگی داردی و های دستور محدودیت

ترین بخش عبارت که در آن انسجام میان اجزای  کوچک»عبارت است از:  ا به تعریف وینهواحد ترجمه، بن

ی هر جزء به  ترجمه»به عبارت دیگر « توان هر جزء را جداگانه ترجمه کرد. چنان است که نمی  دهنده تشکیل

 (62: 8838فر،  )خزاعی« .بستگی دارد ی جزء دیگر ترجمه

 مراحل ترجمه -1 -2

 گذارند.  سر می  یر را پشتمراحل ز مترجم -به طور خالصه-در فرایند ترجمه، 

 .به فعلیت درآوردن دانشی که برای تحلیل متن مورد نیاز است» -8

د. این دانش گیر ی مترجم صورت می به فعلیت درآوردن دانش الزم برای تفسیر پیام عملی است که در حافظه

که متن  شود. بلکه مترجم باید چنان تنها شامل دانش مترجم از دو زبان مبدأ و مقصد و دیگر عالئم ارتباطی نمی

باشد. به عبارت دیگر،  کند ساختمان متن را بشناسد، دانش ادبی، فرهنگی، فنی و اطالعات عمومی داشته ایجاب می

های پیام به دانش  هایی از پیام کمک کند. درک سایر بخش فهم بخشتواند در  دانش مترجم از زبان مبدأ فقط می

ی ترجمه است و به فعلیت درآوردن آن نیز اولین مرحله در کار  فرازبانی مترجم نیاز دارد. داشتن چنین دانشی الزمه

 (8831:26)حسین زاده، « .آید ترجمه به شمار می

 (26، همان« )توجه به مخاطب» -6

را هنگام ترجمه پیوسته در  -محدوده سنی، طبقه اجتماعی، تمایالت و..... -اش صات خوانندهمترجم باید مشخ  

 .نظر داشته باشد

 )همان(« انتخاب زبان ترجمه» -8

گزینیم،  انتخاب زبان یا عالئم دیگر برای انتقال پیام عامل مؤثری در ترجمه است زیرا نوع زبانی که برمی 

 یا حتی ترجمه ناپذیری متن و مقصود نویسنده منجر شود.تواند به سادگی یا دشواری  می

 )همان(« تحلیل و تفسیر متن اصلی» -1

  با مقصود گوینده تعارض داشته باشد. بایدنمترجم  کالم

 )همان(« موضع مترجم در برابر متن اصلی» -2
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عهد داشته باشد. در مورد اول برخورد کند یا در برابر خواننده ت تعهدتواند یا در برابر متن اصلی با  مترجم می 

کوشد کلیه اطالعات موجود در متن را به ترجمه منتقل کند، اما در مورد دوم متن ترجمه شده متن مستقلی  میمترجم 

 .آید به کار می

 تعیین شکل زبان ترجمه» -2

زبان اهمیت خاصی ی زبان در ارتباط کالمی، انتقال پیام به خواننده یا شنونده است. اما گاه شکل  نقش عمده 

ی توانایی  هایی که باید بر صحنه اجرا شود، مترجم به دلیل اهمیت مسئله ی نمایشنامه کند. برای مثال در ترجمه پیدا می

ها برای حضار، باید به ساختار جمالت خود توجه کند و جمالت  هنرپیشگان در ادای جمالت و قابل درک بودن آن

 (28: 8831)حسین زاده، « .هدکوتاه را بر جمالت بلند ترجیح د

 )همان(« اللفظی بودن ترجمه تصمیم در مورد میزان تحت» -3

های بیانی  اللفظی یک متن معموال غلط و نامفهوم است، زیرا مترجم خصوصیات و قابلیت ی کامال تحت ترجمه 

 دهد. زبان مبدأ را به زبان مقصد انتقال می

 ي خوب هاي یک ترجمه ویژگی -7 -2

شود، مگر در موارد استثنایی. دراین قبیل موارد هم  شود، یعنی قاعدتا نمی ای بهتر از اصلش نمی جمههیچ تر

یا ترجمه بعضی خواص اضافی پیدا  شده است،  ها رفع هایی داشته که در ترجمه، این کاستی بینیم اصل اثر کاستی می

ای است که  آل ترجمه ی ایده افت دارد. پس ترجمهکرده است. بهترین ترجمه هم همیشه در مقایسه با اصل آن مقداری 

ی آن به زبان دیگر. در حد امکان دقیق  شده باشد، نه از روی ترجمه ترین افت را داشته باشد. از زبان متن ترجمه  کم

 باشد.  د؛ و زبان ترجمه دارای بافت زبان مقصدو برابر متن اصلی و در عین حال کامال مفهوم باش

  .مه، زبان مناسب استخاصیت دیگر ترج

شود به سرعت حل کرد.  ی خوب نیاز به حوصله و صرف وقت دارد. بعضی از مشکالت متن را نمی ترجمه

گزیند باید حقیقتا دوست داشته باشد، چون طی چند ماه یا حتی چند سال، با  مترجم، کتابی را که برای ترجمه برمی

 .ردگی خواهد کآن سر و کار خواهد داشت، با آن زند

 انواع متن -8 -2

های مختلف زبان سر وکار دارد. انواع متن را بر حسب بارزترین نقش زبان می  ی متن با نقش مترجم در ترجمه

 توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد:

 های اطالعاتی متن -1

ای بیان نیازها، ها، زبان ابزاری است بر های اطالعاتی، صرفا انتقال اطالعات است. در این گونه متن هدف متن

های علمی و فنی،  ها، مقاله گزارش حوادث و رویدادها، توضیح و تبیین مطالب و یا آموزش اخبار، گزارش
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 آیند. های اطالعاتی به شمار می ها و متون تحلیلی از بارزترین متن ها، قراردادها، اطالعیه درسنامه

 های توصیفی متن -2

های  ای خاص. هدف از متن برای توصیف احساس یا صحنه، یا حادثه های توصیفی، زبان ابزاری است در متن

ای  هایی گاه به گونه توصیفی این است که احساس خاصی را در خواننده به وجود آورد. قدرت توصیف در چنین متن

د. های بسیار دقیق و جزئی مربوط به صحنه یا رویداد را در ذهن خود مجسم کن تواند ویژگی است که خواننده می

ی تنظیم و بیان مطالب، متون ادبی را از متون اطالعاتی  های توصیفی، متون ادبی است. نحوه ی متن بارزترین نمونه

های بسیار دارد.  سازد. به عبارت دیگر، توصیف ادبی یک رویداد با توصیف خبری یا علمی آن تفاوت متمایز می

ای دو ویژگی اطالع  توصیفی دانست. چرا که در هر نوشته توان یک متن را کامال اطالعاتی یا طبیعی است که نمی

ی ادبی و هنری  های کامال اطالعاتی، نگرش عاطفی و زمینه آمیزند. حتی در نوشته رسانی و توصیف درهم می

گذارد. مترجمی که نوع و هدف  ی بیان اخبار و اطالعات وگزارش حوادث می نویسنده رنگ و تأثیر خود را بر شیوه

های مختلف آن را تشخیص بدهد، شناخت و برداشت درستی از ترجمه دارد و در  سانی و توصیفی بخشر اطالع

  .(611و  613 :8838)ناظمیان،  أثیر متن به مخاطب خویش موفق استانتقال معنا یا ت

و  ی معنایی و ارتباطی متضاد یکدیگر نیستند؛ بلکه دو روش هستند که مترجم باید با آگاهی و بینش ترجمه

ی خود در موارد لزوم یکی از دو روش معنایی یا ارتباطی را انتخاب کند، حتی ممکن است در یک متن از هر  تجربه

 .(622 ش استفاده شود )همان،دو رو
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 بخش دوم

 و غرب شرق مطالعات آواشناسی در

  

2 

 آواشناسی -3 –2

ها به شناسی است که مغایر با دیگر شاخهزبانای از ن است. بنابراین شاخهی صداهای زباآواشناسی مطالعه 

کند. ا، و غیره توجه نمیهدار کر و اللهای نشانهپردازد و به اشکال دیگر ارتباط مانند نگارش، زبانزبان ملفوظ می

ی و های دستورها )جنبهپردازد و نه به مفهوم که تحلیل آن با دستور زبان و واژهآواشناسی فقط به بیان می بر اساس

شود. فرد برای آن که بتواند صحبت کند، باید بیاموزد که چگونه اصواتی را در برابر اصواتی معنایی زبان( انجام می

کند و دیگری آن دیگر قرار دهد. هر عملی در گویش مستلزم وجود حداقل دو فرد است. یکی آن که تولید گفتار می

 کند. شنود و تفسیر میو دیگری آن را میکند دهد.یکی صداها را تولید میکه گوش فرا می

ی آکوستیکی که به بررسی ساختار فیزیکی صداهای جنبه -8بنابراین آواشناسی دارای دو جنبه است:        

ی مربوط به اندام گفتار یا جنبه -6پردازد. دهد میای که گویش در برابر این صداها واکنش نشان میکاربردی و نحوه

پردازد. تولید اصوات و تفسیر آن نیز مستلزم فعالیت های تولید میهای گفتار و شیوهبه تفسیر اندامفیزیولوژی که 

پردازد تا بر نظام آواشناسی و زبان مورد ی فیزیکی ضروری میفیزیکی فرد است. در نتیجه آواشناسی به اعمال شیوه

سارد، ویژگی کامل زبان شناسی یک علم مستقل میها، آن چه که از آوانظر تسلط یابد. علیرغم تفاوت در دیدگاه

تولید نشئت  های آکوستیکی، اصوات موسیقیایی، صداهای طبیعت و غیره، و نیز اصواتشناختی او است. دیگر پدیده

اند، )خمیازه، غرش، تنفس معمولی و گرفته از رفتارهای فیزیولوژیکی که از عملکردهای زبان شناسی حذف شده

 شوند. ن جزء این علم محسوب نمیغیره( به عنوا

 علم آواشناسی از چهار شاخه تشکیل شده است:      

 «.های گفتار انسان و عملکرد دستگاه تولید آوای مقوالت آکوستیکی انداممطالعه»آواشناسی عمومی:  -8

  «.دانش ویژگی های آواشناسی زبان یا گویش»آواشناسی توصیفی:  -6

ی زبان ایجاد دانش تغییرات آواشناسی که با گذشت زمان به وسیله»تاریخی: آواشناسی تکاملی یا  -8

 «.شود می

صحبت کردن زبان را  شود که خوببه مجموعه قواعدی اطالق می»آواشناسی درست گویی )هنجارگرا(:  -1
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 ( 88 :8811)مالمبرگ،  «.کنندتوصیف می

آواشناسی عبارتنداز: آواشناسی تولیدی، آواشناسی  یهای عمدهالبته در کتاب آواشناسی حق شناس شاخه     

 آکوستیک و آواشناسی شنیداری. 

گانه، آواشناسی تولیدی و آکوستیک بیش از همه پیشرفت کرده است. از میان این های سهاز میان این شاخه    

ز علل رواج آواشناسی شود. شاید یکی ادو نیز، آواشناسی تولیدی بیش از همه در مطالعات آوایی بکار برده می

های فنی چندانی نیست در صورتی که استفاده از تولیدی این باشد که بکار بردن آن مشروط به داشتن ابزار و دستگاه

های فیزیکی است که در مطالعه فیزیک  آواشناسی آکوستیک مستلزم داشتن آزمایشگاهی مجهز به انواع دستگاه

 .(81 :8823)حق شناس،  آیندبکار می صوت

 هاي اسالمی ي زبان در سرزمینمطالعه -61 – 2

ی زبان قرآن ادامه پیدا کرده است. های اسالمی با قرآن مجید شروع شده و با مطالعهی زبان در سرزمینمطالعه

گویند که بودائیان مانند مسیحیان حق زیادی به گردن زبان شناسی دارند ولی مسلمانان کاری بعضی از مستشرقین می

های اسالمی اند که سزاوار قدردانی باشند. با نگاهی منصفانه به دستاوردهای دانشمندان سرزمینی زبان نکردهبرا

اعتنایی شود. هشت قرن قبل از آن که دستور پورت رویال تدوین شود ها بیتوان فهمید که سزا نیست به آنآسان می

های اروپایی کشف کند و دوازده قرن انسکریت را با زبانی زبان سو ده قرن پیش از آن که سر ویلیام جونز رابطه

ی مسائل و مشکالت زبانی در امپراطوری اسالمی انجام پیش از شروع زبان شناسی جدید مطالعاتی پیشرفته درباره

 شده بود. 

می های اسالهای اسالمی مدیون قرآن است. قرآن اوالً زمان بررسی زبان را در سرزمینعلم زبان در سرزمین

 .(13 :8811)سمائی،  نیاً باعث حفظ زبان فصیح عربی شدپیش انداخت و باعث تسریع آن شد. و ثا

 هاي اسالمی آواشناسی در سرزمین -66 – 2

هایی که در مورد تلفظ صحیح آن وجود داشت ی تلفظ زبان عربی و حساسیتی شیوههایی را دربارهداستان       

ما »ها ردپای آواشناسی تولیدی را دید. از جمله داستان دختر ابواالسود که نون را در آن توان دراند که مینقل کرده

« های خود را در تلفظ نون احسنلب»به جای فتحه با ضم تلفظ کرده و پدر گوشزد کرده بود که « احسن السماء

 بگشاید.

اند. )زبانی ی زبان عربیوالً عمدتاً دربارههای اسالمی دو خصوصیت مشترک دارند. اآثار آواشناسی در سرزمین       

اند. یعنی یا  که آواهای آن با آواهای زبان موالی و به خصوص ایرانیان سخت متفاوت بوده است( و ثانیاً همه کاربردی

به ضرورت کاربردشان در مباحث عروض و قافیه تدوین و یا برای حل مشکل تلفظ و برای کمک به تلفظ درست 

 ند؟ انوشته شده



09

ای و در البالی مطالب دیگر آورده شده و در بعضی دیگر مسائل آواشناسی در بعضی منابع به صورت حاشیه          

ها را منابع ی اول که آنهای گفتار پرداخته شده است. دستهها بر مبنای اندامصریحاً به آواها و توصیف آوایی آن

م فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی و معیار االشعار خواجه نصیر هایی نظیر المعجنامیم، شامل کتابفرعی می

ی دوم که الدین طوسی و مفتاح العلوم سکاکی و التیسیر فی القرائات السبع ابوعمرو عثمان بن سعید دانی است. دسته

ة االعراب ابن جنی و نامیم، شامل کتاب العین خلیل بن احمد و الکتاب سیبویه و سر الصناعها را منابع اصلی میآن

 (.74: 1311)سمائی، لحروف ابو علی سینا است المفصّل زمخشری و النشر فی القرائات العشر ابن جزری و مخارج ا

در این میان مخارج الحروف ابو علی سینا نخستین کتاب مفصّل آواشناسی است. و همچنین نخستین کتابی         

-امصوت مطرح شده تا بر مبنای آن خصوصیات آواهای زبان بر اساس اند های فیزیکیاست که در آن ابتدا ویژگی

 (.12 )همان، های گفتار انجام شود

 آواشناسی غرب -62 – 2

را  اسالمی معادل است منشأ مطالعات آوایی آواشناسی در زبانشناسی با بحث مخارج الحروف در زبانشناسی        

های گویشی  تلفظ صحیح متون یونان کهن، توجه به گویش آتنی و تقسیم بندیتوان به دستیابی به  در یونان باستان می

نسبت داد. اما مطالعات آوایی مسلمانان پس از وحی قرآن شروع شد، به منظور اینک قرآن از تحریف مصون بماند و 

 قرائت آن درست باشد.

در  در قرن بیستم ی زبان مطالعه معرفی کرد، اماآواشناسی غربی تا قبل از قرن بیستم مفاهیم آوایی مختلفی را           

مند نشانگر  غرب شکل جدیدی به خود گرفته است. ارائه نظریات و مکاتب زبانی در چارچوب علمی و نظام

های زبانی  و بررسیها  پیشرفت زبانشناسی غرب است؛ برخالف زبانشناسی اسالمی که محدود به همان نوآوری

توان گفت که بسیاری از مفاهیم زبانشناسی جدید غربی، در  شود. البته، می می هشت قرن پس از اسالم -هفت

   (.  22اند )مشکوة الدینی،  مطالعات زبانی مسلمانان در همان دوره مطرح شده

 نگاه اجمالی به زبانشناسی اسالمی و غرب -69 – 2

ان عربی مملو از عشق و ایمان مسلمانان به زبانشناسی اسالمی دین بنیاد بود و فضای حاکم بر مطالعات زب         

به شد؛  تحت لوای دین انجام می دین اسالم و قرآن بود. لیکن زبانشناسی غربی انسان مدار بود و مطالعات زبانی کمتر

 جز در قرون وسطی که دین و کلیسا بر همه امور حاکم بود و مطالعات زبانی هم از این امر مستثنی نبود.

ذکر است که اوج نوآوری  و تحوالت زبانشناسی اسالمی عمدتاً به چندین قرن اول پس از اسالم بر قابل          

گردد و پس از آن تا به امروز، جنبه تکمیلی و تشریحی پیدا کرده است. بر خالف زبانشناسی غربی که اوج  می

زه سنتی خود کامالً خارج شد و به ده است. در واقع زبانشناسی غربی در این قرن از حوپیشرفتش در قرن معاصر بو

های زبانشناسان معاصر و ارائه جدید و جهانی و  رسد که نظرپردازی مند مطرح گردید. به نظر می صورت علمی و نظام
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های زبانی  ها و سنت با فرهنگتواند ناشی از برخورد غربیان  های زبانشناسی غربی می به طور کلی، اوج نوآوری

کنیم که زبانشناسی اسالمی  مالحظه میباشد. از سوی دیگر،  ه صحیح آنان از این وضعیت میمتفاوت و نیز استفاد

نداشته و فرصت پیشرفت مجدد آن در دوره اخیر های دیگر در گذشته  و زبان ها ای با فرهنگ چنین ارتباط گسترده

 (.22)مشکوة الینی،  به دست نیامده است و بیشتر بر همان دستاوردهای زبانشناختی اولیه متمرکز است

 هاي دینیشناسی و انگیزهزبان -64 – 2

ترین  علم، همواره وامدار برخی از شاخصهای مختلف زبان در طول تاریخ این ی جنبهشناسی و مطالعهزبان        

دینی های شناسی ریشه در مراکز  و حوزهف بوده است. به عبارت دیگر، زبانهای دینی و روحانیون ادیان مختلچهره

 دارد. 

ی رسد، وامدار روحانیون برجستهی آن به حدود چهار قرن پیش از میالد میسنت مطالعاتی هند که سابقه        

ی گسترش های گسترش مطالعات زبان به بهانهترین کانوننی است. کلیسای روم نیز یکی از مهمهندی همچون پانی

ین مسیح مستلزم آموزش التین به غیر التین زبانان و یا فراگیری زبان دین مسیح در میان غیر مسیحیان بود. ترویج د

 شناسی گردید.نیاز زمینه ساز گسترش دانش زبان ها بود. از این رو، اینآن

های زبانی شناسی اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. مطالعات دستوری و به طور کلی پژوهشسنت زبان        

های دینی مسلمانان دارد. ی وافر و دغدغهی اصلی است که هر دو ریشه در عالقهز دو زمینهدر صدر اسالم ناشی ا

اول آن که مسلمانان به مطالعات زبانی، آواشناسی و دستور نویسی روی آوردند تا آیات قرآنی را از خطر تحریف به 

های ی روابط و ویژگییر از مطالعهخاطر قرائت نادرست حفظ کنند و از سوی دیگر به منظور درک صحیح آیات ناگز

ها متعلق به اقوام و نژادهای غیر عرب یا حتی غیر دستوری زبان عربی بودند. دوم، نو مسلمانان که بسیاری از آن

ی به کار گرفته شده در زبان ی فصیح زبان عربی بودند که همانا گونهحجاز بود، ناگزیر از فراگیری زبان عربی و گونه

ی ی اسالمی شهروند درجهها را در کشور گستردهیر مسلمانان به ویژه ایرانیان برای رهایی از این که آنوحی بود. غ

ی فراوانی ی وحی انگیزهدوم محسوب کنند و از سوی دیگر با هدف فراگیری زبان قرآن و سیراب شدن از چشمه

)حق بین،  می گسترش یافتهای اسالی در سرزمینشناسی این دالیل، زبانتند بنابر همهی زبان عربی داشبرای مطالعه

8836 :11.) 

 آواشناسی و واج شناسی از منظر اهل تجوید و قاریان قرآن   -65 – 2

کردند تا هنگامی که آن و قاریان دیر زمانی قرائت اصیل قرآنی را سینه به سینه نقل می»... گوید: ابن خلدون می      

 «موضوع دانش مستقلی به شمار رفت. گاه این علمون کردند، آنرا به صورت اصولی نوشتند و مد

پس از رحلت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله بنا به دالیل زیر در قرائت قرآن کریم اختالفاتی بروز کرد و این       

ان گونه که بر ی وحی خداوند بدی همگان را در باب تغییر صورت اصیل و اولیهاختالفات موجبات نگرانی و دغدغه
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 پیامبرش نازل شد، فراهم کرد.

ی خود در قرائت آیات متکی بودند و در نشر محفوظات قاریان قرآن به حافظه -دالیل مذکور عبارتند از: الف       

ی سوم ای به صیغهی دوم شخص جمع و عدهای افال تتفکرون را به صیغهکردند؛ مثالً عدهذهنی خود پافشاری می

های اسالمی بود ها، تا حد زیادی، تحت تأثیر گویش مناطق مختلف در سرزمینقرائت -خوانند. بمیشخص جمع 

تا قبل از نقطه دار  -ها متفاوت بود؛ مثالً مالک یوم الدین و ملک یوم الدین. جو به تناسب گویش قاری تلفظ واژه

 ی نگارش قرآن کریم بود. از شیوههای متفاوت شدن خط کوفی  بخش وسیعی از اختالفات به دلیل برداشت

ای بنابراین، با توجه به این مشکالت، مسلمانان به فکر رفع این مسائل و نقایص بر آمدند، و این امر خود انگیزه     

میان مسلمانان نضج برای پیدایش علم جدیدی شد. از این رو علم قرائت و تجوید از قرن دوم هجری به بعد در 

 (.868: 8836حق بین، ) رفتگ

 علم قرائت -61 – 2

که در آغاز نزول  کند تا با رعایت آن، قرآن کریم به همان شیوهی تلفظ صحیح کلمات قرآن کریم بحث میدرباره      

خوانده و شنیده شد قرائت شود و از تحریف و تغییر مصون مانده و نیز آهنگ زیبا و دلنشین آن با مرور زمان از بین 

 نرود.

دایش علم قرائت قرآن کریم در زمان پیامبر گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله وهمزمان با نزول قرآن بوده و در پی      

حقیقت قرائت قرآن به عنوان اولین علم در اسالم شمرده شده است. و چگونگی آن از مبدأ وحی به وسیله جبرئیل 

 -)شهیدی نباط کنندریق، قرائت و احکام الهی را از آن استامین بر ایشان نازل شده است و مردمان موظفند به همان ط

 (.62 :8818اسدی، 

  علومی که در قرائت قرآن کریم دخالت دارند: -67 – 2

 «های نگارش قرآن کریم و قواعد مربوط به آن است.که شیوه»رسم المصحف:  -8

  «احکام آن. عبارت است از اداء صحیح حروف قرآن همراه با رعایت صفات و»تجوید:  -6

ی قرائت که در عبارت است از شناسایی عبارات و جمالت قرآن کریم از نظر توقف و ادامه»وقف و ابتدا:  -8

  «القاء پیام آیات الهی و تأثیر در شنونده اهمیت دارد.

ی عربی، های مناسب در بستر لهجهدر این بخش، هدف قرائت با صداهای زیبا و آهنگ»صوت و لحن:  -1

 (63 :8831)پور فرزیب،  «شود.نبال میهای خاص هنری آن برای تأثیرگذاری بیشتر داه با قرائتهمر

 محمد حسین علی الصغیر معرفی اجمالی -68 – 2

باشد. ایشان هم به لحاظ علم و دانش و هم به محمد حسین علی الصغیر، از خبرگان در امور مرجعیت شیعه می        

ای است. هم از جهت موقعیت علمی در علوم حوزوی و دانشگاهی شخصیت بسیار ارزندهجهت لیاقت و شایستگی و 
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، بسیاری او وی دارای مراتب عالی دانشگاهی بوده و به عنوان استاد اول و با تجربه دانشگاه کوفه شناخته شده است

کنند. این باالترین  اق تلقی میهای عر کل دانشگاه ا و عمیقی که طرح کرده است، استاد اول دررا به خاطر مباحث زیب

 ه ایشان از جهت کثرت دانش داراست.رتبه علمی در عراق است ک

رساله علمی در مقطع فوق لیسانس و دکترا تحت اشراف ایشان به عنوان استاد راهنما  326تا کنون بیش از      

خود را تحت اشراف ایشان به پایان های  های کوفه، بغداد، موصل و ... رساله تدوین یافته و دانشجویان دانشگاه

 اند. برده

ها کتاب بزرگان مرجعیت شیعه است. اولین  ن آنباشد که مشهورتری تألیف دانشگاهی می 86همچنین ایشان دارای     

 .باشد می« در شهر معاصر نجف»کتاب ایشان در مورد فلسطین به نام 

للی به چاپ رسیده است. کسانی که صصی عربی و بین الممقاله علمی از ایشان در مجالت تخ 22تا کنون حدود    

 یابند. اهتمام ویژه او به مباحث قرآنی و مسائل اعتقادی را درمیاند  های ایشان را مالحظه کرده نوشته
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