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  چكيده
در زبان  ،تكيه. شود  است كه به يكي از هجاهاي واژه داده مي اي  تكية واژه برجستگي

گاه دستوري خـاص،   و جاي) شدت، زير و بمي(با برخورداري از ابزار الزم  فارسي،
در كنـار آهنـگ حاصـل از برجسـتگي      و نقـش دارد در جهت تبيين و تفهيم مطالب 

هر جا كه تكيه هست ارتفـاع صـوت   . از تكيه جدا نيست آهنگ. يابد  نمود خاص مي
. تـوان يافـت    شود و در هيچ مـوردي يكـي را جـداي از آن ديگـري نمـي       تر مي بيش

هـاي شـمس     ارزنده از گفتارها و خطابـه اي   هبه عنوان مجموع تبريزي شمس مقاالت
تا حدي بـا دشـواري    آن تبريزي دربردارندة مطالب گرانبهايي است كه درك و تفهيم

نگارندگان به بررسي تكيه و آهنگ به عنوان ويژگـي دسـتوري خـاص    . استهمراه 
 انـد كـه   دادهنشـان   كه در سخنان شمس نمود بارزي دارد، پرداخته و ،گفتار و خطابه

باارزش را در پـي دارد   ةتوجه به اين عامل سهولت درك و تفهيم مطالب اين مجموع
سـخنان   اي از  مجموعـه  كـه  ،مقـاالت آن دارد كـه شـمس در   نشـان از  نيز اين امر و 

تأثير ، به منظور از تكيه و آهنگ به عنوان عوامل آوايي سخن است، خطابي و تعليمي
  .بر مخاطب، به نحو احسن بهره برده است

  .، تكيه، آهنگمقاالتشمس تبريزي،  :ها  دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 ،تـر   مهم بخش عنوان به ،كالم از يقسمت ييآوا كردن برجسته از است عبارت) stress( هيتك
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  د يـ تأك يآواشناسـ  در .گـر يد كـالم  بـا  تقابـل  در ايـ  كالم، همان گريد يها  قسمت به نسبت
. دارد نام »هيتك« رد،يگ يم صورت هجا آن    ِدتر يشد     تلفظ  با كه سخن، از هجا كي به شده داده
 يعيطب .شود يم معنا تفاوت به منجر كالم در هيتك محل تفاوت يگاه ،ها زبان از ياريبس در

 كيـ  بـه  هسـت  آن در كـه  ييهجاها ةهم م،يكن   يرا تلفظ م يعبارت ايكه كلمه  يوقت«است 
 نيهمـ . اسـت  تـر  برجسـته چند هجا  اي كيبلكه  شود  ينم ادا يبرجستگ و وضوح از درجه

 كـه  شـود   يمـ  موجب ملفوظ اصوات سلسله كي در كلمه ياجزا از يكي خاص يبرجستگ
 نيـ ا. ميكن ادراك جداگانه را كلمات از كي هر و ميده صيتشخ را هجاها فواصل و حدود
اسـت، در   گـر يد كيـ كـالم از   يكه موجب انفكاك اجزا را، هجاها از يبعض خاص صفت
  .)154 :    1375 ،يخانلر ناتل( »ميخوان  يم هياختصار تك به ايكلمه  يةتك يفارس

هـاي نـواي گفتـار جـاي       كند، در ردة پديـده   از آن جهت كه واژه را مشخص مي ،تكيه
تمايز معنايي ايجـاد  در زبان فارسي نقش واجي ندارد و فقط در چند جفت كمينه  .گيرد  مي
هاي تغيير در فشار هوا، اخـتالف در درجـة زيـر و      از نظر توليد، از تركيب مختصه .كند  مي

تر تعبير  به رسايي بيش ،از نظر شنيداري ،شود و  اي حاصل مي  بمي و تفاوت در كشش واكه
بـر    ي تكيـه شـود، هجـا    كه تكيه بـر آن واقـع مـي    ،در هر زنجيرة آوايي، آن هجا را. شود  مي
  .)116 :    1386مدرسي، ( گويند يم

  
   ي ز ي   تبر    شمس        مقاالت  .  2

در ميان  ،محتوايي از نظر زباني و ،هفتم ةاين عارف نامدار سد ،شمس تبريزي مقاالت كتاب
                               موالنا از قو ت و تـأثير كـالم و    هاي مكرر  تمجيدها و ستايش. آثار عرفاني، اثري ممتاز است

اين كتاب و دليل واضـحي  اهميت د ارزش و يالي اشعارش مؤ البهگفتار شمس تبريزي در 
كه نـادره مـردي    ،كاوي در سخنان اين بزرگ مرد ژرفشايد  .بر شيريني گفتار شمس است

در عـين  ، در روشن كردن شخصيت او مؤثر باشـد و  ،چون موالنا را شكوفا كرد، تاحدودي
زبان پارسي را چـه  «: كه شمس در باب آن گفته است ،رفيت زبان پارسينشان دهد ظ ،حال

لطائف كه در پارسي آمده در تازي نيامـده   شده است بدين لطيفي و خوبي؟ كه آن معاني و
، افيتفشـ  تـوان گفـت كـه     مي ،ترديد بي. تا چه اندازه باالست )225: 1369، دموح( »است

 و ،گرايــي   تأويـل  گـري،   بـودن، روايـت   و عاميانه اي محاورهنمايي، هنجارگريزي،  متناقض
 شدت ميزان كه روند  مي شمار به شمس زبان عرفاني هاي  ترين ويژگي  از مهم بودن آهنگين

اين پژوهش در پي آن  چه اما آن. دكن تغيير مي ،گوناگون هاي  موقعيت بر بنـا ،ها و غلظت آن
 تبريـزي  مقـاالت شـمس  ر دنقش تكيـه  كند، بررسي تحليلي،  ـ تا به روش توصيفي است،
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بسيار  ،يشهاي پژوه  بودن ظرفيت به رغم دارا ،مقاالت شمسبا توضيح اين نكته كه . است
  .بررسي و واكاوي محققان قرار گرفته است ،تر مورد توجه كم

  
       مقاالت   در      آهنگ   و           نقش تكيه   . 3

آشكار  )intonation( وجود تكيه و آهنگ مقاالتدر  از شگردهاي كالم شمس تبريزي يكي
برجسته كـردن آوايـي   « ،تر گفته شد  همان طور كه پيش ،تكيه. است در كلمات و جمالتش

هاي ديگر همان كالم يا در تقابل با   نسبت به قسمت ،تر  به عنوان بخش مهم ،قسمتي از كالم
منظور و مقصود خود از كلمـه  رساندن براي  ،شمس .)86 :    1380 نجفي،(» كالم ديگر است

تر و آهنگ خاصي بيـان   بيش با شدتخود را نظر  مورد واژه يا عبارت يا جمله به شنونده،
  .وي استسخنان ي، دستوري و بديعي جالب هاي ساختار  همين امر از پديده كه داشته  مي

با توجـه بـه درك سـنگين     ،نظر شمس براي جلب توجه مخاطب و تفهيم مفهوم مورد
برجسـته كـردن قسـمتي از    ( تكيـه  به فراوانـي از  مطالبش كه خود بارها بدان اشاره نموده،

ي و حاضـر، ايـن ويژگـ    در پژوهش. در سطح واژه و جمله بهره برده است )كلمات و كالم
بررسـي   آن،و دسـتوري   با توجه به نكات سـاختاري  تكيه،شگرد خاص شمس در كاربرد 

  .گرفت ار خواهدقرنظر  ز اين خصيصه مدآهنگ حاصل انيز و  شد دخواه
تفاوت بـين هجـاي   . هاي مربوط به هجاست  تكيه يكي از مشخصه است كهشايان ذكر 

 خانلري ناتل. هاي آوايي مشخص كرد  مشخصهتوان با استفاده از   بر و بدون تكيه را مي تكيه
هجاي « :وي ةبه عقيد. داند  كلمه در زبان فارسي مي ة            ِ    را عامل اصلي  تكيارتفاع ) 33: 1375(

پايدار برجسـتگي   ةبمي نشان و بمي همراه است و زير و بر هميشه با افزايش ميزان زير تكيه
        ـ              قابل تأم ل اسـت كـه      .»كلمات استاي در بين هجاهاي يك كلمه يا ساخت واژگاني   تكيه

شدت  ؛ابزار الزم براي ساختن تكيه در زبان فارسي، يكي شدت است و ديگري زير و بمي
زير و بمي . ند، زيرا هجاهايي كه تكية قوي دارند زير نيز هستندا و زير و بمي وابسته به هم

گر عناصر و آهنگ زير يا بم بودن هر عنصر به زير و بمي دي. مفهومي قطعي و مطلق نيست
با خواندن سخنان شمس، با اندكي دقت متوجه شدت و زيـر و   .كلمه و جمله بستگي دارد

آن « :گويد يدر اين سخن كه م ، ًال مث؛ شويم  هاي خاص كلمات و جمالت او مي  بمي قسمت
» جنباند، آن جنبش هوا باشد، هوا كو؟ پرتو نور خـدا كـو؟    صوفي عماد مست باشد، سر مي

در كلمـات  » وـ   آ«هاي بلنـد    شدت در تلفظ، تكرار و تأكيد مصوت .)104 :1369، موحد(
چه  نمايد و آن  تكية مورد نظر شمس را آشكار مي» جنباند، هوا، كو، نور، خدا  آن، عماد، مي«

  .گردد تكرار كلمات حاصل از مصوت است يمكمل اين هويدايي م
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در هـر يـك از   » ه ،م، ن، ر«آرايـي از حـروف     و واج» من«با تكرار كلمة  ،در سخن زير
را نشـان  » گـاه تكيـه   جـاي «كلمات خود، شدت و تأكيد سخنش بر قسمت آغازين كلمات 

  :داده است
  .)110 :همان(» نمايم، كه ره نيازست و شه پرنيازست  كنم، من ره مي  من مفاخرت نمي«

نيز همـراه   ،يعني درنگ ،ديگرسازي  برجستهتكيه عالوه بر همراه بودن با آهنگ، با ويژگي 
هـا را    براي نشان دادن تكيه و شدت قسـمتي از جمـالت، جملـه    ،شمس به طوري كه. است

كه با  ،هاي خود را به صورت پرسش و پاسخ جملهچنين  نمايد و هم  كوتاه و با درنگ بيان مي
  .دارد يبيان م ،استآهنگ همراه است و از ديگر شگردهاي وي براي جلب توجه مخاطبش 

دنيا بد است اما در حق آن كس كه نداند كه دنيا چيست؛ چون دانست كه دنيا چيسـت او را  
گويد   گويد آخرت چه باشد؟ مي  مي. گويد غير آخرت  پرسد دنيا چه باشد؟ مي  مي. دنيا نباشد

  .)325 :همان(ست ا زبان تنگ. گويد فردا چه باشد؟ عبارت سخت تنگ است  مي. فردا

سـت؟  ا اين تير كدام«: شود يپرسش و پاسخ كوتاه در سخن زير نيز مشاهده منمود اين 
  .)115 :همان(» ست؟ قدرت حقا كمان كدام. ست؟ عالم حقا جعبه كدام. اين سخن

  
  هاي تكيه   شنق 1.3

 بـه شـرح زيـر،    هايي را كه براي واحدهاي آوايي وجود دارد،  تكيه در فارسي همة آن نقش
  .شود   يشامل م

هاي دسـتوري را                         ً      تكيه در اين نقش معموال  مقوله .)distinctive function( مميزنقش  .1
 ؛دهد، از جمله اسم را با صفت   يدر تقابل قرار م

در اين نقش، تكيه بخشي از جمله را نسبت به . )contrastive function( نقش تبايني .2
 ؛شود  كند و سبب تفاوت معني در كل جمله مي  ها برجسته مي  ساير قسمت

تكيه در اين نقش، مانند نقش تبايني، بخشي از . )expressive function( نقش عاطفي .3
كند و بدين گونه حالت روحي گوينده   ها برجسته مي  جمله را نسبت به ساير قسمت

 ؛دهد يرا نشان م
   ً   مـثال    ،اگر در زباني جاي تكيه ثابت باشـد . )demarcative function( نقش مرزنمايي .4

نمـايي  » مـرز «تكيه نقـش   ،هجاي اول يا پايان كلمه باشد، در اين صورت فقط روي
هر كجا تكيه وجود داشته باشد، نشانة آغاز يا پايان كلمـه   ،ها  در اين گونه زبان. دارد

 ؛در تقطيع نقش مهمي دارد امر است و اين
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هايي كـه جـاي تكيـه از      در زبان ).culminative function( سازي  نقش برجسته .5
گيرد، نقش تكيه   قبل مشخص نيست كه بر روي كدام هجاي كلمه تكيه قرار مي

تـر وجـود    چون در هر كلمه يك تكيـه بـيش   ،يعني. است» سازي برجسته«فقط 
در آن قسمت از زنجيرة گفتار كه براي تجزيـه انتخـاب شـده     ،در نتيجه ،ندارد

البته . شود  يين نميشود كه چند كلمه داريم، اما مرز هر كلمه تع  است، مشخص مي
 سازي، بـيش از يـك تكيـه نداشـتن هـر واژه اسـت       برجستهشرط مهم وجود نقش 

 ؛)88 :    1380نجفي، (
به ايـن  . گيرد  تكيه در فارسي نقش نحوي نيز مي ).syntactic function( نقش نحوي .6

صورت كه هر گاه تكية اسم را با تغيير آهنگ به هجاي اول منتقل كنيم، اسم حالـت  
 .كند يپيدا م» منادا«

                        ً                    نقش تأكيدي در جمله معموال  با تكيه نمايانـده  . )emphatic function( نقش تأكيدي .7
 ،در بعضي موارد ،يعني ؛شود، اما در فارسي تكية واژه ممكن است تأكيد را برساند  مي

اين نوع تكيه نسبت به ساير انواع . شود  انتقال تكية واژه به هجاي اول سبب تأكيد مي
تكيه در زنجيرة آوايي معين از حداكثر فشـار هـوا، تغييـرات زيـر و بمـي و كشـش       

تأكيدي رساتر از همة هجاهـاي ديگـر آن    با   ِبر   اي برخوردار است و هجاي تكيه  واكه
 .شود يزنجيره شنيده م

تـوان    هايي كه براي تكيه برشـمرديم، در كلمـات و جمـالت شـمس مـي       از ميان نقش
با برجسته كردن بخشي از جمله نسبت  ،شمس. و تأكيدي تكيه را ديدتر نقش عاطفي  بيش

با  ،هاي مهم سخنانش دارد و  ها، سعي در انتقال حالت روحي خود و قسمت  به ساير قسمت
  .كند  برد، موفق عمل مي   يشگردي كه در اين زمينه به كار م

، برجسـته كـردن   ها از كوتاهي جمالت، درنگ بين آن با استفاده ،در سخنان زير ،شمس
كـه  ، به صورت پرسش و پاسخ كوتاه و تكرار كلمات مورد نظر، خشم خود از مخاطبش را

از من برهان خواهند؟ از برهان حـق  ! گويي برهان بنما«. دكن   با استهزاء همراه است، بيان مي
تو چوني با اين سخن؟ خوشي؟ گويي خوشـم؛ همـين   . خواهند، اما از حق برهان نخواهند

چـه مـردي باشـد كـه خويشـتن      . ست كه ديگران را خوش كنـد ا و بس؟ مردي آن خوش
بنده همين تواند كردن كه خويشتن خوش باشد، آن كـار خداسـت كـه     ،خوش باشد؟ آري

  .)143: 1369 ،موحد( »ديگران را خوش كند
و » عجـب «براي بيان تعجب خود، جملة اول را با تكيه بر كلمة  ،در عبارت زير ،شمس

كـه تـو را يـاد    ، عجب ،عجب« .استكرده تكرار آن و بيان جمله با آهنگ خيزان، برجسته 
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به استغراق : يعني ،درين مقام هشيار و مست مباش، شايد كه غرض او آن باشد! دوستان آمد
  .)625 :همان(» كار او نيست اما ني؛ اين. تر طلب   مقام مكن، مقام عالي

در جمالت آغازين و شدت » ن ،هـ« هاي  با شدت و تكرار صامت ،چنين در اين سخن هم
كه اين بار نيز خشم همرا با استهزاء از مخاطب  ،ش راا  ، حالت عاطفي»گ«و تكرار بر صامت 

ايشـان  . كـن چنـين در دهـان    گويم كه لقمـه هـم    اين همه را همين مي«: دارد  است، بيان مي
  .)643 :همان(» دان آرند؛ و باشد كه رگ بدرد ِِب  گردانند گرد از پس گوش و گردن، تا   مي

تـر از تكيـه اسـتفاده     گوينده براي تأكيد كلمات و جمـالت خـود بـيش    ،در زبان فارسي
نقش  .دارد  تر بيان مي قسمتي از جمله و كلمة مورد نظر خود را با تكيه و شدت بيش كند؛ يم

شـمس بـراي   . تر نمايان است هاي ديگر بيش  نسبت به نقش شمس مقاالتتأكيدي تكيه در 
تأكيد كلمات و جمالت خود شدت هجاهاي كلمات و جمالت را با استفاده از شـگردهاي  

  .دكن    ينمايان م ،آرايي حروف و مسجع بودن كلمات را در پي دارد  كه نوعي واج ،خاص
هاي    است و با شدت بر صامت» محرك و مهيج«بر كلمات  در اين سخنانشمس تأكيد 

 .كند  تأكيد خود بر كلمات را مشخص مي» گ ،ن ،س«هاي   چنين بر صامت و هم» ح ،هـ ،م«
اگـر سـنگ بـود يـا سـنگي      . اين سخن كه موالنا نبشت در نامه، محرك است، مهيج است«

  .)75: همان(» برخود بجنبد
  :و

 ،يكـار   بسـنده  دوم ،يبـردار   فرمان يكي: درخواست زيچ سه خلق همه نيا از يتعال يخدا
 ستا معرفت يادداري است، تيعبود يكار  بسنده ست،ا عبادت يبردار  فرمان. يادداري سوم

  .)79 :همان(
 
  هيتك گاه يجا 2.3

 ،صـفت  ،اسم ،فعل مثل ،قاموسي هاي واژه در نشان، بي حالت در و معيار فارسي در ،امروزه
 ماننـد ( تصـريفي       ونـد   داراي كلمـه  كه آن مگر گيرد، مي قرار پاياني هجاي روي تكيه قيد و
 ،تكيـه  صورت،  اين در. باشد اشتقاقي    وند  يا) قيدها و ها صفت در »تر ـ« يا ها اسم در »ـها«

 خواهـد  آغازين هجاي روي ،)دار نشان حالت( گيرد مي قرار منادا حالت در اسم كه هنگامي
 قـرار  آغازين هجاي روي بر تكيه قيدها، از برخي و ربط حروف و ادوات از برخي در .بود
 از بخـش  ايـن  در ،امـروز  فارسـي  با شمس سخنان در تكيه تفاوت شدن روشن براي. دارد

 ،صفت و اسم .1 بخش چهار در ،تكيه هاي  قاعده از استفاده با شمس سخنان در تكيه بحث،
  .شود يم بررسي جمله .4 ، واستفهام حرف .3 ،افعال .2
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  اسم و صفت 1.2.3
تكيـه   در حاالت تجرد و فاعلي و مفعولي،، مقاالت شمسدر  .مفعوليو  فاعليدر حالت 

هجايي باشد، خود داراي تكيه  يكاگر كلمه  ،و گيرد  قرار مياسم و صفت  روي هجاي آخر
 :ذيل ةنمونه در جملاز  .است
خود   چه گفت كه آن عارف در بغداد شنود صد خيار به پولي، جامه ضرب كرد و بي آن«

او را نظير سخن و حال ما چون آري؟ ما را آن نيست، ما را . عارف از تير ما نيست شد، آن
و » عـارف « هـاي   اسـم  تكيـه روي هجـاي آخـر   جـا   ايندر  .)65 :همان( »طالب يكي است

  .آيد   يم ،كه در حالت فاعلي قرار دارند ،»طالب«
واسـطة حـرف نـدا،      اگر بي ،نشسته حرف ندااسم يا صفتي كه به جاي  .در حالت ندا

در صـورتي   .دشـو  ، تكية كالم از هجاي آخر به هجاي اول منتقل مـي منادا واقع شده باشد
اگـر كلمـه بـه    . وضعيت را دارد و همين حال ،هم بر سر كلمه درآيد »اي«حرف نداي  كه

شود منادا قرار گيرد، تكية كلمه در جاي اصلي خـود    كه به آخر آن افزوده مي يواسطة الف
بـر  ) بيچـاره  كودك، پيـر، طالـب،  (تكيه در سخنان زير از شمس در كلمات منادا . اندم  مي

  .روي هجاي اول قرار دارد
. رود، يكي به سالمت  يكي شهر فرو مي. زلزلة زمين از شاخ گاو بودي جمله زمين بلرزيدي

 ،ادب  يعنـي اي كـودك بـي   . كه نمـاز كنـي   چنان. سخن حق بشنوده است، قدرت خداست
  .)680 :همان(! شرط كنه طلب راه ب ،اي طالب! كودكي مكن ،اي پير! عبرت گير

اي بيچاره، يكي را عيسي برد بـه آسـمان چهـارم و آن    : محمد آمد، گفت: مسلمان گفت«
  .)652 :همان(» دگر را موسي به بهشت برد، تو محروم بيچاره، باري برخيز و اين حلوا بخور

در اين حالت حرف ساكني كه در  ،شود واقع در حالتي كه اسم اضافه .در حالت اضافه
هجـاي  و د وشـ  مـي تركيـب  ) كه عالمت اضـافه اسـت  (آخر كلمه قرار دارد با حركت زير 

تكيه روي هجاي ماقبل آخر آن  تكيه است و  اين هجا هميشه بي. دهد  تشكيل مي را ديگري
تكيه بر روي هجـاي ماقبـل   » جهت، خدمت مالقات،«كلمات  ، دردر مثال زير. گيرد  مي جا
                                                             مقصود از وجود عالم، مالقات  دو دوست بود، كه روي در هم نهند جهت  « .قرار دارد»  ت «

كـه ايـن سـاعت بـه      خدا، دور از هوا، مقصود نان ني، نانبا ني، قصاب و قصاب ني، چنـان 
  .)628 :همان(» ايم  ه               خدمت  موالنا آسود

يعني حرف سـاكن آخـر    ،مانند حالت اضافه است باشد نكره اسمي كهحالت  .در نكره
اگـر   ،در دو حالت فـوق . تكيه است  سازد كه هميشه بي  كلمه با ياي نكره هجاي ديگري مي
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اي   يايي يا همزه ،اي مختوم به هاي غيرملفوظ باشد، يعني به حرف متحركي ختم شود  كلمه
با كسره و ياي نكره همـان حكـم حـرف    اين حرف از حيث تركيب . شود  به آن افزوده مي

ي، جـزوي و  ميكـي، قـو  «تكيـة كلمـات    ،در سخن زير از شمس. ساكن آخر كلمه را دارد
  .كنيم يكه در حالت نكره قرار دارند، روي هجاي ماقبل آخر مشاهده م ،را» ديگري

 يكي، قوم در سخن سجع نگاه دارد، همه سجع گويند، قومي همه شعر گويند، قومي همه نثر
تا همـه جزوهـا   . دست در كل زن. ستا كالم خدا كل. هر يكي از اين جزوي است. گويند

  .)172 :همان(دست در جزو مزن، نبايد كه كل فوت شود . آن تو باشد و چيز ديگري مزيد

ـ . دار است  تكيه مقاالت شمسدر » ها ،ان«هاي   عالمت .در جمع ماننـد   ،»ان« ادر جمع ب
بـه خـالف آن    ،اما. شود  ساكن آخر كلمه به اين جزء متصل ميحرف  ،حالت نكره و اضافه

 :كند  اضافي داراي تكيه است و تكية اصلي كلمه را جذب مي    جزء  ،در اين مورد ،دو حالت
كه اليق بيرون كردن نيسـت بيـرون    آنياران مصطفي كار به گزاف نكنند و  ،آري: زن گفت«

  .)123 :همان(» نكنند
كنندگان  خرابموشان خانة دين محمد همة . زنان دين محمد بودند اغلب اين شيوخ راه«
در  .)15 :همان(» كنندگان اين موشانند پاكاما گربگانند خداي را از بندگان عزيز، كه . بودند

  .مشهود است) ان(در اين سخنان تكيه بر عالمت جمع ) ان(كلمات جمع با 
  افعال 2.2.3
روي هجاي ماقبل آخر  ،جز مورد غايب ،ها  صيغه در ماضي مطلق همة« است كهذكر شايان 

تكيه روي هجاي آخر است، مگر وقتي كه باي زينـت   ،در صيغة مفرد غايب ،تكيه دارند و
در ماضي . گيرد  قرار مي» ب«در هر شش صيغه، تكيه روي  ،در اين حال. بر سر فعل درآيد

                       روي هجـاي آخـر جـزء     ،يدر ماضي نقل ،شود و  واقع مي» مي«تكية قوي روي  ،استمراري
در ماضي بعيد دو تكيه وجود دارد كه يكي روي هجـاي آخـر اسـم مفعـول و     . اصلي فعل

در فعل مضارع ساده، تكيـه روي هجـاي   . است» بودن«ديگري روي هجاي اول فعل معين 
اگر بـدون   ،فعل امر. گيرد  قرار مي» مي«قوي روي تكية  ،در مضارع اخباري ،آخري است و

» ب«همـراه شـود، تكيـه بـر     » ب«اگر با حرف  ؛تكيه روي هجاي آخر است ،اشدباي امر ب
مستقبل . است»  َن «يا نفي »  م «هميشه تكية قوي روي حرف نهي  ،در نهي و نفي. خواهد بود

ديگـري روي هجـاي آخـر     و »خـواهم «يكي روي هجاي آخر كلمة : داراي دو تكيه است
، هـاي تكيـه در افعـال     با توجه بـه قاعـده   .)239: 1387 مدرسي،(» شود  فعلي كه صرف مي

 .ايم  را با سخنان زير از شمس مشخص نموده مقاالت در افعال ةتكي هايي از  نمونه
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خواه ايـن  . ستا او را مستي خوش. تر است  است كه او از من رحيم تهاين موالنا بارها گف
افتد نه در آتش   مياو نه در آب  ... ؛دوزخ رو خواه د ،، خواه در آتشتدكس در آب سياه اف

اي  ،گيـرم كـه تـو نيـز      كنم، اال دمش مي  ميمن هم نظاره . كند  ميدر پي آن كس، اال نظاره 
                                      و آن د م گرفتن و بيـرون كشـيدن ايـن    ! كن  ميبيرون آي با ما، تو نيز نظاره ! يفتمدر ،برادر

دي؛ بـو  دهآخـر مـر  : رآورد، گوييب ، سر ِ    ب ب عض ه يوحي تي   الم    ّا ن   َ ل و: حديث است. گفتن است
: چـه بـود؟ گـويم    ي      م ن روح هي َ َ    ن ف خت  ف چه بود؟ ديآن نفخة اسرافيل كه در من دمي: گويد

ـ  يتعـال  اهللا رحمـه  كم،يعل يتعال اهللا سالم! دمردم، افتا               نبود؟ هله باز م : گويد. هيچ نبود  كميعل
  .)774:1369، موحد(

  حرف استفهام 3.2.3
ند و هميشـه تكيـه را حفـظ    ا تكيهداراي  ،»چون ،چه ،كه«مانند  ،هجايي يكحروف استفهام 

آدمي «: مشهود است» كه و چه«تكيه بر حروف استفهام  ،در اين سخنان شمس نيز .كنند  مي
صـفت  . يكي نياز، از آن صفت اميد دار و چشم بند كـه مقصـود درآيـد   : را دو صفت است

نهايـت طلـب   . نياز  ايت نياز چيست؟ يافتن بينيازي چه اميد داري؟ نه  از بي. نيازي  ديگر بي
 .)143 :همان(» نهايت مطلوب چيست؟ دريافتن طالب. چيست؟ دريافتن مطلوب

  :و
ائمه كه باشند؟ مرا با ائمه چه كار؟ . دارند  ائمه روا نمي. آن ظاهر ني، اكنون تو بدان مچفس

چنـد كلمـه بگـو    . انـد  ائمة توديگران . چنين مگو؟ تو ائمة ديگراني: گفت. ايم  ما خود ائمه
  .)62 :همان( چنان كه مقريان گفتي

 جمله 4.2.3
اما هنگـامي  ؛ دنشوند، هر يك تكية مخصوص به خود را دار  تنهايي تلفظ مي بهها   وقتي واژه

تكيـة   .دهند  ها تكية خود را از دست مي تر آن سازند، بيش  آيند و جمله را مي  كه در گروه مي
ميـزان زيـر و   . قوي باشد و تكية هجاهاي ديگر ضعيف مكن استواژه ميكي از هجاهاي 

واژه، تكيه و زير و بمي به هـم    واژه يا تك كمهاي   در جمله. است متفاوت همبمي هر كلمه 
. تر از واژه، ميزان زيري و بمي بـه گـروه و جملـه بسـتگي دارد      در عناصر بزرگ. اند  وابسته

 ،براي تأكيد بر عنصري خاص در جمله و ،اماگيرد   قاعده تكيه ميبدين معني كه واژه مطابق 
بايد زيري و بمي كل جمله را مـالك قـرار    ،ديگر دادن عناصر جمله با يك با قرار ،در تقابل

جملـه   ةاي كه تكي  واژه. شود  ها تلفظ مي  تر از ساير واژه  در هر جمله يك واژه برجسته«. داد
 “اطالع ةنقط”كه به اين واژه  ميان بروند از هاي بعد  كية واژهشود ت  روي آن است سبب مي

  .)118: 1383 وحيديان،(» گويند و حاوي پيام اصلي جمله است يم
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هر كه تو را خدمت  ،يا دنيا. تلخ باش بر مؤمن تا مزدش دهم ،يا دنيا: خداي تعالي فرمود«
 .)798 :    1369 ،موحـد (» خـدمت كـن  ش گير، و هر كه مرا خدمت كند تو او را ا  كند به بندگي

  .شود  ها تلفظ مي  تر از ساير واژه  كه برجسته استنقطة اطالع در اين جمله » دنيا«واژة 
نقطـة   .)735 :همان(» خورد   ست، از چيزي غم نميا كسي را سندي هست پشتش گرم«

  .است »سندي«اطالع اين جمله نيز واژة 
خود ايـن آفتـاب را پشـت بـه ايشـان      . ... دهد  عالم را روشني ميهمة آفتاب است كه «

» روي آفتاب با موالنا است، زيرا روي موالنا بـه آفتـاب اسـت   . ... . ها  است، روي به آسمان
  .است نقطة اطالع اين جمالت» آفتاب«واژة  .)660 :همان(

  
  آهنگ 3.3

آواهـاي قسـمتي از    ادايشـدت  زير و بمـي و  . از عوامل آوايي مرتبط با تكيه است آهنگ
تغيير در : توان گفت  مي ،به عبارت ديگر .جمله دو ويژگي مشترك ميان تكيه و آهنگ است

كـه   ،آهنگ خاص جمله را ،عنوان تكيه بيان شدبا كه  ،زير و بمي و شدت قسمتي از جمله
  .به صورت افتان و خيزان است، در پي دارد

ح جمله در زير و بمي تغييري حادث ه در سطچ چنان«. توان در تعريف آهنگ گفت  مي
يعني ادا شدن آواهاي قسمتي از جمله با تـواتر  . شود، آن تغيير در زير و بمي را آهنگ نامند

شود جملـه بـا آهنـگ      بيشتر يا كمتر نسبت به آواهاي قسمت ديگر آن باعث مي) فركانس(
  .)301 :    1374 ده،زا  غالمعلي(» نمايد  خصوصي را القا مي  هخاصي ادا شود و مفهوم ب

ميزان تغيير تواتر آوا در سطح جمله و نيز جهت تغيير آن دو عامـل مهمـي هسـتند كـه     
در . شـوند   ديگـر مـي   هاي خبري، پرسشي، تعجبي و امري از يـك   موجب بازشناختن جمله

بـه  . تـر اسـت   هاي خبري تواتر آواهاي پايان جمله نسبت به تواتر آواهاي آغاز آن كم  جمله
هـاي    هاي خبري افتان است و تواتر آواهاي پايـان جملـه    ديگر، الگوي آهنگ جملهعبارت 

هـاي    از ديگر ويژگـي  .تر است پرسشي، تعجبي و امري نسبت به تواتر آواهاي آغازين بيش
را  آن كه موسيقي خاص ،آهنگ سخنان شمس. است بارز سخنان شمس آهنگ جمالت آن

هـا آهنگـي اسـت كـه از       ايجاد شده است؛ يكي از اين راههاي مختلفي   از راه ،كند  ايجاد مي
آيد كه گاهي اين تكيـه و تـواتر آواهـا از طريـق       ميپديد طريق تكيه و تواتر آواهاي جمله 

در ايـن قسـمت آهنـگ و تـواتر     . شود  ها حاصل مي  ها و مصوت  آرايي صامت  تكرار و واج
  .دشو و امري بررسي مي ،جبيآواهاي سخنان شمس در قالب جمالت خبري، پرسشي، تع
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تـر   هاي خبري تواتر آواهاي پايان جمله نسبت به تـواتر آواهـاي آغـاز آن كـم      در جمله
هـاي    تـواتر آواهـاي پايـان جملـه    . هاي خبري افتان اسـت   است، يعني الگوي آهنگ جمله

قبيـل  تر است، يعني اين  ها بيش و امري نسبت به تواتر آواهاي آغازين آن ،پرسشي، تعجبي
  .شوند  ها با الگوي آهنگي خيزان ادا مي   هجمل

يابد، چه جاي عقل دگري؟ تو را بـه ايـن     آن عقل او راه نمي« :در اين سخن شمس
 »جـا سـخن را مجـال نيسـت، تنـگ اسـت       ايـن . اند  اند، تو را به انكار نياورده  كار آورده

 ،يابيم كـه   اندن جمله درميبا خو. اي خبري است  جملة آغازين جمله ،)642 :    1369 ،موحد(
تر است كه با تكيه و شدت نيز  طبق قاعده، تواتر آواهاي آغاز جمله نسبت به پايان آن بيش

، تـواتر  اسـت اي پرسشـي    جملـه ، كه )چه جاي عقل دگري؟(در جملة بعدي . همراه است
  .تر است و آهنگي خيزان دارد آواهاي پاياني جمله نسبت به آغاز جمله بيش

اگر . هاي پرسشي ثابت نيست  جهت تغيير زير و بمي در سطح جمله«داشت توجه بايد 
حتي با وجود  ،                  ً                                              گوينده بخواهد حتما  پاسخي از سوي شنونده دريافت كند، جملة پرسشي را

ممكـن اسـت همـان     ،در غير اين صورت. نمايد  با الگوي آهنگي خيزان ادا مي ،واره پرسش
شـود كـه                     ً                              آهنگ خيزان عموما  هنگامي بـه كـار بـرده مـي    . دآهنگ افتان توليد كن با جمله را

در عـوض،  . العملي از جانب شـنونده نيـاز داشـته باشـد      گوينده به دريافت پاسخ يا عكس
كند كه   نمايد و چنين القا مي  الگوي آهنگي افتان داللت بر پايان يافتن يا كامل شدن گفته مي

 در. )302 :    1374زاده،    غالمعلـي (» را نـدارد  گوينده انتظار شنيدن پاسـخ از جانـب شـنونده   
هـاي خـود داده اسـت، بـه طـور        كه پاسخي نيز به پرسش ،جمالت پرسشي زير از شمس

. مريد چيست؟ نيستي. شيخ چيست؟ هستي« .شويم  ها مي  وضوح متوجه آهنگ خيزان جمله
  .)739 :    1369 ،موحد(» تا مريد نيست نشود، مريد نباشد

كـه مقصـود    ،از آن صفت اميد دار و چشم بنـد . يكي نياز: استآدمي را دو صفت «
نيازي چه اميـد داري؟ نهايـت نـاز چيسـت؟ يـافتن        از بي. نيازي  صفت ديگر بي. درآيد

» نهايت مطلوب چيست؟ دريافتن طلـب . نياز، نهايت طلب چيست؟ دريافتن مطلوب  بي
  .)143 :همان(

شـود و    است كه با آهنگي افتـان ادا مـي  اي خبري   در عبارات فوق، جملة آغازين جمله
از آن «جملـة بعـدي   . تر اسـت  تواتر آواهاي پايان جمله نسبت به تواتر آواهاي آغاز آن كم

اي امري است كه آهنگي خيزان دارد و تواتر آواهاي پايان   جمله» صفت اميد دار و چشم بند
اي بعـدي هـم جمالتـي    هـ   تر است و جملـه  جمله نسبت به تواتر آواهاي آغاز جمله بيش

  .پرسشي همراه با پاسخ آن كه آهنگي خيزان دارند
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  گيري   هنتيج. 4
دقتي در مشخص كردن   بي .اند جملهكنندة پيام و مفهوم  مشخصتكيه و آهنگ عوامل آوايي 

درسـتي   بـه د و جملـه يـا كلمـه    شـو   جاي دقيق تكيه در زبان فارسي باعث تغيير معنايي مي
 دار اي گرانبها از سخنان اين عارف نام  مجموعهكه  ،يزيتبر شمس مقاالت. ودش  فهميده نمي

آن حاوي مطالبي است كه درك و فهم  ،آوري شده است جمعمريدان وي به دست و  است
صر اصلي گفتـار و  اتاحدودي با دشواري همراه است و توجه به تكيه و آهنگ به عنوان عن

شمس در بيـان  . ارزندة اين عارف را به همراه دارددستور سهولت در درك و تفهيم مطالب 
هاي   از كاربرد تكيه و آهنگ و روش ،كه به صورت گفتار و خطابه بوده است ،مطالب خود

او گـاه و نقـش تكيـه در سـخنان      توان گفت كه قاعده و جـاي   مي. گيري آن غافل نبود بهره
نقش تأكيدي و عاطفي تكية كه  استتاحدودي مطابق با مباحث امروزي دستوري و زباني 

  .نمود بارزي دارد ،تعليمي و به عنوان مجموعه سخنان خطابي ،مقاالتسخنان شمس در 
توجه مخاطب و ابـالغ  براي  ،شمس. تواند نمود داشته باشد  آهنگ نيز جدا از تكيه نمي

مر گاه نيز از ا دارد و  نظرش، گاه جمالت را به صورت پرسش و پاسخ بيان مي مفهوم مورد
بـه عنـوان ويژگـي سـبكي سـخنان       ،كه اين جمالت همراه با تكرار كند  و اخبار استفاده مي

ند و اين امر به عنـوان ويژگـي خطابـه در    كن   از تواتر آواهاي خاص خود پيروي مي ،شمس
  .است دار مشهود سخنان اين عالم و عارف نام
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