
  
  
  
  
  
  

صدا و بياني گنگ*  
سعيد مجيدي  
  
آنچه از تاريخ برميآيد فن بيان و سخنوري (خطابه و فصاحت) از ديرباز مورد توجه انسان بهخصـوص 
بازيگران و سخنوران بوده است. قديميترين اسناد آن نيز به يونـان و روم باسـتان و رسـاالتي ماننـد

برميگردد.   لونگينييوس و رطوريقا گرگياس،
فن بيان برحسب ضرورت توسط اشخاص مختلف (بهصـورت آگاهانـه و يـا ناآگاهانـه) در جهـت
استفاده هر چه بهتر از صدا و رشد و تقويت آن حرکت کرده است. امروزه بـا رشـد و گسـترش علـم
زبانشناسي (با شاخههاي آواشناسي آکوستيک، فيزيولوژيک و...) روشهاي نـويني بـراي شـناخت و

کاربرد بهينه زبان، گفتار و صدا ايجاد گرديده است.  
با توجه به ماهيت زباني آواز و فن بيان، محققان و مدرسـان، بـازيگران و خواننـدگان مـيتواننـد

استفادههاي فراواني از علم زبانشناسي نمايند.  
شايان ذکر است که در زمينة فن بيان، کتابهاي متعددي با متدولوژيهاي مختلف فيزيولوژيک، 
روانشناسانه، آموزشي و... به وجود آمده است، که به توانمنديها و قدرت بيـان بـازيگر روي صـحنه
«آموزشـي»  افزوده است. اما جامعة تئاتر امروز ايران با کمبود شديد اين گونه منابع به خصوص نـوع
از اولين کتابهـايي اسـت کـه بـا نگرشـي آموزشـي بازيگر براي بيان و صدا آن مواجه است. کتاب
گردآوري گرديده، لذا اهميت اين کتاب به عنوان منبعي درسي و پايه (بـراي اسـتفاده دانشـجويان) و
اشکاالت وارد بر آن، که به طور حتم مشکالتي براي دانشـجويان بـه همـراه دارد، ضـرورت تأمـل و

بازنگري آن را دوچندان مينمايد.  

                                                 
بازيگر، براي بيان و صدا * نمايش، ش 123 و 124، آذر و دي 1388. صص 88 ـ 91. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب

نوشتة داود دانشور که در سال 1384 از سوي انتشارات سمت منتشر شده است.  
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از نظر روششناسي در اين نقد سعي شده پس از بررسي ايرادها و نقايص آن با استفاده از دانـش
زبانشناسي و آواز، گامي در جهت رفع اشکاالت برداشته و توضيحات جـامع و دقيـقتـري از برخـي

مباحث فن بيان ارائه نماييم. اميد که راهگشا باشد.  
1ـ کاربرد برداشتهاي اشتباه از تئوري آواز براي صداي بازيگر:  

از نکاتي که به درستي در کتاب بر آن تأکيد گرديده، اهميت درک و يادگيري آواز و کمک آن به 
رشد و پيشرفت بيان بازيگر است: «بسياري از معلمان مجرب صدا و همچنين بازيگران تواناي صحنه 
يادآوري ميکنند که بازيگر بايد نکارتي درباره آواز خواندن بداند، زيـرا آواز خوانـدن يکـي از بهتـرين

راههاي تربيت صداست.»  
اما متأسفانه آقاي دانشور در جايگاه محقق و نويسنده فن بيان دستور مهم فـوق را در اسـتفاده از
دانش تئوريک آواز رعايت نکرده و با ارائه مطالبي اشتباه اشکاالتي براي کتاب ايجاد نموده است کـه

در زير به برخي از آنها باتوجه به اهميتشان اشاره ميگردد.  
«دانـگ صـدا» در  1. الف) يکي از اين اشکاالت، تعاريف و توضيحات اشتباه و متنـاقض دربـاره

صفحات 43 و 110 و 112 و 113 و 180 است.  
بهطور دقيقتر در صفحه 110 در تعريف دانگ نوشته شده: «دانگ صداي بازيگر در واقع مکانت 
آواهنگ اوست بر خط ميزان موسيقي، دامنه صداي او فاصله ميان هر يک از دو خط ميـزان اسـت و
شماري دانگهاي مختلف روي خط ميزان که او ميتواند از يکايک آنها استفاده کند، اين تنوع دانگ 

عموماَ آهنگسازي صدا (Intonation) يا تحرير صدا خوانده ميشود.  
اوالَ مکانت (محل قرارگيري) هيچ صدايي (نتي) روي خط ميزان نبوده، بلکـه اصـوات (نـتهـا)

روي خطوي حامل معنا مييابند. در شکل زير خطوط حامل، خطوط ميزان و محل قرارگيري نتهاي 
روي خط حامل نشان داده شده است.  

شکل 1 
 
 
 
  

 
ثانياَ دامنة صداي بازيگر فاصله ميان هر يک از دو خط ميزان نبوده بلکه دامنه صدا از مشخصـه-

هاي امواج سينوسي است که با شدت صدا در ارتباط است و در شکل 2 نشان داده شده است.  
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شکل 2  
  
  
  
  

و طبق تعريف، دامنة موج عبارت است از: «حداکثر مسافتي که جسم مرتعش از نقطه تعادل خود 
به دو طرف طي ميکند و احساس دامنه، شدت و ضعف صداي حاصل اسـت؛ هـر چـه دامنـه صـدا

بلندتر باشد صوت شديدتر و هرچه کوتاهتر صدا ضعيفتر (آهستهتر) خواهد بود.  
110 مفهـوم تنـوع و آهنـگسـازي صـدا (تحريـر صـدا) معـادل ثالثاَ) در انتهاي تعريف صـفحه
ـ  2 (Intonation) قرار داده شدهاند که با هيچ منطق علمي به هم مـرتبط نمـيشـوند و در بخـش

الف همين مقاله مورد بررسي و معادليابي قرار گرفتهاند.  
الزم به يادآوري است مولف کتاب به تعريف پراشکال پيشين دانگ اکتفا نکرده، در طـول کتـاب
چند بار ديگر نيز تعاريف و توضيحاتي متفاوت (از تعريف پيشين) را با زبـاني گنـگ ارائـه داده، ماننـد
ـ 11 سطر 3) که بيش از پيش خواننده را دچار سردرگمي مينمايد. با توجه  13 صفحات (43 سطر ـ
به اين که موسيقيدانان کشور تعاريف دقيق، جامع و مانعي از مفهوم دانگ ارائه کردهاند و مورد توافق 

و پذيرش اهالي موسيقي است، آيا بهتر نبود اين تعاريف صحيح مورد استفاده قرار ميگرفت؟  
در ادامه جهت آشنايي بيشتر با مفهوم دانگ توضيحاتي ارائه ميگردد:  

از نظر لغوي دانگ معادل «ذواالربع» عربي و «تتراکورد» يوناني است و در اصل به معناي چهـار
نت و چهار سيم است و در آواز به گستره يا توالي چهارنتي (صـدا) گفتـه مـيشـود کـه هـر خواننـده
براساس ساختار اندام صوتيش از تعدادي نت بهره برده است. در کتاب تجزيه و تحليل رديف و آوازي 
در تعريف دانگ نوشته شده: «دانگ مجموعهاي است از توالي 4 نت که تشـکيل فاصـلهاي بـه نـام
چهارم درست بدهند.» و لذا دانگ صدا ويژگي از صداي هر انسان است که با گسـترهي زيـر و بمـي

صداي او در ارتباط است.  
ب) در صفحات 41 و 44 و 977 تا 999 چند تعريف و توضيح از کيفيت ارائه گرديده که نه تنهـا
تعاريف صحيحي از کيفيت نيستند، بلکه اين تعدد تعريف ابهامات و تناقضاتي نيز به وجـود آورده کـه

در ضمن با تعريف طنين هم آميخته گرديدهاند.  
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به عنوان مثال: در صفحه 44 سطر اول، «کيفيت آن عنصر از صداست که صداهاي بـا دانـگ و
شدت همسان را از يکديگر متمايز ميسازد.» و سپس  در صفحة 97 دوباره توضـيح متفـاوتي بـراي
کيفيت ارائه ميگردد: «کيفيت صداي منحصر هر شخص را آواهنگ Elements of tone يا همان 
لحن ميداند و باز هم در صفحه 98 کيفيت اينگونه توضيح داده ميشود: «کيفيـت صـدا آن عـاملي

است که صداي هر شخص را از ديگري متمايز ميسازد.»  
قابل ذکر است تعاريف اول و سوم بيانگر معني طنين هستند و حال آن که در صفحه 41 اشتباهاَ 

طنين معادل Resonance قرار داده شده که بايد بدين صورت اصالح گردد:  
 Timbre = اوالَ طنين

  Resonance = ثانياَ تشديد
در ادامه دو توضيح دربارة طنين و کيفيت که در تمام حوزههاي مربوط به صـداي انسـان کـاربرد

دارند ارائه ميشود، تا مشکالت و ابهام تعاريف باال نيز به نوعي مرتفع گردد.  
ابتدا تعريف طنين: «طنين يعني ارتعاشات فرعي همراه با ارتعاشات اصلي (مانند دو صداي يکسـان از

نظر شدت و ارتفاع و امتداد که از دو دهان مختلف بيرون آيند و يا با دو ساز نواخته شوند.»  
و اما کيفيت صداي هر انسان عاملي کلي است که به عوامل چندي بستگي دارد، که توضيح زيـر
به خوبي عوامل آن را برميشمارد: به طور کلي کيفيت صداي هر فرد تابع عواملي چند است: تارهاي 
صوتي حنجره، اندازة حجم مؤثر صوتي حفرههاي بازآوايش اندامهاي گفتـاري، روش اجـراي واجهـا،

سرعت گفتار، اندازه و نحوة توزيع سکوتها و وقفهها در بافت گفتار.  
البته تبيين نحوة ارتباط اين اصطالحات با يکديگر و ارتباطشان با تمرينات عملي فن بيان نياز به 

شرح ديگري دارد که جاي آن در اين مقاله نيست.  
2ـ برخي از اصول و نکاتي که کتب تأليفي و يا متون ترجمهاي را اعتبار ميبخشد، به قرار زير است:  

اوالَ ـ دقت در تعريف جامع و دقيق مفاهيم و واژگان پايه در هر حوزه از دانش.  
ثانياَ ـ توانايي در معادليابي و واژهگزيني مناسب.  

ثالثاَ ـ کاربرد هماهنگ نکات فوق در کل اثر.  
البته رعايت اين موارد نياز به وقوف و آشنايي کامل مؤلف، محقق يـا متـرجم بـه دانـش و زبـان
تخصصي آن رشته و حوزههاي وابسته به آن دارد. هر چنـد جامعـه مـا هنـوز درخصـوص تعريـف و
معادليابي بسياري از واژگان جديد با مشکالتي مواجه است، اما بايد توجه داشت تا همـين واژگـان و
مفاهيم بر ساختهي مورد اجماع را دچار تشتت و ابهام معنـايي ننمـاييم، بـهخصـوص در کتـابهـاي
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درسي و دانشگاهي، که سادگي و رواني، همچنين رعايت وحدت و هماهنگي در معـاني و مفـاهيم از
نکات بارز آن است.  

با توجه به اين که کتاب بيشتر جنبة گردآؤري وترجمه داشته و بعضي از اصطالحات و واژههـا در
حوزة فن بيان نيز به طور دقيق و شفاف تعريف و معادليابي نگرديدهاند، لذا نوشتن يا ترجمه در ايـن
حوزه ضرورت تحقيق و تفحص عميق را دوچندان مينمايد، که خود يادآور «خشت اول چون نهد...» 
است. متأسفانه کتاب ياد شده ضعف و مشکالت فراواني در تعريف، معادليابي و کاربرد واژگان دارد.  
در ادامه با اشاره به برخي از اين اشکاالت (البته با توجه به اجماع نظر در مـورد بعضـي مفـاهيم)

توضيحات جامعتري در جهت رفع اين نقايص ميشود.  
 intonation 2ـ الف) همانطور که در بخش اول اين نقد بيان شد در صفحه 110 کتاب، معادل
واژههاي آهنگسازي صدا يا تحرير صدا همراه با توضيحاتي انتخاب گرديده است. که هر دو معـادل
هم از نظر دستوري و هم از نظر معنايي اشتباه هستند. زيرا واژة intonation اسمي اسـت کـه از دو
بخش intone از ريشه فعلي با آهنگ خواندن و tion پسوند اسمساز، ترکيب شده است. لذا براي آن 

معادل آهنگ صدا يا حالت صدا بسيار دقيقتر و فنيتر است.  
الزم به توضيح اينکه آهنگسازي از ريشه فعلي Compese يعني آهنگ ساختن، تصنيف کردن 

بوده و Compostion نيز به معناي ساخته، اثر ساختن و تصنيف اطالق ميشود.  
در ضمن تحرير صدا نيز در زبان فارسي و آواز نه تنها با معناي آهنگسازي صدا ارتباطي نـدارد،

بلکه مفهوم intonation با دو معادل ذکر شده کامالَ بيارتباط است. زيرا تحرير صدا «چهچـه» در 
فارسي به معناي مجموعه نغمههايي است که در آواز بر روي يک هجا ادا ميشوند، البته معادلهـاي
yodel melisma  امـا در توضـيح نسبتاَ دقيقي نيز در زبان انگليسي براي تحرير وجود دارد، ماننـد

واژة intonation استاد ابوالحسن نجفي ميگويد:  
از پديدة فيزيکي زير و بمي صدا، زبانها به نحو وسيعي جهت ايفاي نقش ارتباطي خود بهره ميگيرند 
مانند آهنگ صدا intonation در زبان فارسي که يکي از عوامل زباني محسوب ميگردد. و در نهايت بـا
مدنظر قرار دادن اجماع نظر اساتيد ترجمه و زبانشناسي درخصوص اين واژه، آهنگ صـدا1 مناسـب-

ترين معادل است.  
2ـ ب) در صفحة 41، معادل Articulation واژة تلفظ انتخاب صحيحي نيست، زيـرا تلفـظ يـا

طرز تلفظ معادل Pronunciation بوده و معادل درست Articulation توليد يا طرز توليد است که 
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گذشته از صحت آن از نظر لغوي و دستوري، ميتوان از تعريف کامل زير نيز درسـتي آن را دريافـت،
پس توليد عبارت است از:  

فرايند تغييرات بيانگرها2 جهت توليد صامتها و مصوتها، و تعريف تلفظ ptonunciation نيـز
عبارت است از: تلفظ کردن يا خواندن درست کلمات.  

2ـ پ) در صفحه 94 معادل projection واژه پرتاب صدا3 انتخاب صحيحي نيست، زيـرا ايـن واژه از
ريشه فعلي project در حوزه صدا و بيان به معناي قوت و رسايي صدا مـيباشـد و معنـاي پرتـابي آن در

حوزة موشک و فضا مصداق دارد. لذا معادلهاي قوت يا رسايي صدا براي آن، بسيار دقيق و مناسبتر بوده 
و در جهت تأييد علمي اين معادلها، تعريف projection در ادامه ارائه ميگردد:  

قوت يا رسايي صدا يعني به کارگيري سازهها در تشديد بسامدهاي خاص صامتها در زنجيره بيان.  
2ـــ ت) در صــفحه 6 کتــاب نويســنده، در نقــش يــک متــرجم واژهســاز ظــاهر شــده و معــادل 
placement واژه جايدهي صدا را ابداع نمودهاند، که متأسفانه هم از نظر دستوري و هم از معنـايي

واژه صحيحي نيست.  
پسوند ment به معناي (نقطه آغاز، محل شروع) و از جهت دستوري پسوندي اسمساز است  اوال: َ

و داللت فعلي جايدهي و جاي دادن براي آن دقيق نيست.  
از جهت معنايي نيز بخش اول اين واژه place به معناي ناحيه و فضا است، لذا بـا در نظـر ثانيا: َ
گرفتن تعريف دقيق و مورد اجماع براي آن يعني: محل توليد يا واجگاه، نقطـه يـا محلـي از دسـتگاه
گفتار است که در آن صامت مورد نظر توليد ميگردد. بنابراين واژه صحيح، محل توليد، جايگاه توليـد

و اجگاه است.  
قابل ذکر است، تصحيح اين سه واژه placement, projection, Articulation نـه تنهـا در

فهم بهتر و آسانتر جوانب فن بيان کمک مينمايد، بلکه در اجراي عملي و کاربردي تمرينات مربوط 
به آنها نيز تأثير فراواني دارد.  

2ـ ث) رطوريقا Rhetoric واژهاي يوناني است کـه از اولـين ترجمـههـاي آن در زبـان فارسـي
تاکنون معادلهاي متنوعي را به خود ديده است و مهمترين و پذيرفتهشدهترين آنها از اين قرارند:  

  
فن سخنوري4، فن خطابه5، فن معاني و بيان6  

آنگونه که پيداست مترجمان و مؤلفان برجسـتة ايرانـي، ايـن جـايگزينهـا را پـس از تجربـه و
تفحص طوالني در ترجمه و تفسير آثار افالطون و ارسطو برگزيدهاند، لذا جايگزين کردن واژة معـاني
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بيان که در ادب فارسي کارکرد مفهومي ديگري دارد، نه تنها کمکي به فهـم درسـت مطلـب کتـاب
نميکند بلکه گمراهکننده است.  

در بحث وجه تسمية علم معاني مينويسد: در  معاني و بيان آنچنان که دکتر سيروس شميسا در کتاب
اين علم از معاني ثانويي جمالت سخن ميرود. يعنـي مقصـود از معـاني، معـاني اولـي يعنـي اصـلي
جمالت نيست بلکه مراد معاني ثانوي يعني مجازي آنهاست که به آن وسيله گوينده اغراض خود را 

ابالغ و به اصطالح بيان ما فيالضمير ميکند.  
با توجه به مطالب فوق، استفاده از ترکيب معاني بيان به جاي معاني و بيان که بيشـتر بـه جنبـه
«واو» و ترجمـه علوم ادبي (نوشتن به نحـو مـؤثر) تأکيـد دارد، بـدون اسـتفاده از حـرف جداکننـده
 (       )9 ريطوريقا گمراه کننده، ناقص و الکن است، الزم به تـذکر اسـت کـه در پـانويس همـين صـفحه
امالي يوناني (معلم معاني بيان = rhetor درست نبـوده و صـورت صـحيح آن بـه حـروف کوچـک

يوناني pήτωρ و به حروف  PHTΩ p بزرگ يوناني اينگونه نوشته ميشود.  
2ـ ج) در واژهنامه انتهاي کتاب نيز چند معادل اجتماعي به تصحيح دارند و بـا توجـه بـه اجمـاع

کاملي که در علم فيزيک و غيره بر روي اين واژهها وجود دارد، نياز به توضيح بيشتري نيست.  
اشکاالت  

 Loudnes = ارتفاع
بلندي صدا ـ ارتفاع صدا = volume کاربرد اشتباه در صفحات 86 و 53 و دوبار در صفحه 195  

  consonant :غير مصوت
تصحيح:  

 Loudness = بلندي صدا
 consonant = حجم صدا

  Consonant = (همخوان) صامت
3ـ همانطور که نويسندI کتاب در صفحة 118 اشاره کرد، سينوسها نقش مهمـي در مکانيسـم
تشديد صدا ايفا ميکنند که آگاهي از تعداد و محل آنها ميتواند در استفادة بهتر از صدا کمک بزرگي 

به بازيگر نمايد.  
اما در صفحه 18 همين کتاب در بحث سينوسها، اطالعات دقيق و کاملي ارائه نگرديده و فقـط
به سينوسهاي دو طرف بيني (سينوسهاي ماگزيالري) اشاره مينمايد در صورتي که سينوسهـاي

ديگري نيز وجود دارند که در تشديد صدا بسيار اهميت دارند و عبارتند از:  
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1ـ3ـ سينوسهاي باالي حدقة چشم (سينوسهاي فرونتال)  
2ـ 3ـ سينوسهاي بين حدقه چشم و باالي بيني (سينوسهاي اتموئيدال)  

3ـ 3ـ سينوسهاي اسفنوئيدال  
4ـ عدم وجود نکات و دستورات مراقبتي صدا  

ـ عدم وجود تمرينات گرمکنندة اندامهاي صوتي و رعايت نشده چيدمان تمرينات در کتاب.  
ـ تمرين نکردن در هواي رد و گرد و غبار (بهخصوص در پالتوهاي سرد)  

ـ عدم استفاده از نوشابههاي گازدار و الکلي و يا عدم استعمال دخانيات  
ـ وارد نکردن فشارهاي ناگهاني (مانند فرياد زدن) بر صدا و پرهيز از صـحبت زيـاد بـهخصـوص

قبل از اجرا  
ـ توقف تمرينات فن بيان هنگام احساس درد يا فشار بر اندامهاي صـوتي (بـهخصـوص تارهـاي

صوتي) در هر محله از تمرينات  
  

پينوشتها  
1. آهنگ صدا معادلي است که اساتيد: ابوالحسن نجفي، ثمره، مشکوةالديني و سپنا و... به کار بردهاند.  

2. بيانگر articulators زبان، نرم کام. فک پايين.  
اثر اونجلين مچلين، ترجمـه رضـا شـيرمرز، نشـر قطـره، بيان فن 3. متأسفانه همين معادل نامناسب در کتاب

1383، نيز به کار برده شده است.  
4. فن سخنوري: ترجمه به کار برده شده توسط دکتر زرينکوب، دکتر محمدحسن لطفي، دکتر اديب سلطاني، 

دکتر شرفالدين خراساني.  
رطوريقا، اقبال ,1371   5. فن خطابه: ترجمه به کار برده شده توسط دکتر پرخيده ملکي، مترجم

در فرهنگ معاصر هزاره، دکتر حقشناس و دکتر سامعي   رطوريقا 6. فن معاني و بيان: ترجمه ثانوي
  

منابع و مآخذ  
هزاره؛ تهران، فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، 1386.   معاصر فرهنگ 1. حقشناس، سامعي و ديگران،

موسيقي؛ کارنامه، چاپ ششم، ,1379   بنيادي 2. منصوري، پرويز، تئوري
آوازي؛ پارت، ,1384   رديف تحليل و تجزيه 3. فريدوني، نيما،

زبانشناسي؛ انتشارات نيلوفر، ,1381   مباني 4. نجفي، ابوالحسن،
فارسي؛ نر گلها، ,1377   زبان فيزيکي آواشناسي 5. سپنتا، ساسان،

معاني؛ انتشارات فردوس، چ هشتم، ,1383   و بيان 6. شميسا، سيروس،
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صداشناسي؛ تهران، ,1343   7. شهميري، امين،
گفتار، آتروپات.   مکانيزم و آناتومي 8. زماني، سليم آبادي و ديگران، نورولژي،

منزلها، حوزه هنري، ,1377   رسم و راه 9. اعظمي کيا، منصور،
ايران؛ آگاه ,1367   سنتي موسيقي سلفاي 10. باشي، بهزاد،

نوين، اکبر ميرحسني و حسين وثوقي، آتيه، ,1381   انگليسي واژه بر درآمدي 11. والري، آدامز،
ارگانون، اديب سلطاني؛ نگاه.   منطق 12. ارسطو،
(فن خطابه)، اقبال 1371.   ريطوريقا 13. ارسطو،

14. Latman, Alison – Dictionary of Musical Terms 2004-Oxford. 
 

  



  


