
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چکیده:

ي تنگـاتنگی وجـود دارد. هـا در القـاي مفـاهیم، رابطـهکارگیري واجي بهمیان صوت و معنی و نحوه       

برنـد کار میگیرند و واژگانی را بـهسخنوران در انتخاب واژگان، ناخواسته تحت تأثیر عواطف خود قرار می

احساسات گوینده است؛ یعنی واژگـان عـالوه بـر انتقـال معنـا بـه انتقـال هاي آنها بیانگر عواطف و که واج

  پردازند.عواطف و احساسات نیز می

 ،ي اصوات، به طور غیر مسـتقیممعنایی خویش از رهگذر مجموعه ساختار آوایی کلمه عالوه بر نقش       

س نامدار فرانسوي، با قاطعیت در شناموریس گرامون، زبان کند.گذرد، بیان میمفهومی که در ذهن شاعر می

کند که اساس کار این پژوهش مبتنی بر ي القاگري آنها بحث میها و قوههاي زیرین واژگان و واجمورد الیه

  ي اوست.نظریه

هـاي هاي موسیقایی در ساختار آوایی کلمات است. زبـان فردوسـی در حوزهشاهنامه سرشار از داللت       

جوید که معناي ثـانوي زبـان را بـه هایی بهره میکند و شاعر از واجتناسب معنا تغییر میمعنایی متفاوت، به 

  کند.ذهن القا می

هـاي معنـایی حماسـه و در این پژوهش برآنیم تا پیوند انکارناپذیر موسیقی زبـان شـاهنامه را بـا حوزه      

  عاشقانه و مرثیه به اثبات برسانیم.

   

        

    صوت، معنا، موسیقی زبان، شاهنامه.واژگان کلیدي:      
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  کلّیات پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  مهمقدّ

مبنـاي اصـلی ایـن  شناسی بـود.یکی از علومی که رنسانس، تغییر عمده اي در آن ایجاد کرد، علم زبان     

دوران، بررسی ساخت و ظـاهر بـیش از مسـائل در این  تغییر عمده، توجه به خود متن به جاي فرامتن بود.

ها و پیروان مکتب پراگ مخصوصا فردینان دوسوسور پیشرو این ساختارگرایان، فرمالیست دیگر اهمیت یافت.

هاي و معتقـد بودنـد کـه نشـانه دادههاي زبانی اهمیت بیشتري صاحبان این مکاتب به نشانه حرکت بودند.

و یک الگـوي صـوتی اسـت و  ي بین یک مفهومنام نیست؛ بلکه رابطهک شیء و یک ي بین یزبانی، رابطه

  شناختی از صوت است.باشد بلکه پنداشت روانآن نمیا از الگوي صوتی ، شکل فیزیکی همنظور آن

معنـی  يیی هستند که بتواننـد تمایزدهنـدهآنها ،از نظر دوسوسور و پیروان مکتب پراگ، عناصر آوایی«     

ساختی بتوانند واحدهاي صاحب نقشی به شمار آیند. در نظر وي هر عنصر زبـانی حاصـل باشند تا از نظر 

هر حقیقت  ي اتصال صوت و فکر است و برايیک مفهوم ذهنی است و زبان، حلقه ارتباط میان یک لفظ و

  .)67:1370(باطنی،» شودذهنی، لفظی نیز وضع می

سـاختاري شـعر در سـه سـطح آوایـی، واژگـانی(محور رایان، عناصـر بدین سبب در دیدگاه ساختارگ«     

یرند و سـطح آوایـی شـامل موسـیقی، گشینی) مورد بحث و بررسی قرار میجانشینی) و نحوي(محور هم ن

اشد و از نشان دادن ارتباط عناصر آوایی و موسیقایی بـا معنـا ب یخوانحروف، واژه، وزن، تکرار، واکه و هم

  .)88:1388(علوي مقدم،» گفته می شودسخن 

چون رنگ، رایحه، حجم گرایان با طرح این مباحث، از رونق افتاد و مخالفان آنها صفاتی همدیدگاه نماد     

ند که شاعر عالوه بر انتخاب واژگان براي انتقال پیـام اها بر این عقیدهآن ها نسبت دادند.یا حرکت را به واج

  که افکار و احساسات او را به طرق مختلف القا کند.هایی استفاده می کند به مخاطب، از اصوات و واج

ی وجـود دارد امـا گي تنگـاتني مفاهیم، رابطـهها در القاي به کارگیري واجمیان صوت و معنی و نحوه     

، بیرونـی و موسـیقی کنـاري ي بالغت به آن پرداخته شده، مسائلی از قبیـل صـنایع بـدیعی،آنچه در پیشینه

ي القاگري آنها توجه شـایانی نشـده اسـت و تنهـا ها و قوهزیرین واژگان و واج هايدرونی است و به الیه

ضـوع را مطـرح نمـوده اسـت، تنها کسی که بـا قاطعیـت ایـن مو ینیم.بیآثار ماز اشاراتی پراکنده در برخی 

خود عنـوان  ي آواشناسیرسالهشناس فرانسوي، موریس گرامون است. او آراء خود را در این حوزه در زبان

در  را تکرارآواها و دیگري اهمیت تکرار. گرامون، یکی نام ي مهم اشاره کرده است:.گرامون به دو نکتهکرد 

معتقـد دانـد. وي ه و واج در ساخت مفهوم ثانوي و تأثیر دوچندان، مؤثر میهر سطحی، اعم از جمله و واژ

  ي خاصی است.ه هر واجی القاگر احساس و اندیشهاست ک



ي فردوسـی مـورد در شاهکار ادب فارسی، شاهنامهسه متغیر اصلی را سعی داریمما در پژوهش حاضر      

ي واج. دیـدگاه مـوریس گرامـون دربـاره -3نقـش تکـرار  -2پیوند صوت و معنـی  -1 .بررسی قرار دهیم

سـی موسـیقی برردر راستاي نیز اي موسیقایی در ساختار آوایی و تالش ما هداللتمه سرشار است از شاهنا

این قلمرو است که موسیقی شعر در « :گویدهمانطور که شفیعی کدکنی می؛ تن اسبه معناي هنري و دقیق آ

ه جدول بحر عروضـی، کـار همـه کـس افتن بیقیق خویش آشکار می شود وگرنه دستهنري و د عنايبه م

بـا هـزاران حـال و  هـزار بیـت،تواند باشد و از این رهگذر است که فردوسی در داخل یک بحر، پنجاه می

  .)321:1389(شفیعی، »خود را داراستوسیقایی خاص سراید و هر پاره از سخن او نظام مهواي متفاوت می

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  بیان مسئله

آیـد. شـمار می ترین عنصر هر زبان، واج بههاست و بنیادياي از آواها یا واجدانیم که زبان مجموعهمی     

است.کاربرد انواع جناس، ها از گذشته هاي دور مورد توجه ادیبان و دانشمندان علم بالغت بودهواج آواها و

ها نه تنها ابزاري براي آفرینش این آرایی، عکس، طرد، رعایت وزن و قافیه گویاي این مسئله است.سجع، واج

نویسـنده اسـت. از ایـن منظـر یا زیباتر ساختن شعر، بلکه روشی براي القاي عواطف و احساسات شاعر یا 

شود، کیفیت فنّی ترکیـب صـداها، اسـتفاده از هجاهـاي کوتـاه و بلنـد، چه موجب برتري یک سروده میآن

المخرج بـودن مخرج بـودن و قریـبي مناسب، همنشینی و جانشینی واژه یا واج، گزینش ردیف و قافیههم

  کلمات و تکرار واژه یا واج است.

هـا میـان آن گونه پیوند ذاتی و طبیعییي میان دالّ و مدلول، قراردادي است و هیچ، رابطهاز دید سوسور      

هاي زبـانی، نتـوان پیونـد نیست. هرچند این سخن شاید در کلّیت خود درست باشد و در بسیاري از نشانه

آواهـا کـه نام ي وضعیی میـان دالّ و مـدلول نیسـت.طبیعی میان دالّ و مدلول یافت اما همیشه چنین رابطه

ها نشان مستثنی هستند و برخی پژوهشقاعده  ها ذاتی و طبیعی است، از اینآن ي میان دالّ و مدلول دررابطه

انی را بـه گیرند و واژگـدهند که سخنوران در انتخاب واژگان ناخواسته تحت تأثیر عواطف خود قرار میمی

ات گوینده است؛ یعنی واژگان عالوه بر انتقال معنا بـه ها بیانگر عواطف و احساسي آنهابرند که واجکار می

  پردازند.انتقال عواطف و احساسات نیز می

، روان و غلتان بودن و بسـته از قبیل انسدادي، سایشی، خیشومی هاي صامتهاي ساختاري واجویژگی     

اهمیت  اند،گذاري شدهي و نامبندا طبقههي تولید آنه بر اساس محل و نحوهها کو باز و نیم بسته بودن واکه

محملی براي انتقـال هاي هر طبقه و گروه، دارند و واج اطف و احساساتاي در القاي معانی و عوالعادهقفو

عاطفه و احساسی مخصوص هستند و از این رهگذر در انسجام بخشیدن میان صوت و معنی تأثیر بسـزایی 

ها استوارتر باشد، هم انسجام آوا و معنا بیشتر و محل تولید واج ي بین معناگذارند. به هر میزان که رابطهمی

شـود. تر مینزدیک ههم آن زبان به طبیعت گویند ،گرددتر میشود و به تبع آن تأثیر کالم بر شنونده قويمی

  این تأثیرات در شعر بارزتر و آشکارتر است.

صوتی عبارات نهفته است که انـدکی از آن را اي از موسیقی شعر در بخش هماهنگی سهم بسیار عمده«     

حد  زي این بخش از موسیقی زبان، فراتر اها مطرح کردند ولی حوزهدر مباحث مربوط به انواع جناسقدما 

ورد مطالعه مهاي دیگر تواند از راهشناسی جدید میشناخت و باور قدما و مباحث علم بدیع است و در زبان

 .)10:1389(شفیعی، »قرار گیرد



هـایی بـه دسـت اي است که شاعر بـا انتخـاب واژهنامند، جلوهچه را که امروز هماهنگی القاگر میآن«     

هاي وي در تناسب قرار دارند. شـاعر بـا ها با تصاویر ذهنی و اندیشهي آندهندههاي تشکیلآورد که واجمی

توانـد تصـاویر باشـد، میکه نیاز به توصیف یا شرحی دقیق و جزء به جزء داشته توجه به این جلوه، بی آن

هـر ها ها و واکهها را در ذهن خواننده بیدار سازد. همخوانداعی کند و آنهاي مورد نظر را تندیشهذهنی یا ا

  .)19:1383(قویمی، »ایجاد این هماهنگی القاگر موثرنددو در 

ثال اصوات نـرم بـراي تواند آن را القا کند؛ مباشد، می اي مطابقی با احساس یا اندیشهبنابراین اگر صوت     

  شود.آلود استفاده میبار و حزنبیان احساسات لطیف و اصوات بم براي احساسات و افکار ثقیل یا تأسف

ي معنـایی اگر در سـه حـوزهاین مسئله در شاهنامه نمود بسیار دارد. در این پژوهش برآنیم آواهاي القـ     

رد تجزیه و تحلیل آوایی قـرار مون موي موریس گراهنامه را بر اساس نظریهدر شا حماسه، عاشقانه و مرثیه

ا متناسب با حاالت د و ترکیب و تکرار آنهي تولیحوهنها و ها و آواها و واژهتا معلوم شود کاربرد واج دهیم

ها القاگرند، کدام تصـویر، چنین به این سوال پاسخ داده شود که اگر واجباشد یا خیر؟ و همدرونی شاعر می

  شود.ها به ذهن متبادر میها از خالل تکرار آنت یا اندیشهاحساسا

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  اهداف پژوهش

  اهدف این پژوهش شامل موارد ذیل است:    

   هنامه و زمینه هاي معنایی آن.ي میان موسیقی زبان شابررسی رابطه -1    

ي معنـایی حماسـه، عاشـقانه، یی در سه حـوزههاي آواشناخت قدرت القاگري آواها و تبیین سبک -2     

  .در شاهنامه مرثیه و سوگ

  وهشت و ضرورت پژیاهم

ي موسیقی شاهنامه صورت گرفته است، منحصر به موسیقی قوافی بـوده هایی که تاکنون دربارهپژوهش     

بـه هاي معنایی متفاوت است، که بررسی موسیقی زبان شاهنامه و ارتباط آن با زمینهو از منظر این پژوهش، 

و  و احـوال عاشـقانه مدستی فردوسی در ترسیم میادین رزم و مجالس بزموضوع نگریسته نشده است. چیره

ي بـزرگ و شـگرفی موسـوم بـه مجموعـههاي داستان، مراسم سوگ و حاالت روانی قهرمانان و شخصیت

ي بشکوه، مخاطب را بـا هنـر شـاعري فردوسـی شاهنامه را آفریده که پژوهش در زوایا و خبایاي این سازه

، شـناخت و دیدگاه این پژوهش نمایاند.یکند و تفوق فردوسی بر دیگر شاعران را بهتر بازمتر آشنا میبیش

شناسی ناگزیر اسـت؛ هاي شاهنامه است و براي انجام این مهم، از تمسک به دانش زبانتحلیل آوایی داستان

 ي اتصال صوت و فکر است و بدون آگاهی از دانش زبانی، ادراك ما ناقص خواهد بـود.چراکه زبان، حلقه

ي آثار پهلوانی ایران است و حتـی شـناخت اخت همهي شناو، پایه از سوي دیگر، شناخت فردوسی و شعر

سـی هاي شاهنامه بـر ادبیـات فارها و شخصیتسازد؛ زیرا داستاناشعار شاعران پس از وي را نیز آسان می

  هایش متأثّر نباشد. توان یافت که به نوعی از فردوسی و داستانچندان تأثیري نهاده که هیچ شاعري را نمی

  رهاي پژوهشتعریف متغیّ

نظـامی توانیم بگـوییم کـه زبـان، اگر بخواهیم توصیفی ساده و تقریبی از زبان به دست دهیم می« زبان: _1

  . )163:1378(صفوي،  »دهددیگر پیوند میه طریقی به یکآوا و معنی را باست که 

شکل گرفتـه باشـد، تعریـف کنـیم، خوردگی عاطفه و تخیّل که در زبان آهنگین اگر شعر را گره« شعر: _2

(شـفیعی کـدکنی، » طفـه، تخیّـل، زبـان، موسـیقی، تشـکّلي آن عبـارت خواهـد بـود از: عاعناصر سازنده

15:1370(.  



مسـتقل باشـد، واژك نامیـده  ترین واحد زبانی که داراي نقش دستوري و معناییکوچک« واژه، واژك: _3

مرکبی که از یک یا چند هجا ترکیب شده و در آغـاز و پایـان به واحد آوایی « .)78:1367(وثوقی،  »شودمی

  .)140:1376شناس، (حق »شودرنگ وجود دارد، واژه گفته میآن د

ي جدید شود با قابلیت هر آوایی که موجب تغییر معنی و در نتیجه به وجود آمدن واژه« گونه:واج، واج _4

توانند به جاي هم قرار گیرنـد و توانـایی زر) و آواهایی که نمی -ر(س در (s-z)؛ مثلجانشینی را واج گویند

امّا جین اچسون،  .)29:1378(ثمره، »کین) -کور -در(کار(k)نامند؛ مثلگونه میدگرگونی معنا را ندارند، واج

بکند، د ترین واحد صوتی متمایز که بتواند تغییري در معنا ایجاکوچک« دهد:تعریف جامعی از واج ارائه می

  .)69:1367وثوقی، ( »شودواج نامیده می

دارد که نـه یـک صـوت بلکـه رفتـار، احسـاس،  هاي متعدديواژه ،هر زبان« :هاي گویاها و واجواژه _5

اند که در به تصویر کشـیدن ایـن هاییي واجسرشتی اخالقی، کنش یا حالتی را نشان می دهند و دربردارنده

  .)12:1383(قویمی، »کنندها نقشی ایفا میپدیده

  شوند:تقسیم می» همخوان« و» واکه«ي ن فارسی به دو دستهآواهاي زبا آواها:  _6 

چنـان مـانعی برخـورد نکنـد کـه در هاي گویایی به آناگر هواي بازدم در گذر خود از اندام« واکه:  )6-1 

ها فقـط واکـه« .)17:1376شـناس، حق(» نـامیماکـه میاي بدان افـزوده شـود، آن را وي آن آواي تازهنتیجه

  .)27:1378(ثمره،  »در وسط و پایان واژه قرار گیرند توانندمی

شـود. تولیـد واکـه در شـرایط عـادي صـرف میعبارت است از مدّت زمانی کـه بـراي «طول واکه: ) 6-2

 /u/,/i/,/â/و کشیده   /a/,/e/,/o/ي کوتاه توان از لحاظ کشش به دو دستههاي زبان فارسی را میواکه

ي مرکـب نیـز فارسی دو واکـه شناس در زبانحقعالوه بر این موارد به نظر . )85:1378(ثمره،  »تقسیم کرد

  .)83:1376شناس،(حق» شودنویسی میواج /o+v/ و /e+y/که به صورت (ou+ei)داریم

ي آن مانعی برخورد کند کـه در نتیجـهگونه اگر هواي بازدم در گذر از اندام گویایی به آن«همخوان: ) 6-3

ــازه ــوان میآواي ت ــود، همخ ــزوده ش ــه آن اف ــامیم. دراي ب ــی  ن ــان فارس ــود دارد 23زب ــوان وج  »همخ

  .)17:1376(همان،

بـه ي تولید از لحاظ اندام گویایی توان از لحاظ محل تولید و نحوههاي زبان فارسی را میهمخوان) 6-3-1

  :بندي کردشکل زیر دسته
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دار و که تولیدشان همراه بـا ارتعـاش تارهـاي صـوتی اسـت، واكهایی همخوان« :) انواع همخوان6-3-2

  .)26:1388(عظیمی،» نامندواك میارهاي صوتی است، بیهایی را که تولیدشان بدون ارتعاش تهمخوان
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 یابـد.از یک واکه و یک تا سه همخوان تشـکیل می که ي آوایی پیوستهعبارت است از یک رشته« هجا: -7

 شـوند،د که بدون مکث تولیـد میي هجا طی یک فرایند تولیي آوایی پیوسته، اجزاي سازندهمنظور از رشته

ي آن است. زیرا اگـر واکـه ي هجاست و همخوان در حکم حاشیه و دامنهباشد. البته واکه، مرکز یا هستهمی

(ثمـره،  »دیت هجا بسـتگی بـه وجـود واکـه داردکه موجوو دیگر این ماندباقی نمی را حذف کنیم، هجایی

108:1378(.  

از  )cvcc) و کشـیده(cvc(، بلنـد)cv(هدر زبان فارسی سه نوع هجـا وجـود دارد: کوتـا« ) انواع هجا:7-1

تـر از هجـا ، بزرگي آواییتعداد هجاها در هر رشتهگیرند، توانند در یک هجا قرار نمیدو واکه آنجایی که 

هـاي بـین ي همخوانا تعیین مرز بین دو هجا بستگی به شمارهها مشخص شود؛ امد با شمارش واکهتوانمی

  .)109:1378(همان،  »واکه، یکی و حداکثر سه تاستدو واکه دارد. حداقل همخوان بین دو 

ا، آواشناسـی نـام دارد. و ساختار و ساز و کـار تشـکیل آنهـ ي انواع آواهابررسی و مطالعه« آواشناسی: _8

هاي مختلف فیزیکی، فیزیولوژیکی و پدیدارشناختی آواهاي ي جنبهآواشناسی در حکم دانش طبیعی مطالعه

  .)229:1378(صفوي،  »شودزبان معرفی می

ه عنـوان یـک شناسی در این اسـت کـه آواهـا بـفرق آواشناسی و واج« شناسی:فرق آواشناسی و واج -9

شناسی به بررسی نظام حاکم بر روابط میـان آواهـا و ؛ اما در واجگیرندژوهش قرار مید پي مادّي مورپدیده

  .)39:1360(همان،  »دیگرندزد؛ اما به نوعی مکمّل یکها می پرداواج

کننـد. در شناسی آوایی کـارکرد بیـانی آواهـا و اصـوات را بررسـی میدر سبک« شناسی آوایی:سبک -10

ي کاربرد زبـان در یـک بافـت معـین، بـه شناسان به خصوص لیچ، سبک عبارت است از شیوهتعریف زبان

  .)34:1391(فتوحی،  »براي هدفی معیني شخص معین، وسیله

گونه که در گفتار، تولید و ادراك می شـوند و آنعبارت است از بررسی آواهاي زبان، « تحلیل آوایی: -11

  .)238:1391(همان،  »آواشناسی می باشدي علم ي آن به عهدهمطالعه
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  پیشینه 

ی سـاخته آن که جمله است بر اساس نظم خاصـ ترین واحدترین واحد زبان یعنی واج تا بزرگکوچک     

ها را نیز در ي واژها نیستند بلکه اطالعاتی دربارهتنها فهرستی از واژه واژگان،« در یک متن ادبی شده است.

اطالعـات معنـایی، اطالعـات کاربردشـناختی،  تـوان چنـین برشـمرد:انواع اطالعات زبان را می گیرد.بر می

  .)1:1392ی، (خراسان» اطالعات تکواژشناختیاطالعات نحوي، اطالعات واجی و 

تواند سـبب دهد و اطالعات واجی در یک زبان میاي از آواها تشکیل مینظام منسجم زبان را مجموعه     

به عنوان عنصري از زبان و با توجّه به زبانی که از آن گیري از واج تمایز معنا و مفهوم آن شود. شاعر با بهره

کاربردي، خواه خودآگاه باشد و خواه ناخودآگـاه، بـر موسـیقی چنین  کند.جوید، پیامی را منتقل میسود می

  گیرد.ي دانش آواشناسی به تفصیل مورد بررسی قرار میافزاید و این موضوع در حوزهکالم می

  در ادبیات بعد از اسالم:

اند بیي زبان عرهاي اسالمی دو خصوصیت مشترك دارند. اوالً عمدتاً دربارهآثار آواشناسی در سرزمین     

در مباحث عروض و قافیه تدوین و یـا بـراي حـلّ اند؛ یعنی یا به ضرورت کاربردشان و ثانیاً همه کاربردي

هایی هم در بعضی منابع به اند. در کنار این آثار اشارهمشکل تلفظ و براي کمک به تلفظ درست نوشته شده

ی و احتراز ها با حروف مشابه عربآن فختالي خانلري فقط براي نشان دادن اکه به گفتهآواهاي فارسی شده 

  از اشتباه بوده است.

توسط ابواألسود دوئلی، از .ق ه  69ها، اعراب گذاري قرآن در سالي واجشاید اولین اثر مکتوب درباره     

هـا، زبانخـوانی توسـط غیـر عربگذاران علم نحو باشد. او براي تسهیل قرائت قرآن و اجتناب از غلطپایه

وقتـی در خوانـدن، دولـبم را بـاز « چنین گفته بود کـه:خود این کوتاه را وضع کرد. او به کاتب هايمصوت

[پایین کشیدم]، یک نقطه زیر حرف بگـذار و اگـر  یک نقطه باالي حرف بگذار و اگر لبم را شکستم کردم،

امروزه آوانگاري همان کاري  .)4:1351(ابن ندیم،  »دم، یک نقطه پیشاپیش حرف قرار دهدو لبم را غنچه کر

  دهد که ابواألسود انجام داده بود.را انجام می



ي شـناس برجسـته. او زبانهاي ژرف خلیل بن احمد فراهیدي یاد کردپس از ابواألسود باید از پژوهش     

ی اولین فرهنگ لغـت عربـی، بـه بررسـالعین، ي قرن دوم هجري و استاد سیبویه شیرازي بود که در مقدمه

در ایـن فرهنـگ لغـت بـراي زبـان «آواهاي عربی و مخارج حروف و مختصات هرکـدام پرداختـه اسـت. 

یا داراي واجگاه یـا همـان موقعیـت در دسـتگاه اند ن صحیححرف آ 25که  استحرف تعیین شده29عربی

، ا ، ء . زیـرا  انـد از: و ، ياند و فاقد موقعیت در دستگاه گفتاري که عبارتحرف آن هوایی 4اند و گفتاري

یک از مواضع زبان، حلق و مالز قـرار نمـی گیرنـد. در ایـن کتـاب همـزه جـزو از درون ادا شده و در هیچ

  .مقدمه) :1967(الفراهیدي،  »استي بلند) قرار داده شده(واکهمصوت

 مخـارج وي آواهـاي عربـی و بـه مبـاحثی دربـارهالکتاب سیبویه، شاگرد فراهیدي نیز در کتاب خود «     

دیگر بـا اسـتاد خـود ي تقدم حروف بر یکصفات اصلی و فرعی حروف پرداخته است. وي فقط درمسئله

 «است اما سیبویه معتقد است که » ك«بر» ق«چنینو هم» غ«مقدم بر » خ«مخالف است؛ مثال از نظر فراهیدي 

بندي کالم، کلمـه سیبویه تقسیم از کارهاي دیگر .)44:1393(صالحی هیکوئی، » است» ح«و» ع«مقدّم بر ه » 

  گیرند.و حروف است که امروزه به صورت واژگان، واژه و واج مورد مطالعه قرار می

شناسـی اسـت. تجویـد شـامل چه مسلّم است تأثیر مستقیم علماي تجوید در علم آواشناسـی و واجآن     

هـا از عریف و درك آواهـا و واجشود. در قرن سوم و چهارم براي تمخارج، صفات حروف و احکام آن می

گرفتند. بعدها مسـائلی در علـم تجویـد مطـرح شـد کـه کـامال مبنـاي اصـلی علـم احساس ذاتی بهره می

تــوان م. می20و  19شناسـی قـرن اســت و بـه وضـوح در آواشناســی و واجشناسـی امـروز واقـع شدهزبان

محسن موسوي بلده براي حروف دو صفت قائـل سید  ،القرآنحلیۀها را مشاهده کرد؛ مثال در هاي آنمعادل

کنـد؛ مثـل (د، ذ، ب، مانند: الف) جهر یا آواز بلند که تارهاي صوتی را مرتعش می . صفات اصلی1است: 

دار اسـت. ب) حـروف هـاي واكج، ق، ل، ر، ز، م، ن، ع، غ، و، ي، ط، ظ) که معادل امروزي آن، همخوان

)کــه امــروزه بــه آن ه اننــد (ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ك، لرزانــد مهمــس کــه تارهــاي صــوتی را نمی

صـورت بـادي از درز مانند: الف) صفیر کـه صـدا به .صفات  عارضی2شود. واك گفته میهاي بیهمخوان

 باشـد.هاي لثوي است و القاگر صداي بـاد میشود؛ مثل (س، ز، ص)که معدل آن همخواندندان خارج می

  ادل امروزي آن همخوان لرزشی اسـت.ب) تکریري که تکرار حروف در محل خود است؛ مثل ( ر ) که مع

ــوي ج) ــروزه آن را لث ــه ام ــل (ش) ک ــت؛ مث ــدن اس ــیده ش ــان پاش ــه هم ــی ک ــد-تفش ــی نامن ــامی م   .ک

و هاي خیشومی است شود؛ مثل (م ، ن) که معادل آن همخوانغنّه  که صوتی در سوراخ بینی پیچیده می د)

(ض) و انحـراف (ل ، ر) از مسـائلی اسـت کـه در  یا صفت هایی مانند قلقلـه (ق، ط، ب، ج، د)، اسـتطاله



آواشناسی جایگاه خاصی دارند. در احکام حروف به صفاتی مانند ترقیق(نازك تلفظ کردن) یا تفخیم(درشت 

شوند که برخی حـروف بندي میسیمشناسی به حروف نرم و سخت تقخوریم که در زبانتلفظ کردن) برمی

پردازد؛ از قبیل . در مخارج حروف به جایگاه تولید آواها میلطیف و برخی حروف درشت شمرده می شوند

، ه)الحلق, معادل چاکنـایی؛ مثـل(ء ، ، معادل دندانی؛ مثل(د ، ت) و حروف حلقی شامل: اقصیحروف ثنایا

صحبت  چنین حروف لسانی، معادل لثوي و کامی و مسائل دیگر(غ ، ح)، همالحلق، معادل مالزي؛ مثلادنی

 ي تولید، قـرار داد.ها از لحاظ محلّ تولید و یا نحوهبندي همخوانها را در گروهمی شود که می توان اکثر آن

هاي دیگري قائل هستند؛ مثال حروف استعال که صـدا درشـت و پـرحجم ها ویژگیچنین براي همخوانهم

هـاي سایشـی ها نیـز همخواندل امروزي آناکند؛ مثل(خ، ح، س، ش) که معشود و حالت تفخیم پیدا مییم

  )56-67: 1373موسوي بلده، رك: ( است.

  ایران: در 

مسائل آواشناسی در بعضـی منـابع بـه ي آواشناسی و سهم ایرانیان، تاریخچهي کتاب ي نگارندهبه گفته     

ریحا به آواها و توصـیف آوایـی الي مطالب دیگر آورده شده و در بعضی دیگر، صبهالصورت حاشیه اي و 

فرعـی تقسـیم ي اصـلی و او ایـن منـابع را بـه دو دسـته اسـت.هاي گفتار پرداختـه شدهها بر مبناي اندامآن

معیـار  وفـی معـاییر االشـعار العجـم شـمس قـیس رازي المعجم هایی نظیر از کتاب کند.در منابع فرعیمی

التسیر فی القرائات السبع ابـوعمرو عثمـان بـن و مفتاح العلوم سکاکی و االشعار خواجه نصیرالدین طوسی 

و سرّ الصناعه اإلعراب ابـن جنـی  والکتاب سیبویه و العین خلیل بن احمد هاي .کتاببردنام میسعید دانی 

را مخارج الحروف ابن سینا  ور ابن جرزي النّشر فی القرائات العشو (با شرح ابن یعیش)  المفصّل زمخشري

  )63:1388، (سمائی کند.به عنوان منابع اصلی معرفی می

برده، تنها مخارج الحروف ابن سیناست که به طور مستقل به آواشناسی پرداخته است و از میان کتب نام     

طرحی نو درانداخته اسـت اي است. ابن سینا در کتاب خود ، موضوعی حاشیههاي دیگرآواشناسی در کتاب

  اي در مطالعات آواشناسی جهان است.توان گفت اثر او فصل تازهتا جایی که می

هاي فیزیکی صوت مطرح شده تا بر مبناي مخارج الحروف نخستین کتابی است که در آن ابتدا ویژگی«     

بخش دارد که بـه ترتیـب  تاب ششاین ک هاي گفتار انجام شود.آن خصوصیات آواهاي زبان بر اساس اندام

  ها هستند:این

  بخش نخست: در سبب پدید آمدن آواز



  هابخش دوم: در سبب پدید آمدن حرف

  بخش سوم: در تشریح حنجره و زبان

  هاي تازيیک حرفهاي جزئی یکبخش چهارم: در سبب

  هایی که به این حروف مانند است.بخش پنجم: در حرف

  .)81-80(همان: »شوداي غیر گفتاري نیز شنیده میهحرکتکه این حروف از بخش ششم: در این

هاي زبان عربـی را از دیـدگاه تولیـدي، توصـیف آوایـی صامت ابوعلی در بخش چهارم از کتاب خود،     

کند. بخشی که بـا موضـوع مـا در هاي گفتار توصیف میها را بر اساس اندامکند یا به زبان دیگر، صامتمی

ارتباط است، جایی است که ابن سینا براي بیست و دو صامت عربـی، صـداهاي مشـابهی در طبیعـت پیـدا 

اهی نمناك از رانده شدن هوا با فشار از گذرگعین «کنیم: نه، مواردي از آن را بیان میاست که براي نموکرده

شنوي... حاء از بیرون دادن هوا از هر تنگناي پهن و نمناك و از کشیدن دست به نرمی بر جسمی در آب می

... طاء از هاهاي بزرگ رطوبتخشک... ضاد از ترکیدن حبابهاي سست و درشت...  قاف از شکافتن جسم

دیگر نیـز شـنیده ها از یکها اندکی گود باشد و از کندن دستکه کف دستدیگر چنانها به یکدست زدن

تر... راء از لرزیـدن همـین کـار امـا سسـت از کوفتن کف دست با انگشت به سـختی ... دال از شود. تاءمی

خواهـد گـویی او می و الی آخر.» ر درختان...اي که در معرض بادي تند واقع باشد... فاء از آواز باد دپارچه

البته موضوع ارتباط الفـاظ بـا طبیعـت و ذاتـی  )102و101(رك: همان:بین الفاظ و طبیعت رابطه برقرار کند.

شناسی امروز، این نظریه را به طور کلـی بودن داللت الفاظ، ریشه در آراء متفکران یونان قدیم دارد؛ اما زبان

اگر شکل عام و قانونمند این نظریه را « گوید:عی کدکنی در کتاب موسیقی شعر خود میکند؛ ولی شفیرد می

نگی مفهوم لغـوي توانیم از نقش طبیعی ساختار کلمه و نظام آوایی آن در رسارد کنیم، در بعضی موارد نمی

  .)315:1389(شفیعی، »پوشی کنیمآن چشم

اسـت. ابـن سـینا بـه دلیـل هاي فیزیکی گفتار کمک شایانی به آواشناسی نمودهشک شناخت دستگاهبی     

هاي ي جنبـهدربـارهاسباب حدوث الحـروف ي خصوص رسالهو بهالقانون احاطه بر علم پزشکی در کتاب 

ی امروزي هم مطـرح هاي آوایفیزیکی و تشریح دستگاه گفتاري مطالبی آورده که در علم پزشکی و دستگاه

هاي مختلف فیزیولوژي آواهاي عربی بـه شـکل عـام و ي مذکور به جنبهابوعلی سینا در رساله«شده است. 

است. این رساله که شش بخش دارد به تشریح حنجره، زبان و علت آواهاي فارسی به شکل خاص، پرداخته



چنـین القلع(کنـدن) و لـرزش و مـوج و همخصوص عواملی مانند: القرع(کوبیـدن) و و آواها بهپیدایی واج 

  .)347:1373(شفیعی کدکنی،  »استهاي ( آ ، او) پرداختهمصوت هايویژگی

هاي دستگاه گفتار است که بـه تولیـد صـدا امروزه مبناي علم آواشناسی تولیدي، همین شناخت فعالیت     

یح فیزیکی دهان و حنجره و شش مانند ي امروز در توصیف آوایی گفتار و تشرشدهپردازد. کتب نگاشتهمی

اند اثر جین اچسون مسائلی را مطرح کردهشناسی همگانی زباناثر دکتر یداهللا ثمره یا آواشناسی زبان فارسی 

چیزي که ابن سینا به عنـوان القـرع و القمـع مطـرح هاي فراوانی دارد؛ مثال آنکه با سخنان ابن سینا شباهت

  شوند.ید واج هستند که امروزه تحت عنوان شدّت و کشش و دمش مطرح مینماید، همان عوامل تولمی

کند: حروف حروف مطرح میي در پایان فصل کتاب شفا، بوعلی سینا در باب موسیقی تقسیماتی درباره     

حبسی مثل(ب، ت، ج، ط، ق، ك) و تسریبی یا همان قابـل کشـش مثـل( س) و مطبـوع و نـامطبوع بـودن 

هاي ي حاد، حکایت از شمایل خشم دارد و انتقال بـه نغمـهانتقال به نغمه« نا می نویسد:حروف. بوعلی سی

  ).345:1373(شفیعی کدکنی،  »ایل هوشیاري و حلم و اعتذار داردثقیل، حکایت از شم

خصوص علم بدیع، اهمیت به کـارگیري آواهـا یـا از دیگر مسائل مطرح شده در بالغت و فصاحت، به     

با معنا براي القاي بیشتر اندیشه است. علماي بالغت براي فصاحت کلمه  واج ها و نیز مطابقت و تناسب آن

مانند تنافر حـروف، تنـافر  اند؛ ازجمله: تناسب میان حروف و کلمات و نداشتن عیوبیو کالم شروطی قائل

کلمات، تتابع اضافات، کثرت تکرار، غرابت استعمال و... و یا کاربرد صنایع ادبی مانند: سجع، جناس، تضاد، 

ها تأکید دارد ي اینشود که همهلنشینی کالم میآرایی و دیگر مسائلی که موجب دموازنه، واج مقابله، مماثله،

شناسـی امـروز نیـز از شـرایط ها  جهـت روانـی و سالسـت کـالم. در زبانها با واژهبر هماهنگی میان واج

ها ي ترکیب واجها را در نحوهها یا واکهسیاري از همخواناست؛ مثال ب ها سخن رفتهها و واژهنشینی واجهم

  کند.توان کنار هم قرار داد چراکه در دستگاه گفتاري، تولید صدا را مشکل مینمی

مندي است که عدول از آن نامطبوع و نارواست. علماي بالغت نیـز بـه بان داراي ساختار نظامبنابراین ز     

صـورت علمـی همین دلیل براي سالست کلمه و فصاحت متکلم قواعدي وضع کرده بودنـد کـه امـروزه به

. هاي همخـوان و ... مطـرح اسـتها، توزیع آوایی، تشکیل خوشـهواجي ترکیب و تولید تحت عنوان نحوه

دلخواه در کنـار آوایـی دیگـر توان هر آوایی را بـهنمی« گوید:هاي همخوان میثمره در بحث تشکیل خوشه

ت و خاطر محـدودینشینی در رابطه با آواهـاي دیگـر قـرار دارد و بـهي همزیرا هر آوا در زنجیره قرار داد؛

رکیب آوایی آن هماهنگ با ساخت نه ت قابل قبول نیست. (uv-eo-iž-falr)ي آوایی مثلفشارساختی، رشته

  .)112:1378(ثمره، »زبانی آن داراي ساختمان خاصی استهجاست و نه قطعات 



 beyâبـا تخفیـف صـورت،  biyâرا بـه جـاي » بیـا«ي بینیم کـه کلمـهچه در عروض سنّتی میچنان     

خاطر یکسـانی شناسی تولیدي، علت آن بـهاي آن وضع نمایند؛ امّا در زبانکه دلیلی برنویسند، بدون اینمی

  پوشانی واجگاه است.همگونی و جایگاه تولید و هم

و  )5الزمان نطنزي(قـرن) و ابوعلی سینا و بدیع4هانی(قرني اصف) و ابوحاتم رازي و حمزه2سیبویه(قرن     

اي از سهم اند. این گوشهقابل توجهی داشته ) در تکوین علم آواشناسی تأثیر7ین طوسی(قرنخواجه نصیرالد

  ي آواشناسی است.ر ساختن تاریخچهي دانشمندان ایرانی دعمده

 درهند:

از ورد آن بایـد گفـت بخـش قابـل تـوجّهی رسـد کـه در مـحال نوبت به آواشناسـی در هنـد می     

هایی را پژوهشتوان دلیل چنین . میبا نظام آوایی زبان سانسکریت استهاي هندیان در ارتباط پژوهش

آواشناسی در هند، چنان پـر مایـه و غلـیظ اسـت و «اهمیت تلفظ مردم در متون مقدس ودایی دانست. 

ي دستور بیرون آورد و جداگانـه بررسـی شود آن را از چارچوب کلّی مطالعهکه آسان می استقالل دارد

واکی داري و بیي تولید واك(مخرج) و شیوه اهاي زبان سانسکریت را بر اساس واجگاههندیان آو کرد.

» دهنـداشناسـی تولیـدي جـاي میبررسی کردند. امروزه بررسی آواها را از این دیدگاه در چارچوب آو

  .)34-33:  1388(سمائی، 

  

 در اروپا

هاي زبان یونانی را از هم تمییـز داد و مصوت هاآواشناسی را اولین بار، افالطون مطرح کرد. او صامت«     

هاي هاي پیوسـته. در مـورد صـامتهاي انسـدادي و صـامتها را به دو دسته تقسیم کرد: صـامتو صامت

هـا بیایـد تـا تلفـظ شـوند. او ش یا پـس آنشوند و باید مصوتی در پیانسدادي گفت که به تنهایی تلفظ نمی

  .)12:1388(سمائی، »مربوط به زیري و بمی را بررسی کردهاي و ویژگیي تقابل دهنده را تشکیل داد تکیه

تراکیـایی در « دانند نام بـرد.توان از دیونی سیوس تراکیایی که او را اولین دستورنویس میبعد از آن می     

 ها و هجاها را بررسیهاي آوایی حروف الفباي یونایی(گراماتا) و سپس کشش مصوتي ارزشآغاز، رساله

هاي سه تایی کـه هـر مجموعـه مختصـاتی مشـترك دارد، هاي زبان یونانی را به دستهاو صامت کرده است.

  .)18-19(همان:  »ا گذاشته استهیر صامت خشن و نرم و عریان بر آنهایی نظتقسیم کرده و اسم



 ،هاود که بسیاري از واژهها این بدانستند و دلیل آنن را طبیعی میگروهی از فیلسوفان یونانی، منشاء زبا«     

ي طبیعـی بـا معنـاي خـود دارنـد. هـا رابطـههـا سـایر واژهکه به نظـر آنا داشتند. دیگر اینآواهریشه در نام

طور طبیعی نام با مسمّایی وجود دارد؛ مـثال در زبـان یونـانی گرایان باور داشتند که براي هر شیء بهطبیعت

هستند که فراگـوئی آن  rیافتن و لرزیدن دارند همگی داراي همخوان هایی که داللت بر دویدن، جریان واژه

صرفاً هاي اشیاء اشاره به حرکت دارد؛ اما قراردادگرایان این نظریه را به سخره گرفتند و عقیده داشتند که نام

هـا نیسـت. افالطـون ایـن موضـوع را در کتـاب قراردادي هستند و هیچ مناسبت اصولی بـین آواهـا و واژه

بود؛ امـا بعـد از قـرون  ها تفاوت قائل شدهها و فعل. او اولین کسی است که بین اسماستآورده کراتولوس

کند کـه ها یا دستوریان نظري) معتقد بودند زبان، حقیقتی را منعکس میوسطی دانشمندانی به نام (مودیست

-49:  1367(وثـوقی،  »ایق اسـترابطه بین واژه و این حقـ ها کشفیربناي فیزیکی اشیاء است و هدف آنز

39(.  

اسـت. او  ههـا اختصـاص دادهـا و واژهاجي القـاگر بـودن وي کـاملی را بـه مسـئلهنت، رسالهژرار ژ«     

 کنـد وي چنین بینشی نسبت به زبان را از دوران سقراط و افالطـون تـا عصـر کنـونی بررسـی میتاریخچه

شود. ازجمله: نودیه، هوگـو، بـودلر، ماالرمـه، باره یادآور میاین ادب را دردیدگاه بسیاري از بزرگان دنیاي 

کنند. ژنت خود یید میها را تأمذکور القاگري واج و آندره مارتینه؛ اکثر ادیبانوالري، رونان، باشالر، پروست 

حـدودي  شـمول و تـاي بین صوت و مفهوم تـا حـدودي مسـتقیم و جهانباره معتقد است که رابطهدر این

 »شـده، وانگهـی مشـهور خـاص و عـام اسـتغیرمستقیم و ذهنی است اما کانون عینیت آن اکنـون مـدلل 

  .)70:1383(قویمی،

هاي پنهانی میان زبان را کشف کرد و تنها کسی بود که آواشناسی شباهت ویلیام جونز از کسانی بود که«     

ي نظم قـوانین صـوتی را که نودستوریان، اندیشهي وي بود شناسی کشاند. براساس اندیشهرا به سمت واج

ي ارتبـاط اعالم کردند. امّا فردینان دوسوسور این باور را به اوج خود رسانید. وي بـا مطـرح کـردن قاعـده

ي شـطرنج بـه هـم وابسـته شطرنج و مهره به بحث ارتباطات زبانی پرداخت و عناصر زبان را ماننـد مهـره

کنـد. ي شطرنج یـک نقـش جمعـی را بـازي میفردي دارد ولی در صفحهدانست که هر مهره یک نقش می

از پـی ایـن  .)50: 1393(صـالحی هیکـوئی،  »گـی را دارنـدمانند قطعات ماشین، ارکان زبان نیز همـین ویژ

وجود آمـد ي صوت و معنی مانند ساختارگرایان و مکتب پراگ و... بهتفکّرات بود که مکاتب زیادي درباره

چنین به هم اند.اند و گروهی هر دو عنصر را مهم دانستههکه بعضی اصالت را به صورت و بعضی به معنا داد

رح نمود. وي معتقد بود که زبان یک روساخت و نوام چامسکی باید اشاره کرد که بحث کارکرد زبان را مط

   ساخت را تأویل کرد.توان ژرفساخت دارد و با تجزیه و تحلیل روساخت مییک ژرف



گیري داشـتند، فعالیـت چشـم ،ي این موضوعاز مهم ترین گروهی که دربارههمانطور که اشاره کردیم،      

ي آگاه به مسائل آوایی و تکنیکی زبـان، لـذت دند که خوانندهها معتقد بواند. آنها و ساختارگرایانمالیستفر

رومن یاکوبسن روسـی  کند.برد. حتی به معناي باالتر از تفکر نویسنده دسترسی پیدا میدوچندان از متن می

ها و ساختارگرایان، پیونـد اند. یاکوبسن بین فرمالیستو موریس گرامون فرانسوي از مدّعیان این تفکر بوده

برقرار کرد و انجمنی به همین منظور در مسکو ایجاد کرد. سپس به مکتب پـراگ پیوسـت و معاونـت ایـن 

هـاي او منجـر بـه پیـدایش نقـد تحلیلورد. وجـود آ شناسـی نـوین را بـهواجمکتب را به عهده گرفـت و 

آرتـور رمبـو و مـوریس گرامـون از جملـه  شـارل بـودلر،عالوه بر یاکوبسون،  شناختی شد.زبان-ساختاري

 ها هستند،اویر، احساسات و اندیشهها بیانگر تصکه واجها یعنی اینواجپردازانی هستند که به القاگري یهنظر

ه او بـه واج توجّـ سوسور بـود. شناسی همگانیهاي زباندرسزمان با چاپ متوجه به واج، همعتقد بودند. 

شناسان مکتب پراگ براي رسیدن به ساخت آوایی و واجی زبان نشینی است. زباني محور همبیشتر از زاویه

یعنـی  میان آنان براي تعیین تقابل میان صداها، معنی است؛. کردندمیان صداها توجه می» تقابل«و » تضاد«به 

  ایی همراه باشد، تمایزدهنده است. هر تفاوت آوایی که با تفاوت معن

اي طـوالنی ابقهاي نیست؛ بلکـه سـتوان گفت که وجود رابطه میان صوت و معنی تفکّر تازهبنابراین می     

توان نادیـده ي میان لفظ و معنی را نمیبود. رابطهدهی نشدهدارد امّا در گذشته به طور مدوّن و علمی سامان

طور نسبی در تأثیرگذاري بیشتر اي دارد که بههسادگی از آن گذشت. غالباً هر صوتی توانایی بالقوّگرفت و به

  . سخن و القاي مفاهیم، نقش بسزایی دارد

       

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  نظریه

ها و آواها ارزش القایی و بار عاطفی خاص دارند یا خیر، همـواره ذهـن علمـاي این پرسش که آیا واج     

هـا در پاسخ این است که تکرار برخـی واج است.بالغت و نقد ادبی ایران و جهان را به خود مشغول داشته

شرایط مناسب در القاي مفهوم مورد نظر شاعر موثر است و شعر شاعران بزرگی ماننـد رودکـی، فردوسـی، 

خاقانی، مولوي و حافظ از این منظر بسیار غنی است. حقیقت این است که ساختار آوایی کلمـه  منوچهري،

اي از اصوات، به طور غیر مستقیم، مفهـومی کـه در ذهـن وعهعالوه بر نقش معنایی خویش از رهگذر مجم

هـا تـا هایی که آواي آننا به واژهالرنس پرین در بحثی تحت عنوان صوت و مع کند.گذرد، بیان میشاعر می

گیرند، تأثیري نرم و مالیـم وقتی که آواها در کنار هم قرار می« کند:حدودي القاگر معانی است، اشاراتی می

هـا در لنشین نیست تا اقدام به ترکیب آنکنند. شاعر الزاما در جستجوي آواهاي دو خشن ایجاد مییا سخت 

کند؛ مثالً او، ترکیبات نرم و خشن به تناسب محتواي شعر استفاده می آهنگ کند؛ بلکه ازهایی خوشزنجیره

ـــــــه ـــــــینواک ـــــــگوشتر و خها را دلنش ـــــــدآهن ـــــــی دان ـــــــا م    »تر از همخـــــــوان ه

  ).89-100: 1383(راکعی، 

شعر کسایی مروزي کند. او بخشی از ین مورد ذکر میهایی را در اشفیعی در کتاب موسیقی شعر، نمونه     

کنـد کـه آورد و نظر خواننده را به ایـن نکـات جلـب میکه در توصیف باغ نیمروز در تابستان است را می

  است: رك)یادآور صداي چزد(سیرسی» س«و » ش«، »ز«، »چ«هاي تکرار صامت

ــــه ســــیاه      ــــاي زر نگــــر آویخت آن خوشــــه ه

  

ـــد     ـــرّد درو زنن ـــه زم ـــبه ب ـــی ش ـــویی هم   گ

  

ــــیم ــــاغ ن ــــنو در ب ــــزد بش ــــگ چ   روزوان بان

  

  هــم چــون ســفال نــو کــه بــه آبــش فــرو زننــد    

  

  )317:1389(شفیعی کدکنی،

  

از بوسـه ربایـان بـر و داران خط و خالش گشت/ لبم چشمم از آینه« از این بیت حافظ  چنین تحلیل اوهم 

داند و معتقد اسـت در مصـراع جالب توجه است: او نظام آوایی دو مصراع را کامال متفاوت می» دوشش باد

بـه خـوبی از آن درك » حیـرت«ماند و مفهـومها دهان باز میاي هستند که هنگام اداي آنه گونهاول، آواها ب



شـود و حالـت بوسـه بـه ي است که دهان کامال بسته میاشود. در مصراع دوم نیز ساختار آواها به گونهمی

  کند.گیرد که مفهوم این مصراع را به خوبی القا میخود می

ایـن باشـد کـه بگـوییم ترین سـخن شاید، احمقانه«ارد که دهایی عنوان میشفیعی پس از چنین تحلیل     

توان منکر شد کـه در یگر این حقیقت را نمیاند اما از سوي دها آگاهانه پرداختهحافظ یا کسایی به این نکته

  .)322:1389(شفیعی،» گاه چنین مواردي وجود داردشاهکارهاي ادب جهان، ناخودآ

  ها در غزلی از حافظ با این مطلعوتها و مصي قدرت القایی واجپورنامداریان نیز درباره     

حافظ در این غزل «گوید:می» خود ازرق نکنیمي خود سیه و دلق ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامه«

آمیزش متوجه خیل ریاکاران ظاهرالصالحی اسـت در مقام خطیب پرخاشگري است که روي سخن اعتراض

شوند اما دیگران را به خطا و فساد و فسق و که اگرچه خود پنهان و آشکار، مرتکب هر خطا و معصیتی می

شـود کـه خـتم می» ق-«ات قافیه در این شعر به صـورت . کلمکنندفجور و اعمال خالف شریعت متهم می

در پایـان هـر بیـت ماننـد صـداي » ق-«آید. تکـرار هجـاي دنبال آن می به عنوان ردیف به» نکنیم«ي کلمه

ي مشت گوینده یا خطیب معترضی است که در پایان هـر اعتـراض و رفـع تهمتـی از خـویش فـرود ضربه

فتـد و بـه پایـان ااز اوج، فـرو می» نکنـیم«يي نفس خطیب معترض با اداي کلمهماندهباقیگاه آید و آنمی

ي بعدي را به همان ترتیـب از شود تا گوینده نفسی تازه کند و اعتراض خشمناکانهرسد و مجالی پیدا میمی

  .)98:1382(پورنامداریان، »سر گیرد

توان تنها از شـگردهاي آرایی را نمیصنعت واج« گوید:میشناسی به ادبیات از زبانکوروش صفوي در      

 »تواند نـوعی از ابـزار شـعرآفرینی بـه حسـاب آیـد.آفرینی دانست بلکه به دلیل القاي معناي ثانوي مینظم

  کند:گاه دوبیت از مولوي و حافظ را با هم مقایسه میآن )36:1380(صفوي،

  یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا    یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا       _

  کندشود یاد سمن نمیکند          همدم گل نمیسرو چمان من چرا میل چمن نمی _

در بیت حافظ است ولـی معنـایی را القـا  /�Cدر بیت مولوي بیش از / /r/ي او بسامد همخوان به گفته     

در بیت حافظ تقلیدي از صداي بلبل است. بنابراین تکرار ایـن  /�Cکه بسیاري معتقدند که /کند در حالینمی

ي کـاربرد وسوسـه« دارد:کند. صـفوي عنـوان مـیدو از یک دست نیست چراکه معنایی ثانوي را منتقل می

ر ها، بر روي این محـور، دهاي آنتوجه به عدم ارتباط مدلولنشینی بدون هاي  متشابه بر روي محور همدال


