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 . مقدمه 1

واج است.  شده  تشکیل  واج  نام  به  کوچکی  زبانی  واحدهاي  از  فارسی  شامل  زبان  ها 

که هیچ صامتی بدون مصوت  طوريکنند، بهاند که یکدیگر را کامل میصامت و مصوت

تواند واژه یا مفهومی  تنهایی میتواند ادا شود. هر واج بهت نمیو هیچ مصوتی بدون صام

حساب  ترین عنصر زبانی به  ترتیب واج بنیاديرا از واژه یا مفهوم دیگر متمایز کند. بدین

 شناسی نیز نقش بسزایی دارد.  مطالعات زبان آید. واج درمی

شود: آوا و واج. »چنانچه ، هر زبان از دو جنبه مطالعه می شناسانه هاي زبان در بررسی 

شوند؛ اما اگر ازجهت چگونگی تولید و مشخصات فیزیکی مطالعه شوند، »آوا« نامیده می 

موردمطالعه  معنایی  تفاوت  ایجاد  چگونگی  و  خاص  زبان  یک  در  آواها  تعداد  ازحیث 

ها ي زبان بندي در همه (. این دسته 16:  1374شناس،  شوند« )حق قرارگیرند، »واج« نامیده می 

ها ارزانی پذیرفته شده است. زبان با همین امکانات مجال ارتباط برقرارکردن را به انسان 

 کند.کند. انسان نیز از سطح عادي و روزمره تا سطح هنري از این امکانات استفاده می می 

هاي عاشقانه پژوهشی یافت نشد؛  بررسی سیر تحول آوا در منظومه   ي ي پیشینه در زمینه 

شناس در سال  محمد حق ي این مطالعه به شمار رود: علی تواند پیشینه ها می اما برخی پژوهش 

پردازد.  هاي آوایی در زبان فارسی می به بیان ویژگی   آواشناسی فونتیک در کتابی با عنوان    1356

« توسط گیتا ذاکري و همکاران انجام  شاهنامه ان »آوا و معنا در  پژوهشی با عنو   1396در سال  

غنایی و حماسی   ابیات  از  تعداد محدودي  که  بررسی    شاهنامه شده است  آوا  از حیث  را 

شناسی ادب غنایی و ادب حماسی مانند الگوي بررسی زبان  ي نوع اند. مطالعات حوزه کرده 

هاي محتوایی و صوري  ، شاخصه 1390 ي اصغر شهبازي و همکاران در سال حماسی نوشته 

هاي این حوزه  . در پژوهش 1395ي رحمان مشتاق مهر و همکاران در سال  ادب غنایی نوشته 

اکتفا کرده  این مهم  به  آواي  تنها  از  ادب حماسی  دارد و  آواي سایشی  غنایی  ادب  که  اند 

موضوع ضروري به  به    انفجاري بهره برده است؛ به همین دلیل پرداخت دقیق، جامع و علمی 

ي  ي عاشقانه از آغاز شعر فارسی تاپایان سده رسد. در این پژوهش چهارده منظومه نظرمی 

بیت(    64485هاي عاشقانه به تعداد  ي استقراي تام، )یعنی ابیات این منظومه هشتم به شیوه 

خرالدین  از ف   ویس و رامین از عیوقی،    ورقه و گلشاه اند از:  ها عبارت بررسی شد. این منظومه 
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از نزاري    ازهر و مزهر از نظامی،    پیکر هفت و    لیلی و مجنون و    خسرو و شیرین اسعدگرگانی،  

خسرو قهستانی،   و  لیلی و    شیرین  و  بهشت و    مجنون  دولرانی و    هشت  و  از    خضرخان 

از خواجوي    گل و نوروز و   هماي و همایون از حسن دهلوي،  نامه عشق امیرخسرو دهلوي،  

 از سلمان ساوجی.   خورشید جمشید و  کرمانی و  

ها در  ي مذکور و آوانگاري آناین پژوهش با بررسی آواهاي ابیات چهارده منظومه

سیمیانرم ویژگی1افزار  و  آواها  سیرتحول  تا  است  درصدد  منظومه،  آوایی  هاي  هاي 

 موردبحث را ردیابی کند. 

 

 . بحث و بررسی 2

او  تأثرات، عناصر  بیان  براي  قرارمی زبان عادي و روزمره  اختیار شاعر  را در  دهد؛ زیرا  لیه 

خودبه دربردارنده  که  است  اصواتی  و...  ي  کدر  شفاف،  سخت،  نرم،  لطیف، خشک،  خود 

تواند آن اندیشه را  اي منطبق باشد، می هستند؛ پس چنانچه آوا یا صوتی با احساس یا اندیشه 

القا  ان   بهتر  یا  احساسات  بیان  براي  نرم  نمونه اصوات  براي  غنایی  دیشه کند؛  لطیف و  هاي 

آور  آلود، جدي، تأسف هاي سنگین و حزن مناسب است یا اصوات بم براي بیان افکار یا حس 

 ها توجه کرد: (. در بررسی آواها باید به القاگربودن آن 13:  1383کاربرد دارند)رک. قویمی،  

 

 . آواهای القاگر 1.2

تأثیر    ي ( در رسالهGerard Genetteژرار ژانت ) القاگربودن آواها و  به مبحث  کاملی 

آننروا میشناختی  اشاره  پیشینهها  او  و سقراط  کند.  افالطون  زمان  به  را  بحث  این  ي 

می )نسبت  نودیه  مانند  اروپا  ادب  بزرگان  از  بسیاري  دیدگاه  و  هوگو Nodierدهد   ،)

(Hugo( بودلر ،)Baudelaireو غیره را در زمینه )کند  تأیید و اشاره می  ي القاگري آواها

که ارتباط بین صوت و مفهوم گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم است؛ اما کانون عینیت  

آواهاي    (Genette,1980)  آن اکنون مدلل شده و به همین دلیل مشهورخاص و عام است

شوند. این آواها گاهی اندیشه یا حالت یا  خوان تقسیم میي واکه و هم زبان به دو دسته 
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دلیل سایر عوامل  گویند و گاهی بهها آواهاي القاگر میکنند که به آنحساسی را القا میا

 (. 20:  1383خنثی هستند )رک. قویمی، 

 ها الف: واکه

نتواکه  ازآنجاکه همان  گوشها  که  هستند  موسیقایی  تحتهاي  را  انسان  تأثیر  هاي 

انواع مختلفی دارند، ازجمله: نت زیر،  قرارمی تیره، نت روشن، نت  دهند،  نت بم، نت 

 نارسا، نت درخشان و غیره. بر این اساس: 

کام است. درمیان  ها بخش پیشین سخت( که واجگاه آنeو»اِ« ) (iي روشن: »اي« ). واکه1

 شود؛تر و در قسمت جلوتر زبان تلفظ می( بستهiاین دو واکه )

کام  ها بخش پسین سخت( که واجگاه آنu)  (،  »او«o( ، »اُ« ) aَ) (، »آ«aي بم: »اَ« ). واکه2

تر  تر و تیره( بسته u( و )oها )شوند. در میان این واکهکام تولید میاست یا در قسمت نرم

 ( درخشانند؛  aَ( و)aهاي )روند؛ اما واکهبه شمار می

سبکترند؛  تر، زیرتر و  ( درمجموع لطیفe( و»اِ«)iها شامل »اي« )ي روشن: این واکه. واکه3

ها براي  کنند. این واکهبخش و نجواهایی آهسته را القا میبنابراین صداهاي نازک، تسلی

 بندد، مناسبند؛  اي که در ذهن انسان نقش میهاي نشاط انگیز، دلکش و عاشقانهبیان اندیشه

 براي  (. این دسته عموماً aَ( و »آ« )aاند از: »اَ« )ها عبارتي درخشان: این واکه. واکه4

به همهمه  و  هیاهو  بلند،  صداهاي  می  بیان  واجکار  این  همچنین  و  رود.  اندیشه  با  ها 

آن تجلی  زمان  در  که  هستند  ارتباط  در  میاحساساتی  اوج  توصیف  ها، صدا  در  گیرد. 

و صحنه و شگفتجزئیات  پرشکوه  مناظر  و شوکت شخصیتها  عظمت  یا  هاي  انگیز 

 روند؛ یتوانمند و بلند مرتبه به کار م

ها در القاي اجسام، عناصر  ( است. این واکهu( و »او« )oي تیره: شامل واکه »اُ« ) . واکه5

شوند که ازنظر مادي یا معنوي، اخالق یا جسمانی، زشت، عبوس  هایی استفاده مییا پدیده

اي از  (. بدیهی است که چنانچه شاعري یا نویسنده42- 22یا ظلمانی هستند )رک. همان: 

تر  و احساسات خود را راحت  تواند مفاهیم، اندیشهها اطالع داشته باشد، مییت واکهخاص

 به مخاطب القا کند. 
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می بیان  آواها  القاگري  در  و  ژانت  دارند  مستقیم  تأثیر  لحن  بیان  در  آواها  که  کند 

تأثیر می این  با  کنند. همچنین مخاطب  القا  را  کُند  یا  تند  ریتم  داستان  به روایت    توانند 

 ( Genette,1980)دهدهاي داستان را تشخیص مینقش

 ها ب: همخوان

اندیشههمخوان و  احساسات  افکار،  القاي  در  نیز  گرامون  ها  دارند.  بسزایی  سهم  ها 

(Grammont)  واج بررسی میاین  دو جنبه  از  را  تلفظ؛  1کند:  ها  ماهیت  واجگاه 2.   .

(Grammont,1960: 387 .)  بندي  ها به چند گروه تقسیمماهیت تلفظ، همخوان  ازنظر

 (. 60- 44: 1358شوند: انسدادي، سایشی، خیشومی، روان و لرزشی )رک. دیهیم، می

( و آواهایی  k(، »ک« )t(، »ت« )pآواها یعنی »پ« ). انسدادي )انفجاري(: اعم از بی1

ها، سبک را منقطع  مخوان(. وجود پیاپی این هb(، »ب« )d(، »د« )g(، »گ« )qمانند »ق« )

 رود؛ کار میدهد؛ بنابراین در بیان اصوات خشک و مکرر به جلوه می

 کنند؛  ها نارضایتی را بیان می( است و این همخوانn( و »ن« )m. خیشومی: شامل: »م« )2

 شود. این اصوات روان، سیال و شفافند؛ ( میr( و »ر« )l. روان: این گروه شامل »ل« )3

ها، گذرگاه هوا بسیار تنگ  ها آن است که هنگام تلفظ آنی: وجه اشتراک این واج. سایش4

که درموقع عبور هوا از این معبر تنگ، صداي سایش و صفیري به گوش  شود تا آنجاییمی

 رسد:می

صدا را تداعی  رمق و کم( که دمشی نرم، بیv( و »و« )fالف. سایشی لب و دندان: »ف« )

 کنند. می

لثوي: »س« )ب.   باد یا زوزهz( و »ز« )sسایشی  تداعی  ( که اغلب صداي  ي گرگ را 

ها در بیان احساساتی چون حسرت و حسادت، کین حال این همخوانکنند؛ اما درعینمی

 روند؛  کار می  و نفرت و ترس و تحقیر به

تفشی  این  ج. سایشی  دارند.  بیان شکوه و شکایت کاربرد  : »ژ«، »ش«، »ج« و »چ« که در 

 اندازند؛ احساساتی هستند که جسم یا جان را به لرزه می مجموعه از آواها بیانگر تمامی 
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در اول کلمه »یک«( در زبان فارسی بسیار پرکاربرد  ها، »ي« ) د. نیم همخوان: در بین سایشی 

ي تداوم  واج پیشکامی، شامل نوعی لرزش مداوم است و اندیشه   ي گرامون این عقیده است. به 

 (.  Grammont, 1960: 410کند ) اي را تداعی می و پایان ناپذیري احساس یا اندیشه 

وگوها  گویی در گفتها اعتقاد دارد که بیش از زیادهشناختی  واجنژانت در تأثیر روا

جاي افزایش  توان با بسامد باال بهرا می  «S»  ها دقت کرد. براي نمونه واج باید به تأثیر واج

 ( Genette,1980) کار برد به «Stop»بسامد واژه 

ها موجب شده  ي تلفظ آن هاي مختلف آواها و جایگاه تولید و نحوهرو ویژگیازاین

هاي  ها نیز صامتي حس یا مفهوم خاصی باشد. در صامتدهندهاست که هر آوا انعکاس

شوند.  ها تلفظ میتر از انسداديها آسانهاي سایشی و سایشیتر از صامتسهلروان،  

دادن منظور یا احساس شاعر و گوینده تواند آگاهانه یا ناآگاهانه در نشانها میاین ویژگی

 (. 93: 1392مؤثر باشد )رک. بهادري و شیري،

 . آواهای القاگر در ادب غنایی 1.1.2

بخش  اهاي سایشی بر سایر آواها تقدم دارند و این از تأثیر آرامدر زبان غنایی معمواًل آو

با دمش نرم  این آواها گرفته شده است. »سایشی ها، صداي سایش و صفیري دارند و 

شوند وکیفیت  بر زبان جاري میهاي لرزشی و روان نیز به نرمی  همراه هستند. همخوان

(. زبان غنایی به  113:  1396همکاران،کنند« )ذاکر و  لیزي، لغزش و سیالی را تداعی می

موسیقی که در    تر باشد. صداي »زیر« آالتتر، رساتر و مالیمنسبت زبان حماسی باید نرم

شوند، درمقایسه با صداي »بم« طبل، کوس و دراي این واقعیت  مجالس موسیقی نواخته می

تأیید   انفجاري کمتر میمیرا  نیز آواهاي  ند کاربرد داشته باشد  توانکند. در شعر غنایی 

اساس در زبان غنایی باید آواهاي سایشی، خیشومی،  (. براین258:  1383)رک. پارساپور، 

بخش  اي، روان و لرزشی را پرکاربرد دانست. آواي سایشی صداي نازک، آرام و تسلیغنه

می القا  نرمی  را  و  زیبایی، سبکی  توصیف  در  و  بیکار میبه  کند  براي  آوا  این  ان  رود. 

شود )رک. ذاکر و بندد و ماهیت لطیف دارد، استفاده میهایی که در ذهن نقش میاندیشه

 (.  112: 1396همکاران، 
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 های عاشقانه  . سير تحول آواهای القاگر در منظومه2.1.2

هاي عاشقانه از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم  سیرتحول آواهاي القاگر در منظومه

ي شاعر،  یاري دارد. این تحوالت به عوامل فراوانی مانند سبک، دورههـ، فراز و فرود بس

 نوع ادبی منظومه، محیط جغرافیایی، تقلید و تأثرها وغیره بستگی دارد. 

 الف: آوای انسدادی/ انفجاری 

را    هاشده در ششاین آواها هنگام خروج از دهان ناگهان حجم وسیعی از هواي تجمیع

شوند؛ البته  دهند و باعث ایجاد انفجارآوایی میبراي اداي خود از تارهاي صوتی عبورمی

شوند  دلیل کنترل هواي خروجی توسط دندان، کام وغیره با موانعی روبه رومیاین دسته 

کنند. »پ«، »ت«، »ک« و آواهایی مانند »ق«، »گ«، »د«، »ب« و غیره  و انسداد نیز پیدا می

 (.  55-54: 1370الدینی،اند )رک. مشکاتتهاز این دس

کند. این نوع آوا در توصیف حرکاتی  آواهاي انسدادي و انفجاري لحن را منقطع می

هاي شدید یا خفیف در ارتباطند؛ احساساتی که انسان را به  روند که با تکانکار می  به

نفس می تکاننفس  و  تند  هیجانات  آاندازند.  و  مفرط  مثل خشم  درونی  دهنده  شفتگی 

خوبی شوند. این آواها کوبندگی و استواري لحن را در پی دارد و بهرا نیز یادآور می ذهنی

(. درنوع ادبی  111-108:  1396براي جنگ و رزم کاربرد دارد )رک. ذاکر و همکاران،  

ازاین اشعار  و  بهحماسه  خراسانی  سبک  دارند.  کاربرد  آوا  نوع  این  وجود  دست،  دلیل 

ي روح حماسه سطح باالیی از آواهاي انفجاري را حتی در  فردوسی و غلبه  يشاهنامه

عاشقانهمنظومه گلشاهي  ي  و  از سبک    ورقه  اثرپذیري  با  منظومه  این  است.  داده  جاي 

هاي  که در دورهي خود، توجه فراوانی به آواهاي انسدادي و انفجاري داشته تا جاییدوره 

این میزان، ازآواهاي انفجاري سود برده است؛ حتی در   اي بهي عاشقانهبعد کمتر منظومه

 وفور وجود دارند:ابیات غنایی نیز آواهاي انسدادي و انفجاري به

 الم و خدم ــار و غــاع و عقـــضی

 رگ باب ــ ه از مــن دل ورقــولیک
 

 ت و زر و درمــــد یواقیـــــــز عق 

 ر در همی خون شذ از درد و تاب ـبه ب

 ( 52و 48:  1343)عیوقی،             
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تجمع آواهاي انفجاري و انسدادي مانند »ق«، »گ«، »ب« در این ابیات غنایی، مؤید  

و متون دیگر حماسی است.    شاهنامهازحیث آوایی شبیه    ورقه و گلشاه این نکته است که  

  شاهنامه. تغییر سبک و دوري از تأثیر  روداین نوع آواها روبه کاهش می  ویس و رامین در  

ي  باعث شد تا استفاده از آواي انفجاري در این منظومه کاهش داشته باشد. در منظومه 

هاي حماسی است  استفاده از آواهاي انسدادي و انفجاري بیشتر در صحنه ویس و رامین

از  ی یا خیشومی  افتد؛ بلکه با استفاده از آواهاي سایشو تجمیع این نوع آوا اتفاق نمی

 شود:سنگینی و صالبت آوا کاسته می

 تــه دژپسندس ـم ویســمگر دژخی
 

 م فکندست ــا را اینچنین در غـه مـک 

 ( 40:  1337)فخرالدین اسعدگرگانی، 

معین    هاي دراین بیت »غ«، »گ«، »ک« آواهاي انسدادي و انفجاري هستند که با فاصله

اند تا از  ها »ژ« و »س« و خیشومی »ن« ادغام شدهها مانند سایشیو با آواي سایر گروه

ها و ابیات حماسی، دیگر به قوّت و قدرت  صالبت خشم گوینده بکاهند. درواقع صحنه

 سمت قطب غنایی و آرامش متمایل است. نیست؛ بلکه به ورقه و گلشاه

شدت  نظامی    خسرو و شیرینري و انسدادي در  روند کاهش استفاده از آواهاي انفجا

تر و قانونمندتر شده است.  استفاده از این آواها باثبات  ویس و رامینگیرد. به نسبت  می

نیز برخالف وجود آواهاي  حتی در ابیات پرتحرک و با لحن رزمی    خسرو و شیرین در  

 رنگ شده است: شدت کمها بهانفجاري، خاصیت معنایی آن

 خیزي ت از گرمـــگرفیري را مـپ
 

 شد ز تیزي و درمیــه چشم دیــب 

 (82: 1388)نظامی،             

دلیل  براي نمونه در این بیت باوجود آواي انفجاري »گ« که فراوانی باالیی هم دارد، به 

همخوان »ي« و آواي روان »ر« از تأثیر انسدادي آواهاي مذکور کاسته شده است.  وجود نیم 

. دلیل این امر آن  رسد ترین حد خود می به پایین نظامی    لیلی و مجنون این روند کاهشی در  

ها و غیره قطب غنایی زبان را تقویت کرده است. دلیل  ها، اشک ها، مویه است که وجود ناله 

دیگر آن است که در زبان عربی محدودیت آوایی در مخرجگاه آواهاي انسدادي وجود دارد  

اها را  با هوشمندي، کلماتی که این آو و دو نوع آواي »گ«، »پ« انسدادي را ندارد و نظامی 
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تر باشد؛ البته در این منظومه  ها نزدیک ي تلفظ آن دارند، کاهش داده تا به زبان عربی و نحوه 

افزایش فواصل   مانند  از شگردهایی  یافته و شاعر  تقلیل  استفاده  این آواها درصورت  تأثیر 

در حجم   انسدادي  آواي  محصورشدن  بیت،  یک  در  انسدادي  آواي  یک  استفاده  استفاده، 

ي عربی  زمینه پس ز آواهاي سایشی و سایر آواها استفاده کرده است. درواقع نظامی وسیعی ا 

 و وجه غنایی داستان را با این عمل بیشتر جلوه داده است: 

 ردهـــ که بازــــناف  رــل س ـــسنب
 

 ردهـدو دراز ک ـــ ت بــل دســـگ   

 (97)همان الف:                       

 وجود آواي »ک« و »گ« در حجم وسیعی از آواهاي »س«، »ن« و »ر« هیچ ویژگی

این کاهش استفاده از آواهاي انسدادي    پیکرهفتکند؛ اما در  خاص آوایی را منتقل نمی

تبدیل می وجود روح رزم در این    توانشود. دلیل این امر را میو انفجاري به افزایش 

 است:بزمی  -ي رزمیدر پی سرایش یک منظومه منظومه دانست. نظامی

 د قند ــ ر گشایـــ ا ز درج گهـــت 
 

 ه لفظی چند ــدش مادگانـــگوی 

 (147 )همان ب:                   

اگرچه این بیت ماهیت غنایی دارد؛ ولی استفاده از آواهاي »گ« ، »د« و »ق« با بسامد  

باال باعث شده تا حتی بسامد باالي آوهاي »ش« و »ن« هم نتواند تأثیر و استحکام بیت  

را کاهش دهد. شاعر در پی آن است تا سخن زنانه ولی محکم را به خواننده القا کند؛  

 ي توجه مخاطب خارج کند.را با آواهاي انفجاري از دایرهپس باید جنسیت گوینده 

ي عربی است؛ ولی در قرن  زمینه اي با پس نزاري منظومه   ازهر و مزهر ي  اگرچه منظومه 

ي مغول و ایجاد رخوت درجامعه و نیز ورود بیش از پیش عرفان به  زمان با حمله هفتم هم 

آواها  از  استفاده  روند  بنابراین  شده؛  سروده  می شعر  پیدا  کاهش  انفجاري  سستی،  ي  کند. 

(؛  522:  1339کند )رک. صفا،  تقدیرپذیري، شکست وغیره در جامعه به شعر هم رسوخ می 

نزاري حکایت دلداري    ازهر و مزهر یابد.  بنابراین استفاده ازآواهاي زیر و داراي تأنی رواج می 

برا  مضاعفی  دلیل  نکته خود  این  و  است  شاعر  ناامیدي عشقی خود  آواهاي  و  کاهش  ي 

انفجاري است. همچنین سبک عراقی به بلوغ خود رسیده است و آواهاي سایشی در این  
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کند و حتی  اي نمی سبک بیشتر رواج دارد. نزاري از ظرفیت آواهاي انفجاري چندان استفاده 

 گیرد: شود و آواهاي سایشی قوت می تأثیر می جوشش آواهاي انفجاري بی در ابیات رزمی  

 ب شبیخون است بر ويـــ امشمرا  

 ر دید، دست کار بستهـو مزهـــچ
 

 ردن از حدّ رفت تا کی ــا کـــ محاب 

 ر چو پشت دل شکستهـــدل لشک

 (242: 1394)نزاري،               

»ر« سایشی هستند؛ پس   و  »و«  مانند »ش«،  آواهایی  اما  ابیات جنگ است؛  ماهیت 

بی »د«  و  ادا می  تأثیرآواهاي »ک«  مالیم  آهنگ  با  بیت  و  به  شدند  شود و حس جنگ 

امیرخسرودهلوي همچنان کاهش استفاده از  شیرین و خسرو  شود. در  خواننده منتقل نمی

خسرو و شود. دلیل این امر تقلید امیرخسرو از  آواهاي انفجاري و انسدادي مشاهده می
 است:  نظامی  شیرین

 ون شیران به مستیــدلیري بود چ
 

 ک در چیره دستیــرام فلــبه  وــچ  

 ( 52: 1962)امیرخسرودهلوي،       

رزمی   کامالً  بیت  بیت  ماهیت  در  »ب«  و  »ک«  »ت«،  انفجاري  آواهاي  است. 

تأثیر  به وفورتکرارشده است؛ ولی بسامد باالي آواهاي »ش«، »ر« و »س« فرصتی براي 

نمی انفجاري  منظومهآواهاي  در  و  ي  دهد.  اشرافبه  لیلی مجنون  به  دلیل  نداشتن شاعر 

 افزایش آواهاي انفجاري مشهود است:  نظامی لیلی و مجنوني عربی برخالف زمینهپس

 ژه جگربارــر و مـــه جگـــخست
 

 ده جگرخوارــ ري شـــجگوز بی 

 ( 132: 1965 )همان،           

این بیت با ماهیت کاماًل غنایی، داراي حجم وسیعی از آواهاي انفجاري است و درنتیجه  

با هدف بیت که بیان غم و اندوه است، در تضاد آشکار قرار گرفته. آواهاي »گ« و »ب«  

تأثیرشان  اندازه به  از  نتوانستند  آواي »ر«، »س« و »ش« هم  افزایش  که حتی  دارند  تأثیر  اي 

درمنظوم  بهشت ي  ه بکاهند.  کاسته    هشت  هم  باز  انفجاري  آواهاي  میزان  از  شاعر،  همین 

بسیار کم دارد    هاي رزمی شود. این منظومه که روایت عشق بهرام به کنیزش است، صحنه می 

کند. برخالف  در نظر شاعر کفایت می   نظامی   هفت پیکر و صرف روایت داستان براي برابري با  

 ي انفجاري کمتر از سایر آواهاست: میزان استفاده از آواها   هفت پیکر 
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 اش و غمزه به چنگ ــنرگسش دورب
 

 ی و عشوه به جنگـــل در آشتـــلع 

 ( 49: 1972)همان،               

در بیت باال، حجم وسیعی از آواي »گ« و »ب« استفاده شده است، این درحالی است که  

ي  شده در تضاد با محتواي بیت است. در منظومه بیت ماهیت غنایی دارد و نوع آواي استفاده 

اوضاع متفاوت است. این منظومه در بزرگداشت هند، هندیان و برتري    خضرخان و دولرانی 

 هاي فراوان میدان نبرد است: و صحنه   ها سروده شده و حاوي ابیات رزمی آن 

 د ارّه بر فرق ــش آمـق ک ــ ا عاشــبس
 

 ز آن باران خون خندید چون برقـــک 

 (264:  1975)همان،                

در این نمونه، بسامد باالیی از آواهاي انفجاري »ق«، »ب« و »ک« وجود دارد و باوجود 

القا کنند.   به خواننده  را  توانستند لحن جنگاورانه  انفجاري  آواهاي  بیت،  غنایی  ماهیت 

با    ي نامهعشقي  منظومه مشابهی  دهلوي شرایط  امیرخسرو  از  پیروي  با  دهلوي  حسن 

 :هاي امیرخسرو داردمنظومه

 د را گرمــــرده دف خورشیـفلک ک
 

 رود زهره گاهی تیز و گه نرم ـــس 

 ( 560:  1383)حسن دهلوي،         

  کند این بیت ماهیت رزم ندارد؛ ولی افزایش آواهاي »ک« و »گ« لحن رزم را منتقل می

و مخاطب انتظار دارد، محور عمودي مربوط به جنگ باشد؛ اما بیت فقط یک روز عادي  

 کند. را روایت می

خواجوي کرمانی پس از چند قرن بعد از نظامی با تبحر توانست آواها را متناسب با  

به   منظومه  ادبی  نوع  و  ابیات  منظومهماهیت  در  گیرد. وي  و همایوني  کار  که    هماي 

ي رزم  دلیل غلبه(، به305:  1383ریپکا،  است )رک.    نامهسامي برخی تقلیدي از  عقیدهبه

 برده است: در این اثر، از آواهاي انفجاري و انسدادي بهره 

 گ اندرون ــه چنـزاده را بد بملک
 

ابر بارنده خونـــی آبگـــیک   ون 

 (147:  1370)خواجوي کرمانی،   

اي است که حتی با بسامد باالي آواهاي »ن« و »ر«  اندازه»گ« بهتجمع آواهاي »ب« و  

هاي »چنگ«، »آبگون« و »خون« نیز به این  بیت کامالً حفظ شده است. واژهتأثیر رزمی  
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  گل و نوروز ي دیگر خود با نام خواجوي کرمانی در منظومه اند.تأثیر کمک شایانی کرده

  نظامی   خسرو و شیرین شتر موارد با تأسی از  کاهد و در بیاز شدت آواهاي انفجاري می

 کند: حتی تأثیر این نوع آوا را در بافت بیت خنثی می

 اق ـــ سهی سروان سیمین در بغلط
 

 ان رخ چو مه زیر بغلطاقـــدرخش 

 ( 243: 1350)همان،            

سنگین و انفجاري تشکیل   ي »بغلطاق« در ردیف بیت که از آواهاي برخالف وجود واژه 

شده است؛ اما بسامد باالي آواهاي »س«، »ر« و »ي« توانسته تأثیر آوایی این واژه را خنثی کند  

  جمشید و خورشید ي موردبحث،  و هم برجستگی واژه را به نمایش گذارد. آخرین منظومه 

هاي جنگ  سلمان ساوجی است که در قرن هشتم هـ قراردارد. این منظومه سرشار از صحنه 

 و حماسه است؛ ولی شاعر در موقعیت مناسب از آواهاي انفجاري استفاده کرده است: 

 رق بود و دیو چون میغ ــملک چون ب
 

 ز جاي خود بجست آن برق و زد تیغ  

 ( 45:  1348)سلمان ساوجی،         

کرده  ي آواهاي انفجاري »ق«، »غ« و »ب« لحن بیت را مطابق با بافت آن رزمی  غلبه

هاي عاشقانه از آغاز شعر فارسی  نمودار زیر سیر تحول آواهاي انفجاري در منظومه  است.

 دهد:تا پایان قرن هشتم هـ را نشان می

 
 هـ هشتم نه از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن  هاي عاشقا نمودار الف: سیرتحول آواهاي انفجاري/انسدادي درمنظومه 
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درمنظومه باال،  نمودار  اساس  لیلی،  هاي  بر  و  مجنون  پیکر،  هفت  گلشاه،  و  ورقه 
و همایون انفجاري و    خضرخان و دولرانی و هماي  آواهاي  از  استفاده  بیشترین میزان 

کمترین استفاده از    لیلی و مجنون و گل و نوروزهاي  شود. درمنظومهانسدادي دیده می

 هاست.  آناین نوع آوا شده است. دلیل این امر، نوع ادبی آثار و روح رزمی 

 ب: آواهای سایشی 

شود؛ بلکه تنها جلوي جریان  هنگام تولید آواهاي سایشی راه عبور هوا کامل بسته نمی

شود،    شود. اگر در هنگان اداي این آواها دست جلوي دهان نگهداشته آزاد آن گرفته می

بیرون می از دهان  تولید سایشیآید، احساس میهوایی که  بنابراین هنگام  ها، راه  شود؛ 

- 54:  1370الدینی،شود )رک. مشکاتعبور هوا در دهان بسیار تنگ و سبب سایش می

کنند. این نوع  بخش را در بیت تولید میاساس آواهاي سایشی صداهاي آرامش(. براین55

شود. یار پرکاربرد است و اوج این آواها در سبک عراقی مشاهده میآوا در ادب غنایی بس

شود. ي آواهاي انفجاري، کاهش آواهاي سایشی دیده میدلیل غلبهدر قرن پنجم هـ به

ابیات غنایی است؛ اما منظومه  ورقه و گلشاه از آواهاي انفجاري حتی در  پر  ي  عیوقی 

 ست:آغاز روند صعودي آواهاي سایشی ا ویس ورامین

 ادا مادرت را ـــوش بـــدهان پر ن
 

 رو باال پیکرت را  ــ ن ســـکه زاد ای 

 ( 26: 1337اسعدگرگانی، )فخرالدین

تا حالت تحسین و   افزایش آواهاي »ن«، »ش«، »س« و »ر« در کنار هم سبب شده 

رضایت به خواننده منتقل شود و بسامد آواي انسدادي »د« تأثیري در بیت نداشته باشد.  

با هوشمندي    اوج استفاده از آواهاي سایشی مشهود است. نظامیخسرو و شیرین  در  

 برده است:  ها بهرههاي آوایی سایشینظیري از تمام تواناییکم

 ه شمشاد ـــل نارستــهنوزش گردگ
 

 ن سرو او چون سوسن آزادـز سوس 

 (68: 1388 )نظامی،                 

کند که با مفهوم  در این نمونه تکرار آواهاي سایشی »ش« و»س« آرامش را منتقل می

عالی استفاده ازآواهاي    ينمونهنظامی    خسرو و شیرینراستاست. برهمین اساس  بیت هم

 شود: نیز همین مهارت دیده می لیلی و مجنونسایشی در انتقال صحیح مفهوم است. در 
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 دن ـ درد سرکشی  ر ــع از س ـــشم
 

 ت سر بریدنــردد وقـــه گـــب 

 ( 134:  الف1390)همان،       

  «س» »ک«، »د« و »گ« که انفجاري هستند در بسامد و تأثیر باالي آواي  حتی آواهاي 

دلیل وجود عناصر رزم و افزایش آواهاي انفجاري، روند  به  پیکرهفت  اند.  تأثیر شدهبی

ازآوهاي سایشی نظامی    استفاده  منظومه،  این  در  داده است.  از  را کاهش  با دقت خود 

ابیات غنایی استفاده می با آواي انفجاري و  آواهاي سایشی در  کند؛ ولی همچنان غلبه 

دلیل کاهش آواهاي انفجاري و عللی که  )به  ازهر و مزهري  انسدادي است. در منظومه

 شود:بیان شد(، افزایش آواهاي سایشی دیده می

 ی برو زدـــوش بانگهـــمردانزن  
 

 ش درو زدــس آت ــه از دود نفــک 

 (216: 1394، )نزاري               

نیست. اگرچه در این نمونه بیت ماهیت  نزاري به قوّت و دقت نظامی  يالبته استفاده

دارد؛ ولی آواهاي »س« و »ش« تأثیر خود را بر تمام بیت اعمال کرده و از انفجار  رزمی  

کرده جلوگیري  »ب«  و  »گ«  میآواهاي  پیدا  ادامه  همچنان  کاهش  روند  این  کند. اند. 

مجنونبرخالف   و  لیلی  و  وشیرین  لیلی می،  نظا   خسرو  و  مجنون  و  خسرو  و    شیرین 

ادامه    هشت بهشتاند. این کاهش در  بردهامیرخسرودهلوي کمتر از آواهاي سایشی بهره  

در  می و  پایین  خضرخانیابد  میبه  خود  حد  منظومهترین  زیرا  و  ي  رسد؛  خضرخان 
 روح رزم و نبرد دارد: دولرانی

 ن را ـــدّرد پیرهـــ ه نـچرا غنچ
 

 ل دوست دارد گل چمن راـه او گـــک   

 ( 179: 1975)امیرخسرودهلوي،     

این بیت برخالف ماهیت غنایی، داراي آواي انفجاري و انسدادي »گ« با بسامد باالي  

 تأثیر است. در این منظومه حتی ابیات با ماهیت غنایی، داراي آواي انفجاري هستند. 

به  نامه و مضمون درد و هجران کمی  دلیل روایت ستیحسن دهلوي به  ي نامهعشق

 افزایش آواي سایشی کمک کرده است: 

 شـ سوادش چون خط معشوق دلک
 

 و اشک عاشقان وشـی چـــدر او آب 

 ( 560 :1383دهلوي،)حسن          
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»س« و »ش« نیز افزایش یافته تا به تأثیر بیت کمک   مطابق با ماهیت غنایی بیت، آواهاي 

منظومه  عاشقانه کند.  به هاي  نیز  کرمانی  فوق ي خواجوي  تبحر  و العاده دلیل  این شاعر  ي 

در  آوا  سیرتحول  بررسی  و  شناخت  به  شایانی  کمک  دوره،  آوایی  و  سبکی  پیشرفت 

ها و ابیات اي با صحنه مه منظو هماي و همایون   کند. اگرچه هاي عاشقانه فارسی می منظومه 

ي عاشقانه و ماهیت ابیات باعث شده تا روند استفاده از آواهاي زمینه است؛ ولی پس رزمی  

به باالترین حد چندین قرن اخیر   گل ونوروز سایشی در آن صعودي باشد. این روند در  

ي آوایی شیوه شاعر با ظرافت و دقت فراوان و با الهام از    گل و نوروز ي  رسد. در منظومه می 

 برده است:  از آواهاي سایشی براي القاي نوع ادبی غنایی بهره   خسرو وشیرین در  نظامی  

 دـــر نگنجـــحدیث عشق در دفت
 

 ر نگنجد ــ وق در ساغـــراب شـــش 

 ( 201:  1350)خواجوي کرمانی،       

»ش« و »س« همراه با ماهیت غنایی بیت، توانسته تأثیر    بسامد باالي آواهاي سایشی 

 آواي »گ« که در ردیف تکرار شده را خنثی کند. 

سیر تحول آواي سایشی را کاهش داده است. دلیل   سلمان ساوجیدرآخرین منظومه،  

هاي عجیب و تخیلی باشد که  تواند تخیل باالي نویسنده در پرورش صحنهاین امر می

 یزان آواهاي سایشی کاسته شود: باعث شده تا از م

 د از آن لب قرض کردم ــنگینی چن
 

 ش ناگهانی عرض کردم ــ ه پیشـــب 

 (28: 1348)سلمان ساوجی،       

»ش« و »ز« نتوانستند از تأثیر انفجاري    این بیت ماهیت غنایی دارد؛ ولی آواهاي سایشی

هاي عاشقانه  آواي »گ« و »ک« بکاهند. نمودار زیر سیر تحول آواهاي سایشی در منظومه

 دهد:از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن هشتم هـ را نمایش می
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 هـ  هشتمهاي عاشقانه از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن نمودار ب: سیرتحول آواي سایشی در منظومه 

 

خسرو  هاي  بر اساس نمودار باال، بیشترین میزان استفاده از آواهاي سایشی در منظومه
بوده است و کمترین میزان استفاده از این نوع آوا   وشیرین، لیلی و مجنون و گل و نوروز

ورقه و گلشاه نیز بر اساس سبک، موقعیت جغرافیایی، نوع ادبی منظومه و غیره متعلق به  
 است.  و خضرخان و دولرانی

 و روان ج: آواهای خيشومی

 فارسی عالوه بر آواهاي انسدادي و سایشی، آواهاي دیگر  ي زبان هاي عاشقانه درمنظومه 

ها )اعم از: »ل« و»ر«( نیز جایگاه خاصی دارند. ها )شامل »م« و »ن«( و روان مانند خیشومی 

زمینه  در  بیشتر  آواها  این  واج اهمیت  در صنعت  و  است  واجی  می ي  القاي آرایی  توانند 

خیشومی   آواهاي  دهند.  انجام  را  مختلف  و صداهاي  مراثی  و  در سوگ  وسیعی  کاربرد 

ي کردن لحن کاربرد دارند؛ بنابراین به حوزه ها هم در لطیف ارند. روان حاالت مکدر انسانی د 

ها به نسبت سایر (؛ البته روان 115: 1396ترند )رک. ذاکري و همکاران، ادب غنایی نزدیک 

 ورقه و گلشاهشوند. در  کار گرفته می آواها کاربرد چندانی ندارند و براي تلطیف بیت به  

 شوند:موردتوجه نیستند؛ ولی در موقعیت مناسب استفاده می ها چندان  خیشومی 

 ت مهر ــت و ماندســمرا مال رفتس
 

 ان زین ستم کارگردان سپهرــفغ 

 ( 52: 1343)عیوقی،          
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»س« توانستند تأثیر غم    »ن« و »م« در کنار آواي سایشیدر این بیت آواهاي خیشومی  

کرده   احساس کمک  این  تلطیف  به  نیز  »ر«  روان  آواي  کنند.  بیان  را  اندوه  تا  و  است 

  ویس و رامین در    ازحد دچار تأثر نشود. روند استفاده از آواهاي خیشومیمخاطب بیش

ستفاده  کند؛ زیرا از این منظومه غلبه روح غنایی را در خود دارد؛ اما روند ا افزایش پیدا می

 از آواهاي روان مانند قبل است. 

و روان روند افزایشی استفاده از آواهاي خیشومی  خسرو وشیرین و لیلی و مجنون در 

ایرانی و دیگري عربی است؛   هاي یکی از منظومه زمینه افزایش چشمگیري دارد. اگرچه پس 

در هر دو اثر به یک نسبت وجود دارد.   ي عاشقانه ولی عنصر نوع ادبی غنایی و منظومه 

ناله به   لیلی و مجنون اگرچه   و  آواهاي ها و مویه دلیل وجود عشق عذري  از  فراوان  هاي 

یبیشتر بهره  خیشومی   به  ک نسبت برده؛ ولی آواهاي روان در هر دو منظومه لطافت را 

کند؛ زیرا شدت افت می ناگهان به   هفت پیکري  است. این افزایش در منظومه افزایش داده  

ي قبل وجود دارد؛ حتی لطافت کالم نیز ي روح رزم بیش از دو منظومه غلبه   هفت پیکردر  

 افتد، کاهش یافته تا حس جنگاوري کالم افزایش یابد:که با آواهاي روان اتفاق می 

گر  گفتا:  ایشاه  کــــفتم   ردم ـــ ن 
 

 ن کردم ــن، در آهنیـــه زرّیـــخان 

 ( 143ب: 1390)نظامی،          

دلیل  در این نمونه آواي روان »ر« و خیشومی »ن« و سایشی »ش« وجود دارد؛ اما به

انفجاري »ک« و »گ« توانستند    ي افزایش فعل است( آواهايسرعت باالي بیت )که نتیجه

نزاري باعث افزایش روند    ازهر و مزهري پراحساس  رزم را در این بیت القا کنند. منظومه

آواهاي  و روان شده است. امیرخسرودهلوي به تقلید از نظامی    استفاده از آواهاي خیشومی

یش و ثبات  افزا  شیرین و خسرو و مجنون و لیلیي  و روان را در دو منظومهخیشومی  

در   افزایش  این  است.  بهشتداده  به  هشت  از  امیرخسرودهلوي  تقلید  پیکر دلیل    هفت 

ي بهرام  گر عشق دوطرفهیابد؛ ولی ازآنجاکه امیرخسرو در این منظومه روایتکاهش می

کمتر از    هشت بهشت شود.  کاهش کمتري دیده میهفت پیکر  نسبت  و کنیزش است، به

 : روح رزمی دارد پیکر هفت
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 م رونده چو تیر ـماده سگ داشت

 

 خ ـــ ور و ملــلشکري بیشتر ز م
 

 ودش اندر شیر ـد بـــاي چنهـــبچ 

 (102:  1972)امیرخسرودهلوي،    

 ش دوزخـو آتـــه چـــرم کینـــگ

 (84ب: 1390)نظامی،               

انتخاب  نظامی  هفت پیکر  امیرخسرو و    هشت بهشتبا دقت در دو بیت باال که از  

ي اول، امیرخسرو دهلوي  توان استفاده از قدرت آواها را بررسی کرد. در نمونهاند، میشده

تواند در  برده و بیت با وجود آواي »گ« و »ت« نمی  بیشتر ازآواهاي سایشی و روان بهره

  ي دوم، را منعکس کند. در نمونهي رزمی وجههبسامد باالي آواهاي سایشی و خیشومی 

دهد؛  ي حماسه را نمایش میبا بسامد باالي آواهاي »گ«، »ت« و »ک« بیشتر غلبهنظامی  

کاسته تاحدزیادي  رزم  قدرت  از  روان  آواهاي  از  استفاده  با  بیت  دو  هر  اند. ولی 

منظومه در  دولرانیي  امیرخسرودهلوي  و  اغراق  خضرخان  و  جنگاوري  آمیز  ماهیت 

کاهش  روند روبه  نامهنامه عشقستیي با سرایش منظومه را حفظ کرده است. حسن دهلو

 ي غنایی منظومه را بهتر نشان داده است.  و روان را افزایش و جنبهآواهاي خیشومی 

با سرایش   نیز  تا منظومه  هماي و همایونخواجوي کرمانی  با  سعی کرده  اي غنایی 

ی آواهاي روان  افزایش داشته؛ ول  چاشنی رزم بسراید؛ به همین دلیل آواهاي خیشومی

و عاشقانه تعادل  است بین لحن رزمی    کند. این روند ثابت توانستهروند ثابتی را طی می

 را برقرار کند: 

 ه چنگ ــان زرینــ ن عقابـــعقیقی

 شکرلب چو گل در شکرگون پرند 
 

 رخ پیروزه رنگ ــگ در چــزده چن 

 ه شیرین شکر نرخ قند ــه بــشکست

 ( 84و76:  1370)خواجوي کرمانی،    

اند. در بیت اول بسامد باالي  انتخاب شده  هماي و همایوني  این دو بیت از منظومه

ي بهینه از این آواها از تأثیر آواهاي »ن« و »ر« کاسته  آواهاي »ق«، »گ« و »د« و استفاده

رزم سوق داده است؛ اما در بیت دوم اگرچه آواهاي »گ«، »ک« و »پ«    سمت و بیت را به

قابل »ر«  بسامد  و  »ل«  »ن«،  »ش«،  آواهاي  از  وسیعی  حجم  در  ولی  دارند؛  توجهی 

افزایش شدید آواهاي    گل و نوروزي  اند. در منظومهتأثیر شدهاند و عمالً بیقرارگرفته
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که در قرن هشتم هـ  جمشید و خورشیدي شود؛ اما در منظومهو روان دیده می خیشومی 

یابد. دلیلش نیز  کاهش می  و روان کمی  سروده شده است، استفاده از آواهاي خیشومی

سابقه در ادب فارسی است. شاعر  هاي فانتزي بیهمان توجه به تخیالت و خلق صحنه

تواند  ها با تخیل کرده است و ازآنجاکه تخیل میتمام دقت خود را صرف آرایش صحنه

خیشومی   آواهاي  بنابراین  کند؛  کمک  رزم  پرورش  با  به  آواهاي سایشی  مانند  روان  و 

 اند.رو شدهکاهش روبه

هاي عاشقانه از آغاز  و روان را در منظومهنمودار زیر سیر تحول آواهاي خیشومی  

 دهد: شعرفارسی تا پایان قرن هشتم هـ نمایش می

 
 هـ   هشتم هاي عاشقانه از آغاز شعرفارسی تا پایان قرن  و روان در منظومه خیشومی  نمودار ج: سیرتحول آواهاي  

 

خیشومی   آواهاي  باال،  نمودار  اساس  تحتبر  روان  اگرچه  و  یکدیگرند.  تأثیر 

ها هستند؛ چون ازحیث فیزیک آوایی و مخرجگاه به نسبت  ها بیشتر تابع سایشیخیشومی

ها  کننده دارند و در کنار سایشیها نیز نقش تسهیلانترند. روها نزدیکها به سایشیروان

لیلی و مجنون و گل و  کنند. ها فضاي آوایی را براي زبان غنایی مساعدتر میو خیشومی
طورکه آواهاي سایشی  در هر دو نوع آواي مذکور، بیشترین بسامد را دارند. همان  نوروز
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بس کمترین  داشتند.  منظومه  دو  این  در  باالیی  به  بسامد  مربوط  هم  و  امد  پیکر  هفت 
 است.    خضرخان و دولرانی

 

 های القاگر . واج2.2

در بافت یک متن اهمیت دارد که با تکرار خود، یک مفهوم، تصویر یا    یک واج  زمانی

ها بتوانند یک حس یا اندیشه را القا کنند، در شعر  را به مخاطب القا کند. اینکه واجپیامی  

اي است که  نامند، جلوهآوایی القاگر میتوان یافت. آنچه را که امروزه همهر شاعري نمی

ها با تصاویر  ي آندهندههاي تشکیلآورد که واجدست میی به  هایشاعر با انتخاب واژه

هاي وي در تناسب قرار دارد؛ پس این هماهنگی به قدرتی نیاز دارد که  ذهنی یا اندیشه

می هماهنگی  این  با  شاعر  ندارد.  خود  در  را  توانایی  این  شاعر  شرح هر  بدون  تواند 

ي  ذهن مخاطب تداعی کند. در نظریه   هاي خود را درجزئیات، تصاویر ذهنی یا اندیشه

درجه به  بسته  واج  یک  القاگري  )گرامون،  گشادگی  دارد    (DegreDapertureي  آن 

(Grammont,1960:228 .)  

 اساس:  براین

بند شعر نشئت 1 القاگربودن یک واج از بسامد چشمگیر آن، در یک بیت یا در یک   .

 بار تکرار شود؛ ه چندینگیرد. به عبارت ساده یک واج زمانی مهم است ک می

. جایگاه واج موردنظر در هجا و همچنین در کلمه و در بیت مهم است؛ زیرا اگر هجا  2

به گوش می بهتر  و  بیشتر  باشد،  بر آکسان  القا  تکیه  را  بیشتري  نشیند و درنتیجه حس 

 کند؛ می

آن در فواصل زمانی و مکانی کوتاه    . هرواج درصورتی القاگراست که تناوب تکرارهاي 3

 انجام شود؛ 

شوند که متناسب با  اندیشه یا ذهنتی که  ها بالقوه القاگرند و تنها زمانی بالفعل می. واج4

عبارت دیگر قرابتی معناشناختی باید درک و فهم قرابتی آوایی را    کنند، باشند. بهالقا می

ها به ادبیات  هم براي تأکید القاگري واج(. ژانت 21- 20: 1383تسهیل کند )رک. قویمی،

در ادب    (.Genette,1980کند )ها را مشخص میکند و نقش متمایز آناروپا تکیه می
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« است، چنانچه این معیارها رعایت  آراییواج»ها مربوط به صنعت ادبی  فارسی این ویژگی

 شود؛ براي نمونه در بیت: شوند،  به ایجاد تصویر ختم می

 ن جمالشـــن کـبه چشم شاه شیری
 

 ود برنام شیرینست فالشـــه خــک 

 ( 2: 1388)نظامی،                

واج »ش« در این ابیات عالوه بر آرامش نوعی شادي و خوشحالی را نیز در مخاطب     

 کند.تداعی می

ي بهینه از چینش  شود، درواقع استفادهآرایی نام برده میآنچه که با عنوان صنعت واج

واجواج میهاست.  اندیشهها  یا  احساس  توصیف  در  بهتوانند  که  و هیچاي  عینی  روي 

گوید: »مغزانسان همواره کار برود. در توضیح این مطلب گرامون میملموس نیست، به  

کند و مفاهیم کامالً ذهنی  بندي و مرتب میها را دستهپردازد، اندیشهو تداعی میبه تشبیه  

گذارند،  را با تأثراتی که حواس شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و المسه در اختیار ما می

می هم  کنار  رده  یا  دسته  یک  نتیجهدر  و  چیند.  مجردترین  که  است  آن  امر  این  ي 

هایی مانند خشکی،  ها یا حسها، رایحهاي از رنگوسته با انگارهها پی ترین اندیشهمعنوي

   (. Grammont,1960:403خورد« )و غیره پیوند میسختی، نرمی 

به اعتقاد دارد در زبان شعر آنجا که نشانه  نیز  عنوان نشانه، ارزش مستقل  یاکوبسن 

جنبهمی واجیابد،  نمادین  میي  فعلیت  باها  همراهی  نوعی  و  پدید    یابد  را  مدلول 

ي  هایی موردمطالعه قرار داد و ساختار بین رابطه عنوان دال آورد...... اصوات را باید بهمی

 (. 91-90: 1383بین مدلول و مفاهیم را روشن کرد )رک. قویمی، 

صوتی) براین  تصویرپردازي  یا  صدامعنایی  سمبولیسم    ( conicityIcoustic Aاساس  یا 

اي دارد  ویژه شعر کاربرد فراوان و گسترده درمتون ادبی به   ( Sound  Symbolismآوایی ) 

 (Brown, 2004: 464 .)   اندیشگانی منعکس در زبان نمود  از  شناسی و آواشناسی هر  شده 

می  آوا  اندیش  را  از  اندیش   (. Crystal,2008: 235)  گویند آواها  مفهومی  نمایشی  آواها 

 ,Bussmann)  کنند هستند که یا مفاهیم آوایی یا مفاهیم تصویري را منتقل می   صدامعناها 

2008: 532 .)     



ـ   216  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

ها را  توان نظریات آنپردازان غرب نیست و نمیها مختص نظریهبررسی القاگري واج

واجبه و  فارسی  زبان  باچارچوب  همگاهطوردقیق  آن  در  هاي  هم  ژانت  دانست.  راستا 

اشاره  رساله تأثیر روامیي خود  زبانی  واجنکند که هر  متفاوت استشناختی    هایش 

(Genette,1980.)    هایی در این زمینه وجود دارد. خواجه نیز دیدگاهدر تمدن اسالمی  

این زمینه می مانند نغمت نصیرالدین طوسی در  گوید: »هر نغمتی محاکات حالی کند؛ 

حزین که محاکات حزن کند و این صنف خاص    درشت که محاکات غضب کند و نغمت

بود به شعري که به لحنی مناسب روایت کنند و ازقبیل عرضیات بود و همچنین داللت 

بر غضب یا بر حلم یا بر تحقیق یا بر ارتیاب یا بر رقت سخن یا بر ترائی به جد یا به  

:  1361وسی،  هزل یا اظهار یکی و اخفاي دیگر بر سبیل اخذ به وجوه« )نصیرالدین ط

واج592-591 هماهنگی  و  القاگري  که اصل  دارد  اعتقاد  نیز  ابوعلی سینا  ها، حاصل  (. 

آننغمه میان  متناسبی  تفاوت  ابوعلی سینا،  هاي مختلفی است که  برقرار است )رک.  ها 

ي ي »زیر« رقیق و سبک و نغمهالصفا نیز آمده است: »نغمهاخوان  رسائل(. در  86:  1405

شوند؛ مگر  سنگین است و آن دو باهم متباین و متنافرند و با هم جمع نمی»بم« غلیظ و  

بنا بر نسبت  اي که آندهندهکوشش مؤلفی و ترکیببه ها را تألیف کند و هرگاه تألیف 

یابد؛ اما وقتی تألیف یافتند و  یابند و گوش از آن دو التذاذ نمینباشد، امتزاج و اتحاد نمی

گ نغمه شدند،  آنمانند یک  میان  تمییز نمیوش  آدمی  ها فرقی  نهاد  و  آن لذت  دهد  از 

(؛ بنابراین زمانی تکرار  170- 169: 1380الصفا، شود« )اخوانیابد و نفوس شادمانه میمی

باشد، در غیر این صورت تکرار  یک واج ارزشمند است که القاگر یک تصویر و مفهومی  

و بالغت هم که نباشد، چندان  ي عیوب فصاحت  واج چه صامت و چه مصوت در رده 

 زیبا نیست. 

 های القاگر در ادب غنایی . واج1.2.2

هاي خاصی براي القاي مفاهیم و تصاویر خود  ادب غنایی به فراخور ماهیت خود از واج

فیزیک، از   شود. اینکه واج ازلحاظبرد. این کاربرد به خاصیت آن واج مربوط میبهره می

گونه که بیان شد، کند، بسیار مهم است. همانکدام اندام گفتاري براي اداشدن استفاده می

دلیل داشتن سایش،  ها بیشترین آواهاي القاگر را در ادب غنایی است. این آواها بهسایشی
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ی  شوند و هدف ادب غنای تر ادا میها مالیمتغییر مسیر ادا و تنگی مجرا برخالف انفجاري

ها  ي مصوتشود. دربارهکه همان انتقال احساس و عاطفه است، به بهترین شیوه انجام می

شود، برعکس تراکم  شدن موسیقی میو آرامهاي بلند موجب نرمینیز تراکم باالي مصوت

: 1383سازد )رک. پارساپور،  هاي کوتاه، موسیقی بیت را تند، سریع و مقطع میمصوت

256- 257.) 

 اند: ها در نظر گرفتهژوهشگران نیز معانی مختلفی را براي واجبرخی از پ 

انفجاري1 و  انسدادي  حرکت؛  .  و  سرعت  انفجار،  صداي  خیشومی2ها:  زمزمه.  ي  ها: 

ها: ریختن مایع روان، جوي آب، استراحت  . روان3موسیقی، نهی و نفی، یأس و ناامیدي؛  

بخش، شکوه، شکایت، نگرانی،  شها: صداهاي نرم، صاف و آرام. سایشی4و سرخوشی؛ 

هاي بلند:  . مصوت5اضطراب، سکوت، پریدن و حرکت هر نوع جسم سبک و ساده؛  

؛ وحیدیان کامیار،  124- 120:  1383آرامش، وقار، بزرگی، فریاد و تحقیر )رک. نیکوبخت،

1375  :28-30.) 

 های عاشقانه  های القاگر در منظومه. سير تحول واج2.2.2

یش اشعارشان همواره به ساخت تصاویر و مفاهیم توسط تکرار آواها،  شاعران در سرا 

  اند. این ویژگی در شعر شعراي درجه اول بیشتر به ها و غیره مبادرت ورزیدهها، واژهواج

خورد؛ البته دالیل مختلفی چون سبک، تبحر شاعر و آگاهی از ارزش و کارکرد  چشم می

 ي ساخت تصاویر دخیل است.ها براها نیز در استفاده از واجواج

ها با مخرجگاه انفجاري مشهود  افزایش واج  ورقه و گلشاهي  در سبک خراسانی و منظومه

 شوند: ها بر اساس ماهیت بیت نیز استفاده میاست؛ البته دیگر واج

 ر دهیـــده، گــ ش مـــبه بیگانگان
 

 ه خون رهی ـردي بـــ ار گـــگرفت 

 ( 51: 1343)عیوقی،        

در بیت باال افزایش واج »گ« باعث شده تا شدت و صالبت تهدید کامل مجسم و 

ها مانند »ر« به تسهیل خوانش بیت کمک  شدن براي مخاطب محرز شود. سایر واجکشته

 شود:ها دیده میي استفاده از واجتفاوت چشمگیري در نحوه  ویس و رامیناند. در کرده
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 ر رخ را در آب شور شستیــو گ
 

 یـــر برست ــــش نیشکّ ــــ ز پیرامن 

 (75:  1337)فخرالدین اسعدگرگانی،  

شود. همچنین »ش« باعث احساس جریان آب و نام آواي آن در بیت می  افزایش واج

کنند. واج »ر« نیز  هاي »خ« و »س« در کنار واج »ش« این تداعی را آسان میوجود واج

تشدی  ذهن مخاطب  در  را  و حرکت  روانی  نظامی  د میحالت  تبحر،  کند.  و  ذکاوت  با 

 ها  بهره برده است:طورکامل از تمامی امکانات و کارکردهاي واجبه

 از ـ هاي شکّرین سبه شیرین خنده
 

 رین به آوازــ ر شیــد شکّ ـــدرآم 

 ( 218:  1388)نظامی،           

هاي »شکر« و »شیرین«،  »ن« و »ر« ، همچنین واژه بسامد باالي واج »ش« درکنار واج

ها و  با افزایش خیشومی  لیلی و مجنونکند. این روند در  دقیق طعم شیرینی را متبادر می

غم، ي دیگر نظامی  ، بیش از هر منظومهلیلی و مجنوني  یابد؛ زیرا منظومهها ادامه میروان

 ناله و شکایت دارد: 

لیل بـگر   یـــرسانن  ـــه مـــی را 
 

 ه زندگانی ــن و نـــم هـــه نـــورن 

 ( 109الف: 1390)همان،             

»ر« نیز با ایجاد   هاي »ن« و »م« باعث افزایش نهی و بیزاري شده است. واجتعدد واج

هاي  نیز افزایش واج  هفت پیکرروانی در بیت، این تداعی معنی را آسان کرده است. در  

نزاري  ازهر و مزهر  اند. در  و باصالبت کردهانفجاري و انسدادي، روح منظومه را رزمی  

 هاي پیش نیست:و دورهها به تبحر نظامی قهستانی تصویرسازي و القاگري واج

 ادقـــان ص ـم معصومبه صاد صو 
 

عـــب  عاشقـــه  عیّاران  عین   زم 

 ( 92:  1394)نزاري،            

و   سایشی  آواهاي  ازجمله  بیت  این  در  »ن«  و  »م«  واج »ص«،  باالي  بسامد  اگرچه 

ها نشده  ي درست و مفیدي درجهت القاگري از آنهستند؛ ولی هیچ استفادهخیشومی  

 آیند.چشم مییک صنعت ادبی به عنواناست و تنها به

 ها استفاده شده است: هاي امیرخسرودهلوي نیز کمتر از القاگري واجدرمنظومه
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 ش ـــدر آت ـــز آتش پائیش نعل ان

 

کمـــاب کرشمـــ روي   ز ــانگیهــان 

 

 ت ـسفدان عقیق را میـــه دنـــاو ب

 

 ون غرارهــان چــدر آن ناخوش ده
 

 و آب تیزرو خوش ـــن چــه رفتــگ 

 (78: 1962امیرخسرو دهلوي،  )  

 و غمزه تیز ــش چـــ ه کشـــناوک ب

 (118:  1965)همان،                

 رفت ت و انگبین میـــخسد میــقن

 (223:  1972)همان،                

 ون کفش پاره ــاي چهــم گونـــتبس

 (270:  1975)همان،                

آرایی اتفاق افتاده و از  دلیل صنعت ادبی واجها تنها بهدر تمام ابیات باال، تکرار واج

هاي »ن«  دارد؛ ولی واجهاي این تکرار استفاده نشده است. بیت اول ماهیت رزمیظرفیت

القا کرده بیت  به  را  قبل است؛  و »ش« روح عاشقانه  بیت  برعکس  دقیقاً  دوم  بیت  اند. 

ه است و افزایش واج »ک« باعث شده تا جنگ القا شود. بیت سوم  ماهیت بیت عاشقان

دلیل تقابلی که دارند، بیت ازنظر القا خنثی شده است.  افزایش »ق« و »ن« را دارد که به

شود؛ ولی بیت مفهوم نهی و شادي  بیت آخر نیز دوباره بسامد واج »ن« و »ش« دیده می

 کند.را القا نمی

 کنند:هاي القاگر مفهوم یا تصویري را القا نمیحسن دهلوي نیز واج ينامهعشقدر 

 ک کرده دف خورشید را گرمـــ فل
 

 ز و گه نرم ـ رود زهره گاهی تیـــس 

 (560: 1383)حسن دهلوي،     

هاي »ک« و»گ«  بودن آن است؛ اما بسامد واج آنچه از مفهوم بیت مشخص است، غنایی 

 قطب حماسی سوق داده و القاي واج »س«، »ز« و »ش« را خنثی کرده است.    سمت بیت را به 

هاي  خواجوي کرمانی دوباره احیاي واج   هماي و همایون و گل و نوروز ي  در دو منظومه 

هاي آوایی و القایی  خورد. خواجوي کرمانی با تبحر خود از تمام ظرفیت چشم می   القاگر به 

 شکل به مخاطب انتقال دهد: بهترین ویر و مفاهیم را به ها بهره برده و توانسته تصا واج 

با چ  از ـــا مبـــ رخ مینــدال شیشه 

 

 که هم شیشه بازست و هم شیشه ساز  

 ( 152:  1370)خواجوي کرمانی،      
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ب  ار و یارم در نظر نه ـــا یــــنظر 
 

 خبر و او را خبر نه م بیــن از غـــم

 ( 105:  1350)همان،                  

ي خردشده  بیت اول از منظومه هماي و همایون است. تکرار واج »ش« صداي شیشه

القا می بهرا  اثري  »م«  و  واج »ي«  کمک  با  القا  این  است.  کند.  کرده  پیدا  بیشتر  مراتب 

ي  . بیت دوم نیز که در منظومهکندهمچنین تکرار واج »م« نهی را به خواننده منتقل می

کند. واج »ر« و »ي«  خوبی القا میاست، با افزایش واج »ن« نهی و غم را به  گل و نوروز

 اند. این روند را تداوم بخشیده

و روان بیشتر  در آخرین منظومه، سلمان ساوجی به تأثیر آواهاي انفجاري، خیشومی  

یت و موقعیت استفاده از واج، از کارکرد  توجه کرده است. این شاعر باتوجه به ماهیت ب

 آن بهره برده است: 

 دوچشمش چون دو در درعین دوزخ 
 

 ل و برزخ ــدهان و سر چو چاه وی 

 (143: 1348)سلمان ساوجی،     

خوبی القا کند؛ البته  افزایش واج انسدادي »د« باعث شده تا بیت ماهیت ترسناک خود را به 

ها  ي هر شاعر از القاگري واج اند. نمودار زیر میزان استفاده « بیت را روان کرده واج »ر« و»ي 

 دهد: ي خود، از آغاز شعر فارسی تا پایان  قرن هشتم هـ را نشان می هاي عاشقانه در منظومه 

 
خود از آغاز   يهاي عاشقانهها در منظومه ي هر شاعر از القاگري واج میزان استفاده -2-2نمودار کیفی 

 هـ  هشتمشعر فارسی تا پایان 

0
1
2
3
4
5
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بر اساس نمودار باال، نظامی، خواجوي کرمانی و نزاري بیشترین استفاده را از القاگري  

هاي القاگر  اند. امیرخسرو دهلوي و حسن دهلوي نیز کمترین استفاده را از واجها بردهواج

هاي عاشقانه  زمینه در منظومه  و خواجوي کرمانی در ایناند. همچنین تبحر نظامی  داشته

القاگر در منظومهنظیراست. آواها و واجکم هاي عاشقانه ادب فارسی فراز و فرود  هاي 

 اند.  بسیاري را تجربه کرده

 

 گيری . نتيجه3

ي عاشقانه در شعر فارسی تاپایان قرن هشتم  در بررسی سیر تحول آوا در چهارده منظومه

. اگرچه در ابتدا آواهاي انفجاري و انسدادي داراي کاربرد  هجري چهارنوع آوا، مطالعه شد 

سبب رواج نوع ادبی غنایی و پیشرفت زبانی  کم بهفراوان ازحیث سبک هستند؛ ولی کم

این نوع   در موارد کمتري کاربرد دارند و هر شاعر چنانچه شناخت و آگاهی کامل از 

ي دوم، آواهاي  برد. دستهسود می هاآواها داشته باشد، براي القاي مقاصد محدودي از آن

سایشی هستند که بر اساس نوع ادبی غنایی و کارکردهاي وسیع در القاي انواع احساسات  

ها در اشعار  گیرند و طیف وسیعی از آنهاي پنجم به بعد بیشتر موردتوجه قرار میدر قرن

گیرند و از  نضج میو روان نیز با آواهاي سایشی  یابند. آواهاي خیشومی  شعرا بازتاب می

کاهند. شاید به همین دالیل پس از قرن  شدت و فخامت آواهاي انسدادي و انفجاري می

شود.  کمتر دیده میها و ابیات رزمی  چهارم و اوایل قرن پنجم دیگر کوبش آن در منظومه

  نظیر خود، و خواجوي کرمانی با تبحر و مهارت بیهاي القاگر نیز نظامی ي واجدر زمینه

به فارسی  زبان  واجی  و  آوایی  امکانات  بردهاز  بهره  منظومه  مقتضاي  و  اند. طورکامل 

در بین شاعران پس از  فرد نظامی  خواجوي کرمانی در این زمینه مقلد کامل و منحصربه

 این شاعر است.  
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 یادداشت

ي  است. در این کتاب به مقایسه  موسیقی شعر حافظعنوان    سیمیا، پیوست کتابی با  افزارنرم   .1

عصرش، خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی، پرداخته شده  هاي حافظ و دو شاعرهم اوزان غزل

کار همت گماشته   به این  1388در سال  افزار، محمدجوادعظیمی،  و پژوهشگر کتاب و طراح نرم
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شوار و در برخی موارد بسیار  توان به آوانگاري دافزار میهاي این نرم ها و دشواريمحدودیت 
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