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چکيده
هدف مقالة حاضر آن است تا ثابت کند آرایههایي که در کتابهاي بدیع فارسي باا منناا ارار دادن حارفف البناا اناساا د
اد ا د ،فا د د ّت علمي ف زینایياناختي هستند .این پژفهش بر اساس دا شهااي زبااناناساي ،آفااناساي ف فا اناساي
سامان یافته ف آرایههاي حرففي از این دیدگا آفتیابي اد است .گار د پس از بررسي آراي پژفهشگران ادی ف ددیاد
حوزة بدیع لبظي به این تيجه ميرسد که منناي زینایياناختي همة آرایههاي حرففي تکرار آفاهاست ،ه تعاریبي که از آ ها
ارائه اد است .در پایان پيشنهاد ميکند ،بدیع لبظي فارسي که دا ش مطالعة موسايقي کام اسات ،بار اسااس دا اشهااي
بهکاررفته در این مقاله بازبيني ف باز ویسي اود تا دننهاي علمي پيدا کند.
کليدواژهها :آرایههاي حرففي ،بدیع لبظي ،زباناناسي ،آفااناسي ،فا اناسي
الف -مقدمه
ا ـ بيان مسئله
هر گا از دا شجویان درفس عمومي دربارة زینایي اعري استبسار کنيد ،بيدر گ پاسخ ميدهند ،فا آرایي .اغلب ،همين پاسخِ
بيدر گ را از دا شجویان راتة ادبيّات يز دریافت خواهيد کرد .این آسانترین پاسخ ،النتّه با دا ستن وا ين ف ضوابط آفایي رابطة
مستقيمي دارد ف رنها پژفهشگران بمغي ما را يز سردرگ کرد است .آرایههاي حرففي آرایههایي هستند که در آ ها حرفف
البنا ف کيبيتهاي گاراي ،تصویري ف تأليبي بررسي مياود .از آ جا که در کتابهاي بمغي فارسي ،موازین ف هنجارهاي علمي
در تنيين ف تحليل زینایياناختي آفاها به کار رفته ،ارزشهاي کاربردي ف هنري تکرار آفاها پوايد ما د ف توديه ادرستي از
آرایههاي حرففي ارائه اد است .بنابراین ،دغدغة بنيادین گار د پاسخ به این پرسش است:
چگو ه ميتوان آرایههاي حرففي را با موازیني علمي ف سنجشپذیر ارزیابي کرد؟
 استادیار گرف زبان ف ادبيّات فارسي ،دا شگا پيا ور ،تهران ،ایران
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 2ـ روش و نوع پژوهش حاضر
گار د از رفاي تاریخي ف رفیکردي تحليل محتوایي در پژفهش خود سود برد است .چارچوب مو هگيري این پژفهش،
مو هگيري طنقهبندياد  1است؛ یعني کتابهاي بدیع فارسي ف کتابهاي زباناناسي ف آفااناسي از دف طنقة کهن ف امرفزین با
تودّه به معيار ااخص بودن ،ابزار کار گار د رار گرفتها د.
 3ـ پيشينه و اهمّيت پژوهش حاضر
در زمينة ارزیابي ا تقادي بدیع لبظي ،باید به دف پژفهش گرانسنگ ااار کرد :کتاب موسيقي اعر از ابيعي کدکني ف دلد
خست از زباناناسي به ادبيّات کورفش صبوي .کتاب آفا ف القا ،از مهوش ویمي ،يز کتههاي ارزامندي دربارة معا ي ف
مباهي برآمد از تکرار آفاها دارد .ابيعي کدکني دربارة منا ي موسيقایي صنایع بدیعي در صبحات  139ا  919گبتفگو کرد
است .فصل یازده دلد افّل کتاب از زباناناسي به ادبيات ،يز در قد بدیع لبظي است .صبوي بسياري از آرایههاي بدیع لبظي
سنّتي ف منا ي آ ها را قد ميکند :دناس خط (ص  ،)116لب (ص  ،)118سجع متوازي (صص  118ا  ،)113رفش تسجيع
(صص  119ا  .)111في پس از شان دادن گو ههاي تکرار آفایي در مرتنة هجاهاي فارسي ،تيجه ميگيرد که هر یک از این
تکرارهاي فادي بخشهایي از چند صنعت بدیع سنّتي را اامل مياود( .صبوي .)131 :1930 ،همچنين ،پس از قل آراي
یاکوبسن دربارة توازن 1که بنيان کم منظو است ،اهمّيت تکرارهاي آفایي را چنين گوشزد ميکند« :به ظر ميرسد که توازن
آفایي الزمة پدید آمدن توازن فاژگا ي است ف ا گار ااعران براي پدید آفردن توازن حوي يز توازن فاژگا ي را الزمة کار
ميدا ند» (صص  113ا  .)110ویمي از آراي گرامون ف یاکوبسن در پژفهش خود بهر برد ف گرچه در مقایسه با ابيعي کدکني
ف صبوي مناحث آفااناسيي ما ند فا گا ها ف ايوة توليد آفاها را کا ون ارزیابي خود رار داد  ،از فا اناسي (کيبيت تأليف
آفاها ف هنجارهاي حاک بر تأثير ف تأثّر آ ها بر یکدیگر) کمتر سخني گبته است .تحليل علمي آفاهاي کم  ،هتنها در زینایي-
اناسي ،بلکه در مطالعات سنکاناختي ف زباناناسي تاریخي يز اهمّيت کاربردي دارد .ااخهاي از سنکاناسي که تأثّرات آفایي
را مطالعه ميکند ،سنکاناسي آفایي 9ا دارد .]1[ .)Crystal, 2998: 460 / stylistics( ».همچنين ،فا آرایي در زباناناسي
تاریخي ف بازسازي ساختارهاي آفایي سودمند است .)Bussmann, 2006: 42 / alliteration(.اهمّيت ف وآفري فیژة این پژفهش
در ميان همتایان خود ،کاربرد فنّي دا ش زباناناسي ،آفااناسي ف فا اناسي براي ارزیابي آرایههاي حرففي در کتابهاي بدیعي
فارسي ف آفتیابي رفشاناختي ف زینایياناختي این آرایههاست.
 1ـ فرضيههای پژوهش
 1ا  .1بدیع لبظي که دا ش سنّتي زبان فارسي براي مطالعة موسيقي کم است ،در گذار زمان حياتي منبک از دا ش زباناناسي
ف آفااناسي دااته است .از این رف ،بسياري از آرایههاي حرففي فا د هنجارهاي علمي ف ارزشهاي هنري هستند.
 1ا  .1رفش علمي تنيين ف تحليل موسيقي کم  ،بهر گيري از آراي زباناناسان ایرا ي ،مسلمان ف غربي در پژفهشهاي بمغي
است .براي ارتقاي دا ش زینایياناسي سخن فارسي ،کتابهاي بدیعي دا شگاهي را باید از دیدگا آفااناسي ف فا اناسي خاص
زبان فارسي بازبيني ف باز ویسي کرد ،زیرا «بسياري از آثار آفااناسي در سرزمينهاي اسممي ،عمدتاً دربارة زبان عربيا د؛ زبا ي
که آفاهاي آن با آفاهاي زبان موالي ف بهخصوص ایرا يان ،سخت متبافت بود است» (سمایي.)69 :1988 ،
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 1ا  .9تکرار آفاها ،هنجار حاک بر همة آرایههاي حرففي ف حتّي همة آرایههاي بدیع لبظي (سجع ،دناس ،مواز ه ،ترصيع ف )...ف
اساس کم منظو است.
 5ـ مفاهيم و کلّيات
بدیع لبظي 1ااخة بسيار مهمّي از زینایياناسي سخن فارسي است .هدف از این دا ش ،مطالعه ف ارزیابي موسيقي سخن با
استباد از ابزارهایي است که آرایه 1اميد مياو د .آرایه ،چنا که از امش پيداست ،همة اگردهایي است که سخنوران براي
آرایش هنر خویش به کار ميگير د .بنابراین ،آرایههاي بدیع لبظي ،باید سنجهاي زینایياناختي براي تحليل موسيقي سخن بااند.
«مطالعة زینایياناختي آفاها را زینایياناسي آفایي 9مي امند» ( .)Crystal, 2008: 361 / phonaestheticsبا گاهي تاریخي به
کتابهاي بدیعي فارسي ،که ايوة پژفهشي آ ها بيشتر بر اساس کتاب مطوّل تبتازا ي است ،درميیابي که بمغيون ما به داي آ که
در پي تحليل زینایيهاي موسيقایي سخن بااند ،به اکتشافاتي در زمينة اعطاي القاب ف عنافین بيهود دست یازید ا د [« .]1بدیع،
بيشتر از معا ي ف بيان ،هموار دستخوش بازي ف اصطمحترااي بيکارهاي دفران ا حطاط فرهنگي بود است .به طور خمصه
مي توان گبت که رابطة آاکار ف مستقيمي فدود دارد ميان راد عنافین ف مصطلحات بدیع ف ا حطاط خم يت ادبي در زبان عربي
ف فارسي» (ابيعي کدکني 139 :1983 ،ا  .)131يما یوايج ،بدیع را علمي ميدا د که « قصان فه ف گمراهي را از اعقاب گرفته
ف به اخمف ميدهد» (یوايج .)111 :1911 ،برخمف آ چه معهود ف متعارف ذهن آدمي است ،تشخّص ف اصالت یک زبان در گا
خست ،در ردة فا ها ف هجاها پدیدار مياود ف فاژ ها ،گرف ها ف دملهها مشخّصههاي اصيل کمتري دار د« .زبان در مرتنة
فاژگان به آسا ي تأثير ميپذیرد ف در معرض تغيير ف تحوّل درف ي ف بيرف ي رار ميگيرد ،امّا در مرتنة فا بسيار مقاف است ف به
آسا ي تحت تأثير زبان دیگر رار ميگيرد؛ چنا که زبان فارسي در طيّ رابطة هزارفچندسالهاش با زبان عربي ،تقریناً هيچ فادي را
از این زبان در خود پذیرفته است .مقافمت زبان در مرتنة هجا کمتر مياود» ( جبي .)68 :1930 ،در کتابهاي بدیعي سنّتي ،ردة
فاژگا ي زبان منناي تحليل رار گرفته است ف از تحليلهاي منتني بر ردگان فادي ف هجایي زبان خنري يست .براي آ که بتوان به
ايو اي علمي زینایي موسيقایي سخن را دریافت ،باید از دا شهاي زباناناسي ،1آفااناسي ،1ف فا اناسي 6بهر برد .این دا شها
در آراي دا شمندان ایرا ي ف مسلمان رایج بود است ،امّا بمغيون ما از آ ها بهر اي نرد ا د ف از همين رف دا ش بدیع لبظي زمينه-
اي رفامند يافته است .آراي ابنسينا در مخار الحرفف ف در عل موسيقي ریاضيات رسالة ابا ،ا دیشههاي فارابي در کتاب -
الحرفف ف آثار في دربارة موسيقي ،آراي اخوانالصّبا ف دیدگا هاي خواده صيرالدّین طوسي در اساساال تناس ف معيار االاعار،
همگي منابع ارزامندي براي مطالعة آفاهاي کم ف موسيقي برآمد از آ هاست که پس از گذات رنها ،با فدود پيشرفت دا ش
زباناناسي ف آفااناسي هنوز ه معتنر هستند.
تکرار فا ها زمينة موسيقایي سخن است ف کم را آهنگين ميکند .کم آهنگين ف موزفن يز به گبتة خواده صير از عوامل
خيالا گيزي کم است (طوسي« .)181 :1961،تکرارهاي آفایي در چند مرتنه ابلتقسي بنديا د :تکرار یک فا  ،چند فا درفن
یک هجا ،کلّ هجا ف توالي چند هجا .باید به این کته ااار کرد که تکرارهاي کممي در هر سطح تحليل [ردة فاژگان ،گرف یا
دمله] که ابلبررسي بنماید ،گو هاي از «تکرار آفایي را متضمّن است» (صبوي« .]9[ .)181 :1930 ،بحث دربارة فا هاي زبان
معموالً به چند بخش تقسي مياود :الف) استخرا فا ها ف رد بندي آ ها؛ ب) استخرا فاحدهاي زبرز جيري (ما ند آهنگ،
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تکيه ،واخت) ف رد بندي آ ها؛ ) ترکيب فا ها ف تشکيل هجا ف تکواژ (فا آرایي)» ( جبي .)13 :1930 ،در بدیع لبظي فارسي
اثري از این سه بنيان تحليلي دید مياود ف برخي از بدیعيان متأخّر تنها به ذکر تکرار همخوانها یا فاکهها بسند کرد ا د .آ چه
در تکرار آفاها ف زینایي برآمد از آ ها قشي بنيادین دارد ،چگو گي ترکيب ف تأليف آفاها با یکدیگر است که ميتوان آن را در دف
دستة تکرارهاي آفایي یکنواخت (تکرارهاي خودکار) ف تکرارهاي آفایي منتني بر تشابه ف تناین (تکرارهاي هنري) طنقهبندي
کرد .هر دف گو ة این تکرارها ،موسيقایي هستند ،امّا ارزش هنري گو ة دف بيشتر است .ابوعلي سينا به ارزش هنري چنين تکراري
فا ف بود ف اصل ایقاع (چگو گي هماهنگي آفاها) را برآمد از غمههاي مختلبي ميدا د که تبافت متناسني ميان آ ها بر رار
است (ابوعلي سينا .]1[ .)86 :1101 ،اخوانالصّبا يز پس از آ که دربارة کيبيت تأليف همة پدیدارهاي متضاد ف مختلف ف متناین
د يا استدالل کرد ا د ،غمههاي متبافت ف متناین موسيقي را يز مو هاي از این تأليف دا ستها د که بر اساس سنتي با یکدیگر
اتّحاد ف امتزا یافتها د ف باعث التذاذ مياو د (اخوانالصّبا .]1[ .)111 :1111 ،همين کته مورد تأکيد پژفهشگران غربي يز رار
گرفته است« :اگر بپذیری که توازن از طریق گو ههاي تکرار پدید ميآید ،باید ميان این ايو از تکرار ف تکرار مکا يکي تمایزي
ایل اد .بنا به گبتة یاکوبسن ،بخشي از الگوي متوازن باید متشابه ف بخشي دیگر متناین بااد ف اگر ميان دف ساخت متوازن
ضریني از توازن فدود دااته بااد ،تکرار بهدستآمد صرفاً دننة مکا يکي خواهد داات ف از ارزش ادبي برخوردار خواهد
بود .در فاژگان بُرید ف دَرید ،هجاي  ridمتشابه ف دف هجاي  boف  daمتناین هستند (صبوي .)161 :1930 ،بررسي ساختاري یک
اثر زمينههاي مشترک ف متغيّر آن اثر را دربرخواهد گرفت .این بررسي ،با فا اناسي ،ظا فاکهها ف همخوانهاي متشابه یا
متبافتِ منتني بر تناینهاي آفایي ،آغاز مياود (.)Strazny, 2005: 290 / structure
از کات بسيار مهمّي که در مطالعة آفاها مطرح اد  ،بحث دربارة القاگر بودن آفاهاست که فیژة ا دیشمندان غربي نود است.
خواده صيرالدّین طوسي دربارة تأثير آفاها مي ویسد« :هر غمتى محاکات حالى کند؛ ما ند غمت درات که محاکات غضب کند
ف غمت حزین که محاکات حزن کند ف این صنف خاص بود به اعرى که به لحنى مناسب رفایت کنند ف از نيل عرضيات بود ف
همچنين داللت بر غضب یا بر حل یا بر تحقيق یا بر ارتياب یا بر ر ت سخن یا بر ترائى بهدد یا بههزل یا اظهار یکى ف اخباي
دیگر بر سنيل اخذ به فدو چنا ک گبتهای از این باب بود» (طوسي 131 :1961 ،ا  .)131تکرار فا ها ف ارزش آفااناختي
برآمد از آ ها هنگامي به اف خود ميرسد که داللتي معنياناختي 1را به د نال خود دااته بااد« .تجليل» ،زینایي سخن را برآمد
از آهنگ ف طنين فاژ ها ف تداعي برآمد از تشنيه ف تضاد دا سته ف ااار اي به مباهي ف تداعي برآمد از آفاها کرد است
(تجليل.)8 :1911 ،
«یاکوبسن ،معتقد است ،در زبان اعر ،آ جا که شا ه به عنوان شا ه ،ارزاي مستقل به خود ميگيرد ،دننة مادین آفاها فعليت
ميیابد ف وعي همراهي با مدلول را پدید ميآفرد ....اصوات را باید به عنوان دالهایي مورد مطالعه رار داد ف ساختار رابطه بين
اصوات ف مباهي را رفان کرد» ( ویمي 30 :1989 ،ا « .)31اگرچه ااعران دفران گذاته ،احتماالً به گو هاي اخودآگا ف بيشتر
براي ایجاد موسيقي ف هماهنگي در اعر از تکرار فا ها بهر ميبرد ا د ،امّا از رن وزده ف بهفیژ از عصر مادگرایان به بعد،
بينش بزرگان اعر ف ادب فرا سه سنت به این مقوله تغيير کرد .بسياري از اعرا آفاها را القاگر دا ستند :القاگر اکل ف حج ،
ر گ ،رایحه ف حرکت» (همان .)3 :زباناناسي که بيش از همه به طنقهبندي آفاها ف داللتهاي برآمد از آ ها پرداخته ،موریس
گرامون 1فرا سوي است [ .]6مباهي ف معا ي برآمد از تکرار صداها را صدامعنایي 9مي امند.
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آریانپور ،برابر فاژة  onomatopoeiaرا ا آفا ،آفا ا  ،تسمية صوتي ف کاربرد آفا ا ها گزارش کرد است (آریانپور:1911 ،
« .)onomatopoeiaصدامعنایي یا تصویرپردازي صوتي 1یا سمنوليس آفایي( 1در متون ادبي ،بهفیژ اعر ،کاربرد گسترد ف
فراگيري دارد» ( « .]1[ .)Brown, 2004: 464 / imagic iconicityا آفاها را پایة گسترش زبانهاي د يا دا ستها د ،امّا از آ جا که
بخش کوچکي از ساختار زبانهاي د يا بر اساس صدامعنایي (داللت طنيعي آفاها بر معا ي برآمد از آ ها) است ،زباناناسان د يا،
عموماً این ظریّه را رد کرد ا د» ( .)Malmkjær, 2002: 390 / origin of languageدر زباناناسي ف آفااناسي هر مود
ا دیشگا ي منعکس اد از آفاها را ا دیشآفا 9ميگویند (« .)Crystal, 2008: 235/ideophoneا دیشآفاها مایش مبهوميي از
صدامعناها هستند که یا مباهي آفایي را منتقل ميکنند (ما ند ] [kεtεkεtεkεtεکه صداي دفیدن فيل را تداعي ميکند) ،یا مباهي
تصویري را (ما ند ] [guduguduکه چيزي بزرگ ف گرد را فرایاد ميآفرد) .)Bussmann, 2006: 532 / ideophone( .بنابراین،
مباهي برآمد از تکرار آفاها ،مباهيمي صوتي ا تصویري هستند ف پل ارتناطي ميان فرستند ف گير د در ا تقال عواطف ف خيال-
ا گيزي به امار ميرف د [.]8
ب ـ ارزیابی آرایههای حروفی در مهمترین کتابهای بدیعی
 1ـ موشّح « :فااح بربستن است؛ فااح مدة ز ان بااد مرصّع به دواهر ،ف این صنعت چنان بااد که ااعر در افایل ف افاخر
فحسب یا افاسط فحسب حرفف ف کلمات آرد که چون الباظ ف حرفف دمع کنند از مجموع یا از هر یک بيت ددا مثلي یا
دعایي یا اسمي حاصل اود ....ف در این زمان این صبت ميفرز د (تا الحمفي .)66 :1989 ،دملة پایا ي مؤلّف د ایقالشّعر،
گویاي آن است که این آرایة بدیعي ،حتّي در رن هشت  ،خواستارا ي دااته است« .این صنعت چنان است که ااعر در افّل هر
اعري یا هر مصرعي یا در افاسط آنها حرففي یا کلماتي آفرد که چون آ ها را دمع مایند ،امي یا لقني بيرفن آید .اهلي
ايرازي را سه صيد ف سلمان سافدي را صيد اي است که از حرفف افایل آن صيد  ،طعه استخرا مياود .همچنين ،از
کلمات افاسط آنها ااعاري که هر یک از آن ااعار مشتمل بر صنعتي ف بحري ف افيهاي است ف از حشو مستخردات يز غزلي
بيرفن ميآید .در این دا ذکر آ ها مودب تطویل است ( ».جبقلي ميرزا 161 :1961 ،ا  .)169فشارکي ،توايح را اینگو ه ارح
داد است« :توايح (تشریح ف توأ ) :آن است که ااعر در افّل یا ميا ة ابيات صيد  ،کلماتي بيافرد که چون مستقلّاً خوا د اود،
همان طور که هست یا با تصحيف ف تغيير ،خود صيد اي مستقل به امار آید ف یا حرففي در آغاز یا ميا ة ابيات بيافرد که دمعاً
ا یا لقب اخصي گردد: ...
معشاااو ه دلا ا باااه تيااار ا ااادف بخسااات

حياااران ااااد ف کساااي مااايگيااارد دسااات

مسااکين تاان ماان ز پاااي محناات اااد پساات

دساات غاا دفساات پشاات صاانر بشکساات
(رايد فطواط)

که ا «محمّد» از حرفف آغازین هر مصراع درميآید .دما کلمات توايح را تبنّناً به گو ههاي درخت ،حيوان ف دایر ترسي
ميکرد د .گو ة درخت را مشجّر ف گو ة حيوان را مجسّ ف مصوّر ف گو ة دایر را مدفّر ميخوا د د» (فشارکي 69 :1983 ،ا .)61
آاکار است که پي بردن به ا ممدفح ااعر ،ه لذّت موسيقایي دارد ف ه لذّت معنایي .آ چه به گوش وازي ابيات یاداد یاري
رسا د تکرار همخوانهاي  /m/ ،/s/ ،/š/ف  /n/است .مؤلّبههاي آفایي همخوانهاي «ش ،س ، ،ن» از این رار است:
1
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ش :همخوان اشي ،برفنسو ،سخت ،بيفاک ،سایشي (پاايد  /تبشي) ،دها ي ،لثوي ا کامي.
س :همخوان اشي ،برفنسو ،سخت ،بيفاک ،سایشي (صبيري  /سوتوار ) ،دها ي ،لثوي.
 :همخوان اشي ،برفنسو ،ر  ،فاکدار ،دفلني ،خيشومي.
ن :همخوان اشي ،برفنسو ،ر  ،فاکدار ،لثوي ،خيشومي.]3[ .
با مقایسة مؤلّبههاي آفایي این چهار همخوان تکراراد  ،درميیابي که هر چهار همخوان ،دف به دف ،تنها در فادگا (محلّ توليد
فا ) خود ا دکي اختمف دار د .افزفن بر این ،همخوانهاي بيفاک ف سخت «ش» ف «س» تنایني را با همخوانهاي ر ف فاکدار
« » ف «ن» ميساز د که قش مهمّي در ایجاد توازن آفایي ابيات دارد .این توازن آفایي منعکس اد در ابيات ،القاگر است؛ زیرا
« » ف «ن» در زبان فارسي اصواتي هستند که به هنگا تلبّظ آ ها هوا از را بيني خار مياود .بنابراین ،این فا ها غالناً صدایي
انيه به ق ق آهسته ،یعني در فا ع اصواتي ااي از اخشنودي ف ارضایتي ف يز تأ ّي ف سستي ف رخوت ف اتوا ي ف درما دگي
را تداعي ميکنند» ( ویمي« .)13 :1989 ،سایشيهاي تبشي« :ژ ،ش ، ،چ» در زبان فارسي بيا گر حرکتي سریع ف غالناً بيصدا
هستند؛ ما ند بال زدن تند ف بيصداي پرفا ه .همچنين در بيان اکو ف اکایت ،گرا ي ف اضطراب ،ر جش ف حيرت ف احساس
سقوط ف اکست به کار ميرف د .این همخوانها غالناً با «ز» ف «س» سایشي ا صبيري همرا هستند (همان 13 :ا  .)61اکنون
درميیابي که همخوانهاي خيشومي ،سایشي ف صبيري تکراراد در مو ة یاداد براي آرایة توايح با بافت معنایي ابيات که
وميدي ،حرمان ف گلهمندي گویند را بازگو ميکند ،کاممً سازگار افتاد است ف زینایي ابيات از ِنَل تکرار آفاهاي داللتگر است،
ه گنجا دن ا ممدفح در اعر.
 2ـ معمّا :معمّاپرفري يز اناهت زیادي به آرایة توايح دارد« .در معمّا پایة کار بيشتر بر بازي با حرفف ف فاژگان هاد اد
است .مو هاي از معمّا را که چندان پيچيد يست ،در این بيت از خوادوي کرما ي ميیابي :
د اادان اسااب بشااکن ف اااه را باار اف شااان

تاااا اااا آن پریااار سااايمينبااادن ااااود

اگر د دان اسب را که «س» است بشکني ف «اه» را بر اف بنشا ي  ،ا «اهاب» به دست خواهد آمد .ه اف با شا دن «آ » بااگو ه
در ميا ة اب ،بدین سان باري دیگر به اهاب رسيد است:
آ مقلااااااااوب در ميا ااااااااة اااااااااب

اااااا آن ماااااا مهرباااااان مااااان اسااااات
(کزّازي 161 :1981 ،ا )166

در ادبيّات مغربزمين ،يز معمّاسازي رایج بود است« .معمّا 1اعر کوتاهي را گویند که ااعر در آن اس کسي یا چيزي را
پنهان کرد بااد ف خوا ند پس از تأمّل بسيار بتوا د آن ا را پيدا کند» (داد / 119 :1981 ،معمّا) .آریانپور ،معمّا را برابر فاژة
ا گليسي  logogriphگزارش کرد است Logogriph .فاژ اي یو ا ي به معناي معمّافاژ  1است .فاژ یا طعهاعري برآمد از
بازيهاي حرففي ف فاژگا ي است 9که ميتوان آن را [به رائني] حدس زد ( .)cudden, 1999: 477 / logogriphسخنوري که این
صنعت را در هنر خویش به کار ميگيرد ،آاکارا ،داوارگویي ف به تکاپو ا داختن مخاطب خود را براي کشف کتهاي پوايد ،
هدف غایي خویش رار داد است .پوايدگي ف تکاپوي هنري (ه براي گویند ف ه براي مخاطب) آنگا اردمند است که
غایتي بيما ند یا ک ما ند در فراي آن بااد .بنابراین ،چنين آرایهاي عيار زینایياناختي بسيار اچيزي دارد ف بيشتر ،وعي
سرگرمي ف آزمون هوش ف حافظه است .در مو ههاي یاداد  ،تکرار همخوانها ف فاکهها ،بيآ که داللتي معنایي دااته بااد،
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موسيقي سخن را افزایش داد است .معمّافرزي در اعر فارسي «مایة بدبختي چندین سل اد است» (ابيعيکدکني:1983 ،
پا وات ص .)131ميتوان مادة تاریخسازي 1را يز گو هاي معمّافرزي دا ست« :اعري است که در آن ااعر تاریخ ف وع حوادث
مهمّي از نيل ففات بزرگان یا دلوس پادااهان یا فتح اهر یا بناي ساختما ي را به صورت کلمه یا عنارتي ذکر ميکند ،به طوري
که ف تي حرفف آن کلمه یا عنارت بر حسب اعداد حرفف ابجد محاسنه اود ،تاریخ مورد ظر به دست آید» (ميرصاد ي:1988 ،
 / 166مادّة تاریخ) .عنيد زاکا ي در خاتمة عشّاق امة خود ،سرفد است:
دف رفز ردااااااب در ااااااون الااااااف ذال

باااه بهتااار طاااالع ف فرخناااد تااار فاااال

(عنيد زاکا ي :1911 ،کلّيات ،عشّاق امه)
که مجموع اعداد معادل حرفف ون ،الف ،ذال مياود  111که تاریخ سرفد ادن عشّاق امة ااعر است .دز تکرارهاي آفایي
احتمالي ،ارزش هنري دیگري براي این آرایه ميتوان ایل اد « .این کار از رن هبت به بعد متدافل اد ف بعدها تکلّف بسياري
در آن به کار رفت ....این گو ه تکلّفها در رن ده ف یازده بسيار معمول ف متدافل بود» (پيشين :هماندا).
 3ـ مصحّف :مصحّف آن است که ااعر ف منشي در ثر ف ظ الباظي استعمال کنند که اگر قطه ف حرکات آن بگردا ي ثنا ف
آفرین به هجو ف برین بدل گردد .أ تَ المُجيبٌ المخيّب( »....تا الحمفي .)18 :1989 ،یکي از مو ههاي یاداد براي آرایة
مصحّف در کتاب د ایقالشّعر  ،مثال عربي فوق است ف پيداست که هنجارهاي آفایي زبان عربي با زبان فارسي ،بسيار متبافت
است .اگر فاژة المخيّب به صيغة اس مبعول خوا د اود ،مدح است (تو پذیراي [هر] ااميدي) ف اگر به صيغة اس فاعل خوا د
اود ،هجو است (تو پذیراي ااميدکنند اي) .مصحّف « آن است که اگر اعراب یک لبظ بگردا ي ،سخن از مدح به هجو اود ف از
اسم به کبر .سخن هر سري را کند تا دار؛ اگر دي را ساکن خوا ند مدح بااد ف اگر مکسور خوا ند هجو (همان.)18 :
«گشتگي» یا تصحيف از دیگر بازيهاي فاژگا ي است که سرفد هاي او ف طنزآلود را به کار ميتوا د آمد .گشتگي آن است که
ساخت سخن آ چنان بااد که با ا دک دیگرگو ي در آن ،زمينة معنایي یکسر بگردد؛ ف از ستایش به کوهش ،از زینا به زات ف
از ددّ به هزل بگراید .براي مو ه ،سرفدة زیر را:
حُااارّ ف مُحَننااايّ ف گاااالِ گلننااااان پاااادر

یااااا مااااردِ يکياااايّ ف کوساااااز در ساااابر

اگر بگردا ي  ،چنين خواهد اد:
خااارّ ف مخنّثااايّ ف کبااالِ کبلتنااااان پاااادر

اااااامرد بنگااااايّ ف گوساااااار در ساااااقر

گا  ،گشتگي تنها با دیگرگو ي در حرکت حرفي ر ميدهد؛ مو ه را ،اگر تا در سرفدة زیر به سکون خوا د اود ،ستایش
سخن است؛ ف اگر به زیر ،کوهش آن :سخن هر سري را کند تا دار (کزّازي 111 :1981 ،ا  .)118در مو ههاي یاداد  ،تغيير
قطهها ف حرکات فاژ ها فده کم را دگرگون کرد است ،امّا اواهد آفرد اد  ،مو ههاي بسيار ادري هستند که بيشتر بدیعيان
به آ ها استناد کرد ا د ،همچنين ،سرفد هاي سخيف ف ک ارزاي به امار ميرف د که تنها داراي ارزش موسيقایي ا دکي برآمد از
تکرار فا هاي  /h/ف  /x/ف  /g/ف  /k/با مؤلّبههاي آفایي زیر هستند:
ح :همخوان اشي ،برفنسو ،سخت ،بيفاک ،سایشي ،دها ي ،چاکنایي
 :همخوان اشي ،برفنسو ،سخت ،بيفاک ،سایشي ،دها ي ،ممزي
ک :همخوان اشي ،برفنسو ،سخت ،بيفاک ،دميد  ،ا بجاري ،دها ي ،ر کامي
گ :همخوان اشي ،برفنسو ،ر  ،فاکدار ،ا بجاري ،دها ي ،ر کامي
choronogram

1
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دف همخوان خست تنها در فا گا ف دف همخوان دیگر تنها در فاکداري با یکدیگر تقابلي دار د .این همسا يها ف تقابلها در
کنار توزیع یکسان آفاها در ابيات متقابل با ساز هاي هجایيِ بهتقریب همسان ،موسيقي سخن را افزایش داد است.
 4ـ متزلزل :آرایة دیگري که مؤلّف د ایقالشّعر با فیژگيهاي آرایة مصحّف ا برد ا بيآنکه تمایزي ميان این دف ایل بااد ا
آرایة متزلزل است « :آن است که اگر اعراب یک لبظ بگردا ي ،سخن از مدح به هجو اود ف از اسم به کبر :سخن هر سري را
کند تا دار؛ اگر دي را ساکن خوا ند مدح بااد ف اگر مکسور خوا ند هجو» (تا الحمفي .)18 :1989 ،فشارکي ،يز عيناً
گبتههاي صاحب د ایقالشّعر را تکرار کرد است« :متزلزل در لغت به معني لرز د ف دننند است ف در اصطمح آن است که
ویسند یا ااعر چنان سخني آرد که با ا دک تغييري در حرکات ،معني به کلّي فرق کند ،مثمً «کارزار» که اگر به کسر را بخوا ي
ف یا ساکن ،معني دگرگون مياود ف یا کلمة «تا دار» که تا ْ دار با تا ِ دار بسيار متبافت است» (فشارکي.)111 :1983 ،
 5ـ خيفا « :اسني را گویند که یک چش اف سيا بود ف یکي کنود ف این صنعت در باب بمغت چنان است که ااعر از ظ ف ثر
خویشتن کلماتي آرد که حرفف یک کلمه منقوط بااد ف یکي معطّل:
زَیااانِ عاااال ااااد اف باااه بخشاااش ماااال

تيااااااان اف زینااااااات ممالاااااااک ااااااااد»
(تا الحمفي)13 :1989 ،

«این صنعت چنان است که یک کلمه تما منقوط بااد ف یک کلمه بي قطه ...سلمان سافدي گوید:
بختاااااات معاااااامّ تختاااااات ممهّااااااد

دشاااااانت ماااااارفّح عيشاااااات مؤکّااااااد»
( جبقلي ميرزا)198 :1961 ،

پيداست که این آرایه هيچ ارزش هنریي ميتوا د دااته بااد؛ ه موسيقي سخن را افزفد ف ه معناي آن را پرفرد  .در خستين
مو ة یاداد  ،تکرار همخوان سایشي ا تبشي  /š/که دزء همخوانهاي تسریني (پيوسته) است ف به دليل کشيد بودن ،فاحد
زما ي 1بيشتري را به خود اختصاص ميدهد ،وعي دریان ف حرکت را تداعي ميکند که با فیژگيهاي ممدفح (بخشندگي ف
دنگافري) تناسب دارد .]10[ .در مو ة دیگر ،تکرار همخوانهاي «  ،ت ، ،ش» در فاژگان ه فز ي با ساختار هجایي ف سازة
همخوا ي ف فاکهاي بهتقریب یکسان ف همچنين ،توازن حوي مودود در ميان پار هاي هر مصرع ،موسيقي کم را پرفرد است.
 6ـ رقطا« :گوسبندي را گویند که منقوط بااد به قطة سيا ف سبيد ف در این باب آن است که ااعر کلماتي آرد که یک حرف از
آن منقوط بااد ف یکي معطّل ف این هر دف در عربي بيشتر دست دهد که در پارسي ک گبته بااند:
چون من از هجرِ پارير صان ِ توباه ااکن

بسااي آاااوب کنااد بلناال خااوش طنااع چماان»
(تا الحمفي 13 :1989 ،ا )80

«این صنعت چنان است که متکلّ در ظ یا ثر کلماتي آفرد که یک حرف آن قطه دااته بااد ف حرفي قطه دااته بااد؛...
مثال از اعر پارسي ،اهلي فرماید:
داااااان کناااااد تاااااا ز غمااااازة دا اااااان

مااااايسااااازد دااااااي في ميا اااااة داااااان»
( جبقليميرزا)111 :1969 ،

timing unit = mora

1
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در مو هاي که مؤلّف د ایقالشّعر آفرد  ،تکرار همخوانهاي سایشي ا تبشي  /ĵ/ ،/č/ف  /š/ااميدي ،ا دف ف زاري عااق را در
فراق معشوق تداعي کرد است .تکرار دفگا ة پيفا  /فاژ بست« 1ااِ» در هر دف مصرع موسيقي کم را دلنشينتر کرد است .در
مو ة دف  ،تکرار همخوانهاي سایشي ا تبشي  ،/j/سایشي ا صبيري  /z/ف خيشوميهاي  /m/ف  /n/موسيقي سخن را افزایش داد .
«سایشيهاي لثوي« 1س» ف «ز» براي بيان دمشي همرا با صبير )t( 9یا صبيري همرا دمش به کار ميرف د ف غالناً صوت باد را
تداعي ميکنند که وعي هماهنگي تقليدي است .این فا ها ،همچنين براي بيان احساساتي ظير کين ف برت ،حسرت ف حسادت
ف ترس ف تحقير به کار ميرف د ( ویمي 11 :1989 ،ا  .)16فاکة  /â/ف ي همخوان« /y/ 1ي» از دیگر آفاهاي تکراري در این بيت
هستند« :آفاي سایشي «ي» ه طنين یک فاکه را دارد ف ه سایش یک همخوان را .گرامون ،يز براي «ي» ارزش القایي متبافتي
ایل مياود .به عقيدة اف ،فا

پيشکامي «ي» اامل وعي لرزش مداف است ف ا دیشة تداف ف پایان اپذیري احساس یا

ا دیشهاي را تداعي ميکند .هنگامي که این ي همخوان با فا هاي دیگر ف بهفیژ فاکهها همرا ميگردد ،طنين آنها را د نالهدار ف
مکرّر دلو ميدهد ف بدین ترتيب بر ارزش القایي آ ها ميافزاید .به عمف  ،این ي همخوان ،القاگر ا دیشة د ائت ف پستي اخص
یا چيزي است ف احساس اها تآميزي را سنت به آن تداعي ميکند» (همان 61 :ا  .)69بنابراین ،آفاهاي تکراراد  ،بردباري
عااق در مصائب پایان اپذیر غ عشق را تداعي ميکنند.
 7ـ معجم« :آن بود که ااعر در یک بيت دمله حرفف بيستف هگا ه را آرد ،چنا که یک حرف مکرّر گردا د.
اثاااار فصااااف غاااا عشااااق خطاااات

دهااااد حاا اظّ کسااااي دااااز بااااه ضاااامل»
(تا الحمفي 30 :1989 ،ا )31

صاحب درّة جبي ،این آرایه را جامعالحروف اميد است« :دامعالحرفف :آن است که در اعري تما حرفف هجائيه [البنا] را
به کار بر د که حرفي ک نااد.
مثال از اعر پارسي:
اثاااار فصااااف غاااا عشااااق خطاااات

دهااااد حاا اظّ کسااااي دااااز بااااه ضاااامل»
( جبقليميرزا)191 :1969 ،

مو ة یاد اد در این دف کتاب ،بسيار ادر است .همچنين ،همخوانهاي «گ ،چ ،پ ،ژ" ،یعني همخوانهاي متمایزکنندة البناي
فارسي از عربي را دارد؛ بنابراین ،دامعالحرفف البناي فارسي يست .افزفن بر این ،آرایهاي است بيار ف بيبهر از هر گو ه
عيار زینایياناختي.
 8ـ تنافر« :الباظي را گویند که گبتن آن مشکل بااد ف آن حرففي بااد که در مخر بُعدي دااته بااد؛ چون «اين» ف «سين» ف
«مي » ف «تا» :خواده تو چه تجارت کني؟ بر توالي سه وبت مشکل بااد ،چنا چه زبان در يبتد ،کودکان در مکتب یکدیگر را
بدین امتحان کنند( ».تا الحمفي .)36 :1989،در بيشتر کتابهاي بمغي ،تنافر حرفف از عيوب مخلّ فصاحت به امار آمد که
کراهت سمع را به د نال خود دارد .آاکار است که تنافر هتنها آرایه يست ،بلکه عيب ف عوار است ف شا ة پيکرة اساز ف بيا دا
کم  .تنافر حرفف را باید از دیدگا آفااناسي توليدي( 1محلّ ف ايوة توليد آفاها) ف فرآیند توليد ا ص 1آ ها در ز جيرة گبتار
1

enclitic
alveolar fricatives
3
sibilant
4
semi - vowel
5
articulatory phonetic
2
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توضيح داد .هر همخوان ،از سه مرحلة گرایش ،1گيرش9ف رهش 1برآمد از تعامل ميان ا دا هاي گویایي تشکيل مياود« .هرگا
دف همخوان در ز جيرة گبتار پهلوي ه

رار گير د ،ممکن است همخوان افّلي رهش ف همخوان دفمي گرایش خود را از دست

بدهد؛ ما ند ترکيب صد تا که همخوان [ ]dرهش ف همخوان [ ]tگرایش خود را از دست ميدهد» (حقاناس.)113 :1930 ،

در مو ة یاداد (خواده تو چه تجارت کني) ،همخوانهاي  /t/ ،/č/ ،/t/ ،/j/به فاصلة فاکههاي کوتا  /e/ ،/o/ ،/e/در ز جيرة گبتار
رار دارا د » « .ف «چ» همخوانهایي هستند که مکا يس توليد آ ها بسته ا باز است؛ یعني پس از برخورد وک ف تيغة زبان به لثة
باال ف ایجاد گرفتگي ،رهایي هوا به یکبار ا جا مياود ،بلکه بهتدریج ف همرا با سایش است .همخوان «ت» يز در اثر برخورد
وک زبان به د دانهاي باال ف ایجاد بست اکل ميگيرد« .همخوان  /t/در آغاز فاژ دميد تر است ....این دميدگي مودب
فاکرفتگي ا ص فاکة پس از خود مياود» (ثمر  .)10 :1988 ،از آ جا که «کشش 1فاکهها ،به طور کلّي تحت تأثير بافتي که در
آن رار ميگير د ،تغيير ميیابد» (همان ،)81 :فاکههاي کوتا  /e/ ،/o/ ،/e/در ميان همخوانهاي  /t/ ،/č/ ،/t/ ،/j/کشش بسيار ا دکي
ميیابند .در تيجه ،رهش ،گرایش ف گيرش همخوانهاي یاداد (با فا گا ف ايوة توليد مشابه) ،در کنار همخوان دميدة  /t/که
باعث فاکرفتگي فاکة پس از خود مياود ،در یکدیگر ادغا ف تلبّظ آ ها داوار مياود« .چنين به ظر ميرسد که توالي ا بجار ا
سایش ا ا بجار یا سایش ا ا بجار ا سایش براي فارسيزبا ان ااکال توليدي دربردارد» (همان.)191 :
در بيت زیر از فردفسي يز با فرآیند توليد ا ص همخوانهاي  /t/ف  /d/در فاژة «بنایدْت» رفبهرف مياوی که باعث تشکيل
خواة دفا بجاري /dt/ ،6اد است که در آن همخوان  /d/رهش ف همخوان  /t/گرایش خود را از دست داد ف به دليل یکسان
بودن فا گا ف ايوة توليداان ،تنافر حرفف رفي داد است:
ساااتودن دا اااد کاااس اف را چاااو هسااات

مياااااان بنااااادگي را بنایااااادت بسااااات

 9ـ حذف« :این صنعت چنان است که متکل یا ااعر حذف کند حرفي را یا قطه را (ف این ا سامي پيدا ميکند) ،مثل اینکه مثمً
ترک کند حرفف مهمله ،یعني بي قطه را ف تما حرفف را معجمه آفرد ،یعني قطهدار ا ف این س در صنعت منقوط مسطور
خواهد اد ا یا اینکه ترک کند حرفف معجمه را ف تما حرفف را مهمله آفرد ،این س ه در صنعت غيرمنقوط مر و ميگردد
یا اینکه ترک ماید حرففي را که قاط آ ها در فوق است یا ترک کند حرففي را که قاط آ ها در تحت است ،این دف صنعت ه
در ذکر فوقالنّقاط فتحت النّقاط واته خواهد اد یا اینکه ترک کند حرفي از حرفف تهجّي را مثمً الف را ترک کند یا حرفي
دیگر را .از حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) خطنهاي هست که منبصل از الف است .افّلش این است :حمدتُ مَن عَظامت عمته ف

1

incomplete articulation
clouser
3
crest
4
release
5
lenght
6
double plosive cluster
2
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سنقت رحمَته ف تمّت حکمتهُ ف تقدسَت مشيّتاه ف بلغت حجّتاه ف عدلت ضيّتاه ،تا آخر همين طور است .مثال از اعر پارسي
«اهلي» گوید:
ساااارفر دهاااار ف بحاااار دااااود ف کاااار

منناااااع لطاااااف ف گااااانج علاااا ف خنااااار

دااز تااو در دهاار کيساات کااش همااه دل

بسااااته در بناااادگي چااااو بنااااد کماااار»
( جبقليميرزا)196 :1961 ،

«حذف که آن را تجرید يز گویند  ،یکي از فرفع صنعت التزا است؛ به این معني که ااعر یا ویسند مقيّد بااند که حرف الف
یا ون یا هيچ کدا از حرفف قطهدار در آن نااد» (همایي 60 :1983 ،ا  .)61فشارکي ،حذف را این گو ه ارح داد است:
«التزا به حذف :مراد آن است که اخص خود را ملتز کند کلمات «الف»دار یا « قطه»دار يافرد .به عنارت ساد تر ،ااعر ميتوا د
اناب را با صواب افيه کند ف رعایت حرف «ب» را نماید ،امّا اگر آن را با ذباب ف کناب افيه کرد ،التزا به ذکر اميد مياود ف
یا اخصي خود را ملتز کند؛ مثمً کلمات امس ف مر ،گل ف الله ،سرف ف آفتاب ،زر ف سي ف امثال اینها یا یکي یکي یا دفتا دفتا
در همة ابيات ذکر گردد (التزا به ذکر) .همچنين در کلماتي از نيل د ف د  ،پر يان ف ميان ،گلشن ف رفان ،خون ف طنرخون،
دمار ف مار وعي التزا به ذکر (التزا دال ف یا ف اين ف خا ف مي ) دید مياود (فشارکي.)16 :1983 ،
داي بسي اگبتي است که در کتابهاي بدیعي نود قطه یا نود حرفي از حرفف البنا را وعي زیور ف آرایش به امار
آفرد ا د .در مقا تمثيل ميتوان گبت ،از ا سان کجذف ي دربارة زینایي باغي پر از ا واع گلهاي ر گار گ استبسار کنند ف اف دليل
زینایي آن باغ را نودن اندر در ميان گو ههاي ر گار گ گلهاي آن باغ بدا د! از همين رفست که فشارکي در توديه آرایة حذف،
از آرایة التزا یاري گرفته ف کلمات مقبّایي را با التزا به ذکر همخوان آغازینِ یکسان در هجاي افيه مثال زد است .صاحب درّة
جبي ،فوقالنّقاط ف تحتالنّقاط ( ،)111غيرمنقوط ( يافردن حرفف قطهدار) ( )111ف منقوط ( يافردن حرفف بي قطه) ( )161را
دزء آرایة حذف دا سته ف براي هر یک مثالي آفرد است .پيداست که حذف ،هرگز معياري زینایياناسا ه براي درک زینایي
سخن ميتوا د بااد .زینایي مو ههایي که در کتابهاي بدیعي براي آرایة حذف آفرد اد ا د ،ااي از توازنهاي حوي ف
تکرار هجاهاي پایا ي هر فاژ (در خطنة حضرت علي) ف توازن حوي ف تکرار پيفا هاي ااِ ف ااا (در اعر اهلي) است.
 11ـ مقطّع« :آن را منبصلالحرفف ه ميگویند ف آن چنان است که حرففي استعمال کنند که به ه پيو دد ف منبصل واته
اود .مثال از اعر پارسي:
زار

ف

زرد

درد

ز

دفري

اف

درد دلاااااااااااااااااااااااادار زرد دارد ف زار
( جبقليميرزا)160 :1961 ،

کزّازي ،مقطّع را گسسته اميد ف این گو ه ارح داد است« :گسسته یا مقطّع بازياي است دیگر با فاژگان؛ گسسته آن است که
ساخت سخن به گو هاي بااد که حرفف در گارش از یکدیگر گسسته بما ند .مو هاي از گسستگي را در سرفدة زیر از رايد
فطواط ميیابي :
از

دل

راد

اف

رفد

رادي

ز

آن

دل

راد

دار

آزادي»

(کزّازي)110 :1981 ،
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آاکار است که این آرایه ،يز از هنجارهاي زینایياناختي بيبهر است .در مو ة خست ،تکرار فاکة بلند  /â/ف همخوانهاي
 /z/ف  /d/موسيقي سخن را دلنشين کرد است« .فاکههاي درخشان ،1یعني اب  /a/ف آ  /â/فا هایي براي بيان صداهاي بلند ،هياهو ف
همهمه هستند؛ ما ند صداي تکّهتکّه ادن اايا ،فرفریختن ،صوت پر اف موسيقي ،غریو دمعيت یا صداي خند ف هقهه ف يز
سر ف صداهاي رعدآسا» ( ویمي« .)91 :1989 ،آفاهاي ب ف بهفیژ آفاهاي درخشان در توصيف مناظر پراکو ف اگبتا گيز یا
عظمت ف اوکت اخصيتهاي توا مند ف بلندمرتنه به کار ميرف د» (همان .)96 :همخوان ا سدادي  /d/ف همخوان سایشي ا
صبيري  /z/يز ،ا دف ف زاري عااق را از درد دفري دلدار ف هينت فراق اف تداعي ميکنند .در مو ة دف  ،افزفن بر تکرار فاکة
بلند « ،/â/همخوانهاي رفان« 1ل»  /l/ف «ر»  /r/اصواتي هستند رفان ف داري ،سيّال ف ابّاف .این فا ها صداي مایعي را تداعي
ميکنند که به آرامي ميریزد ،ميترافد یا داري ميگردد .لغزیدن ف حالت پرفاز يز با این همخوانها تداعي ميگردد» ( ویمي،
 .)11 :1989این تکرارها ،با اکوهمندي بخشش هميشه داري ممدفح تناسب معنایي ميسازد ف القاگر است.
 11ـ موصّل« :ف آن را متّصلالحر فف يز خوا ند؛ چنان است که هيچ یک از حرفف در واتن از یکدیگر گسيخته شود؛ یعني
بتوان همه را بر سر ه وات ف بعضي این صنعت را ابسنانالمنشار اميد ا د که چون بر سر ه واته مياود ،مثل د دا ههاي ارّ
است .مثال از رآن مجيد :ليستخلبنّک (هر آینه خليبه ميگردا د النتّه امارا)» ( جبقليميرزا« .)161 :1961 ،پيوسته یا «موصّل»
بازياي دیگر است ،فارف ة گسسته؛ در این بازي ،ساخت سخن آن چنان است که ميتوان حرفف را در گارش یکسر به ه
پيوست:
سسااات پااايش تااانش تاااب ،تااانپسااات

باااه تااانش ،پشااات تااان سسااات بشکسااات
(کزّازي 110 :1981 ،ا )111

این آرایه ،يز في بسه ،فا د ارزش زینایياناسا ه است .در مو ة آفرد اد  ،باز ه تکرار آفاهاست که موسيقي فاژ ها را
پرفرد  ،امّا این تکرار ،مکا يکي است ف براي انو د گوش واز يست .تکرار همخوانهاي سایشي ا تبشي  /š/ف سایشي ا صبيري
 /s/اخواي ف گلهمندي مودود در بيت را رساتر کرد است.
 12ـ واسعالشّفتين« :آن چنان است که در خوا دن دف لب به ه رسد؛ یعني حرفف ابه در آن نااد؛ مثل با ف مي ف حو هما.
مثال از اعر فارسي:
هااايچ کاااس در ااازد خاااود چيااازي شاااد

هااااايچ آهااااان خنجااااار تيااااازي شاااااد

هاااااايچ نّااااااادي شااااااد اسااااااتادکار

تاااااا کاااااه اااااااگرد ااااااکرریزي شاااااد»
( جبقليميرزا)161 :1981 ،

اساس این آرایه محل توليد آفاها 9است ف گو هاي التزا به حذف همخوانهاي لني ف لني ا د دا ي (ف ،ف ،ب ،پ ) ،است.
آ چه در مو ة یاداد براي این آرایه ،افزفن بر ارط پيشين ،اهمّيت زیادي دارد ،تکرار فاکههاي  /â/ف  /a/در ساختار کم ف
چگو گي توليد آ هاست .هنگا توليد این فاکهها ،زبان از کا بيشترین فاصله را ميگيرد ف دهان در فضعيت باز رار ميگيرد .از
دیدگا زینایياناسي ،تنها تکرار موسيقایي آفاهاست که در مثال ذکراد  ،داراي ارزش هنري است.
 13ـ واصلالشّفتين« :به خمف فاسعالشّبتين است ف آن چنان است که در خوا دن دف لب ،متصل به ه بخورد؛ یعني حرفف
ابه بسيار دااته بااد؛ مثال از اعر فارسي:
1

brilliant vowels
liquid
3
place of articulation
2
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ماااان مایاااال مااااه رفي مسلساااال مااااوی

مبتاااااون مياااااان ماااااه فش ماااااه رفیااااا

ماااي مااايخاااور ف مياااان ميخا اااه مااادا

مااادح مَلِاااک ف مُلاااک مَلِاااک مااايگاااوی »
( جبقليميرزا)166 :1961 ،

همخوان  ،/m/همخوا ي دفلني ف خيشومي است که هنگا اداي آن هوا از را بيني خار مياود ف تکرار موسيقایي آن،
زمزمهاي يایشگو ه را تداعي ميکند که با مضمون مدحي اعر تناسب دارد .تکرار فا بست ااِ يز آهنگ کم را گوش واز کرد
است .این آرایه ،هنگامي ارزش هنري دالب تودّهي ميیابد که فا گا همخوان تکراراد با فاژگان کليدي اعر سنت معناداري
پيدا کند .این اعر حافظ ،مصداق اف زینایياناختي این آرایه است:
چشاام از آینااهداران خااط ف خااالش گشاات

لااان از بوساااهربایاااان بااار ف دفااااش بااااد

در مصرع دف  ،تکرار همخوان  ،/b/گرد ادن پياپي لبها را به د نال خود دارد که حالت بوسيدن را ایجاد ميکند ف با مضمون
مصرع تناسب ميسازد؛ تناسني ميان محلّ توليد آفا با معناي سخن« .صوت درفنداد اصلي ادراک گبتار است ،امّا درفنداد دستگا
ادراکي صرفاً انيداري يست .هنگامي که اخصي با ما صحنت ميکند ،بخشي از حرکات مجراي گبتار اف را يز ميبيني ف به
اصطمح لبخوا ي ميکني  .حساسيت ف تودّه ما به درفندادهاي دیداري ف تي مشخّص مياود که هنگا پخش یک فيل
هماهنگي صوت ف تصویر به ه بخورد» (مدرّسي وامي.)116 :1930 ،
 14ـ هجا« :هجا آن بازي با کلمات است که پار اي از سخن آن چنان بااد که در آن حرفف فاژگان را ددا ددا برخوا ند:
آفرین کن ااا ف صااحب را کاه اا هار دف هسات

سااين ف ااون ف دااي ف را ف مااي ف حااا ف مااي ف دال
(کزّازي 119 :1981 ،ا )111

این آرایه ،يز ،اگر تکرارهاي موسيقایي ایجاد کند ،ارزامند است.
 15ـ توزیع (تکرار)« :این صنعت چنان است که متکل فزع ماید حرفي ازحرفف تهجّي [البنا] را در هر کلمه ،یعني ملتز اود
که حرف معيّني را در هر کلمه بيافرد؛ مثال از ول خداي تعالي فرمود است« :کي سنّحکَ کثيراً ف ذکّرکَ کثيراً ا ّک کانتَ بنا
بصيراً» کاف ملزف در کلمات است ( ».جبقليميرزا .)199 :1961 ،در کتابهاي بدیعي متأخّر ،این آرایه را تحت عنوان تکرار
بررسي کرد ا د .آرایة تکرار ،منناي همة آرایههاي بدیع لبظي ف اساس موسيقي سخن است .اکنون ،مه ترین دیدگا ها دربارة آرایة
تکرار ارزیابي مياود:
 15ـ  .1همحروفی« :ف آن تکرار یک صامت با بسامد زیاد در دمله است .تکرار صامت ممکن است به صورت منظمي در آغاز
همه یا برخي کلمات بااد :سرف چمان من چرا ميل چمن ميکند (حافظ) ،که در آن «صامت چ» در آغاز فاژ هاي چمن ،چرا ف
چمان تکرار اد است» (اميسا .)11 :1911 ،از دیدگا آفااناسي ف فا اناسي ،تنها تکرار همخوان  /č/يست که ارزش
موسيقایي دارد ،بلکه در مو ة یاداد  ،تکرار همخوان  /m/ف کيبيت تأليف این دف همخوان با فاکهها دليلي علمي براي تحليل
زینایياناختي آن است .همخوان ا سدادي ا سایشي /č/ 1در سه هجاي تکيهدار [ ]`ča ,`če ,`čaف همخوان خيشومي  /m/در چهار
هجاي [ ]mãn ,mey ,mãn ,mâتکرار اد است .]11[ .همخوان بيفاک  /č/ادّت 1صوتي بيشتري در ساختار هجا دارد ف از
همينرف هجاي تکيهدار فاژ يز اد است .افزفن بر این ،امتداد صوتي هر سه هجا که لّة صوتي آ ها فاکههاي کوتا است ،برابر

africative
intensity

1
2
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است« .تکيه 1از ظر توليد از ترکيب مختصّههاي تغيير در فشار هوا ،اختمف در دردة زیر ف بمي ف تبافت در کشش 1فاکهاي
حاصل مياود ف از ظر انيداري به رسایي 9بيشتر تعنير مياود( ».حقاناس« .)111 :1930 ،تکيه بردستگي یک هجا سنت به
دیگرهجاها در یک فاژ است( ».مدرّسي وامي« .)111 :1930 ،هرچه ادّت ا رژي یا زیرتر بودن صدا بيشتر بااد ،اهمّيت بخشي
که بردستگي یافته يز افزف تر خواهد بود (مارتينه « .)161 :1980 ،در زبان فارسي براي ایجاد تکيه معموالً از ارتباع آفا که غالناً با
ا دکي ادّت همرا است ،استباد مياود» ( جبي .)86 :1930 ،همخوان  ،/m/يز در ترکيب با آفاهاي دیگر ،دف هجاي باز
(مختو به فاکه) ف دف هجاي بسته (مختو به همخوان) را تشکيل داد است که فاکههاي کوتا ف بلند ( لّههاي صوتي) آ ها در
ساختار دمله ،در سه مورد پيش از همخوان خيشومي  /n/رار گرفته ف داراي مختصّة خيشوميادگي 1است (ر.ک :ثمر :1988 ،
)86؛ یعني هواي مرتعشاد براي توليد آفا به داي حبرة دهان 1از حبرة بيني 6خار مياود؛ «ميتوان گبت که همخوانهاي
خيشومي تمایل به ااغال بخش عمد اي از زمان توليد یک هجا را دار د» (فراي 133 :1983 ،ا )100؛ از این رف صداي زمزمه-
گو هاي را تداعي ميکند .تکرار همخوان بيفاک ،سخت ف ا سدادي ا سایشي  /č/در هجاهاي تکيهدار ف باز که منجر به کشش
صوتي بيشتر آن اد  ،صداي چهچههما ندي را در اعر منعکس کرد است .با استباد از تناسبهاي معنایي1ميان فاژگان سرف ف
چمن ،آفاهاي تکراراد  ،ا دیشآفا ف القاگر آفاز پر دگان هستند.]11[ .
« يز تکرار صامت ممکن است به صورت پراکند اي در ميان کلمات بااد (همحرففي پنهان):
سااتون کاارد چاا

را ف خاا کاارد راساات

خااارفش از خااا چااار چااااچي بخاسااات
(فردفسي)» (اميسا)11 :1911 ،

در این بيت ،تکرار همخوان ا سدادي ا سایشي  /č/در هجاهاي [ ،]či ,`čâ ,`čar ,`čapتکرار همخوان سایشي  /x/در هجاهاي
[ ،]`xâst ,xe ,`xa ,`xo ,`xamتکرار همخوان لرزاي  /غلطان ( /r/ )trill / rollدر هجاهاي [ ]čar ,râst ,râف تکرار همخوان صبيري
 /s/در هجاهاي [ ]xâst ,râst ,soعامل گوش وازي این بيت است .آفاهاي ا سدادي ا سایشي ف سایشي  /č/ف  /x/از آن رف که
ادّت ف امتداد بيشتري دار د ،تکية هجا را از آنِ خود کرد ا د ف در ساختار آفایي سخن بردستگي بارزي دار د .تکرار همخوان
سایشي ا صبيري  /s/ف همخوان لرزاي  /غلطان  /r/که هنگا اداي آن ،هوا از خمل برخوردهاي تند ف پياپي وک زبان به لثة باال
به بيرفن عنور ميکند ف به اکل ارتعاش یا لرزش وک زبان دلو گر مياود ،صداي سوتوار اي را منعکس ميکند؛ بهفیژ در
هجاهاي افيهساز [ ]râstف [ ]xâstکه رکن موسيقایي سخن است ،خواة  /st/با توليد ا ص همخوان  /t/همرا است؛ یعني امتداد
صوتي همخوان  /s/تقریناً همة خواه را ميپواا د ف هر دف مصرع ،با صداي سوتوار اي پایان ميپذیرد( .از همين رفست که در
واعد تقطيع عرفضي ،همخوان ساکن پایا ي  /t/در هجاي  cvccمعتنر يست ف حذف 8مياود)« .در بسياري از سخنگویان،
صداي ا سدادي پایا ي اصوالً مرحلة رهایش را پشت سر ميگذارد ف به صورت بسته با ي ميما د» (فراي .)111 :1983 ،با تودّه
به ساختار حماسي کم ف تناسب فاژگا ي خرفش ،چر (کمان) ف چاچي ،همچنين ،کيبيت حضور این آفاهاي سایشي ف
صبيري ،صداي کشيد ادن کمان ،هنگا تيرا دازي به ذهن متنادر مياود .در فا ع ،آفاهاي تکراراد  ،ا دیشآفا هستند« .در هر
1

accent / stress
lenght
3
sonority
4
nassalisation
5
oral cavity
6
nasal cavity
7
isotopy
8
ellision
2
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زمان که اخصي صحنت ميکند ،ما خوب ميدا ي که ا تظار چگو ه گبتاري را داری ؛ به این ترتيب که از طریق دا ش زبا يمان ف
همينطور ،اناختي که از سخنگو داری ف بهعمف با تودّه به مو عيت کلّي که بر گبتار حاک است ،ميتوا ي پيامي را که خواهد
آمد ،ک ف بيش حدس بز ي  .این ماهيت گبتاري ف زبا ي که چنين پيشبينياي را امکانپذیر ميکند ،از ظر فنّي حشو [افزف ه]

1

اميد مياود» (همان 119 :ا .)111
«ه حرففي پنهان در حافظ فرافان است:
ه مان ز بايعملاي در دهاان ملاول ف باس

مملاات علمااا هاا ز علاا باايعماال اساات

در بيت زیر هر دف وع ه حرففي (منظّ فپنهان) دید مياود:
راااتة تساانيح اگاار بگسساات معااذفر باادار

دساات ا اادر ساااعد سااا يّ ساايمينساااق بااود
(حافظ)» (اميسا)11 :1911 ،

در مو ة خست ،همخوان دفلني ف خيشومي  /m/در هجاهاي [ ]ma ,`mâ ,`ma ,mo ,`ma ,ma ,`mãnف همخوان رفان  /l/در
هجاهاي [ ]last ,la ,la ,`lâ ,la ,lu ,`liتکرار اد است .تکرار همخوان  /m/ف همخوان  /l/جواي مملتبار ف ارضایتي گویند را
القا کرد است؛ بهفیژ که بسامد ترکيني آ ها با فاکههاي درخشان  /a/ف  /â/که القاگر صداي همهمه ف هياهو است ،بيشتر از دیگر
فاکههاست.
در مثال دیگر ،همخوان سایشي ا صبيري  /s/اه بار تکرار اد است ف آفایي است که تسریني بودن آن ،صداي سوتوارة آ ف
افسوس طنزآلود حافظ ف اعتذار اف از مدّعيان را منعکس کرد است.
«ه حرففي را در برخي از کتب بدیعي اعنات ف در برخي دیگر توزیع (ر.ک :درّة جبي) خوا د ا د .معادل ه حرففي 1ف
معادل ه حرففي پنهان 9است .وعي لب که ميتوان بدان لب مشوّش یا لب حرفف گبت دزء ه حرففي است .در لب
مشوّش کلمات از ظر حرفف البنا (صامتها) ه از ظر حرکات (مصوّتهاي کوتا ) مشترک هستند :عل  /عمل ،اعر  /عرش»
(اميسا .)11 :1911 ،در گزاراي که دیکشنري آکسبورد از  alliterationا جا داد است ،آن را یک اصل اساسي در اعر کهن ف
ميا ة ا گليسي ف دیگر زبانهاي ژرمني دا سته که تکرار حرفف 1ف آفاها 1را در ساختار هجاهاي تکيهدار فاژ ها اامل مياود .این
این تکرار ،افزفن بر همخوانها ،فاکهها را يز دربرميگيرد (« .)oxford talking dictionary, 1998: alliterationتکرار همخوانها،
فاکهها ف هجاها را در یک بيت  alliterationميگویند .)Strazny, 2005: 336 / figurative of speech( ».بنابراین ،گزینش معادل
ه حرففي براي  ،alliterationمحلّ اِاکال است.
 15ـ  .2همصدایی« :ف آن تکرار یا توزیع مصوّت در کم است:
یاااد باااد آن کااه ز مااا ف اات ساابر یاااد کاارد

باااه فداعاااي دل غمدیااادة ماااا اااااد کااارد
(حافظ)

1

redundancy
alliteration
3
hidden alliteration
4
letters
5
sounds
2
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که در آن مصوّت بلند  /â/چند بار تکرار اد است .معادل ه صدایي 1ميبااد» (اميسا .)13 :1911 ،کيبيت توزیع ف ترکيب
فاکة درخشان  /â/در هجاهاي [ ]šâd ,dâ ,yâd ,mã ,dãn ,bâ ,yâdبه گو هاي است که سه هجاي باز ،سه هجاي بسته ف یک هجا با
مختصّة خيشوميادگي ،تشکيل داد است ف آ ف حسرت برآمد از هاد ااعر را القا کرد ست .از سوي دیگر ،تکرار همخوان
ا سدادي  /d/که با آن« ،هيجا ات تند ف تکان دهند القا مياود» ( ویمي ،)19 :1989 ،يز در هجاهاي

[ kard ,šâd ,de ,di ,de ,dâ

 ،],kard ,yâd ,dãn ,yâdدزئي از سه هجاي باز ،پنج هجاي بسته ف یک هجاي خيشومي اد است .این تقارنهاي هجایي باعث
ایجاد توازن اد ف آهنگ کم را اعتم بخشيد است .به گبتة یاکوبسن ،بخشي از توازن از طریق تشابه ف بخشي دیگر از طریق
تناین به دست ميآید (ر.ک :صبوي161 :1930 ،؛ ویمي.)88 :1989 ،
از ايوة تمایز اميسا در تبکيک تکرارها (ه حرففي ف ه صدایي) درميیابي که ایشان ،حرفف را برابر همخوان ف صدا را
برابر فاکه دا ستها د .به ظر ميرسد ،این دیدگا برگرفته از آراي امس يس رازي در المعج في معایير ااعار العج بااد:
«حرفف را در تلبّظ سه هيئت خاص است که آن را حرکت حرفف خوا ند [مبتوح ،مضمو  ،مکسور]» (رازي )111 :1911 ،ف
فاکهها را در دستهاي دداگا ه از حرفف رار ميدهد .از دیدگا علمي ،حرفف اع ّ از همخوانها ف فاکهها هستند .ابوعليسينا در
ریاضيات کتاب ابا ،در فصل پنج عل موسيقي که دربارة اعر ف افزان آن است ،مي ویسد« :اعر کممي است مؤلّف از حرفف
ف مقصود ما از حرفف هر صدایي است که انيد مياود ،حتّي حرکات .ف حرفف یا صامت [همخوان] هستند ،یا مصوّت
[فاکه]» (ابوعليسينا .)119 :1101 ،خواده صيرالدّین طوسي ،يز در اساساال تناس رأي ابوعليسينا را تکرار ميکند (طوسي،
 .)131 :1961از ميان متأخّران يز اتل خا لري بر دیدگا دما ا تقادي گریسته بود است« :دزء بسيط ف مشخّص ف مبارق را در
اصوات ملبوظ حرف ميخوا ي  ....در صرف ف حو عربي ف دستور فارسي بعضي از ادزاي لبظ مشمول تعریف حرف مياود ف
بعضي دیگر ،ما ند مصوّتهاي مقصور یا حرکات در امار حرفف ميآیند ف از عوارض آ ها به امار ميرفد» (خا لري:1986 ،
 119ا  .)111با ري مي ویسد« :کوچکترین فاحد واتاري زبان حرف اميد مياود ....حرف گو ة واتاري فا است .به
عنارت دیگر ،حرف به اعتنار خط است ف فا به اعتنار زبان .فا الزاماً معادل حرف يست» (با ري .)106 :1930 ،با تودّه به
حضور فاکهها (بهفیژ فاکههاي بلند) ،در ز جيرة ویسایي زبان فارسي ،درميیابي که فاکهها را باید دزئي از حرفف به امار
آفرد .فشارکي ،دربارة آرایة تکرار مي ویسد« :تکرار از لحاظ موسيقایي قشي اساسي ایبا ميکند ف به گو ههاي مختلبي تحقّق
ميیابد:
ا تکرار مصوّتها (آ ،اف ،اي ،اِااا):
دا اااا سااار تاااو یاااارا مگاااذار چناااين ماااا را

اي ساااارف رفان بنمااااا آن اماااات ف باااااال را

سااودي همگااي سااودي باار دملااه برافاازفدي

تااا بااود چنااين بااودي تااا رفز مشااين از پااا

صاااد ااااهر خنااار رفتاااه کااااي مااارد آاااابته

بيااادار ااااد آن خبتاااه تاااا رفز مشاااين از پاااا

چو سايلي ف چاو داویي هماه ساوي تاو پاویي

کااه منزلگااه هاار ساايل بااه دریاساات خاادایا
(مولوي)

ا تکرار صامتها:
تکرار صامت «چ»:
assonance

1
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ساارف چمااان ماان چاارا مياال چماان ماايکنااد

همااد گاال مااياااود یاااد ساامن ماايکنااد
(حافظ)

تکرار صامتهاي «س ،ق ،ش»:
از کف سالطان رساد سااغر ف ساغراق ِاد

چشاامة خورااايد بااود درعااة اف را چااو گاادا
(مولوي)

ا تکرار مصوّت ف صامت با ه :
صامت « » ف « » ف مصوّت «آ»:
خواده بيا خواداه بياا خواداه دگار باار بياا

دفاااع ماااد دفاااع ماااد اي ماااه عيّاااار بياااا
(مولوي) » (فشارکي 61 :1983 ،ا )63

با گاهي گذرا به همة اواهدي که فشارکي آفرد است ،درميیابي که بسامد حضور همخوانها ،حتّي در مثالهایي که براي
تکرار فاکهها آفرد یا بهعکس ،کاممً چشمگير است .در فا ع ،تکرار همخوانها ف فاکهها در زبان فارسي با یکدیگر است .از
دیدگا عل فا اناسي در زبان فارسي ابتدا به فاکه ف ابتدا به دف همخوان ساکن (خواه) دایز يست .همچنين ،توان ترکيني
همخوانهایي ما ند  /f/ ،/r/ ،/ž ،/ĵ/ ،/č/ف  /l/با دیگر همخوانها در خواههاي پایا ي بسيار اچيز است (ر.ک :ثمر  190 :1988 ،ا
 .)110خواههاي سههمخوا ي يز کاممً از الگوهاي آفایي زبان فارسي طرد اد است ف در پار اي از فاژ هاي فر گي (ما ند
لوسْتْرْ) دید مياود .]19[ .همة این فیژگيها باعث مياو د تا تکرار فاکهها ف همخوانها در زبان فارسي منتني بر ترکيب
منظّمي بااد ف زبان فارسي ،زبا ي آهنگين اود .همچنين ،فشارکي از زینایياناسي تکرار آفاها ف رفش علمي تنيين آن هيچ
سخني به ميان يافرد است.
 15ـ  .3تکرار هجا :تکرار همخوانها ف فاکهها در ز جيرة گبتار ،در ردة هجاهاست که ارزش موسيقایي بردستهتري ميیابد؛
زیرا هجاها خستين مجمي آفاهاي زبرز جيري ،1ما ند تکيه ،در گ 1ف کشش هستند .همچنين چگو گي تأثير ف تأثّر آفاها بر
یکدیگر در این ردة زبا ي ا جا ميپذیرد« .در تقسي کلمه به ادزاي آن ،کوچکترین دزئي که ميتوان یافت فاحد ملبوظي است
که اگرچه خود از ادزاي کوچکتري ترکيب یافته ،امّا با یک د زدن بيفاصله ف طع ادا مياود ف گویند ف انو د آن را به عنوان
فاحد گبتار ادراک ميکنند .هر یک از این فاحدهاي گبتار را اکنون هجا خوا ند ف زد دا شمندان پيشين مقطّع خوا د مياد
( اتل خا لري .)39 :1986 ،اخوانالصّبا ،اصوات ا سا ي را به دف بخش داللتگر ف غيرداللتگر تقسي کرد ا د .اصوات غيرداللتگر،
اصواتي ما ند خندیدن ،گریستن ف فریاد کشيدن هستند که بر خمف اصوات داللتگر از ساختار هجایي بيبهر هستند
(اخوانالصّبا .]11[ .)183 :1111 ،اميسا تکرار هجا را دزء گو ههاي تکرار آفرد  ،امّا تنييني علمي ف آفااناختي از آن ارائه کرد
است .في مي ویسد« :تکرار هجا ،یعني تکرار یک هجا در متن کم  .معمولترین وع آن تکرار ادات دمع است:
من از دهان بيتبافتي فکرها ف حرفها ف صداها ميآی (فرفغ فرخزاد) .یک وع تکرار هجا که به آن اعنات یا لزف ما الیلز
گویند ،از مناحث عل

افيه است (مثمً تقبية امایل با نایل به داي دل)( ».اميسا .)13 :1911 ،در مو ة یاداد  ،همخوان

چاکنایي ف سایشي  /h/با فاکة درخشان  /â/ترکيب اد ف چهار هجاي بازمکرّر تشکيل داد است .ساز هاي آفایي این هجاها

super segmental sounds
duration

1
2
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آفاي ا دف بار گویند را منعکس کرد است .همچنين ،تکرار سایشيهاي لني ا د دا ي /f/ 1ف  ،/v/دمشي ر ف حزنآفر را چااني
موسيقي کم کرد است.
 16ـ رابطة طبيعی حروف و واژهها با مضمون شعر :این آرایه در زبان فارسي به ا آفا مشهور است« .گا غمة حرفف ف
فاژ ها ،بيآ که همه تکراري بااند ،رابطة طنيعي با مضمون اعر دار د ....بنابراین ،موسيقي طنيعي حرفف با معناي اعر مطابقت
دارد ف تأثير اعر را در ذهن تشدید ميکند:
بااه یاااد یااار ف دیااار آ چنااان بگااری زار

کاااه را ف رسااا سااابر از دهاااان برا اااداز
(حافظ)

تکرار صداي «آ» ،حسرت خوردن ف مویيدن را منعکس کرد است» (فحيدیان کاميار« .)11 :1988 ،هماهنگي تقليدي 1تقليد از
اصوات طنيعي است؛ مشهورترین مو ة آن اعر منوچهري دامغا ي در فصف خزان است که تکرار صداي  ،ز ف س خشخش
برگهاي پایيزي را منعکس ميکند .امرفز سنکاناسان ف ا دان ادبي معتقد د که هماهنگي تقليدي براي دلب تودّه خوا ند به
قش عاطبي ف قش ادبي پيا به کار ميرفد» ( ویمي .)11 :1989 ،ابوعلي سينا يز در مخار الحرفف خود به اناهت آفاهاي
گبتاري با صداهاي برآمد از پدیدارهایي طنيعي ،ما ند فزش باد در ميان اا ف برگ درختان ااار کرد است (ر.ک :سمائي،
.)101 :1988
 17ـ حرفگرایی« :یعني تشنيه به اکل ف مو عيّت حرفف البنا .این مورد که در بدیع سنّتي اسمي دارد ،بسيار مورد تودّه دما
بود است:
تااااا بااااه باااااال راساااات چااااون البااااي

مااااااا چااااااو المااااااي در ميااااااان باااااام
(کمال خجندي)» (اميسا)89 :1911 ،

توضيح اميسا از حرفگرایي ،ا دیشآفاهاي تصویري را فرایاد ميآفرد .صورت گاري ،9مطالعة ظا هاي تصویري یا
مو ههایي از چنين ظامي است .صورت گارها ،مایش مشخّصي از کائنات را ،آنگو ه که در دهان هستند ،ارائه ميکنند؛ براي
مو ه ،خطوط موّا  ،تصویر دریا را تداعي ميکنند ( .]11[ )Crystal, 2008: 368 / pictogramاميسا ،حرفگرایي را منحصر به
تشنيههاي حرففي کرد  ،حال آ که در متون عرفا ي ادب فارسي ،سمنوليس آفایي 1از مه ترین اگردهاي بيان راز ف رمزهاي
عرفا ي است .این آرایه در ا دیشههاي صوفيان ،عارفان ف فيلسوفان مود چشمگيري دارد؛ بهفیژ در سرفد هاي اا عمتاللّه
فلي:
قطاااااهاي در الاااااف هویااااادا ااااااد

الباااااااي در حااااااارفف پيااااااادا ااااااااد

ذات فحااادت باااه خاااود ظهاااوري کااارد

کثرتااااااي از صاااااابات ف اسااااااما اااااااد
(اا عمتاللّه فلي)191 :1191 ،

1

labio - dental fricatives
imitative harmony
3
pictography
4
sound symbolism
2
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قطه ،اصلي براي ایجاد الف است ف الف يز براي همة حرفف دیگر .این کته ،سمنلي براي تجلّي ذات احدیّت الهي در
تکثّرات عال اد است.
ج ـ یافتههای پژوهش
 .1تأثير زبان عربي ف واعد آفایي آن در کتابهاي بدیعي فارسي چشمگير است ف گا باعث خطاي ویسندگان این کتابها
اد است.
 .1مو ههایي که ااهد مثال آرایههاي حرففي هستند ،گهگا بسيار ادر ف از مصادیق اوارد ف بوارد سخنوري به امار ميرف د.
 .9تکرار موسيقایي فا ها ف مباهي برآمد از آ ها ،تنها دليل زینایي آرایههاي حرففي است .تکلّفهایي که در بيشتر موارد مورد
تأکيد بدیعيان بود  ،به گبتة صاحب «اعرالعج »« ،ر ج کوهي ف بردااتن کاهي» (انلي عما ي )1 :1969 ،است.
 .1در تردمة آرایههاي فر گي به فارسي ف تشخيص مصادیق آ ها د ّت کافي شد است.
 .1گاهي در توضيح آرایة تکرار ساختار آفایي ف هجایي زبان فارسي منناي تحليل رار گرفته است.
 .6بهر بردن از دا ش زباناناسي ف آفااناسي ،معيارهاي الز براي آفتیابي ف سنجش علمي آرایههاي حرففي را تأمين ميکند.
نتيجه
تکرار آفاها اساس موسيقي سخن ف تار ف پود کم منظو است .آرایههایي که در کتابهاي بدیعي فارسي با مننا رار دادن حرفف
البنا مطرح اد ا د ،ارزش هنري خود را از ِنَل تکرارهاي آفایي به دست آفرد ا د ،ه تعاریبي که از آ ها ارائه اد است .بهر
نردن از معيارهاي عل زباناناسي ف آفااناسي ،پژفهشگران متأخّر حوزة بدیع فارسي را يز دچار ااتناهاتي کرد ف آ ان را در
توديه دالیل فنّي موسيقي کم اکا گذااته است .در این پژفهش ،براي خستين بار اثنات گردید که با یاري گرفتن از
هنجارهاي د يق دا ش زباناناسي ف آفااناسي ،آفتهاي مترتّب بر تعاریف ف مثالهاي ارائهاد براي آرایههاي حرففي را به
رفاي علمي ميتوان ارزیابي کرد ف دالیل زینایياناختي آ ها را شان داد .این معيارها دالیلي ا ناعي براي تنيين موسيقي برآمد از
تکرار آفاها را فراه ميکنند؛ از همين رف ،پيشنهاد مياود بدیع لبظي را بر پایة دا شهاي زباناناسي ف آفااناسي باز ویسي کرد.
گار د خویشتن را مدیون همة استادا ي ميدا د که از دا ش آ ها در این پژفهش سود برد ف دین آ ان را بر گردن خویش مسلّ
ميدا د؛ دافدا هترینها ارزا ي ا يکشان باد!
پی نوشت ها
 -1ثمر در مقالهاي با عنوان «تحليل سنکي یک اعر منسوب به حافظ» ،با بهر بردن از تحليل آفایي ف فا آرایي سنکي حافظ
ثابت ميکند که غزلي با مطلع «بحمداهلل که باز دیدن رفیت ميسّر اد  /ز خورايد دمالت دیدة بخت منوّر اد» ميتوا د از
حافظ بااد (ثمر .)901 - 181 :1911 ،
 -1تبتازا ي بدیع معنوي (طناق ف تضاد ،مقابله ،تشابهاالطراف ،مراعات ظير ،ارصاد ف تسهي  ،مزافده ف تزاف  ،عکس ،ایها ،
ردوع ،استخدا  ،دمع ف تقسي ف تبریق ،تجرید ،اغراق ،حسن تعليل ،تبریع ،مدح انيه به ذ  ،استتناع ،توديه ،الهجو یرادُ بهاالجد،
اطّراد) را در صبحات  611تا  681مطوّل ف بدیع لبظي (ا واع دناس ،ردّ الصدر علي العجز ،ا واع سجع ،لب ،تشریع ،التزا  ،خيبا
ف ر طا) را در صبحات  688تا  109مطوّل گزارش کرد است (تبتازا ي 611 :1111 ،ا .)101
 -9براي آانا ادن با گو ههاي تکرار در رد هایي بزرگتر از فا ها (فاژ ها ،گرف ها ف دملهها) بنگرید به:

( Strazny, 2005: 336

)/ figurative of speech؛ (ابيعي کدکني.)909 :1983 ،
« -1و اعلم أنه إذا جعل أصلاإليقاع من نقرات مختلفة ليست متشابهة األزمنة ،بل جعل أصله نقرات مختلفة األزمنة ،حتّى ال تكون
الصنعة فيه تقطيع الزّمان فقط ،بل تقطيع مع ضرب من التفاوت متناسب ،يعتبر فيه ذلك التفاوت».
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 « -1و اعلم أن هذه األركان متفاوتات القوى ،متضادّات الطبائع ،مختلفات الصّور ،متباينات األماكن ،متعاديات متنافرات ،ال تجتمع إلّا
بتأليف المؤلّف لها .و التأليف متى ال يكون على النّسبة لم يمتزج و لم يتّحد ،و من أمثال ذلك أصوات النّغم الموسيقيّة ،و ذلك أن نغمة
الزّير رقيق خفيف ،و نغمة البمّ غليظ ثقيل ،و الرقيق ضدّ الغليظ و الخفيف ضدّ الثقيل ،و هما متباينان متنافران ال يجتمعان و ال يلتقيان إلّا
بمركّب و مؤلف يؤلّفهما .و متى ال يكون التأليف على النّسبة ال يمتزجان و ال يتّحدان و ال يستلذّهما السّمع ،فمتى ألّفا على النّسبة ائتلفا و
صارا كنغمة واحدة ،ال يميّز السمع بينهما ،و تستلذّهماالطبيعة ،و تسرّ بهماالنفوس ،و هكذا أيضا الكالمالموزون إذا كان علىالنّسبة ،يكون
فيالسّمع ألذّ منالنثر الذي ليس بموزون ،لما فيالموزون منالنّسب».

 -6دربارة آراي گرامون ف داللتهاي مبهومي فا ها ،بنگرید به :ویمي ،مهوش .آوا و القا :رهيافتی به شعر اخوان ثالث.
 -1مو ة بسيار مشهوري که اغلب براي صدامعنایي ذکر مياود ،از اعر ااهزاد خا  1تنيسون 1است:
 The moan of doves in immemorial elmsايون فاختهها بر ارفنهاي کهن
 And murmuring of innumerable beesف جواي ز نورهاي بيامار
که تکرار همخوانهاي خيشومي  /m/ف  /n/در این دف مصرع ،هياهوي ممتدّ ز نورهاي بياماري را فرایاد ميآفرد.)Ibid( .
 -8ثمر  ،از وع دیگري از ا دیشآفاها ،يز سخن گبته است« :صداي چي را گویند که با دریان هواي دها ي درف سو ساخته
مياود ف چون در ساخت فاژگان فارسي به کار ميرفد ،دزء صداهاي زبان فارسي به امار ميرفد( ».ثمر  91 :1988 ،ا .)96
 -3در تنيين مؤلّبههاي آفایي فا ها ،بهفیژ از کتاب آفااناسي زبان فارسي از استاد یداهلل ثمر استباد اد است.
 -10ابوعليسينا حرفف تسریني را حرففي ميدا د که ميتوان آ ها را به ميزان دلخوا کشيد؛ ما ند سين ف زا ،امّا حرفف حنسي را
حرففي ميدا د که ميتوان آ ها را بيشتر از زمان متناسب کشيد ،ما ند کاف« :فالحرففالتسرینية لک أن تمدها کما ائت ،ف ال
کذلکالحنسية کالکاف مثمً ،فإ ّه ال یمکن أن یزاد على مستحقه منالزمان ،ف أ صد أزمنةالتسرینية مثل زمانالحنسية( ».ابوعلي سينا،
.)86 :1101
 ]`[-11در آفااناسي ،شا ة تکيه ف [~] شا ة خيشوميادگي است.
 Isotopy-11تکرار فاژ هایي از لمرف معنایي فاحدي را گویند؛ ما ند پزاک ،تب ،تزریق ف دستمزد

( Bussmann, 2006: 601 /

.)Isotopy
 -19خواده صير ،به ااتنا  ،فاکههاي بلند را ساکن دا سته ف دربارة ترکيب آفاهاي زبان فارسي مي ویسد« :در پارسي ادتماع دف
ساکن بسيار بود ف بااد که زیادت از دف ساکن يز دمع آید ...چنا که در راست ،بيخت ف مورد( ».طوسي.)91 :1963 ،
«-11اصواتالناس ،ف هي وعان :دالّة و غيردالّة .فغيرالدالة كالضحك والبكاء والصّراخ و بالجملة كلّ صوت ال هجاء له؛ و أماالدّالة
فهيالكالم واألقاويل التي لها هجاء».
-11این آرایه در زبان عربي يز متدافل بود است« :ابن معتز» حنابهاي پدیدآمد از امتزا آب ف اراب را به بخش آغازین مي
در کتابات که مدفّر است ما ند کرد :
تکتاااااب فياااااه ایاااااديالمااااازا لناااااا

ميماااااااات ساااااااطرق بغبيْااااااارِ تعریاااااااق
(دردا ي)101 :1911 ،
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 .1آریانپور ،منوچهر ( .)1911فرهنگ دامع اشدلدي پيشرف آریانپور ،چ ،1تهران :دهانرایا ه.
 .1ابوعليسينا ( .)1101الشّباء (ریاضيات) ،به تحقيق دکتر عندالحميد صنر ف : ، ...مكتبة آيةاهلل المرعشى.
 .9اخوانالصّبا ( .)1111رسائل اخوانالصّبا ف خلّانالوفا ،دلد افّل ،چ  ،1بيرفت :داراالسالميّة.
 .1با ري ،مهري ( .)1930مقدّمات زباناناسي ،چ ،6تهران :دا شگا پيا ور.
 .1تا الحمفي ،علي بن محمّد ( .)1989د ایقالشّعر ،تصحيح سيّدمحمّد کاظ اما  ،چ ،1تهران :مؤسّسة چاپ ف ا تشارات
دا شگا تهران.
 .6تجليل ،دليل ( .)1911دناس در پهنة ادب فارسي .چ ،1تهران :پژفهشگا علو ا سا ي ف مطالعات فرهنگي.
 .1تبتازا ي ،سعدالدین مسعود ( .)1111المطوّل ،شرحه و علّقه احمد عزّو عناية ،الطبعةاالولي ،بيروت :داراالحياء التراث العربي.
 .8ثمر  ،یداهلل ( .)1988آفااناسي زبان فارسي؛ آفاها ف ساخت آفایي هجاها ،چ ،8تهران :مرکز شر دا شگاهي.
 .3دردا ي ،عندالقاهر ( .)1911اسرارالنمغه ،تردمة دليل تجليل ،تهران :مؤسّسة ا تشارات ف چاپ دا شگا تهران.
 .10حقاناس ،عليمحمّد ( .)1930آفااناسي (فو تيک) ،چ ،19تهران :آگه.
 .11داد ،سيما ( .)1981فرهنگ اصطمحات ادبي ،چ ،1تهران :مرفارید.
 .11رازي ،امس يس ( .)1911المعج في معایير ااعارالعج  ،تصحيح محمّد بن عندالوهاب زفیني ،چ ،1تهران :دا شگا
تهران.
 .19زاکا ي ،عنيد ( .)1911کلّيات ،تصحيح عناس ا نال آاتيا ي ،چ ،1تهران :طلوع.
 .11سمایي ،مهدي ( .)1988تاریخچة آفااناسي ف سه ایرا يان ،چ ،1تهران :شر مرکز.
 .11اا عمتاهلل فلي ( .)1191کليّات ،به سعي دکتر دواد وربخش ،چ ،9بيدا :خا قا عمتاللهي.
 .16انلي عما ي ،محمّد ( .)1969اعرالعج  ،دلد چهار  ،تردمة فخر داعي گيم ي ،تهران :د ياي کتاب.
 .11ابيعي کدکني ،محمّدرضا ( .)1983موسيقي اعر ،چ ،11تهران :شر آگه.
 .18اميسا ،سيرفس ( .)1911گاهي تاز به بدیع ،چ ،1تهران :فردفس.
 .13صبوي ،کورفش ( .)1930از زباناناسي به ادبيات ،دلد افّل ،چ ،9تهران :سور مهر.
 .10طوسي ،خواده صيرالدّین ( .)1961اساساال تناس ،به تصحيح مدرّس رضوي ،چ ،9تهران :دا شگا تهران.
 .11اااااااااااااااااااااااا ( .)1963معياراالاعار ،به تصحيح دليل تجليل ،چ ،1تهران :دامي.
 .11فراي ،دي .بي ( .)1983مقدّمهاي بر آفااناسي آکوستيک (فيزیک گبتار) ،تردمة ادر دها گيري ،چ ،9تهران :شر آگه.
 .19فشارکي ،محمّد ( .)1983قد بدیع ،چ ،1تهران :سمت.
 .11ویمي ،مهوش ( .)1989آفا ف القا :رهيافتي به اعر اخوان ثالث ،چ ،1تهران :هرمس.
 .11کزّازي ،ميردملالدّین ( .)1981زینایياناسي سخن پارسي(بدیع) ،چ ،1تهران :شر مرکز.
 .16مارتينه ،آ در ( .)1980تراز دگرگو يهاي آفایي ،تردمة هرمز ميم يان ،چ ،1تهران :هرمس.
 .11مدرّسي وامي ،گلناز ( .)1930آفااناسي :بررسي علمي گبتار ،چ ،1تهران :سمت.
 .18ميرصاد ي ،ميمنت ( .)1988فاژ امة هنر ااعري ،چ ،1تهران :کتاب مهناز.
 .13اتل خا لري ،پرفیز ( .)1986فزن اعر فارسي ،چ ،1تهران :توس.
 .90جبقلي ميرزا ( .)1961درّة جبي ،تصحيح حسين آهي ،چ ،1تهران :فرفغي.
 .91جبي ،ابوالحسن ( .)1930منا ي زباناناسي ف کاربرد آن در زبان فارسي ،چ ،11تهران :يلوفر.
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. سمت: تهران،1 چ، بدیع از دیدگا زینایياناسي.)1988(  تقي، فحيدیان کاميار.91
. اهورا: تهران،1 چ، فنون بمغت ف صناعات ادبي.)1983(  دملالدّین، همایي.99
: تهران،1 چ، به کواش اراگي یوايج، مجموعة پنجا امه از يما یوايج، د يا خا ة من است.)1911(  يما، یوايج.91
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