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 موریس گرامون یاساس نظریه
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 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان)مسؤول مکاتبات(    

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان     
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dr.ahmadparsa@gmail.com   

 

در افزایش موسیقی درونی  واج آراییاخیر به تأثیر  ۀپژوهشگران در چند ده: چکیده

القای معنا، به ویژه در آثار ن تکرارها در تأثیر ای اند؛ اماکرده یشتری ب ، توجّهآثار منظوم

بر اساس  کهآن است  ،ژوهش حاضرهدف پ. قرار گرفته است منثور، کمتر مورد بررسی

با تأکید بر  و شاعرانه ی گرامون، به بررسی تأثیر القایی واج آرایی در حوزه ی نثرنظریه

ش توصیفی از نوع روش پژوه نفثه المصدور شهاب الدین محمد زیدری نسوی بپردازد.

. نتایج نداشده تجزیه و تحلیل ،اها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوو دادهکیفی است 

عالوه بر  ی این کتاب،هاها و همخوانتکرار واکهدرصد باالیی از دهد که نشان می

-گرفته، قرار نیز مورد نظر مؤلّف نایالقای مع خدمت در افزایش موسیقی درونی متن،

گرامون به دیگر نثرهای شاعرانه  ۀبیانگر تعمیم پذیری نظری توانداین مسأله می و ندا

 باشد.نیز 

 موریس المصدور، نفثه معنا، القای در آوا و واج تکرار تأثیر آوا، تکرار واج، تکرار: کلیدی واژگان      

 آرایی، نثر شاعرانه واج گرامون،     
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 همقدم-1

شعر و موسیقی، همواره و از دیرباز پیوندی ناگسستنی و دیرین داشته اند. عوامل بسیاری در افزایش انواع موسیقی شعر مؤثرند. یکی 

ها ) ( و مصوتniiliretillA  (هانوع خاصی از صامتتکرار  به ،و آنت شگردهای افزایش موسیقی درونی شعر، واج آرایی اساز 

Assonance و  است از این خاصیت القایی آواها نام برده شده ،م. در برخی از کتب متقدّشودگفته میون ادبی باال در مت( با بسامد

 ،میرزا نجف قلی ر.ک:)  ( و توزیع31: 4731همایی،  ک:ر. )اعنات  ها( با نامویژه تکرار صامته ب)موضوع از این  کتب جدیدتر نیز

ها در القای نآ به تأثیر ها بوده و توجّه کمترییر موسیقایی واجبر تأث ،هاتأکید مؤلّفان این کتاب ۀ؛ اما عمداندکردهیاد  (477: 4731

 .دانداشتهمعنی 

هر دو در متون نظم،  فرانسوی بر این باور است که ، زبان شناس( .مMauric  Grammont4413 -4633 )موریس گرامون

ها را واکه گرامون. ندمؤثّر  Harmonie  Suggestive)) در ایجاد هماهنگی القاگرها( ها و صامتها )مصوّتو همخوان هاگروه واکه

ی هریک کارکردهایی کند و براها را به انسدادی، پیوسته، خیشومی، روان و سایشی تقسیم میو همخوان ؛به روشن، درخشان و تیره

واهای برای توصیف و تداعی صداهای نازک، نج (ای iاِ/  e)روشن هایبر این باور است که واکهوی . به عنوان مثال، گیرددر نظر می

مثالً صدای شکسته شدن اشیا، هیاهو و همهمه، خنده و  ؛بیان صداهای بلند و خروشان برای (آ â اَ/a) های درخشانواکه و ؛آهسته

های به عنوان نمونه، همخوان ؛نیز صدق می کند هاهمخوان ۀاین مسأله دربار اواز دیدگاه  .روندقهقهه و امثال آن به کار می

، ناتوانی و تأنی، سستی و رخوتد، بیانگر ناخشنودی و عدم رضایت، که حامل صدای نق نق آهسته هستنرا  (نnم/ m)خیشومی

-در بیان دمشی همراه با صفیر به کار می که غالباً (زz/ سSف /fو/ v)همخوان های سایشی داند و بر این باور است کهدرماندگی می

کاربرد تحقیر  در بیان احساساتی چون حسرت، حسادت، کین، نفرت، ترس و ؛کنندروند و به نوعی صدای وزش باد را تداعی می

 .دارند

و با تأکید  شاعرانه حوزه ی نثر بررسی تأثیر القایی واج آرایی دربه  ،ی گراموننظریهاین تا بر اساس  ،بر آن استپژوهش حاضر 

نثر ، هاها و واکههمخوان بسامد باالی نوع خاصی ازدلیل انتخاب این متن،  ؛شهاب الدین محمد زیدری بپردازد نفثه المصدور بر

چون تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، سجع، موازنه، هماستفاده از شگردهای ادبی بیان و بدیع  سرشار از موسیقی این کتاب، و همچنین

ی بعد از یک مقدمهنگارندگان ، در همین راستا. داده است ر کتاب را به نثری شاعرانه ارتقانث است که ترصیع و مواردی از این دست

رسد بررسی به نظر می. می پردازندکوتاه و توضیح نظریات موریس گرامون، به بررسی صحت و سقم این نظریه در نثر نفثه المصدور 

 .ی موریس گرامون قابلیت تعمیم به نثرهای شاعرانه را نیز دارداین فرضیه باشد که نظریه یدمؤتواند می ،این کتاب

 شپژوه ۀپیشین -2

ی امعنها در القای آن و تأثیر ها، به نقشها و همخوانعالوه بر نقش موسیقایی واکه، اخیر بالغت فارسی ۀهای چند دهدر پژوهش

، به موسیقی شعردر کتاب  "داللت موسیقایی کلمات"شفیعی کدکنی در مبحثی با عنوان  خورد.اشاراتی به چشم می ،نیز خاص

هم چنین در کتاب ادوار  وی(. 711-746: 4764حافظ و فردوسی می پردازد ) ر.ک: شفیعی کدکنی، تحلیل اشعاری از کسایی، 
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) ر.ک: همان، می پردازد ها به چند مورد از القای معانی از راه تکرار واج ،در پاورقی مبحث مربوط به موسیقی درونی شعر فارسی،

مهدی  (.76-73: 4736 ر.ک:) داندها را جزئی از صنایع شعری میسیروس شمیسا در نگاهی تازه به بدیع، تکرار واج (.417: 4761

: 4767) وحیدیان کامیار .(67: 4773ر.ک: ) ها باور داردهای نیمایوشیج به ارزش القاگری واجاخوان ثالث نیز در کتاب بدایع و بدعت

 و (433: 4761(، پرند فیاض منش) 71: 4763میرعباس صدر )، (411: 4761)  محمد راستگو (،411: 4761محبتی )ی مهد ،(11

محمد حسین کنند. اشاراتی می هاواج یالقای تأثیرات به هایی از آثار منظوم،ی مثال( هر کدام با ارائه17: 4761فریدون شیرازی )

هم حروفی، روشی برای یافتن کارکردهای معنایی  ۀبا طرح یک مدل و تئوری به نام دایر« هم حروفی ۀدایر ۀدر مقال»محمدی نیز 

های ارزشمند پژوهش .(11-4: 4764دهد ) ر.ک: محمدی، ها و ارتباط آن با فضای فکری مؤلّف ارائه میها و مصوتتوالی صامت

 شوند:ها محسوب میهایی از این پژوهشموارد زیر نمونه ب موسیقی و مضمون صورت گرفته است کهبا تناس ارتباطدیگری نیز در 

نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر (، 41-4: 4747ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی) پارسا، بررسی گونه

(، آواها و القاها در 44-34: 4744(، تحلیل آوایی در صحیفۀ سجادیه ) زارع و دیگران، 164-137: 4744دیگران، امین پور )وفایی و 

(. تأمّلی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر ) فضیلت و نوروزی ، 44-3: 4741سورۀ شریفه الزلزله ) سجادی و حسینی، 

های (، اهمیت عناصر و ویژگی16-41، 4736دزفولیان، ) ها در غزلیات شمسواجو هم آوایی تصویر آفرینی  (،(، 133-141: 4764

  (.461-477: 4763پور،  عمران) واژه در گزینش واژگان شعرساختاری 

، هیچ کدام روشمند و طبق الگوی خاصی نیستند؛ بلکه بیشتر مبتنی بر ذوق مؤلّفان آنان هااین پژوهشعلی رغم ارزشمند بودن 

القا، رهیافتی  و آوا »، پژوهش جامع و دقیقی که در این زمینه و بر اساس یک نظریۀ زبان شناسی تنظیم شدهتنها اند. تنظیم شده

های اخوان ( است. این پژوهش، با دقّت نظر مؤلّف در تطابق نظریۀ گرامون با سروده4767اثر مهوش قویمی)  «به شعر اخوان ثالث

تحلیل سبک »  ای با عنوانای که مجید پویان با تکیه بر این کتاب، مقاله، هموار کرده، به گونهثالث، راه را برای بررسی های بعدی

 (. 13-17: 4744است )پویان، ارائه داده« آوایی غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ گرامون

« 477-417: 4741،نفثه المصدورهای زبانی و بالغی نگاهی تازه به ویژگی»  ۀصدیقه مهربان در مقال، نثر زیدری نسوی مورددر 

 ۀنتیج در پایان ؛ اما آرایش کالم نبوده فقط ها،ذکر کرده که قصد از تکرار واجبررسی سبک هنری خاص نفثه المصدور،  ضمن

ساختاری تحلیل » . امید ذاکری کیش و دیگران نیز در یک پژوهش با عنوان استارائه نداده هم اینمونههیچ  البته و خاصی نگرفته

این  د؛ ولینکنبه ایجاد موسیقی در نثر کتاب از طریق تکرار اشاره می« 476-444: 4741 ،زبان غنایی با تکیه بر نفثه المصدور

مسأله ی  با هدف بررسی حاضر که به نظر می رسد بررسی .استپرداخته نپژوهش نیز به صورت متمرکز به نقش آواها در القای معنا 

 جدیدی است که می تواند حاوی نکات قابل توجه و مفیدی باشد. نگاه صورت گرفته، آوا و القا در یک نثر شاعرانه

 شروش پژوه-3

بر  و محتوابا استفاده از تکنیک تحلیل گردآوری و  ،ایها با استفاده از روش کتابخانهش توصیفی از نوع کیفی است. دادهروش پژوه

 اند.گرامون تجزیه و تحلیل شده  زبان شناسی ۀاساس نظری
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 لتجزیه و تحلی-1

عنوان داللت صوتی واژه نام برد.  توان باگردد که از آن میشکل گیری معنای واژه در ذهن انسان، گاهی به نوع آواهای آن واژه برمی

که به  «طبیعیون»با نظریات گروهی موسوم به و  ا و ارتباط آن با معنایی خاص استبرخاسته از طبیعت آواه داللتی این داللت،

ران یونان جدیدی نیست و ریشه در آرای متفکّ یهنظری ت. این نظریه،وجود مناسبت طبیعی میان لفظ و معنا معتقدند، مرتبط اس

فراهیدی، سیبویه، ) خلیل بن احمد هم طرفدارانی داشته است  ) کراتیلوس و افالطون( دارد و در میان اندیشمندان اسالمی قدیم

اند از جمله مواردی که در تاریخ به آن اشاره کرده»  (.44 :4767) ناصر نیکوبخت،  (و... جنی و سیوطی میرداماد، ابوعلی فارسی، ابن

ل اند و او پس از تأمّپرسیده–که در فارسی به معنی سنگ است  -اذغاغ را ۀاین است که از یکی از طرفداران این نظریه، معنی کلم

ابن  (.743: 4764)شفیعی کدکنی، [1]«کنم، به گمانم معنی آن سنگ استمیگفت که خشکی و درشتی ای در این واژه احساس 

خضم آوای  که "خضم "و  "قضم " ۀنامد. همچون داللت صوتی در دو واژجنّی در کتاب الخصائص خویش آن را داللت لفظی می

باشد و این داللت برآمده از آوای ق و غ در آوای خوردن مواد خوراکی خشک و سخت میقضم، باشد و وردن مواد خوراکی نرم میخ

 (.33: 4744زارع و دیگران، ر.ک: باشد ) این دو کلمه می

ها، از نوعی قرارداد و توافق بین ها و معانی آنمیان واژه ۀمعتقدند که رابط« ناقراردادی»گروهی دیگر با نام برخالف این گروه،  

 (.47-44: 4737لفظ و معنا وجود ندارد )ر.ک:مشکوه الدینی، میان  شود و هیچ گونه ارتباط طبیعیها ناشی میانسان

کرد و آن زمانی است که واج توان به نوعی دیگر از داللت اشاره سطح واژگان مورد توجه است، می ها که دردر کنار این داللت

 »از حافظ  به عنوان مثال شفیعی کدکنی در باب این بیت ی معنایی خاص کمک کنند.به القاو جمالت،  ها در سطح متنآرایی

مجموعه اصوات مصراع اول،  بر این باور است که، «لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد / آینه داران خط و خالش گشت چشمم از

هنگام قرائت، سبب می شود که دهان گوینده کامالً باز بماند و این بازماندن دهان عالوه بر القای حیرت گوینده، تصویر چشمی است 

که صدای رها شدن تیر از کمان را در این  آوردمی  همچنین (.744: 4764ای وسیع ) ر.ک: شفیعی کدکنی،به گستردگی آینه 

 توان کامالً حس و درک کرد:می ،ات فردوسیابی

 بمالید چاچی کمان را به دست

 ستون کرد چپ را و خم کرد راست 

 به چرم گوزن اندر آورد شست

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست 

 (711) ر.ک:همان،                            

 

از جنگ و نبرد است، الفاظی را برمی گزیند که در این جایی که سخن »اخوان ثالث نیز در توضیح اشعار فردوسی می نویسد: 

منظور به او بیشتر مدد بخشد و مناسبت بیشتر داشته باشد، گویی می خواسته قسمتی از بار قیود را به دوش تناسب و حالت زنگ و 

 (.67: 4773)اخوان ثالث، « ها بیندازندآهنگ حروف و نغمه و طنین آن
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از  ست.کار واج شناسی و آواشناسی است. مفهوم آواشناسی به طور نسبی واضح و روشن ا ۀدر حوزبررسی این خاصیت واج آرایی 

-های اسالمی نیز آواشناسی را مورد توجه قرار داده ی سرزمینافالطون به این مورد توجه کرده است. فالسفه ،ی یونانمیان فالسفه

المعجم فی المعاییر »ی ها کند. در کتابواشناسی عربی را مطرح میو آ مباحث صرف و نحو و فقه اللغه، «الکتاب»اند. سیبویه در 

التیسیر فی القرائات السبع »و  «مفتاح العلوم سکاکی»، «معیار االشعار خواجه نصیرالدین توسی»، «عجم شمس قیس رازیالاالشعار 

النشر فی القرائات » ،«المفصل زمخشری» ،«جنی سر الصناعه االعراب ابن»، «العین خلیل بن احمد»، «ابوعمرو عثمان بن سعید دانی

شود که هایی تحت عنوان آواشناسی دیده مینیز بحث «مخارج الحروف ابوعلی سینا»و  «یالمفصل زمخشر» ،«العشر ابن جزری

 .(413-31: 4766 ) ر.ک: سمایی، است عربی زبانبر زبان و آواهای  تأکیدشانی عمده

وجود ندارد. فردینان دوسوسور و موریس گرامون از جمله کسانی هستند که  یمشخص و تعریف پیشینهاما در مورد واج شناسی  

را به شیوهای علمی  ون، عده ی زیادی کوشیدند تا این مسألهاگرچه، پیش و پس از گرام .[7] نداهبه واج شناسی، مفهومی خاص داد

موریس گرامون در تبیین و توضیح تأثیرات واکه ها و  پیشتازیبا این حال، دقت و هایی هم انجام دادند؛ به میان بکشند و تالش

و مقاله های متعددی که در این باره نوشته است، نگارندگان را بر آن داشت که با توجه به نظریات  هاو هم چنین کتاب ،همخوان ها

با تحقیقات خود، این ی زیرا و ؛نثرهای شاعرانه بپردازندو میزان تعمیم پذیری نظریات وی در  نفثه المصدور گرامون، به بررسی

به طور خالصه، در نظر اندیشه و حقیقت را که هر واج، یادآور و القاگر چیزی است، در مجامع علمی زنده کرد و رسمیت بخشید. 

عدم اعتبار آن را در یک اثر گرامون، واج ها در شرایطی خاص القاگر هستند و ما کوشش خواهیم کرد که این نظریه و اعتبار و 

 .بسنجیم منثور فارسی

 [2]و بررسی خاصیت این آواها در نفثه المصدور گرامون ۀتوصیف صداهای زبان بر اساس نظری -4-1

ها از یک دیدگاه متفاوت می نگریست های بسیاری آشنایی داشت. وی به مسأله ی واجیک زبان شناس بود و به زبان موریس گرامون

» و « رساله ی کوتاهی درباره ی قواعد شعر فرانسوی و شعر فرانسه»، «رساله ی آواشناسی»های های خود را در کتاب و نظریه

ما ارتباط دارد، مسأله پژوهش و به  ه توجه گرامون را به خود جلب کردارائه کرد. مبحث مهمی ک« دستاویزهای بیان و هماهنگی آن

ای غیرعینی، به کار گرفته می هایی که در به تصویر کشیدن و عینی کردن احساس یا اندیشهی تکرار واژه، هجا و واج است. تکرار

کند و بندی میذهن انسان ها همواره در حال ایجاد ارتباط و مقایسه است. مفاهیم را تفکیک و دستهشوند. به بیان دقیق تر، 

  کند:می کامالً ذهنی دسته بندی میمفاهی دهند؛ در کناردر اختیارش قرار میپنج حس او هایی را که دریافت

ین اصطالحات رایج در زبان، ند. اا، بو، لطافت، سختی و نرمی مرتبطانتزاعی ترین مفاهیم نیز همواره در ذهن ما به رنگ، صد»

-مفهوم جدی می. از این رو یک های سنگین، سبک، تاریک، مبهم، سیاه، خاکستری، درخشان و...ی همین امر هستند: اندیشهنتیجه

تواند برای القای یک احساس در شعر خود، از ی مالیم. پس شاعر می ه شود و یک مفهوم مالیم با صداهاتواند با صداهای بم ترجم

در خواننده خواهد  رهایی با صداهای خشن، لطیف و.. بهره بگیرد. این چنین است که او قادر به برانگیختن احساس موردنظتکرار واژه

 .Grammont,  4437 :417) ) «آنکه نیازی به توصیف جزئیات داشته باشد بود، بی
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ها سخن گفت که واج موردنظر، بسامد باالیی در متن و یا حداقل پاراگراف توان از القاگری واجزمانی می مذکور، ۀبنا بر نظری

، حقیقتدر  .(11: 4767)رک : قویمی،  [1]زمانی کوتاه و متناوبی صورت بگیرد ۀها باید در فاصلداشته باشد. عالوه بر آن تکرار واج

}این گونه{ کلمات، احساس از طریق تکرار یک هجا، یک در .منتقل کنیم ها، می توانیم جریان یا صدایی تکرارشونده رابا تکرار واج»

هر نوع تکراری نمی تواند یک نوع هماهنگی القاگر بنابراین  .(Grammont,  443:417)« شودمصوّت و یا یک صامت منتقل می

 بلکه ممکن است فقط به افزایش بار موسیقایی کالم کمک کرده باشد. محسوب شود؛

ها، امری غیرعمدی و خارج از دخالت و خواست ها و واکهدر مورد اینکه ارتباط القای معنای موردنظر شاعران با بسامد همخوان

-احمقانه»و یا اینکه آگاهانه صورت می گیرد، نظرات متعددی وجود دارد؛ گروهی همچون شفیعی کدکنی معتقدند که  ،شاعر است

-اند، اما از سوی دیگر این حقیقت را نمیها پرداختهترین سخن این است که بگوییم حافظ و دیگران به صورت آگاهانه به این نکته

هم چنین  .(714: 4764شفیعی کدکنی، « ) ناخودآگاه چنین مواردی وجود دارد شود منکر شد که در شاهکارهای ادب جهان

 ؟نویسدچه می  داند چه خواهد نوشت وگیرد، نمیمیانسانی که قلم به دست » گروهی از محققان خارجی همچون آراگون معتقدند:

اما آنچه مسلّم است، این  (.36: 4767)قویمی، « ندارداو با خوانش مجدد، این نکته را درمی یابد... و راز پیدایش این را در اختیار 

آرایی نادیده گرفت و گمان کرد که ی واجتوان عمد و آگاهی گروهی شاعران از تکرار واج ها را در آرایهاست که از سوی دیگر نمی

پاسخی   petit traite de versification  francaiseگرامون در کتاب  همه چیز خیلی اتفاقی و ناآگاهانه صورت گرفته است.

 زیبا و تقریباً منطقی به این سؤال می دهد:

اند و معموالً هدفشان نقل رویدادها، شرح احساسات و شاعران به ندرت درصدد توصیف صداها یا پدیده های کامالً فیزیکی بوده» 

مواره کوشیده اند میان صدای کلماتی که به کار می برند و مفاهیمی که توضیح مفاهیم انتزاعی است. با این وجود، شعرای خبره ه

ها به این مقصود دست یافته اند؛ چرا که عادات دهند، ارتباطی برقرار ساخته و انتزاعی ترین مفاهیم را نیز توصیف کنند. آنشرح می

  .(Grammon 411 :4437) استذهنی ما و زبان معمول، ابزار ابتدایی این کار را در اختیارشان نهاده

و تحلیل  شود. سپس مصادیق آن در نفثه المصدور بررسیها از دید گرامون معرفی میمخوانها و هدر ادامه، انواع مختلف واکه

 .می گردد

 ها() مصوتواکه ها-4-1-1

 نت برخی: گذارند می اثر ما گوش بر بیانشان کیفیت و طنین طریق از که هستند گوناگونی های نت هامصوت»از دیدگاه گرامون، 

 که ها تفکیک این. شدید برخی و اند خفیف برخی گنگ؛ برخی و اند واضح های نت برخی بم، های نت برخی و هستند زیر های

 توان می. کنند می عرضه را متغیری و مبهم بندیدسته اما برخوردارند؛ کافی صحت از اند،شده رایج زبان وارد موسیقی تأثیر تحت

 تر مشخص هاست، آن کیفیت و طنین ی کننده تعیین که ها مصوت تلفظ ی شیوه و تلفظ ی نقطه بر تکیه با را بندی دسته این

 .(414 همان،) «نمود
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برای توصیف و تداعی صداهای نازک، نجواهای آهسته، توصیف زیبایی، سبکی، این واکه  ای: iاِ/ eهای روشن واکه-4-1-1-1

در میان »، در واقع  .(74-11: 4767) ر.ک: قویمی،  رودعینی و چه ملموس و چه ذهنی و معنوی، به کار میظرافت و لطافت، چه 

هایی می توانند با مصوت های واضح تداعی شوند که به نظر می رسد اگر صدایی داشتند، آن ء و مفاهیمی که صدایی ندارند، آناشیا

 (.471)همان،  «مثل اشیا و مفاهیم ظریف، کوچک، سبک و دوست داشتنیصدا کوچک و واضح، ظریف، مالیم و سبک می بود. 

چه حقیقی و چه ، و موجودات کوچک و سبکبرای بیان حرکات سریع، چست و چاالک و در توصیف اشیا  این مصوت همچنین

است و تکرار آن سروصداهای تیز را  تبیانگر تیزی و حدّ i ۀتر و زیرتر است. واکای بسته واکه eنسبت به  i ۀد. واکتخیّلی کاربرد دار

 نشان یأس ویا و ستایش  ی از نهاد برمی آورد؛ فریاد شور، هیجان، تحسین،کند و نیز بیانگر احساسی است که فریادتداعی می

 . (74-11: 4767) ر.ک: قویمی، ها تداعی کرد توان با تکرار آنمیدی. هم چنین هجو و طنزی جانکاه را نیز میناا

هم  تکرار این واکهکند. ( بسیار استفاده میi)ای، ۀنسوی در بیان اوضاع زمانه و حکومت تیر و سرگردانی تدبیر از واکزیدری 

 کند:تداعی میچنین سروصداهای تیز تیر را 

را هر لحظه، اگرچه  یلیال سرگردان شده، آبستنانِ ر چون گویِیتقد ر در میدانِی، تدبهر آمدیضم یرِ، تیبِ هدف بودیر که نصیت»

 .(1 :4764زیدری نسوی،)  «دهییزا نو ییرا، نو بنو بال یحبل ن شدهحاله معیّ

شود، مخصوصاً در قسمت های پایانی رود، دیده میه سوی مقصد میشتابان سوار بر اسبی بهمین القای آوا، زمانی که راوی  

 کند:را به خواننده القا می  سریعوجود حرکات بیشتر است و  /ای  i/ یواکه عبارت که حضور

حاله بین الحالتین، نه مرده  یراندم و فین جهان نه در آن جهان، با آهِ سرد اسپ گرم کرده، میالمنزلتین، نه در ا منزله بینِ یف»

 (.73)همان،  «دیبر یب میب و اندوه و نهیم و فریب با هزار بیو نه زنده، فراز و نش

صدای شکستن و تکه تکه شدن  رای بیان صدای بلند و خروشان مثلب هااین واکهآ: â اَ/a/های درخشان واکه-4-1-1-2

ها و احساساتی که در زمان تجلّی ، هیاهو و همهمه، غریو جمعیت، صدای خنده و قهقهه، سروصدای رعدآسا، توصیف اندیشهاشیا

)ر.ک : به کار می رود ها و مناظر پرشکوه و شگفت انگیز اشخاص صحنه گیرد، مانند فریاد، خشم، خشونت، توصیفها صدا اوج میآن

 (.71-73: 4767قویمی، 

فریاد خشم و خشونت خود را از اوضاع نابسامانی که در آن به سر می  -آ â –زیدری با استفاده از واکه های درخشان و به ویژه 

 ای نشان دهد.صدای خود را بلندتر کرده و شدّت خشم خود را به گونه خواهد، میا به کارگیری این واکهگویی ب دهد.برد، بروز می

 شود:هایی از آن اشاره میبه وفور دیده می شود که در ادامه به قسمت 74 و46، 41 ،44، 1های این موضوع در صفحه

، نیدهای خود گرداجف ان رای سَروَرام، سَرهاایّی افب جَاست و سیالنیدهان برهم شوراهر جَافتنه ک جااموطم در این مدّت که تال»

ز که فتنه اه باگنآده، از ان نهای بر کَرامت پسَال ت متعیّن گشته...اول مَماگذر بر جد ات راگرفته که کشتی حی الان باچن ن بَالاطوف

 (.1و 4 :4764زیدری نسوی، ) «شتهان سَر برداراشته, هزاب سَربردااز خو
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صلی جز الَت، که حان رسآلَت استی از حَوالَت مَندوب شدم و ران رسار، من بنده بدال بسیار بَعد از قیل و قاتمت کاخ ات »

زم گَشت وَ ال من قرط االذن وعتار مطاخَر کآ اکوشید. تنَم کَرد، میان تَوآچه طَریق رفع ه نچه بآو دَر  جوشیدممی شتالَت نداخج

 (.74 همان،)  «شتافعت سود نَدادَت بود و مداف عاَگرچه خَال

یا بخش  ،بخش پسین سخت کام است ، یاواجگاهشاناین واکه ها »:اَ  aآ //â او  Ūاُ/ o های بم و تیره واکه-4-1-1-3

، احساس تیزی را منتقل می این مصوت ها .درخشانند اâ/ aَ آ شوند. اماتر محسوب میتر و تیرههایی بستهواکه ،اوŪ اُ / Oنرمکام. 

عالوه بر آن می تواند نشان فریاد  ،صدا، فریاد یا احساسی که می تواند موجب برآوردن فریادهای تیز باشدکنند؛ خواه در مورد یک 

 .Grammont,4437:471) «)که حاکی از ریشخند و تمسخر باشدشادی، تحسین یا هیجان و یا این

 :دهدنشان می گونه شکایت درونیش را از قلم، این های تیره وافکار و اندیشه های بم و تیره،مؤلّف با استفاده از واکه بند زیردر  

د ینَد، سِپیاه نشین بَر سوز قَلَم که چاام که زگُفتهاخوانَم، ب وز فُریت آمیَت شِکایَاه، حِکونداَ ،ییَعن ؛یرینِ دِلگین صَدرنشایاز »

ر است. اه کیاد، سایمنمیم یایَد، هَرچَند بِسَر قانَش اق راب وِفاربا رَتِ انَست، سِفازَب ود؟ دآیَر انِفاق چه کاه، جُز ید سیند وَ بَر سِپعَمَل کُ

 (.7 همان،)  «ن نَشَوَدوفنوم نَکُنَد، ذین تَن دوتا  ...بَر سَر زَده است سودیلب عِلمار است. طازدان گُفت که رار است، نَتَوَان دوگرچه اندرا

 .(417، 47، 61، 76، 74، 73، 71، 3، 7، 1هم چنین )ر.ک: 

دهد تا تمام را به زیبایی در کنار هم قرار میهای بم و تیره پردازد، واکهمی زمانی که به توصیف غم هجران دوستان و یاران راوی

 درونیش را به مخاطب انتقال دهد: ۀغم و غص

ن ادَم وَ چنوبر مِحنَت بَر دِل نَهادهان باچند ،بان وَ اَصحاراب وَ ضُجرَتِ هِجرَتِ یاحبان وَ استوز حُرقَتِ فُرقَتِ داوَ اَلَحق مَن بَنده »

ن ادی وَ زَمیر کِشودز یگر بمدت ناب، ارد وَ خواب وَ طَعام وَ شَروخ ۀشیندارگَشته که یس -ن چه رسَدان وب آبه  ات -نان وَ جَهاز جا

 (.47(. هم چنین )ر.ک: 76-37 همان،)  «یز گَشتی، بَر خاطِر نگذشتاک درین

 ها() صامت هاهمخوان-4-1-2

 وی ها مورد توجّه نیستند، بلکه همخوان ها نیز در القای احساسات شاعر و نویسنده نقش یسیاری دارند.، تنها واکهدیدگاه گرامون از

به چند گروه تقسیم  را هاهمخوان از نظر نوع تلفّظ .واجگاه و نوع تلفّظ ،دهد: تلفظاز دو جنبه مورد بررسی قرار می هم راهمخوان ها 

 ی، سایشی، خیشومی، پیوسته و روان.کند: انسدادمی

های کوتاه، هوا را با ضربه ای کوتاه مرتعش می کنند، با انباشتگی در کالم می صامت این: »های انسدادیهمخوان-4-1-2-1

این . :Grammont, 4437)473) «هستندتوانند سبکی منقطع را ایجاد نمایند و برای بیان صدایی خشک و تکرار شونده مناسب 

های شدید، هم چنین برای توصیف هیجانات تند و تکان دهنده از جمله خشم مفرط و نیز ها برای توصیف حرکاتی با تکانهمخوان
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 بی آواشوند و شامل دو گروهند: تواند شخص را متالطم کند، و طنز نیشدار و خشن استفاده میآشفتگی ذهنی و درونی که می

 .(16-17:  4767قویمی، رک :)  دd/گgب/ bشامل/  آوادارو  ؛ت t/کkپ/  pع/  ?شامل/

بسامد این نوع  ر بندی که در ادامه می آید،های مهم همخوان های انسدادی، القای حس خشم مفرط است. داز جمله خاصیت

اند، فراوانی درصد است که نسبت به سایر حروفی که به صورت پراکنده در این بند آمده 11همخوان ها در این عبارت حدود 

معتقد است که پادشاه در شرایط بحرانی به جای پرداختن به لشکر و سپاه و ادوات جنگی، به راوی بیشتری دارد. در این عبارات، 

که حاوی شکایت و  های انسدادیهمخوان باخشم خود را از کارهای نابجای پادشاه  وسیقی پرداخته است. بنابراینمشکار و شراب و 

 :خشم و آشفتگی هستند، بیان می کند

اح بدای صبتود، از ابی تایسبر مشغول تواب دیدحتل و بثقیف ذواتر و کساعراض جیوش و تعه اسبه که موغان به روز مهلت دوازد»

 تخسروانی از نقما ته نغماب؛ تیوسپوح می با صبوق بغ بطربنای و  به ضربو  تنشسرمیب بطصید آهو و خربهای رواح، تا انت

 (.46 همان،)  «داداو می تنطسل درود ،درو ده، سروتشاغل گشتشاهی مداپار طار مالهی از اوتاوبه و دغافل شتخسروانه م

گونه  خشم و البته ناتوانی خود را در مقابل تقدیر ایندرصدی همخوان های انسدادی،  74کوتاه با بسامد  ۀجمل نویسنده در این

(. عالوه بر این 411 همان،)  «ده شدر هم زبقدیر تایمای  که یبم، دوب هترفگر هم بیر بدت تشگه انده بی که بحسا»کند: بیان می

 توان مشاهده کرد.میای خشم را در همخوان های انسدادی، الق خاصیت نیز 413، 33،47، 7، درصفحات بندها

حس آشفتگی درونی و ذهنی است. همخوان های انسدادی در بندهای زیر ، به این همخوان ها، القای  هایویژگییکی دیگر از 

 دارند.درصدی 14 و 11ترتیب بسامدی حدود

ر دناخوش مذاق  بتا هزار شرت، درکشیرین ن دام مراکز گه هرکان و خیزان، تاف تخب تایکه از شکام هتولها، خواسطالقصه ب عم»

 :4764زیدری نسوی،)  «نویسمبر نرسانید، فصلی چند گجب بیر مصائته هزار د کانیدرگل ند بو سهمی از اقسام آرزو نصی دادی نپ

1.) 

واصف عه، سموم تاهل زمان بیرون رف تیر از دسته، امن و امان چون دوشه نشین شگمان کچون زه  تاز میان ام تسالم»

ازین همه به، دروس شدلی مکرحم ب ته...صلدرهم زبحال من پریشان حال  کبتای نکبه، ندربنان گاز روی هم بموم آعهرچند بر 

 (.1همان،) « تاسهده مانتسکر لوحی شبی امل تشکه از تنیم خس به قالک

ابعاد زندگی است. زیدری در این عبارت  ۀقرار می گیرند، آشفتگی در همهای جوامعی که مورد هجوم بیگانه یکی از ویژگی

 کند:را برای خواننده توصیف می  اشجامعه بار تکرار کرده و آشفتگی اجتماعی و ذهنی 77کوتاه، همخوان های انسدادی را حدود 

یشه پاری دی، سردوباری وصف الزم او بدکه آ ه، شمشیردار نهابر داری به سربه، تیغ تسبر هم دار حوادث بون چساالر ایّام ارب»

خاصیت القای  ،این برعالوه  (.4)همان، «هدار آورب تی، رفادرویانی تابکه ن ته، فراتشگار ب بضع بار نوائب بعذ برفته ، سحائگ
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، 414، 411، 44، 46، 43، 41، 66، 74، 16، 17، 11، 11، 47شود: حس آشفتگی ذهنی و درونی در این صفحات هم دیده می

447 ،411 ،417. 

صیف توزیر،  بنددر  های شدید همراهند.توصیف حرکاتی است که با تکان ،های انسدادیهای همخوانیکی دیگر از خاصیت

خوان های انسدادی درصدی هم 14، به زیبایی و با حضوررا گرفته اند درمانده یاوحرکات تند و سریع سواران مهاجمی که دور ر

 ت:صورت گرفته اس

س پیش و په کندانچه، درآمدمیان  درگاق طه و چون نترفگ طتاحا عدسابم، چون سوار دیده سوار دانزپه دخویش  درگر ب درگ»

یّن. عاول نامتدر جبذر گرا  برقاغآن  و بیرون شو تنسکمم هائل نا ۀطور از آن ورعبصفائح،  دودح عی قطبم که تانسد ...متریسگن

جای بوحی بجان؛ حرکه المذ تنفس و محافظ تر محامادای ان؛ لحظهکو ام عقدر وسب، دزبشمشیر بست دم و دشیکاز ب پسر اس

 (.36: 4764زیدری نسوی،)« مدآور

و بیانگر  یک صدای نق نق آهستهکه حامل هستند ن/nم/ mاین نوع همخوان ها شاملهای خیشومی: همخوان-4-1-2-2

؛  14-71: 4767قویمی، ر.ک ) می باشند  ناخشنودی و عدم رضایت، تأنی، سستی و رخوت، ناتوانی و درماندگی

(Grammont,4437 :476 . 

به همین دلیل  بیان احواالت شخصی راوی و نارضایتی و ناخشنودی او نسبت به اوضاع زمانه است،نفثه المصدور به طور کلی، 

راوی از  ،زیرهای خیشومی مشاهده کرد. در بند اجاین عدم رضایت را در سراسر بندها و مخصوصاً هنگام کاربرد وتوان می است که

ها، هوا از راه دهان خارج که به هنگام تلفّظ آن های خیشومیاوضاع ناخشنود است و احساسات درمانده و ناتوان خود را با همخوان

نوعی من من کردن و نارضایتی  m /nهای ؛ به عبارت دیگر همخوان تند، ابراز می داردمی شود و به نوعی نشانگر نارضایتی هس

 د:نداعی می کنغیرعلنی را ت

حالل نلک بیکبارگی اختالل پذیرفته، عقود دولت بکلی امعارک شده، قواعد مسالک به یکباره مهالک گشته، مه مالک همم»

بدل گشته، مرات صحامه به حدیث محاضرات همدروس شده، مه مه مدارس علومیافته،  نکّمت ندرجای صاحب دیوا نیافته، دیوا

 ،مشتافتی مید او مهاده. از پادشاه که بان، تابوت شهیدی میق شده، به جای هر شاهدی که دیده بودنجامحط میق، نریاض رساتیق ا

 74، 73، 74همین ویژگی در صفحات  (.47-41)همان،  «مدیدن، اثری مدویدیم نکه به هوس ایشا ناز خواجه تاشا نشانی نیافتم؛

 نیز به چشم می خورد.

حامل روانی، سیالیت، جریان داشتن، شفافیت، لغزیدن و این نوع همخوان ها  :ر/ ř/  ل  lهای روانهمخوان-4-1-2-4

 (.77-74قویمی، : ر.ک:) سریدن و نیز صدای وزش آرام باد هستند

ی که از وزش باد و نسیم صحبت ، درست زمان(درصد43-43) حدود های روان، وجود همخوانآیدی که در ادامه میدر دو بند

 شود، جالب و قابل توجه است:می
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وقتی  راست، و آن مقدّمه دام دادهراحات آرساحات  رد« حبترض بما رالضاقت علیهم ا» تی که الح رفت درمع ۀوز آن سابقرام»

 لحا ریه، بلا لسراین پادشاه، یعنی م لاز مهبّ اقبا لجمله نسیم صبای قبولفی اکه است...فتهرجهان گ رتا کنا ر کناالکه طوفان ب

ت و احرآن ساحت با  روز دره انگاشت، چند را سرف احوال مزیّ ۀرداشت و نبهری برا بمصری رسرس له اقواریشان وزید، تا یکسرمن پ

و 74  همان،) «رد آمال بخدشات احوال احداث متغیّرمو ۀربود و چه رمکدّ راحات ضمیراحات بجرد رچه موارو اگ -جناب جنات صفت

71). 

و  لبود و هوای دودم، میان اعتداغی نزاییدهالنگ پیسه کر دو ۀبیجان عموماً، زمانرنواحی آذ رخوی خصوصاً و د رچند دره» 

کوهستان  ریکن دلنگ پیدا کرده، رنفس داشت، از یک خم هفت  رد که ای، معجزهر، عیسی واراغ نوبهاد، صبّرمی آوراف دمی برانح

بیعی لرد طبیعی از اعتدار، و مزاج سرهنوز دو راراز لّدند، دست صبا آنجا ازحرکی میریان گازرت حواد بر سنّرای بر؛ نصاکه منرا

و  رکوب آن خطر، ربد بدتبد باشد از  ربسیا ختیاراًالطراراً اض ، چهراکفّ رو ناقص عزایم امو رذّات هجوم تاتالا بهادم رو ما  رنفو رارقرب

 (.414 همان،)  «وازم گشتلاز  -چند عقل منافی آن بودره-رآن سف ررتکاب ضرا

شود، صدای سایش و چون در هنگام تلفّظشان، گذرگاه هوا بسیار تنگ میاین همخوان ها های سایشی: همخوان-4-1-2-5

 vهایشود. نوع نخست شامل واجتقسیم میلثوی  هایو سایشی لب و دندانیهای سایشی ۀدستصفیر را به ذهن می آورند و به دو 

در بیان  باًکه غالاست  زzس/Sهای لثوی  سایشی نوع دوم هم شامل کند.است که دمیدنی نرم، بی رقم و کم صدا را تداعی می فfو/

چون: حسرت، حسادت، کنند و در بیان احساساتی تداعی می روند و به نوعی صدای وزش باد رادمشی همراه با صفیر به کار می

        Grammont,4437:474)؛   77-77:  4767)رک :قویمی،  تحقیر کاربری دارند کین، نفرت، ترس و

ای ههمخوان  اوضاع مملکت شکایت دارد و از اوضاع موجود ناراحت و دلگیر است،دشاه به راوی از بی توجّهی پادر بند زیر که 

  اند:قرار گرفته ناراحتی و دلگیریتداعی این سایشی در خدمت 

ات عشق را بر وعون حرب را شناختی؟ شه وعون؛ ابکار  وابکار  زا و ی نپرداختی؟زی به گوی بازرباس زکه ا کو آن پادشاه»

ت فبدین ص ترجیح ننهادی؟ ضرا بر حدود بی ضات هند خوشتر ندیدی؟ خدود بیفمره زاات ترک را فهفیدی؟ مهزعتاق برنگات وهص

-همین خاصیت القایی در این صفحات هم دیده می (. 11-46 همان:) ...«رانید ذگمی زنا وهمه شب در نشاط  زوبا و زبا یو زهمه رو

 .44، 67، 36 ،16 ،17، 11، 14، 44، 3شود: 

گر حرکاتی  بیانهمخوان های سایشی نامیده می شوند که  /žژ /شš ج/Jچ/ Ĉ  :های تفشیهای سایشیهمخوان-4-1-2-6

-حاالت گوناگونی از جمله نگرانی و اضطراب ناشی از هراس را بیان می ،های سایشیصدا هستند و در کنار همخوان سریع و غالبا بی

کنند و را تداعی می احساس سقوط و شکست فسردگی، سردی، دلمردگی، ناتوانی وکنند. همچنین حاالتی چون: رنجش، حیرت، ا

: 4767اند )رک: قویمی، آورند، قابل استفادهنیز برای بیان شکوه و شکایت و نیز احساساتی که جسم و جان آدمی را به لرزه درمی

77-31.) 
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ر دهد و قراهای سایشی تفشی نوعی اضطراب، ترس و حیرت راوی را از وقایع اطراف به ما نشان میدر موارد زیر حضور همخوان

 کند:به وضوح تداعی میگرفتن دو نوع همخوان اخیر در کنار هم این اضطراب و ترس را 

 شته، گوشیتیم سلطنت حمایل گ خرمهره گرد درّ ؛ات خیرهجن ۀر ظالم و دیدجم اسالم در محچشمردمک  حیات تیره،آب »

یر خفته شاب آفتاب گشته و او نهفته؛ کالب حوالی غاب احاطت گرفته و جده، ضباب حشاهی قالده شب افروز شماهی پیرامن گوهر 

 (67، 4،74،16،14صفحات  )ر.ک: (. هم چنین17 :4764زیدری نسوی، )  «تهشر گشمه در عرصات حضرت حأشاصحاب م

 نتیجه-3

 ،هابسامد تکرار واجرسد نظر میبه رار گرفته است. های مختلفی مورد توجه قله مباحثی است که همواره از جنبه آرایی از جمواج

عر یا نویسنده را نیز القا معنای موردنظر شا ،اوقات از ر نیست، بلکه در بسیاریمؤثّ شعر و نثر شاعرانه تنها در افزایش موسیقی درونی

 واقع شده است. دقیق علمی توجّه آرایی است که کمتر موردبرد واجرای از کاد و این جنبهکنمی

گاه اند. به عنوان مثال آندر خدمت القای معنای نویسنده قرار گرفته، نفثه المصدور ۀها در نثر شاعرانها و همخوانبسامد واکه 

؛ شوددیده میبیشتر  آ â اَ /aهای درخشانها به فریاد تبدیل می شوند، حضور واکهگوید و گالیهکه از خشم و خشونت سخن می

 کند. استفاده می ای iاِ/ e هایکند، از واکهآهسته را بیان میولی آن گاه که نجواها و صداهای 

ها حالت نگرانی و ناراحتی و های نفثه المصدور هستند. این واکهجزو پربسامدترین واکه اَ â/a آ/ او  Ūاُ / oهای بم و تیره واکه 

حرکات و صداهای نازک و نجواهای  برای بیانبیشتر  را ای iاِ/ e  های روشنواکهنویسنده، . را القا می کنند اضطراب و غم هجرت

 â اَ /aکند و واکه های درخشاناستفاده میجنگ و فریادهای حاکی از ناامیدی  هایتداعی شتاب و تیزی میدان هم چنینو آهسته 

 را برای القای خشم و خشونت و اوضاع نابسامان جامعه به کار می برد.  آ

برای توصیف هیجاناتی مثل  د(dگ /gب/ bت/  tک/kپ /  pع/  (?های انسدادیهمخوان ها، اززیدری از میان همخوان

به دنیا هم  ی آرامی دارد،روحیهبه مقتضیات اجتماعی دورانش،  . وی بنابهره برده استخشم مفرط و آشفتگی های ذهنی و درونی 

که به هنگام تلفّظ ن( nم/ m) های خیشومیو فقط احساسات درمانده و ناتوان خود را با همخوان ددهشان نمیدلبستگی خاصّی ن

که از وزش نسیم و باد صحبت  نیز مواقعی نارضایتی هستند، ابراز می دارد. ها، هوا از راه دهان خارج می شود و به نوعی نشانگرآن

. همچنین احساس سقوط و شکست و حس حسرت و کینی خوردچشم می بیشتر به  ر( řل/   l)های روانهمخوانحضور می کند، 

 نشان می دهد.  (žش/ ژšج/ Jچ/ Ĉ)( و سایشی تفشیزzس/Sف /v/f) های سایشیرا که در وجودش انباشته است، با همخوان

درصد  ؛ اماد داشته باشدتواند وجومی هادر نوع واج و معنای القایی آن دهد که اگرچه استثناهایی هماز این رو نتایج نشان می

 اند.های نفثه المصدور، در خدمت القای معنای موردنظر نویسنده قرار گرفتهها و همخوانتکرار واکه باالیی از
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 پی نوشت

 (.777: 4737، )عبدالتواب،( 417-447: 4767.ک: )نیکو بخت، برای اطالعات بیشتر ر-[4] 

 petit traite de versificationموریس گرامون با عنوان از کتاب ،توصیف صداهای زبانو برای طبقه بندی -[1] 

  francaise  دکتر مهوش قویمی استفاده شده است. کلیۀ نمونه های نفثه المصدور هم از نسخۀ و همچنین آوا و القای خانم

 باشد.تصحیحی آقای یزدگری می 

اند. مصوت های ها کشیده شده ، مشخص شدههایی که زیر آنهای موردنظر در هر بخش، با خطّ تیرهواکه ها و همخوان -[7] 

 ها در باالی حروف مشخص شده اند. کوتاه ) َ ِ ُ (با درج این عالمت

قرعۀ ثبت و بسط نظریه به نام یاکوبسن  بعدها شناسی بودند، امااگرچه سوسور و گرامون از جمله پیشتازان نظریات واج -[1]

(roman Jakobson ،)تروبستکوی (Nikolai Trubetzkoy)  کارسوسکی(وMikołaj Kruszewski  افتاد. این سه در  )

ارائه دادند و آواها را نه تنها از نظر تولیدی،  11ای موسوم به پیشنهاد نخستین کنگرۀ بین المللی زبان شناسی در شهر الهه، بیانیه

ند. یاکوبسن بر این باور بود که شاعری که بیش از هرچیز به زبان و پیام ها در دستگاه واجی مشخص نمودبلکه با توجّه به نقش آن

ماند. استادان زبان شناسی آمریکا از جمله ادوارد ساپیر ها در پدیدآوردن موسیقی کالم غافل نمیتوجه دارد؛ بی شک از ارزش واج

(Edward Sapir)، ( بلومفیلد- Leonard Bloomfield(و دانیل جونز )(Daniel Jones  انگلیسی نیز به مسئلۀ آواشناسی بی

  .(44: 4736اند ) رک : دوشه، توجه نبوده

 

 یمنابع و مآخذ فارس

 کتبالف (

 .توکا ،تهران (. بدایع و بدعت های نیمایوشیج، چاپ اول4737اخوان ثالث، مهدی.)  .4

 .سروش ،، تهرانواج شناسی .(4736)  .دوشه، ژان لویی .1

 .،سمت، تهران چاپ اول ،هنر سخن آرایی) فن بدیع(. (4761).سیدمحمد راستگو، .7

 .توس ،تهران، چاپ سوم، تصحیح دکتر امیرحسین یزدگردی() ،نفثه المصدور .(4764) .الدین محمدزیدری نسوی، شهاب .1

 مرکز ،ی آواشناسی، تهرانتاریخچه (.4766) سمایی، سید مهدی. .7

 توس. ،، تهرانمشروطیت تا سقوط سلطنتادوار شعر فارسی از  .(4774)  .شفیعی کدکنی، محمدرضا .3

 .آگاه ،تهران چاپ دوازدهم، ،موسیقی شعر .(4764)ـــــــــــــــــ.  .3

 فردوس ،(. نگاهی تازه به بدیع، تهران4736) شمیسا، سیروس. .6

 نگاران، تهران چاپ اول، ،کاروند زیبایی شناسی ادب پارسی(. 4763صدر، میرعباس. )  .4



 11-53، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir   

 

29 
 

 هرمس ،تهران چاپ اول،آوا و القا) رهیافتی به شعر اخوان ثالث(، .(4767)  .قویمی، مهوش .41

 سخن. ،، تهرانهنر ساخت و آرایش سخن .(4761)  .محبتی، مهدی .44

 چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی. یمشهد: مؤسسهچاپ اول،  شناسی،(. سیر زبان4737) مشکوه الدینی، مهدی. .41

 .) با حواشی و تعلیقات حسین آهی(، تهران، فروغیه نجفیدر .(4731)  .قلی ملقب به آقا سردار میرزا، نجف .47

 .تهران،سمتچاپ اول،  ،بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی. (4767) .وحیدیان کامیار، تقی .41

 .تهران، نشر هما چاپ یازدهم، ،فنون بالغت و صناعت ادبی .(4731همایی، جالل الدین. ) .47

 

 

 مقاالتب( 

، بوستان ادب، دانشگاه شیراز، «ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانیگونه بررسی(.» 4747پارسا، سیداحمد.)  .43

4-41. 

 .13-17، 34،پیاپی 7، شماره 7، بهار ادب، سال «شناسی آوایی شعر حافظ شیرازیسبک» .(4744) .پویان، مجید .43

پژوهش نامه ادبیات و علوم ، «ها در غزلیات شمس تبریزیتصویرآفرینی و هم آوایی واج» .(4736) .دزفولیان، کاظم .46

 16-41، 17انسانی شهید بهشتی، شماره

تکیه بر نفثه تحلیل ساختاری زبان غنایی با» .(4741) .ذاکری کیش، امید، اسحاق طغیانی و سید مهدی نوریان .44

 .476-444 ،(46پیاپی،  )7دوره  جستارهای زبانی، ،«المصدور

های قرآن و پژوهش ۀ، مجل«سجادیه ۀتحلیل آوایی در صحیف» .(4744)  .زارع، آفرین، موسی بیات و لیال دیانت .11

 .44-34، 4شماره  ،17حدیث، سال 

 شماره سوم، سال حسنا، ،«الزلزله ۀشریف ۀآواها و القاها در سور» .(4741) .سجادی، ابوالفضل و معصومه حسینی .14

 44-3 یازدهم،

، ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد خوی، «زدایی در شعر فریدون شیرازیآرایی و واجواج» .(4761)  .شیرازی، فریدون .11

 .71-11، 1شماره 

گوهر  ۀنشری ،«شعرهای ساختاری واژه در گزینش واژگاناهمیت عناصر و ویژگی» (.4763) پور، محمدرضا. عمران .17

 .461-477گویا، 

، ادب فارسی، «تأملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر» (.4764)  یعقوب نوروزی.فضیلت، محمود و  .11

 141-133، 7-7جدید، ش  ۀدور

، دو «تخیّل و احساسات شاعرانه نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع» (.4761)  فیاض منش، پرند. .17

 .463-437، 1رهجدید، شما ۀپژوهشی زبان و ادبیات فارسی، دور ۀفصلنام

http://lrr.modares.ac.ir/?_action=article&vol=5039&issue=5050&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+2+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+18%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-300
http://lrr.modares.ac.ir/?_action=article&vol=5039&issue=5050&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+2+%28%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+18%29%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-300


 11-53، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir   

 

27 
 

-ها و مصوتصامت ای نو در سبک شناسی به کارگیریحروفی، نظریههم ۀدایر» (.4764محمدی، محمدحسین. )  .13

 .11-4، 41پیاپی ۀ، شمار1، شماره 7بهار ادب، سال  ۀ، فصلنام«ها

، 1، شماره 1سال ، بهارادب، «های زبانی و بالغی نفثه المصدورنگاهی تازه به ویژگی» (.4741مهربان، صدیقه. )  .13

 .477-417، 41شماره پیاپی 

 .471-447، 7های ادبی،شماره ی منشأ زبان، فصلنامه ی پژوهش(. صوت آواها و نظریه4767نیکوبخت، ناصر.)  .16

، « مضمون در شعر قیصرنگاهی به تناسب موسیقی و».(4744) .وفایی، عباسعلی و عبداهلل حکیم و سیدعلی دسپ .14

 .164-137، 43شماره پیاپی  ،1 ، شماره7بهار ادب، سال 

 

 غیرفارسیمنابع ج( 

74. Grammont, Maurice,petit traite de versification francaise,A.Colin,Paris,4437 

 

  


