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چکیده

تصویرسازی و تصویرگونگی که پیامدِ ارتباطِ انگیختۀ بیی دا و میدلو

در سطح نشانه است ،مختصهای ادبی و زیباییشیااختی اسیت کیه کیاربرد

گسیییترد آن در اشی ی ار شییییخ از ییییافت شییییرازی توجیییه بسییییاری از
پژوهشگران را به سیوی خیود جبی نمیود اسیت .در ایی راسیتا ،هید ِ

پژوهشِ یاضر ،بررسی گونههای مختبف روابط انگیخته و فراوانی آنهیا
در چهارچوب پیوستار نمادپردازی آواییی پیشیاهادی هیاتیون و همکیاران

( )Hinton et al. 1994در مجموعۀ اش ار یافت است .به ای ماظور ،پس

از گردآوری بیتها یا مصرعهایی که در برگیرند یکی از روابط انگیخته
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بودند ،انواع نمادپردازی آوایی مشتمل بر گونههای عیای ،تقبیدی ،ترکیبی

و قراردادی ،به همرا میزان فراوانی آنها در پیکر پژوهش مورد بررسیی

قرار گرفت .یافتههای پژوهش با در نظر گرفت گونههای مختبیفِ روابیط

انگیخته ،از بیشتری تا کمتری سطح شفافیت در پیکر مورد بررسی ،بییا-

نگر اهمیتِ ای ارتبیاط در سیطح نشیانههیای شی ری بیود کیه ماجیر بیه

جذابیّت و ماندگاری ای اش ار نیز شد است .بررسی کمّی ای نشانهها نیز
نشان داد که بی میزان انگیختگی و فراوانی آنها نسبت و ارتباط مستقیمی

وجود دارد؛ به ای م اا که بر روی محور تصویرگونگی هر چیه بیه سیمت

شفافیّت بیشتر پیشرویم بر ت داد و فراوانی نشانهها افزود شد و هرچه از

سطح شفافیّت کاستهشود ،ت داد و فراوانی داد ها کمتر میشود.

واژههااای یدیاادی :انگیختگییی  ،نمییادپردازی ،شییفافیت ،تیرگییی،
تصویرگونگی ،دیوان یافت

 .1مقدمه
نظام نشانهشااسی زبان ،دربرگیرند مجموعهای از نشانههایی است که به واسطۀ ارتبیاط بیی

دا ( 1صورتهای زبانی) و مدلو ( 2مفاهیم یا م انی صورتهای یادشد ) به دو دستۀ کبیی

نشانههای نمادی (نمادها )3و نشانههای تصویرگونه( 4شیمایلهیا) قابیل دسیتهبایدی هسیتاد؛
نمادها نشانههایی هستاد که رابطۀ دا و میدلو در آنهیا اختییاری 5بیود و یاصیل نیوعی
قرارداد اجتماعی هستاد .بسیاری از واژ های بسیط ماناد «کتاب»« ،میز» و «دست» در فارسی

که در صورت آوایی هیچ نشانهای از انگیختگی م ایایی را نشیان نمییدهاید ،در ایی دسیته

جای میگیرند .تصویرها یا شمایلها آن دسته از واژ هایی را در بر میگیرد کیه بیی دا و

مدلو رابطهای از نوع شباهت ،همانادی و تقبید وجود داشته باشد ،اصطالیاً در ای رابطه،

نوعی انگیختگی بی اجزای نشانه وجود دارد .برای نمونیه ،واژ هیای «جریای

»« ،شیب » و
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«خشخش» که بر صدای شکست ِ شیشه ،صدای آب و برگ داللیت دارنید ،در ایی دسیته

قرار میگیرند (.)NewMeyer, 1992, p. 765

روش است که ارتباط بی دا و مدلو یتی در سیطح واژ هیای انگیختیه (شیمایلهیا)

قط ی و پایدار نبود و نسبی است .به بیان دیگر ،برخی صورتهیا ییا واژ هیا از شیفافیت ییا
انگیختگییی کمتییر یییا بیشییتری نسییبت بییه برخییی دیگییر برخییوردار هسییتاد ،مانایید واژ هییای

تصویرگونۀ «شرشر»« ،واق واق» و «هر و کر» که در مقایسیه بیا م یاد هیای واژگیانی خیود
ی ای «آبشار»« ،پارس کردن» و «خادیدن» به دلیل داشت شباهت بی ویژگیهای آواییی در

زبان (دا ) و مصداق خود در جهان برونزبانی (مدلو ) انگیختهتر یا تصویرگونهتر هسیتاد.
به ای ترتی  ،ترسیم مرز مشخصی بی ای دو دسته از واژ هیا امکیانپیذیر نبیود و بیه نظیر

میرسد بتوان مجموعه عااصیر زبیان را بیر روی پیوسیتاری از نهاییت انگیختگیی تیا نهاییت

نمادیاگی قرارداد که در یک سوی آن واژ های کیامالً انگیختیه ،همچیون نیامآواهیا 1و در
سوی دیگر آن واژ های کامالً نمادی قرارمیگیرند .همچای دیگر واژ های زبان نییز بسیته

بیه مییزان انگیختگی/نمیادیاگی در ایی محیور جیای دارنید ( ;Fischer & Nanny, 1999

.)Givon, 1985

اولمان ) (Ullmann, 1967انگیختگی 2یا به گفتۀ وی «شفافیت »3را بسته بیه سیطحهیای

زبان ،به سه دسته تقسیم میکاد:

الف) شفافیت صرفی(ساختاری) :هاگامی که بتوان مفهیوم ییک ترکیی

را از طریی

م اای اجزای تشکیل دهاد آن دریافت نمیود ،نشیانه از شیفافیتِ صیرفی برخیوردار اسیت.
ماناد ترکی های «پارچهفروش» و «دوچرخهفروش» که از جابیۀ سیاختاری شیفا تیر از دو

کبمه «خودفروش» و «وط فروش» هستاد (.)Afrashi, 1999, p. 63

ب) شفافیت معنایی :ساختهای م ااییِ شفا  ،ساختهیایی هسیتاد کیه مفهیوم اصیبی

آنها با مدلولشان در جهان برونزبانی شباهت یا مطابقت صوری داشته باشید .ماناید مفهیومِ
«با » در «با ِ هواپیما» که به واسطه شباهت با مصیداق اولییهاش ،قابیل در
ترتی  ،هرچه یک مفهوم است اریتر باشد ،در

اسیت .بیه ایی

آن دشوارتر و در سطح م اا تیر تر است.
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پ) شفافیت آوایی :ارتباط تصیویرگونه بیی ویژگییهیای صیوتی دا و میدلو آن در

جهان برونزبانی شفافیت /انگیختگی آوایی نامید میشود .در ای نوع شیفافیت ،صیداهای
به کار رفته در دا با آنچه در ارتباط با مدلو وجود دارد ،ارتبیاطی از نیوع شیباهت وجیود

دارد .آشکارتیری نمونیههیای شیفافیتِ آواییی در واژ هیای نیامآوا مشیاهد مییشیود ،امیا
نمونههای دیگیری هیم وجیود دارد کیه مبحیا انگیختگیی در نظیام آواییی را پیچیید تیر،

انتزاعیتر و در عی یا جذابتر میکاید .بیا توجیه بیه ایاکیه پیژوهش یاضیر ،بیا هید

بررسی گونههای مختبف انگیختگی آوایی و میزان فراوانی آنها در اش ار شیخ از ییافت

شیرازی انجام گرفتهاست ،در ادامه به بررسی ای موارد خواهیم پرداخت:

 .1 .1انگیختگیِ آوایی
ارتباط بی دا و مدلو در سطح نظام آوایی اگر چه ساد تیری (در مقابیل پیچیید تیری )،

آشکارتری و شفا تری نوع انگیختگی زبانی است امیا ایی رابطیه بیه واسیطۀ تفیاوتهیا،
محدودیّتها و درجاتی که در عااصر خود داشته و ایجاد میکاد ،گونههای مختبفیی دارد.

در پژوهشهای گوناگون ،مهمتری گونههای انگیختگی آوایی به شرح زیر است:

الف .واژههای نامآوا :ارتباط بی صورت (صوت) یک نشانه و مصداق آن در واژ های

ای دسته مستقیم ،بیواسطه ،آشکار و دارای شباهتی از نوع تقبید است .به بیان ساد تیر ،دا

مدلو را تقبید میکاد ماناد ارتباط مفهوم واژ «تب تبیوق» و آوای آن در جهیان واق یی و

طبی ی .در ایی راسیتا ،آنتوانیو ()Antuñano, 2004, p. 502; quoted from Trask,1997
واژ های نام آوا را با توجه به مبدأ یا ماشاء آنها به پاج دستۀ موجیودات ،ف الییتهیا ،ابیزار،

ویژگیهای فیزیکی و نقشهای فیزیولوژیک تقسیم میکاد .وییدیان کامیار ( Vahidyan

 )Kamyar, 1996, p.32نیز نامآواها را از جابۀ ساختاری به انوع «مکرّر» (شامل تکرارکامل
و ناقص) و «غیرمکرّر» دستهبادی میکاد .در ای دستهبادی ،واژ های فارسی «ون

و «هارت و پورت» به ترتی

ونی

»

نمونههایی از تکرار کامل و ناقص بیود و واژ هیای «عطسیه»،

«بم » و «ترقه» از جابۀ ساختاری نامآواهای غیرمکرّر هستاد.

ب .اصوات :1ای واژ ها از جمبه مقولههای واژگانی بسته بود که برخال

دیگر اجیزای

کالم ،صر پذیر نیستاد و دارای صورت واید و ثابت هسیتاد (.)Crystal, 2003, p. 249
interjections
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واکاش زبانی نسبتاً ثابت به برخی از رخدادهای طبی ی از جمبه درد یا خوشحالی ،ای دسته

از واژ ها را در زمر انگیختههای آوایی قرار میدهد .واژ های هشداردهاید ییا تهدییدآمیز
(ماناد هوووی ،اوی) ،صورتهای مرتبط بیا شیادی و غیم و درد (ماناید وای ،داد) و الفیا

مرتبط با یوز ییوانات (ماناد هُش ،هِی) از جمبه اصوات به شیمار مییرونید ( Vahidyan

.)Kamyar, 1996, pp. 258-275

پ .آواهای نمادپرداز :1در ای صورتها ،ارتباط بی دا و مدلو بیرخال

واژ هیای

نامآوا مستقیم و برونزبانی نبود  ،ببکه غیرمستقیم است و در داخل زبان تفسیر میشیود .بیه

ا ی صورت که یک یا چاد صدا در سطح صورت با یک یا چاد ویژگی در سیطح م ایا در

ارتباط اند .در ای زمیاه ،اندرسون ( Anderson, 1998, p. 27; quoted from Jesperson,

 )1992صدای  /i/را با مفهوم خردی و صدای  /â/را با مفهوم درشتی مرتبط دانست .آهبر و

زالتو ( )Ahlner & Zlatev, 2010, pp. 25-29موارد زیر را نیز اضافه میکااد:
 -ارتباط صامتهای برید  2بیوا

با مفاهیم سختی ،تادی و تیزی،

 -صداهای رسا با مفاهیم نرمی ،لطافت و افتادگی،

 -و واکۀ گردِ پسی با مفاهیم بزرگی و گردی.

عالو بر مواردی که اشار شد ،به نظر مییرسید کیه در جمبیههیایی ماناید نمونیۀ زییر،

کشش 3صداها به عاوان یک ویژگی صوری با نوعی تغییر در م اا (در ایاجا شیدت عمیل و

تاکید بر آن) همرا است:
خیبی خوردم

در رابطه با کشش واج ها دیدگا های متفاوتی بیان شد است؛



طبی زاد ( )Tabib Zadeh, 2007; quoted from Windfuhr, 1979نقل میکاد کیه

کشش را یک ویژگی و مشخصۀ غیرممیز دانستهاند .در مقابل ،طبی زاد ( Tabib Zadeh,

 )2007; quoted from Sokolova, et al., 1952بر ای باورند که کشش جز در هجاهیای
sound symbolism

1

 2ماظور از صداهای برید یا شکسته ) (obstruentمجموعه صداهای انسدادی  ،انسدادی-سایشی و سایشیی اسیت کیه
به دلیل سختی در تولید واج و نیز صر

انرژی بیشتر به لحا فیزیکی در مقابل صداهای رسا ) (sonorantکیه ماظیور

صداهای خیشومی ،صداهای روان ،نیم واکهها و واکهها است ،قرار میگیرند (.)Crystal, 2003, p. 323-324

duration
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غیرپایانی در بقیۀ بافتهای هجایی نقشماد نیست .وی با اشار به دو دیدگا باال ،با استااد به
هشت استدال واجی و آوایی نشان میدهد که مشخصه های [بباید] و [سیخت] در دسیتگا
مصوتی زبان فارسی تمایزدهاد است.

 .2 .1پیوستار انگیختگی هینتون و دیگران ()Hinton et al., 1994
هیاتیون و همکیاران ( )Hinton et al., 1994, pp. 1-6در تحبییل ارتبیاط صیورت و م ایا،
روش متفاوتی را ارائه میدهاد .در ای تحبیل ،هر نوع ارتباط انگیخته «نمادپردازی آواییی»
نامید میشود و ماظور از آن هرگونه شفافیت یا انگیختگی با هر میزان یا نسیبتی اسیت کیه
ویژگی(های) صوتی/آوایی را با ویژگی(های) م اایی در درونزبان و یا با مصیداق خیارج

از زبان ارتباط دهد .نشانههای انگیخته با توجه به میزان و درجات ای ارتباط به چهیار طبقیه

یا دسته تقسیم میشوند ،بهگونهای که در تحبیل کبی و نهایی تمامی طبقات و کبیۀ نشانههیا
بر روی پیوستار یا محوری از یداکثر تا یداقل انگیختگی یا شفافیّت قرار میگیرند .به ایی

ترتی  ،در تحبیبی که به نظام نشانهشااسییِ پیرس( 1نشیانهشیااس مشیهور آمریکیایی) بسییار
نزدیک است ،تمامی نشانهها میتواناد کمتر یا بیشتر تصویرگونه یا نمادی باشاد .به عیالو ،

بهدلیل نسبیبودن ای ویژگی در زبان ،تأیید نشانههای انگیخته هیچ ماافاتی با اصل اختییاری
بیودن (یکییی از اصیو بایییادی سیاختگرایی) نییدارد .در ایی دیییدگا  ،گونیههییای مختبییف
نمادپردازی آوایی به ترتی

شفا

میزان انگیختگی شامل موارد زیر است:

یکم .نمادپردازی عینی  :در ای دسته از نشیانههیا ،رابطیۀ بیی دا و میدلو عیایی،
2

و مستقیم بود و میواردی را شیامل مییشیود کیه در آنهیا بخیش صیوتی نشیانه بیر

ویژگیهای فیزیکی یا یاالت رویی ،ایساسی و عاطفی داللت دارنید .نشیانههیای طبی یی
ماناد سرفه ،عطسه ،نچ نچ که نشانگرهای فیزیکی هستاد و نییز «اصیوات» (شیامل واژ هیایی

ماناد «آخ»« ،آ » و «افسوس» که بر یاالت رویی و عیاطفی گویاید اشیار دارنید ،در ایی

دسته جای میگیرند .عبارتهای ندا نیز که اغب

به دلیل جب

و ایجاد توجیه ،تهدیید و ییا

هشدار مورد استفاد قرار میگیرند ،نیز در ای گرو قراردارند .نمونۀ عیای دیگر زمانی رخ
میدهد که مادران هاگام روایتِ قصه ،لحی و آهای

کیالم خیود را تغیییر داد و ییا میثالً
Ch. S. Pierce
corporeal sound symbolism

1
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صدای ییوانات را تقبید میکااد .نمونۀ دیگر ش ر زیر از صیائ

تبرییزی اسیت کیه در آن

کاربرد کبمۀ «ییف» به دلیل داشت بار عاطفی نشانۀ انگیخته عیای است:
عالییم بیخبری طییرفۀ بهشتی بود اسییت

ییف و صدییف که ما دیر خبردارشدیم

دوم .نمادپردازی تقدیدی : 1نشانههایی در ای گرو قرار میگیرند که ویژگیهای

صوتی دا برگرفته یا تقبیدی باشد از ویژگیهای صوتی مصداق آن در جهان واق ییت .بیه

بیان دیگر ،نشانۀ زبانی با میدلو خیود در جهیان بیرونزبیانی از جابیۀ ویژگییهیای صیوتی

شباهت نسبی داشته باشد .نام آواها که تداعیکااد آواهیای محییط هسیتاد ،در ایی گیرو
قرار میگیرند .ای نشانهها برخال

گرو قبل ،بیش از آنکه جابۀ ایساسی و عاطفی داشیته

باشاد ،جابۀ محیطی و فرازبانی دارند .عالو بر ای  ،یریم واژ سازی در ای گرو نیز بیازتر
و آزادانهتر است که خود دلیلِ ویژگی بیشیترنمیادی و کمتیرتصیویرگونۀ آنهیا نسیبت بیه

نشانههای گرو پیشی است.

ویژگی دیگر ای نمادها ،تقبید ییا ان کیاس یرکیتهیای آهاگیی  ،میوزون و تکیراری

مدلو در سطح دا بود که نتیجه آن وجود ساختهای مکّیرر و دوگانیه (در برخیی آثیار

دستوری اتباع نیز نامید شد است) است ،همچون «تب تبوق»« ،همهمیه» و «سبسیبه» .نسیبت

شباهت بی واژ های ای گرو و مصداقشان به درجاتی متفاوت است .بر همی اساس ،هیاتون

و همکاران ( )Hinton et al.,1994, p. 279-281ای واژ ها را به دو گرو «ویشی »2و «رام»3

دستهبادی میکااد؛ واژ های ویشی بازتابِ واق ی و طبی ی صوت مرتبط با مدلو است کیه
صورت واژگانی در زبان ندارند ،ماناد هاگامی که صدای گربه را بهصورت …Mieowwww

تقبید میکاییم .نیامآوایِ «رام» دارا ی صیورت واژگیانی در زبیان بیود و نسیبت بیه م یاد ِ
«ویشی» خود تیر تر و نمادی تر است ،ماناد صورت واژگانی «میومیوکردن».

سوم .نمادپردازی ترییبی : 4در ای دسته از نمادهیا ،ارتبیاط انگیختگیی بیه نسیبت

موارد باال پیچید تر بود و از سطح شفافیّت و عیایت کمتری برخوردار است .ماظور از ایی

گونه ،یافت انگیختگی در ساختارهای به ظاهر غیر انگیخته است .ایی انگیختگیی از طریی
1

imitative sound symbolism
wild
3
tame
4
synthetic sound symbolism
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ایجاد ارتبیاط بیی برخیی مشخصیههیای آواییی در واکیههیا و همخیوانهیا از ییک سیو ،و
ویژگیها و مفاهیم فیزیکیی و مبمیوس ماناید انیداز  ،شیکل و میز  ،از سیوی دیگیر شیکل

میگیرد .ارتباط شااختهشد واکه افراشته و پیشی  /i/با مفاهیم خردی و نزدیکی از ای نیوع

است .برای نمونه ،در ش ر زیر تکرار صدای  /â/اگرچه به طور مستقیم با میدلولی بیا همیی

صدا در جهان برونزبانی مرتبط نیست اما میتواند تیداعیگیر زنجییر ای از مفیاهیم میرتبط

همچون غم ،ناله و گریه باشد که فضای صوتی ش ر را در برگرفته و مخاط را تحت تیأثیر

قرار میدهد (:)Vahidyan Kamyar, 1996, p. 290

بگیذار تیا بگییریم چییون ابییر در بیهییاران

کز سا

نالهخیزد روز وداع یاران (س دی)

اصطالح نمیادپردازی آواییی کیه در نظرییۀ هیاتیون در م ایای عیام انگیختگیی بیه کیار

میرود ،در بیشتر آثار و پژوهشهای مرتبط به م اای خیا

رفتهاست.

و در مفهیوم ترکیبیی بیه کیار

چهارم .نمادپردازی قراردادی : 1رابطۀ بی دا و مدلو در نشانههایی که در ایی

گرو قرار میگیرند ،نسبت به موارد باال از کمتری میزان انگیختگیی برخیوردار بیود و بیر

روی محور تصویرگونگی بیشتری فاصبه را از سمت تصویرگونگی گرفتیه و بیه نمیادیاگی

بیشتر گرایش دارند .ای رابطه که گا «واجآرایی »2یا «پیوندآوایی »3نیز نامیید شید اسیت،
مواردی را در بر میگیرد که توالی برخی صداها در هماشیای با یکدیگر داللیت بیر برخیی
مفاهیم خیا

دارنید .هیاتیون ( Hinton et al.,1994, p. 5; quoted from Bloomfield,

 )1932انگیختگی را در ای نشانهها مبتای بر ارتباط قیاسی میداند .همچای  ،داللت صیوتی

در ای دسته از نشانهها کمتر جابه جهانی داشته و بهدلیل دارا بیودن نمیادیاگی بیشیتر ،زبیان

محور است .برای نمونه ،توالی واجهای  /gl/در زبان انگبیسی ،به طور قیاسیی در واژ هیایی
ماناد « »gleam« ،»glitter« ،»glisten« ،»glassy« ،»glow« ،»glimmerو « »glanceداللت بر

مفهییوم «نییور و روشییاایی» داشییته و نیییز تییوالی  /ʤz/در زبییان فارسییی در واژ هییایی مانایید

«جزغاله»« ،جبزو ولز»« ،جز و وز» داللت بر مفاهیم «سوخت و آتش» دارند.
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 .3 .1ویژگی نسبیبودن انگیختگی در زبان
اگر چه رابطۀ بی دا و مدلو در نشانههای انگیخته/تصویرگونه مبتای بر شباهت است ،امیا

ای شباهت ،مقولهای نسبی بود و مطب نیست .به بیان دیگر ،یک نشانۀ تصیویری هییچگیا

نمودارِکامبی از مصداق خود نیسیت .نسیبت ایی شیباهت را مشخصّیههیای کمّیی و کیفیی
مختبف از جمبه انداز  ،رن

 ،ب د و نما ت یی میکااد .بیرای نمونیه ،پوسیترِ ییکِ مید بیه

لحا انداز  ،نسبت به کارتپستا ِ همانِ مد  ،به اصل خود نزدیکتر بود و تصیویرگونهتیر

یا انگیختهتر است .در زبان نیز وض یتی مشابه وجود دارد .هیچ واژ نام آوایی تقبیید کیامبی
از صورت یا صوت طبی ی نیست .ای مسأله نه تاها سب

تاوع صوری ای واژ هیا در سیطح

زبانهای مختبف بود ببکه نشانههای زبانی را به لحیا نسیبت شیباهت بیر روی پیوسیتاری
فرضی از نهایت انگیختگی/تصویرگونگی تا نهایت نمادگونگی قرار مییدهید .برتیری ایی

تحبیل آن است که وجود نشانههای انگیخته در زبیان بیا اصیل اختییاری بیودن سیاختگرایان
ماافاتی ندارند (.)Gamkrelidze, 1974, p.115

از سوی دیگر ،رابطۀ دا و مدلو در نشیانه هیا نیه تاهیا نسیبی اسیت ببکیه یتیی میوارد

تااقضآمیزی نیز در ای رابطه یافت میشود .نمونۀ آن واژ های « »bigدر انگبیسیی و «شییر»

در فارسی است که در آن صدای  /i/بر بزرگی (به جای خیردی و کیوچکی) داللیت دارد.

برخی پژوهشیگران در توجییه چایی شیرایطی ،میواردی را کیه دا و میدلو دارای رابطیۀ

غیرانگیخته نیستاد را در کاار مواردی قرار میدهاد که ارتباط یا انگیختگی وجیود نیدارد و
هر دو را نمادی میپادارند (.)Vahidyan Kamyar,1996, p. 277

تمامی موارد اشار شد در باال بحا را بیه ایی جیا مییرسیاند کیه انگیختگیی در سیطح

نشانهها بیش از آنکه یک قانون و قاعد کبی بیه یسیاب آیید ،نیوعی گیرایش در زبیان بیه

شمار میآید .بر ای مباا ،اگرچه میتوان در کبیات نشانههیا شیاهد نمونیههیای گونیاگون و
نظامماد بود ولی وقوع ای هماهاگی قط ی نبود ببکه نوعی گرایش نسبی است.

 .2پیشینة پژوهش
سرچشمۀ بسیاری از مفاهیم و پرسشهای مهّم و اساسی زبانشااسی را مییتیوان در مباییا

فبسفی بسیار که یافت؛ از جمبه بحا پیرامونِ طبی ت نشانههیای زبیان و رابطیۀ بیی دا و
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مدلو  ،به مااظر افالطیون ( 347-248ق.م ).در رسیالۀ مشیهور کراتیبیوس بیاز مییگیردد.

افالطون و پیروانش که «طبی تمداران» نامید میشدند ،به نوعی رابطیۀ ییک سیویه از نیوع
شباهت ،تقبید یا تطاب و همانادی میان زبان و جهان واق یت بیاور داشیتاد .در مقابیل آنهیا

«تجربهگرایان» که پیرو ارسطو ( 384-322ق.م ).بودند ،قرار داشتاد .آنها بی صورت یک

نشانه و مفهوم آن رابطۀ انگیخته در نظر نگرفته و آن را قراردادی و اختیاری میپاداشتاد .ای

دو نظریۀ رودررو همچاان مباای بسیاری از مطال ات یوز عبوم انسانی است (.)Seler, 1989

نظریۀ تصویرگونگی در زبان ،برای نخستی بیار توسیط نشیانهشیااس آمریکیایی چیارلز

ساندرز پرس در سا  1932م رفی شد .در چهارچوب نظیام نشیانهشااسییِ پییرس ،نشیانههیا
بریس

رابطۀ بی صیورت و مفهیوم آن و نسیبت ایی رابطیه ،بیه انیواع انگیختیۀ تصیویرها

(شمایلها) ،نشانههای طبی ی و نمادهیا قابیل تقسییم بودنید .همچایی  ،وی رابطیۀ بیی دا و
مدلو را در نشانه نسبی و تقریبی دانسته و بر اساس نسبت و میزان ای رابطه ،نشیانههیا را بیر

روی محوری فرضی از نهایت تصویرگونگی تا نهایت نمادگونگی قرار داد است .بیا توجیه

به غببۀ ساختگرایی و گرایش به صورتگرایی در یوز پژوهشهای زبانی دهههیای 30

الی 60میالدی ،اعتقاد به رابطۀ انگیختگی (تصویرگونگی) که مغایر با اصل اختییاری بیودن

نشانههای ساختگرایان به نظر می رسیید ،کمتیر میورد توجیه پژوهشیگران ییوز زبیان قیرار

داشت .از میان پیشگامانِ عالقهماد به ای نگرش ،میتوان به افرادی ماناد یسپرس  1و ساپیر

2

در سا  ،1929اشار نمود که به شیواهدی مبایی بیر وجیود رابطیۀ م اییدار و انگیختیه بیی
مفاهیم و اصوات زبان اشار کرد اند (.)Jespersen, 1964

فرث ( )Firth, 1930; quoted from Anderson, 1998, pp. 27-30در پیوند با مفهوم

«پیوند آوایی» ،رابطۀ بی صدای  /â/و مفهوم گذشته یا دور را در ف یلهیایی ماناید «،»sung
« »jumpو « »sungبررسیی کیرد اسیت .همچایی هیوس هولیدر ( ;Householder, 1940

 )quoted from Anderson, 1998, pp. 27-30به م رفی نسبیّت در ارتبیاط بیا انگیختگیی
پرداخته و آن را در ت داد  6600واژ تکهجیایی زبیان انگبیسیی بررسیی کیرد اسیت .وی

نتیجه گرفتهاست که بیش از هفتاد درصد از ای واژ ها در ای زبان دارای ویژگی به نسیبت
O. Jespersen
E. Sapir

1
2
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انگیختیه هسیتاد .بیولیاجر (Bolinger, 1950; quoted from Anderson, 1998, pp. 27-

 )30نیز بحا گسترد ای را به ارتبیاط صیورت و م ایا از دییدگا همزمیانی اختصیا

داد

اسیت .اولمیان ( )Ullmann, 1962; quoted from Anderson, 1998, pp. 27-30نییز در
پیوند با مفهوم شفافیّت/تیرگی انیواع نشیانههیای شیفا
م اایی و ساختاری طرح و شرح میدهد.
با رواج مکت

را در سیطحهیای مختبیف آواییی،

نقشگرایی و تأکید ای رویکرد بر تاثیر عوامل اجتمیاعی و فرازبیانی بیر

زبان ،ت داد بیشتری از پژوهشگران به مسائبی ماناد شفافیّت م ایایی ،نیامآواهیا و انگیختگیی

که پیشتر در یاشیۀ پژوهشهای زبان قرار داشت ،رویآوردنید .ایی دگرگیونی ،فضیایی
مااس

را ایجاد نمود تا تصویرگونگی از جابههای گوناگون و در سطحهای زبانی مختبیف

مییورد بررسییی قییرار گرفتییه و بییرای آن گونییههییای مختبفییی در نظرگرفتییه شییود؛ انییواع

درونی/برونییی ( ،)Greenberg, 1995هماشیای/جانشیییای ( ،)Matthews, 1991نحییوی/
صرفی/واجی ( ،)Anderson, 1998تولیدی/شایداری /دیداری ( )Fonagy, 1999از جمبۀ

ای موارد است.

رابطۀ انگیخته برای پژوهشگران فارسی زبان نیز موضوعی ناآشاا نبود است و با نامهیای

مختبییف و بییه شیییو هییای گونییاگون مییورد بررسییی قییرار گرفتییهاسییت؛ وییییدیانکامیییار

( )Vahidyan Kamyar, 1996در کتابی با عاوان «فرها

نام آواها در زبان فارسیی» ابتیدا

شرح کامبی از موضوع ارائه کرد و سپس فهرست گسترد ای از ای دسته از واژگان را در

اختیار گذاشتهاست ،غاییآبیادی ( )Ghaniabadi, 1996بیه م رفیی مفهیوم تصیویرگونگی
پرداخته و قاعد های گوناگون آن ،مشتمل بر فاصبه ،پیچیدگی و وابستگی را در ساختهای

زبان فارسی شرح داد است .دبیرمقدم ( )Dabir Moghaddam, 1987/1990نیز در تحبییل

ساختهای سببی و نیز ساختار «را» به اهمیّت ای رابطۀ بی صورت ،نقش و برجستگیهیای

کالمی اشار میکاید .یی بیی ( )Haghbin, 1999و البیرزی ورکیی ( Alborzi Varaki,

 )2000نیز به ای رابطه در یوز صر

پرداختهاند .در ارتباط با گویشها نیز ابوالحسایزاد

و شیریفیمقیدم ( )Abolhassani Zadeh & Sharifi Moghaddam, 2012بیه میواردی از
ای رابطه با نام «انگار های تصویرگونه و الفیا نیامآوا در گونیۀ گفتیاری کرمیانی» اشیار

میکااد .در پیوند با نظم و ش ر فارسی نییز ،پوییان ( )Pooyan, 2012تااسی

مییان عااصیر
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موسیقیایی ش ر یافت را با مفاهیم و م انی و نیز با توجه به طیف عیاطفی بیهکیاررفتیه در آن
در قال

نظریۀ موریس و گرامون بررسی کرد اند.

 .3روششناسی پژوهش
در ای بخش عالو بر ارائۀ هد

کبی و پرسشهای پژوهش ،چارچوب نظری و نیز شییو

جمعآوری و تحبیل داد ها نیز شرح داد میشود:

 .1 .3هدفها و پرسشهای پژوهش
تأثیر صوت بر کالم چه از طری ایجاد اثر زیباییشااختی و چه ایجاد م انی و مفاهیم تیاز و
نو ،یر

تاز ای نبود و از دیرباز مورد توجه ش را ،ادیبیان و نییز پژوهشیگران ییوز ادب

قرار گرفتهاست .ش ر (به عاوان یک مت ) از واژ ها (تکواژها) و واژ ها از اصوات (واجهیا)

تشکیل شد است .باابرای  ،موسیقی ش ر با موسیقی واژ و همچای واجهای به کیاررفتیه در

آن ارتباط دارد ( .)Hiraga, 1994: Ghaedi and Samadi, 2012بولتون (;Bolton, 1970

 )quoted from Vahidyan Kamyar,1996, p. 28در کتییاب «آنییاتومی ش ی ر» بحییا

گسترد ای در پیوند با داللت صدا بر انتقا م اا ارائه میدهد .وی بیا دسیتهبایدی واجهیا بیه

انواع صامت /مصوت ،واکدار /بیوا

و با توجه به شیو و جایگا تولید ،هر طبقیۀ واجیی

را به برخی مفاهیم ویژ در ش ر و متون ادبی مرتبط میداند.
در ای راستا ،هد

کبی مطال ۀ یاضر بررسی انواع نشانهها ییا نمادهیای انگیختیه و نییز

فراوانی آنها در اش ار یا غزلیات شیخ از یافت شیرازی اسیت .پرسیشهیایی کیه در ایی

پژوهش در پی پاسخگویی به آنها هسیتیم از ایی قرارنید؛  .1انیواع نشیانههیای انگیختیه در

اش ار یافت کدام اند و آیا میتوان ای نشانهها را بر روی پیوسیتاری از نهاییت شیفافیت تیا

نهایت تیرگی قرارداد؟  .2از جابۀ میزان فراوانیی ،کیدام ییک از انیواع نشیانههیای انگیختیه

بیشتر به کار رفته و آیا توجیهی برای ای فراوانی میتیوان یافیت؟  .3آییا وجیود نشیانههیای

انگیخته در نظام ش ری باال ،ماافاتی با اصیل تصیویرگونگی و در مقابیل آن اصیل اختییاری
بودن نشانهها در زبان ندارد؟
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 .2 .3چارچوب نظری پژوهش
با نگاهی کبی به نظریههای نشانهشااسی و جایگا دا و مدلو در آنها به دو دیدگا کبیی

برمیخوریم؛ یک دیدگا نسبتداد شد به ساختگرایان و صورتگرایان است که اصوالً
م تقد به اختیاری بودن رابطیۀ دا و میدلو بیود و روابیط از نیوع انگیختیه را یاشییهای و

غیرمهّم به شمار آورد اند .در مقابل ،دیدگاهی وجود دارد که برای نخسیتی بیار بیه وسییبۀ
پرس ارائه شد و در دهههای اخیر مورد توجه نقشگرایان و جام هشااسان زبان قرار گرفت.

در ای دیدگا  ،تمامی نشانههای زبان بدون در نظر گرفت شرط «تقدم نشانهها بر یکیدیگر»
و صرفاً براساس درجۀ شفافیت ،به انواع شمایلهیا (تصیویرها) ،نشیانههیای طبی یی و نمادهیا

تقسیم میشوند .دیدگا دوم به دلیل عیدم درجیهبایدی نشیانههیا بیه لحیا اهمیّیت ،فضیای
مااسبی را برای بررسی عااصر و روابط انگیخته و انواع انگیختگیی فیراهم آورد اسیت .ایی

فضا ماجر به مرور جدیتر ای روابط در سطح زبان گردید و پیامید آن پیژوهشهیایی بیود

که ای رابطه را از جابههای مختبف مورد بررسی قرار میدادنید .از جمبیۀ ایی پیژوهشهیا

میتوان به پیوستاری اشار نمود که هیاتون و همکیاران ( )Hinton et al., 1994در ترسییم

درجۀ شفافیت نشانههای انگیخته پیشاهاد داد اند.

تحبیل پیوستاری باال که چارچوب نظری مطال ۀ یاضیر را تشیکیل مییدهید ،مبتایی بیر

اصل پیوستاریبودن ویژگی شفافیت/تیرگی در سطح نشانههای زبان است که به واسیطۀ آن

نشانهها میتواناد به نسبت رابطۀ دا و مدلو نسبت به یکدیگر شفا تر یا تیر تر باشیاد .در
ای پیوستار ،نشانههای انگیخته با توجه به میزان و درجیۀ انگیختگیی بیه چهیار دسیتۀ شیامل

نمادپردازی عیای ،تقبیدی ،ترکیبی و قراردادی تقسیم میشوند .مزیّت ای شیو در تقسییم-

بادی نشانهها ای است که عالو بر ان کیاس اهمیّیت انگیختگیی در زبیان ،نشیانگر ویژگیی

مهّم نسبی بودن آن نیز بود که خود بیانگر پیوستاری بودن نشانهها بیه لحیا مییزان رابطیۀ
بییی دا و مییدلو اسییت .عییالو بییر ایی  ،انتخییاب ایی شیییو در تحبیییل و تقسیییمباییدی بییا

ویژگیهای ش ر به ویژ ش رهای یافت که از جابۀ تصویرسازی بسییار غایی بیود و رابطیۀ
دا و مدلو در آن شفا

و انگیخته بود  ،متااس

است.
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 .3 .3شیوۀ گردآوری و تحدیل دادهها
اهمیییت پییژوهش یاضییر ،عییالو بییر بازتییابِ میییزان تااسی  ،بییی شیییو تحبیییل بییا ویژگییی
تصویرگونگی در ش ر ،گرایش شاعر را به استفاد از هریک از انواع انگیختگی نشانداد و
ویژگی نسبی بودن انگیختگی نیز که یک مختصۀ مهّم در نشانههاست ،را تأیید میکاید .بیه

ای ماظور ،پیکر مورد مطال ه شامل ت داد  988نشانۀ انگیخته بود که در  936بییت /مصیرع

از مجموعۀ غزلیات یافت بودکه ویژگییهیای یکیی از انیواع انگیختگیی (عیایی ،تقبییدی،

ترکیبی و قراردادی) در آنها یافت شد .نشیانههیای عیایی و تقبییدی بیه صیورت واژگیانی
شمارش گردید و در مورد نشانههای ترکیبی و قراردادی مجموعیۀ نشیانههیای م اییدار در
یک مصرع یا بیت شمارش شد .پس از تشخیص نوع انگیختگی ،نشانههای باال طبقهبایدی و

سیپس طبی پیوسیتار هیاتیون و همکیاران ( )Hinton et al., 1994میورد بررسیی و مطال یه
قرارگرفت.

 .4بحث و تحدیل دادهها
در ای بخش ،داد های پژوهش با توجه به نوع انگیختگیی و مییزان فراوانیی آنهیا بررسیی
میشوند.

 .1 .4انواع نمادپردازی آوایی (انگیختگی) در غزلیات حافظ
همانگونه کیه در زییربخش ( )3-1بییان شید ،در پیوسیتار نمیادپردازی هیاتیون و همکیاران

( )Hinton et al., 1994انگیختگی یک ویژگی نسیبی اسیت .در ایی پیوسیتار ،نشیانههیای

انگیخته نه در تضاد با نشانههای نمادی قرار میگیرند و نه در یاشیۀ آنهیا ،ببکیه مجموعیۀ

نشانهها از جمبه نمادی و تصویرگونه بر روی پیوستار یا محوری از نهایت تصویرگونگی تا

نهایت اختیاری قرارمیگیرد .بر ای اسیاس ،نشیانههیای تصیویرگونه بایا بیه مییزان و نسیبت

شفافیّت و رابطۀ بی دا و مدلو به انواع نمادپردازی عیای ،تقبییدی ،ترکیبیی و قیراردادی

دستهبادی میشوند .آنچه در زیر آورد شد است انواع نشانههای انگیختۀ بیهکیاررفتیه (بیا

عاوان نمادپردازی) است که ترتی

تا کمتر است:

طبقهبادی آنها از نشانههای به نسبت بیا شیفافیّت بیشیتر
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 .1 .1 .4نمادپردازی عینی
عیایتری و شفا تری نوع انگیختگی به رابطۀ بی دا و میدلو در نشیانههیای فیزیکیی و

عاطفی مربوط میشود و ساختارهای مرتبط با ای نوع داللت عبیارتهیای نیدایی ،اصیوات
شامل عکس ال ملهای طبی ی ،فیزیکی و فیزیولوژیک هستاد.

بررسی اش ار یافت به لحا نوع و میزان انگیختگیی در سیطح نشیانههیای بیهکیاررفتیه،

کاربرد ت داد قابلِ توجهی از نشانههای مشتمل بر داللت از نوع عاطفی ،ایساسی و فیزیکیی
و عکس ال مل های طبی ی را نشان داد .چاانچه نزدیک بیه  72درصید (م یاد  703میورد

واژگانی) از تمامی نشانههای انگیخته را نشانههیای عیایی ،طبی یی و دارای سیاختار نیدایی و

آواها تشکیل داد است .نمونههای انتخاب شد زیر تأییدی بر ای مطب
 )1فغان!کای لولیان شوخ شیری کار شهرآشوب

چاان بردند صبر از د که ترکان خوان یغما را

 )2نصیحت گوش ک جانا که ازجان دوستتر دارند
جوانان س ادتماد پاد پیر دانا را

 )3یاد باد! آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی د غم دید ما شاد نکرد

 )4ای خوشا! دولت آن مست که درپای یریف
سر و دستار نداندکه کدام اندازد

 )5آ از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آ از آن مست که با مردم هوشیارچه کرد

است:

( )3 / 3
( )3 / 7
()138/1
()150/3
()14/2

در بیتهیای بیاال ،واژ هیای بیهکیاررفتیه «فغیان»« ،جانیا»« ،بیاد»« ،ای» و «آ » اصیوات و

عبارتهای دعایی هستاد که بیانگر بار عاطفی و ایساسی در فضای ش ری هستاد.

 .2 .1 .4نمادپردازی تقدیدی
در ای دسته از واژ هیا ،مبایای ارتبیاط بیی دا و میدلو شیباهت ییا تقبیید نشیانۀ زبیانی از

مصداق برونزبانی خود است .واژ های نامآوا ،به دلیل تقبید دا از میدلو و ایجیاد نیوعی
رابطۀ مستقیم بی ویژگیهای صوتی واژ در زبان و مدلو آن در جهان برونزبانی در ایی
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گرو یا طبقه قرار میگیرند .بررسی بیتهای مورد مطال ه کاربرد یدود  204نشانۀ تقبییدی

(م اد  21درصد از کل مجموعه) را نشان داد .نمونههای زیر از آن جمبهاند:
 )6یدیاعش که ازیر و صوتمستغایست
به ناله د

و نی درخروش و ولوله بود

 )7ایکه در زنجیر زلفتجایچادی آشااست
خوشفتادآنخا مشکی بر رخرنگی غری

 )8در اندرون م خسته د ندانم کیست

()14/4

کهم خموشم و او در فغان ودر غوغاست

()22/3

ورای مدرسه و قا و قیل مسئبه بود

()215/2

 )9مبایثی که در آن مجبس جاون میرفت

شفا

()215/3

کاربرد واژ های «ولوله»« ،زنجیر»« ،غوغا» و «قا و قیل» به دلیل ارتباط مستقیم ،عیایی و
بی صوت بهکاررفته در واژ با صوت مت ب به مدلو در ییوز انگیختگیی تقبییدی

قرار میگیرند.

عالو بر ویژگیهای آوایی ،تقبید میتواند به سایر جابههیای دا و میدلو نییز مربیوط

بود و باعا ایجاد انگیختگی یا رابطه در دو سطح نشانه باشد .ماناید تقبیید از یرکیتهیای

آهاگی  ،1تکراری و موزونِ مصداق که میتوان آن را در ش رهای زیر مشاهد نمود:
 )10شدم ز دستتوشیدایکو و دشت و هاوز
نمیکای به تریم نطاق سبسبه سست

 )11کشته چا زنخدان توام کز هر طر

صدهزارشگردنجانزیر طوق غبغ

است

 )12دور از رخت و دم به دم از گوشه چشمم
سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

 )13م آن نگی سبیمان به هیچ نستانم

که گا گا بر او دست اهرم باشد

()28/7
()31/3
()82/4
()160/2
rhythmic

1
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همانگونه که مشاهد میشود تکرار در سطح دا به نوعی بیا تکیرار در سیطح میدلو

ارتباط دارد .در واژ های «سبسبه» و «غبغ » تکرار در سطح واژ تکرار در شکل ییا یالیت

را در مدلو نشان میدهد و در واژ های «دمبهدم» و «گا گا » تکرار با مقولیۀ زمیان ارتبیاط

تصویرگونه دارد.

 .3 .1 .4نمادپردازی ترییبی
در نشانههای انگیخته ترکیبی ،دا به طور غیر مسیتقیم بیا میدلو و از طریی تیداعی برخیی
اصییوات بییا برخییی مفییاهیم خییا

ارتبییاط پیییدا میییکایید .در ایی جییا ،اصییوات (واکییههییا و

همخوانهای) بظاهر غیر انگیختیه مییتواناید بیا ت یدادی از ویژگییهیای فیزیکیی مبمیوس
همچون رن

 ،انداز و مز رابطهای از نوع انگیخته ایجاد کاد.

همانگونه که مشاهد میشود در ای نوع انگیختگی برخال

موارد پیشیی  ،ارتبیاط از

سطح واژ کوچکتر شد و در سطح واج تداعی مییابد .از آنجا که ای ارتباط به نیوعی

از قبل در زبان وجود داشته و شاعر یا نویساد با توجه به شم زبانی خود آنها را در مت به-

کار میبرد .ای رابطه نسبت به موارد قبل قراردادیتر است.

نمادپردازی ترکیبی را میتوان هم در سطح واکهها و هم در سطح همخوانهیا مشیاهد

نمود که به استااد اش ار مورد مطال ه هر سطح جداگانه بررسی خواهد شد:

الف) نمادپردازی ترییبی در سطح وایهها
یکی از قدیمیتری مبحاهای انگیختگیی ،از دور یسپرسی ( )Jespersen, 1964تفیاوت

نقش م اایی دو واکۀ افراشته و پیشی  /i/و واکۀ افتاد و پسی  /â/است .ای دو واکه که بر

روی جدو واکهها نیه فقیط از جابیۀ ویژگییهیای تولییدی از یکیدیگر متمیایز بیود و دو

جایگا کامالً متفاوت را به خود اختصیا

مییدهاید ،ببکیه تیداعیگیر نقیشهیای صیوتی

متفاوتی نیز هستاد .در چارچوب انگیختگی بی تمایز تولیدی و تمایز نقشیی دو واکیۀ فیوق

ارتباط تصویرگونه وجود دارد.

در پیوند با تفاوت بی ای دو واکه (که به صورت مختصر در بخیشهیای پیشیی بیه آن

اشار شد) و نیز بر اساس شواهدی کیه از طریی داد هیا بدسیت آمید ،مییتیوان ایی گونیه

استاباط کرد:
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 -واکه  /i/با مفاهیمی چون« :پرداخت به موضوعی خا

و دردسترس»« ،قرار داشیت

در فاصبهای به نسبت نزدیک و قابل دسترس به گویاد »« ،مورد توجه به وی» و گا

در مواردی «دوست داشتای» در ارتباط است.

 واکه  /â/با مفاهیم متفاوتی چون« :پرداخت بیه موضیوعهیای کبیی (گیا م ایوی)»،«مفاهیم بزرگ ،دور از دسترس و یتی دست ناییافتای» و در میواردی «نامیدکااید »

در ارتباط است.

موارد باال را در بیتهای زیر بررسی خواهیم نمود:
 )14گر بدیگفتیسودی و رفیقیرنجید

گو توخوشباشکِه ما گوش بِهایم نکایم

()378/7

ناوِشت سالمی و کالمی نفِرِستاد

()109/1

 )15دیر است که دِلدار پیامی نفِرِستاد
 )16مسبمانان مرا وقتی دِلی بود

کهِ با وِی گفتمی گرمشکبی بود

 )17بیما مِهر افروزِ خود تا بگذرانم روزِ خود
دامیبهِ راهیمینهممرغی بهِ دامی میزنم

 )18ساقی شکردهان و مطربِ شیری سخ

هماشیای نیک کِردار و ندیمی نیک نام

 )19شاهدیاز لطف و پاکیرشکِ آبِ زندگی
دلبری در یس وخوبی غیرت ما تمام

در بیتهای باال ،واژ هایی که صدای /i/دارند ،اغب

()217/1
()344/2
()309/2
()309/3
داللت بیر انتقیا مفیاهیمی دارنید

که موضوع مورد بحا و توجه شاعر بود و بدان ایساس وابستگی ،ت ب و یا نزدیکی داشیته

و به لحا فیزیکی یا روانی در فاصبۀ کمی با وی قرار دارند همچون «پیام خاصی کیه قیرار

است به دلدار رساند شود»« ،دامی که در را مشخصی است»« ،رفیقی»« ،سالمی» و مواردی

از ای قبیل .در واقع ،به نظر میرسد که شاعر از یک اتفاق مشخص و ایساس خاصی سخ
میگوید و یا به بیانی اتفاقات ،ایساسات و موضوعات زیر ذر بی را به کالم میکشد.
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با کمی اندیشه در ساختار زبان درمییابیم که ایی ارتبیاط و انگیختگیی بیی صیورت و

م اا در زبان وجود داشته و شااخته شد است ،چاانچه ای واج به صیورت پسیوندی شیااخته

شد است که با مفهوم ویدانیت (یک) و نقش م رفگیی ییا نکرگیی در زبیان ایفیای نقیش
میکاد.

همچای  ،از بی مفاهیم ت ب و تحبی

از ییک سیو و غربیتزدگیی و نگرانیی از سیوی

دیگر ،واکه  /i/بیشتر به مفهوم او  ،و واکه  /â/بیشتر به مفهوم دوم ارتباط دارد .مقایسۀ ایی
مفاهیم در بیتهای شمار ( )19و ( )20ای مطب را نشان میدهد.

پس از آنچه دربار واکه  /i/بیان شد ،ویژگیهای انگیختگی در واکیه  /â/را بیا توجیه

به بیتهای زیر مرور میکایم:

 )20شاها فبک از بزم تو در رقص و سماع است

دست طرب از دام ای زمزمه مگسل ()304/6

 )21ز عش ناتمام ما جما یار مستغای است

به آب و خا و خط چه یاجت روی زیبا را ()3/4

 )22شا شمشادقدان خسرو شیری دهاان
که به مژگان شکاد قب

همه صف شکاان ()387/1

 )23به یاد یار و دیار آن چاان بگریم زار
که از جهان ر و رسم سفر براندازم

()333/2

 )24گفتم ای مساد جم جام جهان بیات کو

گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت ()81/6

در بیتهای باال ،که خوانش ش ر به گونهای صورت میگییرد کیه ویژگییهیای آواییی

واکه  /â/با تاکید و کشش بیشتری تولید مییشیود مفیاهیمی کیه موضیوع اشی ار هسیتاد تیا
انداز بسیاری با اش ار پیشی متفاوت است .مفاهیم بهکاررفتیه در بییتهیای بیاال بیرخال

موارد پیشی بیش از آنکه مربوط به موضوعهای ویژ  ،نزدییک و مبمیوس باشید بیا مفیاهیم

کبی ،دور و دست نایافتای ارتباط دارد .تأکید بیر تبفیت  /â/در عبیارتهیایی ماناید «جمیا
یار»« ،شا شمشادقدان»« ،خسیرو شییری دهایان» و «مسیاد جیام جهیانبیی » تأییدکااید ایی

ارتباط است .به نظر میرسد که در بیتهای اشار شد در باال ،شیاعر نگیا کبیی بیه مسیائل
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داشته و موضوعات طرحشد از نوع آسمانی ،م اوی و دست نایافتای بود و فاصیبه از نیوع

خا

و افال

است.

در ای رابطه نیز به نظر میرسد که ای نوع انگیختگیی نییز همچیون میورد  /i/در زبیان

وجود داشته و شااخته شد اسیت؛ ایی واج بیه صیورت پسیوند نیدا در زبیان فارسیی میورد

استفاد قرار میگیرد و از ویژگیهای کاربردی عبارات ندا فاصیبهای سیت کیه گویاید بیا
مخاط

خود دارد و نقیش صیدا زدن از را دور را دارد .چاانچیه در بییت ( )20اگیر کبمیۀ

«شاهی» را جایگزی کبمۀ «شاها» کایم ای فاصبه ناپدید میشود.

ب) نمادپردازی ترییبی در سطح همخوانها
عالو بر واکهها ،انگیختگی در سطح همخوانها نیز در زبان امیری شیااخته شید و م میو

است .در زیر نمونههایی از ای انگیختگی آورد و شرح داد شد است:

ب )1 -در یالیکه همخوانهای برید بیر مفیاهیمی چیون تایدی ،خشیونت و سیختی

داللت دارند ،صداهای رسا بر مفاهیم سکون ،آرامش و یرکات آرام داللت دارنید .اشی ار

زیر برای نمونه آورد شد است:

 )25خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

بگذر ز عهد سست و سخ های سخت خویش ()291/5

 )26ناگهان پرد برانداخته ای ی ای چه

مست از خانه برون تاخته ای ی ای چه ()420/1

 )27دیدی آن قهقهه کبک خرامان یافت

که ز سرپاجه شاهی قضا غافل بود ()207/9

 )28کجا روم چه کام چار از کجا جویم
که گشته ام ز غم و جور روزگار مبو

 )29خون خور و خامش نشی که آن د ناز
طاقت فریاد دادخوا ندارد

()127/7

()306/4

در اش ار فوق ،توالی صداهای برید به نوعی تیداعی گیر مفیاهیم نیه چایدان مطبیوب و

دردنا

را دارد.
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عالو بر اش ار باال ،توالی همخیوان پسیانرمکامی بییوا

مفاهیم خشونت و تادی داللت دارد؛ همچون اش ار زیر:

 /x/و  /q/بیه تاهیایی نییز بیر

 )30دوش می آمد و رخسار بر افروخته بود

تا کجا باز د غمزد ای سوخته بود ()211/1

 )31خون خور و خامش نشی که آن د ناز
طاقت فریاد دادخوا ندارد ()127/7

یا توالی صداهای رسا و نرم را در اش ار زیر در نظر میگیریم:

 )32در یبقه گل و مل خوش خواند دوش بببل
هات الصبوح هبّوا یا ایّها الّسکارا ()5/4

 )33سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار
در گردشاد بر یس

اختیار دوست ()60/5

 )34دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
یاد یریف شهر و رفی سفر نکرد

()140/1

در بیتهای باال ،صوت در موافقت با م اا بود و هر دو مضیامی و یرکیات آرام را بیه

تصویر میکشاد.

ب )2-همخوان بیوا

 /š/بیر مفیاهیم میرتبط بیا شیور و شیادمانی و جای

داللت دارد ،ماناد ش رهای زیر:

 )35برو م الجه خود ک ای نصیحتگو

شراب و شاهد شیری که را زیانی داد ()113/5

 )36عالم از شور و شر عش خبر هیچ نداشت

فتاه انگیز جهان غمز جادوی تو بود ()210/4

 )37شهر شهر مشو تا ناهم سر در کو

شور شیری ماما تا نکای فرهادم ()316/7

 )38به شوق چشمه نوشت چه قطر ها که فشاندم

ز ل ل باد فروشت چه عشو ها که خریدم ()322/4

و جیوش
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 )39شور شراب عش تو آن نفسم رود ز سر
کای سر پرهوس شود خا

در سرای تو ()411/6

ب )3-همخوان های خیشومی  /m/و  /n/بر مفاهیم ناله و درد داللت دارنید .ایی

ویژگی را در ش رهای زیر بررسی میکایم:

 )40روش از پرتو رویت نظری نیست که نیست

درت بر بصری نیست که نیست ()73/1

مات خا

 )41مفبسانیم و هوای می و مطرب داریم

آ اگر خرقه پشمی به گرو نستاناد ()193/5

 )42لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران

مام کز غایت یرمان نه با آنم نه با ایام ()4/356

 )43در بحر مایی و مای افتاد ام بیار
می تا خال

 )44از نا

بخشدم از مایی و مای ()2/479

چه گویی که مرا نام ز نا

وز نام چه پرسی که مرا نا

است

ز نام است ()46/8

 )45می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

سر مکش تا نکشد سر به فبک فریادم ()316/2

در پیوند با همخوانهای خیشومی نیز به نظر میرسد که ای انگیختگی در زبان عاصری

شااختهشد بود و همرا با یک واکه به صورت نفی و در م ای و مفهوم نبود پییش از تمیام
مقولههای زبان به کار میرود.

 .4 .1 .4نمادپردازی قراردادی
در ای نوع نمادپردازی که نسبت به موارد قبل از کمتری میزان انگیختگی برخوردار است،

هماشیای عااصر در سطح دا با مدلو از نوعی ارتباط برخوردار اسیت و بیه ایی لحیا از

کمتری میزان شفافیّت و تصویرگونگی در زبان برخوردار بیود و بایابرای بیر روی محیور

انگیختگی به سوی نمادیاگی بیشتر گرایش دارد.
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با در نظر گرفت ویژگی نمیادپردازی قیراردادی در نشیانههیا و تیوالی اصیوات در زبیان

فارسی به ویژ در مجموعۀ اش ار مورد مطال ه ،یک مورد مشاهد شد و آن توالی /gr/که با
مفهوم جسم گرد و یرکت دورانیی ارتبیاط دارد .شی رهای زییر کیاربرد تیوالی فیوق را در

سطح اش ار نشان میدهد:

 )46ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا

فروشاد مفتاح مشکل گشایی ()4/492

 )47گفتم مالمت آید گر گرد دوست گردم
واهلل ما را یاایباب ال مالمه ()5/424

 )48سر عاش که نه خا

در م شوق بود

کی خالصش بود از محات سرگردانی ()9/472

 )49گردون چو کرد نظم ثریا به نام شا

م نظم در چرا نکام از که کمترم ()11/329

 )50کاون چه چار که در بحر غم به گردابی

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق ()5/397

 .2 .4بررسی یمّی انواع انگیختگی در اشعار حافظ
در ای بخش به پرسش دوم ای پژوهش پاسخ خواهیم داد که به فراوانیی انیواع انگیختگیی
در غزلیات یافت مربوط میشود .هد

از طرح و پاسخ به ای پرسش ایاسیت کیه درییابیم

آیا رابطهای بی نوع انگیختگی و فراوانی کاربرد آن در اش ار مورد مطال یه وجیود دارد ییا

خیر؟ به عبارت دیگر ،از میان انواع انگیختگی در اشی ار فیوق کیه در بخیش قبیل مطیرح و

نمونههای آن آورد شد ،کدامیک دارای فراوانی بیشتر بیود و بیشیتر میورد اسیتفاد شیاعر

قرار گرفتهاست.

پاسخ به ای سوا از آن جهیت مهّی م اسیت کیه گیرایش شیاعر را بیه اسیتفاد از مییزان

شفافیّت در نشانههای مورد استفاد را نشان میدهد.

پس از گردآوری ت یداد  988نشیانۀ انگیختیه از مجموعیۀ  936بیت/مصیرع از غزلییات

یافت که در آنها به نوعی یکی از انواع انگیختگی به کار رفته بیود و سیپس دسیتهبایدی و
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شمارش آنها ،مشخص گردید که از میان انواع چهارگانۀ انگیختگی (نمیادپردازی آواییی)
نشانههای شفا

بیشتری فراوانی را دارند .به عبارت روش تر ،چاانچیه نشیانههیای انگیختیه

واقسام چهارگانۀ آن را بر روی محور انگیختگیی قیراردهییم ،هرچیه بیه سیوی [فشیفافیّت]

بیشتر پیش رویم به فراوانی نشانههیا افیزود شید و هرچیه بیه سیمت [_شیفافیّت] بیرویم از
فراوانی نشانهها کاسته شد است .در جدو زیر فراوانی انواع نشانهها آورد شد است:
جدول  :1فراوانی انواع نمادپردازی آوایی در اش ار یافت
نمادپردازی عیای

نمادپردازی تقبیدی

نمادپردازی ترکیبی

نمادپردازی قراردادی

703

204

69

12

71/15

20/64

6/98

1/21

چاانچه مشاهد میشود بیشتری فراوانی مت ب به نشانههای عیای بیا ت یداد  703نمونیه

بود  ،نشانههای انگیخته تقبیدی با ت داد 204مورد در رتبۀ دوم سپس نشیانههیای ترکیبیی بیا

ت داد  69مورد و نشانههای گرو چهارم (نشانههای انگیخته قراردادی تاها با کیاربرد انید

( 12مورد) در رد آخر فراوانی قرار گرفتهاند .نکتهای که در ارتباط بیا نشیانههیای ترکیبیی

بایستی عاوان شود ای است که مجموعۀ صداها یا دا هایی که در ییک بییت ییا مصیرع بیا
مدلو یا مفهومی خا

ارتباط داشتاد به عاوان یک نشانۀ واید درنظر گرفتهشد .بایابرای ،

همخییوانهییای تکرارشییوند در یییک بیییت بصییورت یییک همخییوان واییید شییمارش شیید.
درنهایت ،بر مباای آنچه اشار شد و با توجه به فراوانی نشانههای انگیختیه در اشی ار فیوق،

میتوان به نقش و اهمیت ای نشانهها در غزلیات یافت پیی بیرد .شیفافیّت آواییی در کیالم

یافت میتواند یکی از ابزارهای انتقا و در
سطح اش ار فوق نشان دهد.

 .5نتیجهگیری
در ای پژوهش که به هد

م اا بحساب آیید و تیوازن آوا و م ایا را در

مطال ه انگیختگی و انواع آن تحیت عایوان نمیادپردازیآواییی

در غزلیات یافت صورت گرفتهاست ،ت یداد  988نشیانۀ (مسیتخرج از مجموعیۀ  936بییت/
مصرع) که در هر یک به نوعی یکی از انواع نشانههای انگیخته یا تصیویرگونه بیه کیاررفتیه
بود ،استخراج گردید و سپس انواع انگیختگی با توجه به میزان شفافیّت یا رابطیۀ بیی دا و
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مدلو در نشانهها هم به لحا نوع و هم فراوانی بررسی گردید .نتایج ای مطال ه را میتوان
بصورت زیر خالصه نمود:

 شمار قابل توجه نشانههای انگیخته در اشی ار و غزلییات ییافت م اییدار بیود و بییانگراهمیت رابطۀ دا و مدلو در سطح نشانههاست .فراوانی کاربرد ای دسته از نشانههیا در
سطح اش ار مورد مطال ه بیانگر اهمیت ای رابطه در در

م اا بیود و نشیان مییدهید

کییه شییاعر عییالو بییر انتقییا م اییا از طری ی مفهییوم واژ  ،از رابطییۀ بییی صییورت واژ و

ویژگیهای آوایی آن نیز بهر گرفته است.

 -در پاسخ به پرسش او ای پژوهش ،نشانههای انگیخته در اش ار ییافت را مییتیوان در

چهار طبقۀ عیای ،تقبیدی ،ترکیبی و قیراردادی قیراردارد .در ایی طبقیهبایدی کیه جابیۀ
پیوستاری داشته و بر روی آن نشانهها به نسبت میزان انگیختگی یا رابطۀ بی دا (سیطح

صورت ،ویژگیهای صوتی) و مدلو (سطح م اا) از نهایت شفافیّت باال تا سطح پیایی

شفافیّت در هر دسته یا طبقه قرار میگیرند.

 بررسی کمّی انواع نشانه های انگیخته در اشی ار میورد مطال یه نشیان داد کیه بیی مییزانانگیختگی و فراوانی نشانهها نسبت و ارتباط مستقیم وجیود دارد ،کیه پاسیخ بیه پرسیش

«ب» است  .بدی م اا که بر روی محور تصویرگونگی هر چه به سیمت شیفافیّت بیشیتر
پیش رویم بر ت داد و فراوانی نشانهها افزود شد و هرچه از سطح شفافیّت کاسته شیود

از ت داد و فراوانی داد ها کمتر میشیود .لیذا بیشیتری فراوانیی بیه نمیادپردازی عیایی و

کمتری فراوانی مت ب به نمادپردازی قراردادی میباشد.

 فرض نسبی بودن رابطۀ بی دا و مدلو در نظام نشانه شااسی زبان ای امکیان را فیراهممی آورد که بتوان کبیۀ نشانه ها اعم از قراردادی و تصویرگونه را بر روی یک پیوسیتار
واید قرار داد ،به گونه ای که وجود نشانه های تصویرگونه ماافاتی با نشانه های اختیاری

نداشته باشد و لذا در پاسخ بیه سیوا سیوم پیژوهش ،دو اصیل فیوق نیه تاهیا تضیادی بیا
یکدیگر ندارند ببکه در توضیح انواع نشانه ها مکمل یکدیگر نیز می باشاد.

 نکتییه آخییر ایاکییه شییفافیّت یییا انگیختگییی بییه عاییوان یکییی از ابزارهییای خالقیییت وزیباییشااسی در زبان نیز یکی از روشهای خبی م ایا توسیط دا (عیالو بیر میدلو )

برای یافت ابزاری آشاا بود و بیشک میتوانید یکیی از رمیوز جیذابیّت و مانیدگاری

نشانههای ش ری فوق در ذه و د خواناد باشد.
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Abstract
Poems as texts consist of words, morphemes, and sounds, and all of
them are eloquent and meaningful. The effect of the sounds on the
meanings in texts, especially in literature, is not a new idea and it has
long been considered to be important by poets, linguists and literary
scholars.
The semiotic system of language includes a set of symbols that can
be generally divided into two groups of symbols and icons due to the
degree of relationship between the signified and the signifier. Icons are
words or forms with a type of imitation and similarity between the
signifier and the signified. Iconicity and symbolism which are the result
of relationship between the signifier and the signified are typical
aesthetic features of literature and have attracted many researchers'
attention.
Hinton et al. (1994) provide a method for analyzing the relationship
between form and meaning. In this analysis, any kind of motivated
relationship in a word is called "sound symbolism", which refers to a
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kind of transparency that describes the phonetic-semantic relationship
within a context. Motivated signs are divided into four types according
to the degree of the relationship between form and meaning:
Corporeal sound symbolism: In this category of signs, the
relationship between the signifier and the signified in a word is direct,
concrete and transparent. It includes signs in which the phonetic
features indicates the physical characteristics or emotional state.
Natural symptoms (such as coughing, sneezing, nodding), physical
markers, as well as words like "wow" and "oh" referring to the
emotional state of the speaker are corporeal sound symbolism.
Imitative sound symbolism: It covers the signs whose phonetic
features (the signified) is the imitation of the referent in the real world
(the signifier). Onomatopoeias that reflect the sounds of the
environment are placed in this category.
Synthetic sound symbolism: Motivation in synthetic signs are more
complicated and less transparent than the above categories. This type
of motivation is found in seemingly unmotivated forms in which there
is a correspondence between the presence of vowels or consonants and
some properties like size, shape or taste. The correspondence between
the vowel /i/ and the concepts of diminution show this type of relation.
Conventional sound symbolism: The least degree of motivation
between the signifier and the signified is found in conventional signs.
So, the signs of this type are the most distant from the iconic signs due
to their opacity. This kind of form-meaning relationship is also referred
to as phonesthemes or phonetic intensive.
The purpose of this research was to study types and frequency of
sound symbolism in Hafiz’s Ghazals. The following questions were to
be answered:
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a) What are different types of sound symbolism in the poems? Can
we put them in a motivation continuum?
b) What types of sound symbolism are more frequent? Is there any
reason for that?
The huge number of motivated signs in Hafez's poems is
significant, indicating the importance of the signifier and the signified
relation of signs. The frequency of the use of these types of signs at the
level of the poetry indicates the importance of this relationship in
understanding the meaning and also shows that in addition to the
transfer of meaning through the concept of the word, the poet also
applied the relation between the word form and its phonetic features.
The body of the study consisted of 988 motivated signs, which were
found in 936 lines / hemistiches from Hafez’s Ghazals. In response to
the first question of this research, motivated signs in Hafez's poetry can
be classified into four corporeal, imitative, synesthetic, and
conventional classes. In this category, which has a continuum, and on
which signs are categorized based on the degree of motivated signs or
the relationship between the signifier (form, sound attributes) and the
signified (level of meaning) from the highest degree of transparency to
the lowest level.
The quantitative analysis of the types of motivated signs in the
poems confirmed that there is a direct relation between the degree of
motivation and the frequency of the signs, which is the answer to the
second question. That is, the more we move towards transparency, the
more the frequency of signs occur. Therefore, the most frequent is the
corporeal and the least frequent is the conventional.
The relative assumption of the relationship between the signifier
and signified in the semantic language system makes it possible to put
all the signs, both contractual and motivated, on a single continuum in
a way that the existence of motivation does not contradict the
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arbitrariness. Therefore, the above two principles are not contradictory,
but they are complementary to each other.
And finally, transparency or motivation is one of the tools of
creativity and also the means of aesthetics in language. It is
undoubtedly one of the charming and survival mysteries of poetry signs
in the minds and souls of readers.
Keywords: Motivation, Sound symbolism, Transparency, Opacity,
Iconicity, Hafiz’s Divan.

