
 

  سنايي هايغزل آوايي تحليل
  1 )مسؤول نويسنده( خراساني محبوبه دكتر

  2اخالقـي اكبر دكتر
  3بهرامي سمانه

  چكيده
 نخست، بخش در است؛ بخش دو داراي مقاله اين. است سنايي غزل هفتاد و صد آوايي تحليل و نقد حاضر پژوهش هدف

. پـردازد مـي  هـا غزل آوايي تحليل و تجزيه به دوم، بخش در و ونگرام موريس هايديدگاه و واج و آوا زبان، نظري مباحث به
 و احساسـات  تصـاوير،  القاگر هاواج بودند؛ معتقد كه هستند پردازاني نظريه جمله از گرامون موريس و رمبو آرتو بودلر، شارل
 بـه  هـا غزل معناي و موسيقي بر هانآ تكرار و واژگان انتخاب تأثير گرفتن نظر در با ها،غزل واجي تحليل در. هستند هاانديشه
  .است شده توجه توليد هايشيوه و جايگاه القا، ها،واج تكرار
ت  ميـزان  تا پرداخته هاغزل در رفته كار به هايتصويرسازي و القاها ها،آن كاربرد ميزان آواها، به مقاله اين در شـاعر  موفقيـ 
 از سـنايي  هـاي غزل آوايي هايويژگي تحليل به پژوهش اين در نگارندگان اساس اين بر. كند مشخّص را پيام و مفاهيم انتقال
   4.پردازدمي " روشنايي اقليم در " كتاب در كدكنيشفيعي محمدرضا انتخاب به و "گرامون موريس" نظريه منظر

  گرامون القا، آوا، واج، غزل، سنايي، :كليدي واژگان

  مقدمه
 سلسـله  و نظـم  اسـاس  بر است، جمله كه آن نيبزرگتر تا واجي يعن آن واحد نيكوچكتر از كه استي نظام زبان،
ي دربـاره  اطالعـاتي  بلكـه  سـتند ين ها واژه ازي فهرست تنها واژگان« ادبي متن يك در. است شده ساختهي خاص مراتب
 طالعـات ا ،ييمعنـا  اطالعـات  برشـمرد؛  نيچنـ  تـوان يمـ  را واژگـان  اطالعـات  انـواع . رديـ گيمـ  بر در زين را هاواژه

ي شـبكه . )251ص: 1374 زاده،غالمعلـي (» يتكواژشـناخت  اطالعـات  ،يواجـ  اطالعـات  ،ينحو اطالعات ،يكاربردشناخت
 آن مفهـوم  زيتمـا  باعـث  توانـد يم خاص زبان يك در واجي اطالعات و آواهاست ازي امجموعهي دارا زبان منسجم
 منتقـل  راي اميـ پ د،يـ جويمـ  سود آن از كهي زبان به وجهت با و آن يوسيله به شاعر و است زبان ازي عنصر آوا. شود

 هـا واج. افزايديم كالمي قيموس بر ناآگاهانه صورت به خواه آگاهانه، صورت به خواه شعر در كاربردي چنين. كند يم
 معنـا  چندي دارا يا و نداشته كاربرد ديگر زباني در هاآن ازي برخ همچنين دارند،ي متفاوت تعداد مختلفي هازبان در
  .باشدمي
ه  نيـ ا رشـد  بـه  رو روند اما شوديم دهيد كيكالس شاعران آثار انيم در آوا و واج به توجه آنكه با قـرن  در توجـ 

 ياكوبسـن  رومن روسي شناسزبان افراد، اين از يكي. شد ديتشد و ديتأك پراگ مكتبي اعضا توسطي الديم نوزدهم
(Roman Jakobson) صـورتگرايان  مطالعـات  ازي كامل ينمونه وي آثار. آورد وجود به را ننوي واجشناسي كه است 

ا . شد ادبيات در شناختيزبان-ساختاري نقد پيدايش سبب وي ساختاري هايتحليل و بود فرانسـوي  شـناس زبـان  امـ 
 محـيط،  صـداي  القـاگر  را آواها و كرد توجه آواها سازيتصوير و القاها به (Maurice Grammont) گرامون موريس

 بـاقري، (» يماد وي كيزيفي دهيپد يك عنوان به آوا شناخت وي بررس« بيترت نيبد .دانست آن نظاير و احساس فكر،
  .آورد وجود به را (phonetics)يآواشناس )91ص :1375
 اربردكـ  زانيـ م و پرداختهيي سناي هاغزلي برخيي آوا ليتحل به گرامون ينظريه بهي نگاه با دارد قصد مقاله نيا 
  .دهد قرار پژوهش موردي نام شاعر نيا شعر بر را آني القاها و مختلفي هاواج و آواها

                                                            
 آباد نجف واحد اسالمي آزاد دانشگاه ستاديارا -١

 آباد نجف واحد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار -٢

 Najafdan@gmail.com   آباد نجف واحد اسالمي آزاد دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان ارشد كارشناس -٣

 .است سنايي ديوان به هابيت ارجاع -4
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  تحقيق روش
 و ايكتابخانـه -اسـنادي  مطالـب، ي گـردآور  يوهيشـ  فارسي، ادب جمله از انساني علوم هايشاخه از بسياري در
 آوايـي  تحليل براي رو، اين از. است گرفته ارقر استفاده مورد مقاله اين در نيز شيوه اين است،ي ليتحل ق،يتحق روش
 وزن و رديـف  قافيـه،  واج، و واژه تكرار آواها،ي باشناختيز بيان به گرامون سيمور هينظر اساس بر سنايي هايغزل

 بـراي  راه ايـن  در. گـردد مي بررسي هاآن القاي و مخاطب كالم، موسيقي معنا، بر هاآن تأثير و كاربرد ميزان پرداخته،
  .است شده استفاده نمودار از جينتا كردنترينيع

  تحقيق پيشينه
 )1383 قـويمي، ( »ثالـث  اخـوان « ،)1376 مهـاجر، ( »نيمـا « ،)1387 لـي، حسـن ( »بيدل«: جمله از ديگر شاعران با رابطه در

 ازخوانيب« يمقاله در ليحسن است؛ ساختاري نقد هاپژوهش اين محور است، گرفته صورت آوايي منظر از نقدهايي
 سراسـر  در »ش« و »س« سايشي هايصامت حضور گستردگي بيان به غزل، آواهاي بررسي در »بيدل غزل فرماليستي

 بـاد  حركـت  صـداي  ماننـد  بـه  را هاآن تكرار از شده ايجاد موسيقي و سايشي هايهمخوان تكرار او پردازد،مي شعر
 از بيـدل،  شـعر  در حركـت  حضور و تأكيد بيان براي او. كندمي القا را عمر گذر شعر، محتواي اساس بر كه داند، مي
 عالوه هاييپژوهش چنين در. گويدمي سخن كشند،مي دوش به را حركت از مفهومي كدام هر كه گوناگون هاي فعل
 اخـوان  شـعر يـي  آواي بررسـ  دري ميقو نيهمچن. شودمي توجه آن القاهاي و آوا واژگان، كاربرد به ساختاري نقد بر
 از همزمـان  طور به مواردي اريبس در و است قائلي اديز ارزش آواهاي برا اخوان كه ابدييم دست جينتا نيا به ثثال

 فضـا ي سـرما  گـر ي تـداع  كه »س« همخوان تكرار مثال،ي برا. كنديم استفاده متضاد و مرتبطي هاهمخوان و ها واكه
 متضـاد  فكـر  و احساس دوي ختگيآم نشانه كه است رفته ركا به است،ي شادمان انگريب كه» يا«ي واكه با همراه است
  .است

  زبان
ي اثربخشـ  در كـه ي عوامل و انيبي نحوه ان،يب نوع زبان، بهتر هرچه شناخت باعث آن رويپ علوم وي زبانشناس علم

ي رسـم  وي مذهب قطعات و سرودها وجودي زبان مطالعات به توجه ليدال نيمهمتر ازي يك«. شوديم رگذارند،يتأث آن
 :1375 بـاقري، ( »بود مطالب ليقب نيا تلفظ در لغزش و خطا از احتراز و مطالب و قطعات نيا حيصحي گونه حفظ در
  .)19ص
 زبـان  شاعر زبان«. آورديم وجود به را شعر ،ينيهمنش يا مجاز محور بري نيجانش اي ياستعار محور از زبان انتقال 
 بـر  ان،يـ ب هرگونـه  واژه، هـر  شـكل،  هر از رديگيم كار به مطلق وي فردي اگونه به را آن شاعر. اوست خودي ژهيو

 عرفـان،  عشـق،  چـون؛  مضـاميني  سـنايي  شـعري  زبـان  در. )113ص:همـان (» .ديجويم سود آن ميمستقي راستا اساس
 مثـال؛  عنـوان  بـه . گزيندمي بر را خود خاص زبان غزل هر سرايش براي سنايي. دارد وجود مدح، و وصف ،قلندري
  :گويدمي چنين دوست يا ممدوح شوكت بيان براي

  

ــهازل اي ــودهدايـ ــانبـ ــراجـ  تـ
 

ــه خـــردوي ــان داده ماي ــرا ك  ت
 جــانپـرآستيــنكـردهجهان اي

 

 تــــرا آســــتان نثــــر پــــياز
ـــسبهــرهــاســال  القــدسروحان

 

ــرده بلبلـــي ـــوستان كـ ــرا بـ  تـ
ـــته ــدگاني،آبازشســ  روحزنــ

 

ــياز ــه پـ ــوان فتنـ ــرا ارغـ  تـ
)1-4ب،23ص :1362 سنايي،( 

  

 »آ« يواكه حضور گستردگي و »روح و زندگاني آب جهان، كان، خرد، جان، ازل،« چون؛ عظمتي با واژگان كاربرد
 وقـار  و متانـت  او، بزرگي بر عالوه. پردازدمي دارد، برتري دنيايي هايعظمت تمام بر كه ايبزرگي انيب به هابيت در
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 كه »فَعلن يا فَعلن مفاعلن، فاعالتن،« وزن كاربرد با و است داده قرار تأثير تحت را وزن و هكرد رخنه شعر در دوست
  . شودمي نمايان بهتر دوست بزرگي و وقار )1382:اريماه.ك.ر( است،ي شور پر و باوقار وزن
 از« و اسـت  شـده  هسـاخت  آن رينظا وي واج ،يوزن ،ينوشتار ،يواژگان نظام نيچند از شعر جمله ازي ادب متن هر 
  مثال؛ عنوان به. )140ص :1368 گلتون،يا( »كنديم دايپ مفهوم كه هاستنظام نيا انيم مداومي هاتنش و برخوردها قيطر

  

 كـنجـامدرمـيوبرخيـزساقيا
 

 كـــن آرام خـــراب خرابـــاتدر
 زنچــرخانــدرناپـاكــي آتش

 

 كــن ايـــام ســـر بــر تيــرهخــاك
  

)1-2،ب981ص:1362،ييسنا(
  

 فـاعالتن، ( واحـدي  وزنـي  نظـام  ازي و. خواهـد مـي  شـراب  جـام  و زده صدا را ساقي آرامش، كسب براي شاعر
 القـا  را آزاردهنـده  غمي دنيخروش »آ« يواكه تكرار است،ي متناسب واژگاني نظامي دارا و برده بهره) فاعلن فاعالتن،

 بـر  شـاعر  تأكيـد  بـر  عـالوه  كـه  اسـت  كرده استفاده يتب در ديگر افعالي و امر فعل از رديف در سنايي،. است كرده
  .ديافزامي آن استحكام بر شراب، آوردن و ساقي تكاپوي
ه  بـود،  سوسور» يهمگاني زبانشناسي هادرس« چاپ با همزمان واج، به توجه ي هيـ زاو از شـتر يب واج بـه  او توجـ
 تعـداد  منشـأ  كـه  مـادر  زبـان  دري واحدي لاصي الگو از بود عبارت واج سوسور هينظر طبق«. استي نيهمنش محور

 سـاخت  بـه  دنيرسـ ي بـرا  پراگ مكتب شناسانزبان. )16ص :1378 دوشه،( »بود آن از منشعبي هازبان در آواي اريبس
ي معنـ  صداها انيم تقابل نييتعي برا آنان معيار« كردنديم توجه صداها انيم »تقابل« و »تضاد« به زباني واج ويي آوا

 تفـاوت  )41ص: 1377 ،ينيالـد مشـكوه ( »است زدهندهيتما باشد همراهيي معنا تفاوت با كهيي آوا تفاوت ره ؛ييعن است
 بـه . شـود مـي  يافـت  ديگـر  شاعران مانند به سنايي شعر در است، معنايي تمايز باعث كه واج يك در واژگاني كاربرد
  :مثال عنوان

  

 نهيــدغـدراودولـتبـي كه قـدر هر اسم
 

 كنيــد  چــاه  او خدمــت  بـر  كـه اهجـهرنـام
  

)10،ب180ص:1362،ييسنا(
  

 كـه  »غ/ق« مـالزي  آواي. هسـتند  لفـظ  جنـاس  واژه، دو نوشـتار  در اختالف دليل به »غدر و قدر« اول، مصراع در
 خـط  جنـاس  و متفـاوت  گذارينقطه در »چاه و جاه« دوم مصراع در .استكرده ايجاد را معنايي تمايز است انسدادي

 .اندشده هاواژه معنايي تمايز باعث كه بوده كامي لثوي توليد جايگاه نظر از سايشي آواي دو اين. دهستن

  گرامون موريسينظريه بر گذري
 ازي اريبسـ  با كه استي نامدار آواشناسان جمله از (Maurice Grammont) گرامون سيمور ،يفرانسو زبانشناس

 دانشـمند  نيـ ا. دهدمي ارائه هاآني القا و آواها درباره راي متفاوت دگاهيد و اردديي آشنا ايدن رزندهيغ و زنده هايزبان
ي رسـاله  دو انتشـار  بـا  1895 سـال  در و پرداخـت يي اروپا و هندي هازباني هاواجي ناهمانندي بررس به«ي فرانسو

 »كـرد  همـوار ي شناسواج طالعاتمي برا را راه» ييايرومي هازبان ويي اروپا و هندي هازبان در حروف نيتبا قانون«
 را آني اريبسـ  پـردازان هينظر مقابل در اما دانندنمي معتبر را گرامون هينظر منتقداني برخ گرچه. )26ص: 1375 ،يباقر(

 ژنـت  ژرار و كنـد مـي  اسـتفاده  گراموني هاهينظر از »بودلر« اثر »هاگربه« شعر حيتوض در ياكوبسن رومن. رنديپذمي
)Gérard Genette( نـام  بـه ي آواشناسـ  در گرامـون . رديپذنمي را گرامون مخالفان دگاهيد معاصر، برجسته منتقدان از 

  .كندمي توجه ها،واج كنش و رفتار و تكرار انواع آواها،
ي هـا واج قيـ طر از كه ميدهمي نسبت اياش و جانوران ازي برخ به ما كه هستندي كلمات« (Onomatope) آواهانام
» .شوندمي ادآوري ينوع به را اصوات نيا يا و كنندمي ديتقل شيب و كم دارند، وجود عتيطب در كه رايي اصداه خود،

 عـت يطبي صداهاي بازساز به كلماتي ارادي آواهانام در. باشدي اتفاق اي ياراد تواندمي آوا،نام. )10ص: 1383 قويمي،(
 تيماهي اصوات نيچن كه است شده باعث كلمهي آواشناخت ولتحي اتفاقي آواها نام در و پردازندمي اطراف طيمح و
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مـي ي تـداع  را هاآني صدا جانوران، نامي گاهي حتّ. است پچ، پچ شرشر، چون؛ي واژگان شامل كه كنند دايپي ديتقل
 اطـراف ي صداها توانندنميي تيفيك نظر از و محدودند آواها نام كه است آشكار البته.  كوكو و ركيرجيج: مانند كند،
 ازي ناش اصوات آب، زشيري صدا از ديتقل اساس بر كه رهيغ وي هايها قُرقُر، شرشر، مانند؛ رسانند، گوش به را ما

 و مؤثرنـد  آواهـا نام بيترك دري روانشناختي هادهيپد گرامون نظر به. اندشده ساخته هيگري صدا وي ناراحت و خشم
  .گرددمي باز گرفته، نشئت آن از آوا منا كهيي صدا به انسان مغز و گوش است؛ معتقد
 تناسـب  در شعر مضمون و مفهوم با و شوندمي بالفعل باشند، داشتهيي باال بسامد كهيزمان و القاگرند بالقوه هاواج
. دارندي مشترك وجوه كه كنندمي انيب را گوناگون احساسات ازي ازهيآم تلفظ، نوع يك باي اصواتي مواقع در. هستند
 واژه و واج هجـا،  تكـرار  است؛ معتقدي و كرد، جلب خود به را گرامون توجه كه استي گريد مطلب تكرار، مسأله
 خـود  بـه  مضـاعف  مفهـوم ي نوع باشند،ي حركت و صدا انگريب تكرارها نيا چنانچه و است حدت و شدت ازي حاك
 ممتـد ي صـدا  آن از كه »قهقهه« واژه مانند بدايمي ادامه كه كندميي تداع راي حركت يا صدا تكرار، آني يعن رند؛يگ مي
 شـاعران  شعر، در. است كردن صحبتي گوش دري صدا گريتداع كه »پچ پچ« واژه يا و رسدمي گوش به زدن قه قه

 عنوان به. اندبرده بهره هامصوت و هاواج ناآگاه يا آگاهانه كاربرد از رهيغ وي منوچهر ،يفردوس ،يمولو چوني بزرگ
 اتفـاق ي رزمـ  وي ااسطوره ،يحماسيي فضا در كه هاداستان گريد برخالفي فردوس ،»ژهيمن و ژنيب« داستان رد مثال،

 اسـتفاده  نيل و نرمي هاواج از عاشقانهي محتواي اقتضا به دارد، ازين شكوهمند و سختي هاواج و واژگان و افتديم
  .است كرده استفاده تكرار ويژگي زا و ستيني مستثن قاعده نيا از زين حافظ. است كردهي شتريب

  

 كنـدنمـيمـنچميـلراچـ  من مانچ سرو
 

 كنــدنمــي ســمن يــاد شــودنمــي گــلهمــدم
  

)119ص:1376حافظ،(
  

واج كـاربرد  كـه  كشدمي تصوير به را خرّم و سبز بوستاني و باغ سمن، و گل چمن، سرو، واژگان كاربرد با حافظ
  .است افزوده بوستان آن آفرينيتصوير بر و كرده القا را باغ در پرندگان چهچه صداي »چ« همخوان در آرايي
  : كندمي استفاده آن القاي و آوا تكرار از چنين اين سنايي و

  

 ارماجــدهرديمرمخمــوكــه نــياد اقياســ
 

 ار مارآ بــي رعمــ ايــن ده مارآ عتياســ
  

)1،ب797ص:1362،ييسنا(
  

 خماري »آ« يواكه تكرار كه كشيده تصوير به را خمارآلودي »جام و مخمور ساقي،« واژگاني نظام كاربرد با سنايي
 همچنـين . است كرده القا را او قراريبي و آراميبي است، ليز و لرزان واجي كه »ر« همخوان تكرار و بودن حالبي و

 بـه  سنايي بيت در جوا تكرار البته. دهدمي نشان را شده سلب آرامش داشتن براي مخمور،ي تمنّا »آرام« يواژه تكرار
  . است سنايي از بيشتر تصويرسازي و القا در حافظ توانايي و باشدنمي حافظ بيت مانند

 بـر  در رايي هـا واج كـه  دارديي هـا واژهي زبـان  هـر  كه است نيا دهد،مي تياهم آن به گرامون كهي گريد مطلب
 در هاواج چگونه اما. كندمي فايا نقشي نيع تيماه و حالت يا كنش احساس، رفتار، دنيكش ريتصو به در كه رديگ مي
 هـا شهياند پردازد،ميي تداع و هيتشب به همواره انسان مغز« گرامون نظر به شوند؟مي بسته كار به حاالت نيا فيتوص
 المسـه  ويي ايبو ،ييچشا ،يينايب ،ييشنوا حواس كهي راتيتأث با راي ذهن كامالً ميمفاه و كندمي مرتّب وي بند دسته را
 و نيمجردتـر  كـه  اسـت  آن امـر  نيـ ا جـه ينت ننـد، يچمـي  هـم  كنـار  در رده يـا  دسته يك در گذارند،مي ما ارياخت در

 ونـد يپ رهيـ غ وي نرم وي سخت ،يخشك مانندي اتيحس يا هاحهيرا ها،رنگ ازي اانگاره با وستهيپ هاشهياند نيتر يمعنو
  .)12ص:1383 قويمي،( »خورندمي

 هـا آن واجگاه كه) e(ا و) i(يا: روشني هاواكه -1« شود؛يم ميتقس همخوان و واكه به واج گرامون يبنددسته در
 رتـر يز نيبنابرا شود،يم تلفظ زبان جلوتر قسمت در و تربسته) i( واكه؛ دو نيا انيم در. است سختكام نيشيپ بخش
 كـام  نـرم  قسـمت  در يا است سختكام نيپس بخش هاآن واجگاه كه) u(او و) o(اُ ،)A(آ ،)a(اَ: بمي هاواكه -2. است
  . )22ص:1383،يميقو( »شونديم ديتول
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 نظـر  از. هـا آن تلفـظ  نـوع  و واجگـاه  زين و تلفظ تيماه«: كنديمي بررس جنبه دو از را هاهمخوان نيهمچني و  
 وي ريـ تكر همخوان، مهين روان، ،يشوميخ ،يشيسا ،يانسداد: شونديم ميتقس گروه چند به هاهمخوان تلفظ تيماه
 بسـته ي شـ يسا وي ريـ تكري هـا همخـوان ي القـاگر  نقـش  دربارهيي جا چيه دري و البته. )41ص:همان( »بستهي شيسا

 لـب  و m-b-pي لب دوي هاواج« مثالي برا. ندارند وجود ار،يمع فرانسه زبان در آواها نيا رايز است؛ ندادهي حيتوض
 اتيـ اب در. تنفرنـد  و ريـ تحق انگريب سبب نيهم به و هستند هالب حجم شيافزا مستلزم تلفظ هنگام به v-fي دندان و
  :يافت توانيم را هينظر نيا مصداق ريز

  

 بــدحــالوبــدصبـحهمـان باز
 

ـ ا برمرگ  بـد  اقبـال بـر و بخـت  ني
 بخـت؟واقبـالبـرمرگچرا نه، يا
 سـت؟ يچ روز و مـه  و سـال  گنه نه،

 او الآمــــ كـــه گـــانهيب بــه مــــرگ
 

 بــد ســـالو بــد روز نيــا بــرمــرگ
 بــد اعمـــال بـــر و آمـــال بــر مــرگ

ـــل ـــد عام ـــال و دارد ب ــد عم  »... ب
  

)64همان،ص(

  يي سناي هاغزليي آوا ليتحل
 اشـعار  القـايي  و معنـايي  تحليل در كه شودمي جلبآراييواج به مخاطب توجه سنايي هايغزل آوايي بررسي در

 كه تاباندمي باز را خاصي روحي حالت مشابه هاييواج و يكسان واژگان بستن كار به با اعرش گاهي. است تأثيرگذار
  :مثالي برا. خوردمي چشم به هم وزن در حالت اين
  

ــرآمــد ــنب ــانم  جــانموجه
 

ـــس ـــت و دلانـ ـــم راح  روان
ــتمش ــهبرخاس ــرب ـــمب  گرفت

ــد از ــد ق ــف و بلن ــتش زل  پش
ــون ــر چ ــاد س ــارم در بنه  كن
ـــاد ــرا فري ــگ ز م ـــؤذن بان  م

 

 جانــم  بـه  جــان  هـزاربفـزود
 آسمانــم  بـه  مگــر  كــه  گفتـم
 جـانم  و جهـان  مـن  بـر  از رفت
 پاسبـــانم بانــــگ بنــــدة مـــن

  

)937ص:1362،ييسنا(
  

وسيله به را آن سرعت پر گذر و وصال شب كوتاهي شاعر. است »فعولن مفاعلن، مفعول،« وزن بر كوتاه غزل اين
 يواژه تكـرار  بـا  اسـت،  آورده دست به يار كنار در كه را خود يدوباره جان وي. دهديم نشان وتاهك هايمصراع ي
 شـاد  شـعر ي فضـا  آنكـه  بـا  كند،يم القا را يار داريد شوقي همهمه و اهويه »آ« بم واكه تكرار. كنديم نمايان »جان«

 كـه  »ب«ي انسـداد  همخوان و است وصل بشي كوتاه ازي تينارضا القاگر »ن«ي شوميخ همخوان كاربردي ول است
 تكـرار  با وصال شبي كوتاه و كنديم انينما را عاشق قلب تپشي صدا است كوبنده و دهديم جلوه منقطع را شعر

  .است شده دهيكش ريتصو به »ج«ي شيسا همخوان
ـ  و واژه آوا، هجا، تكرار به توجه. شوديم ميتقسيي معنا وي صور ساختار دو به شعر ساختمان  باعـث  نحـو ي حتّ

ي واژگـان  وي زبـان ي واحـدها  شـكل  به تنها كهي ساختار كند،يم مشخّص راي صور ساختار اهميت كه است توازن
 كـه  ابـد ييم ارتباط قواعد از گروه سه باي زبان توانش كه است معتقدي چامسك«. نداردي نقش آن در معنا و پردازد يم

 نحـو  و واژگـان  آواها، تكرار. )159ص :1375 ،يباقر(» ييمعنا قواعد وي نحو عدقوا ،ييآوا اي يصوت قواعد از؛ عبارتند
  :نمونه براي. باشدي مختلف احساسات يا ريتصاو القاگر توانديم افتد،مي اتفّاقي ارادريغ وي اراد صورت به كه

  

ـ پزگـريدمـاشـاموديـ زن گـر يد مـا  بام  دي
 

ــام ــان ــكن گــريد م ــادام و دي ــنه گــريد م  1دي
  

)2،ب181ص:1362،ييسنا(
  

 كـه  امـر  فعـل  بسامد از بيت بهتر اثربخشي براي او سازد،يم روان و آسان را بيت نحو و واج واژه، تكرار با شاعر
ايـن  اما است بخشيدن عظمت جنس از »آ« واكه آوايي تكرار جااين در. بردمي بهره كند،يم مؤكد راي دستور حالت
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 را بيـت  شـده  ايجـاد  هايتوازن. است خود امثال و خود وجود براي بلكه ستين ممدوح و معشوق براي عظمت بار
 ديگـر  اقشـار  بـا  اسيـ ق در ريـا بي افراد منش و روح تفاوت بر نحو و واژه واج، در تكرار اين و كرده آهنگين بسيار
 گـر يد و بـودن  اوتتفـ  نيـ ا »يـد َ-« جمـع ي شناسه گر،يد ماهي هاواژه تكرار بار چهار ورزد؛يم ديتأك شاعر، مدنظر
 نشان را زيتما وجوهي گستره دارد وجود دام و ناو شام، و بامي واژه چهار در كهي توازن و كنديم ترروشن راي بودگ

  .دهديم

  سنايي هايغزل زيباشناختي تحليل و تجزيه
 يـا  و پرداختـه  ارجفاكـ  معشوقي عشق به يا آن در كه مضاميني. شودمي ديده متعددي مضامين سنايي هايغزل در

 زهـد  و رياكـاري  به اششعري زبان با گاهي. است كرده مدح آورد، زبان بر او از نامي كه آن بدون را بزرگي ممدوح
  . پردازدمي محبوب يا دوست وصف و ستايش به گاهي و تازدمي

 بـه  سپس و پردازيممي ،هستند مؤثرواج تكرار در كه آراييواج تكرار، جناس، سجع، بررسي به ابتدا بخش اين در
  . ميينمايم باز را واج با آن همراهي ميزان و بحر و وزن

  آواها زيباشناختي بررسي
  سجع
 تـوازن  در كه خوردمي چشم به هاآن در واجي تكرار كه هستند) صوري( ايلفظي صنايع ادبي، هايآرايه ميان در
 ديده مياني يقافيه صورت بهآن كاربرد ترينشاخص كه است آن انواع و سجع صنايع اين از يكي. دارند مؤثري نقش
ي صـورت  در آن و نـد يگومـي  مسجع زين را شعري گاه و شودمي گفته نثر در شتريب مسجع و سجع اصطالح«. شودمي

 مسـجع  را آن كهي رمعزيام معروف يدهيقص مانند باشد شده ليتشك مسجع هاينهيقر  از اتياب هايمصراع كه است
  :نديگومي

  

 كـنمحـونيجرااطـاللكـنم، پرخـون  دلم از ربع
 

  »شـتن يخو چشـم  آب ازكـنم، گلگـون  دمـن خاك
  

)43ص:1382،ييهما(
  

  :ييسنا شعر در سجع، كاربرد از اينمونه
  

 پـويمتـوفضـلازهمــه،جـويم  تـو  درگاه همه
 

 سـزايي  توحيـد  بـه  كـه گويــم  تـو  توحيـد هـمه
  

)2،ب603ص:1362،ييسنا(
  

 موسـيقي  رفتـه  كار به تكرارهاي همراه به كه هستند بيت مياني يقافيه و متوازي هايسجع »گويم و پويم جويم،«
  . اندرسانده اوج به را كالم
  :است آمده زير بيت در يا و

  

ــرس ــار از مت ــابوده ك ـــور،ن ــدوهمـخ ــودهان  بيه
 

ـــكام ،آســوده دار غــمازدل ــزن خــود ب  گـــامي ب
  

)7،ب1034ص:1362،ييسنا(
  

 شـنيدن . انـد رفتـه  كـار  بـه  درونـي  يقافيه عنوان به بيت در كه هستند مطرّفي هايسجع »آسوده و بيهوده نابوده،«
  .دارد تناسب نخوردن اندوه و نترسيدن با »ب« و »د« يكوبنده و انسدادي صداهاي

  :است آمده ديگر بيتي در يا و
  

 هــاكـــتببـنوشـتـــيمبتكـــلّف اول،
 

 قلمهــا بشـكـــستيم ،رتـــحي ز آخـــر،و
  

)3،ب801ص:1362،ييسنا(
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 كاربرد. اندافزوده بيت موسيقي بر كه هستند متوازني سجع »تحير و تكلّف« يواژه دو بيت، نحوي توازن بر عالوه
  .است كرده القا را هايشگفت و هايسخت از زدن نفس نفس و برده نيب از را تيب روان خوانش »ت« همخوان

  )1-1(نمودار

  
  

 ديگـر  از بيشـتر  سـنايي  از مـا ي بررسـ  مـورد  اشـعار  در مطرّف سجع كاربرد ميزان كندمي مشخّص) 1-1( نمودار
  .است ها سجع

  جناس
 از نمونـه  چنـد  بـه  جـا ايـن  در. است جناس انواع دارد، نقش آن در واجي تكرار كه لفظي هايآرايه از ديگر يكي
  :شودمي اكتفا جناس

  

 آزادگـانايـنهربــ ازبــيار جمشيدي جام
 

 زده جنّــت ايـــن درد بــــراي دهدر مـــيدرد
  

)2،ب1009ص:1362،ييسنا(
  

 آواي تكـرار . كندمي آراييواج ايجاد خود) ناقص جناس( هستند متفاوت حروف حركت در تنها كه ايواژه تكرار
 آن و دارد همخـواني  است بزرگ بس دردي كه شده گرفتار بهشت به انسانِ درد با دوم مصراع در »د« لثوي انسدادي

  .كندمي القا را درد
  :است آمده مكرّر جناس جنس از ديگر اينمونه در

  

 كنيــمنـيكــوئيمـامـابـا كنـنـد بـد گـر
 

ـــراكه ـــاك زي ـــت پ ـــمزاده آزاده ونـسـب  اي
  

)6،ب948ص:1362،ييسنا(
) 2-1( نمودار در جناس انواع كاربرد يزانم. شودمي يافت فراوان سنايي اشعار در دست اين از هايينمونه

  .است شده داده نشان
  )2-1(نمودار

  
  
  

0
100
200
300
400

سجع 
متوازن

سجع 
متوازي

سجع 
مطّرف

انواع سجع

تعداد

0

50

100

150

200

جناس  
مطّرف

جناس  
خط

جناس  
ناقص

جناس  
الحق

جناس  
زائد

جناس  
تام

جناس  
مكّرر

انواع جناس

تعداد



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      658

   واژگان تكرار
 تكـرار  گـاهي  كـه  است واژگان تكرار باشد؛مي مؤثر صوري ساختار زيبايي و توازن تأكيد، در كه عواملي از يكي
  :مثال عنوان به. دارد همراه به را آوايي

  

 نايــــددرعلـموعقــلدر ،عشـق 
 

 نيسـت  رايـت علـم  و عقل راعشق
  

)3،ب827ص:1362،ييسنا(
  

. اسـت  علـم  و عقل بر عشق سروري بر تأكيدي و شده تكرار بيت در بار دو كدام هر »علم و عقل عشق،« واژگان
 نمايـان  را عشق برابر در عقل و علم وجود از حاصل خشم بيت در» ِ-« پيشين يواكه و »ع« چاكنايي همخوان تكرار
  .ستا كرده
  :است آمده ديگر هايينمونه در و

  

 يهمـ بـودخـوشمـنغربـت بـه  را دوست گر
 

 دوســت غــالم مــن ايو غربــت رهــي مــناي
  

)11،ب819ص:1362،ييسنا(
  

 هسـت،نيسـتغمگسـارم تـو  جـز  كه پنداريتوگر
 

 هسـت  ،نيسـت  خواسـتگارم تـو جـز  كـه  دانيچنانور
  

)1،ب821ص:1362،ييسنا(

  رديف و قافيه
 از .سـازد دلنشين مـي  كي از ترفندهاي زيباآفريني در كالم است كه شعر را خوش آهنگ وي رديف و قافيه تناسب

   و قافيه ميان
 بـا  فارسـي  شـعرهاي  از بسياري. دارد تمثيلي جنبه غالباً رديف، و است بيشتر شعر موسيقي در قافيه سهم رديف،
  :نظير. اندشده سروده رديف بدون و قافيه رعايت

  

 ؟اييختـهآمكـهبرينگونـهاسـت رنـگ  هچ اين
 

 ؟اييختـه برانگ ناگـاه كـه اسـت  شـور  چـه اين
  

)1،ب1015ص:1362،ييسنا(
  

 در سنايي. است »اييخته« هاآن يقافيه حروف كه هستند ايقافيه كلمات »ايبرانگيخته« و »ايآميخته« باال بيت در
ه . اسـت  كـرده  استفاده بيشتري يقافيه حروف از عوض در اما نگرفته، كار به را فيرد غزل نيا و قافيـه  بـه  او توجـ 

 قـرار  پوشـش  تحـت  را بسياري يقافيه حروف كندمي سعي موارد اغلب در او. است مشهود اشعارش در آن حروف
  : خوردمي چشم به نيز توجهي چنين ديگر اينمونه در. بيفزايد شعري قيوموس توازن بر و دهد

  

ــذران اي ــلناگ  انمجــوعق
 

 آنـــمو ايـــن كـــرده غـــارتوي
  

)1،ب384ص:1362،ييسنا(
  

ل  و تصـويرآفريني  در ولـي  سـازد مي محدود را شاعر اگرچه است، فارسي زبان خاص كه ويژگي كه رديف تخيـ 
 زبـان  در رديـف  اهميت متوجه كه است شاعري نخستين سنايي و است تكرار يآرايه جزو فيرد. دارد مؤثري نقش

  : كرد استفاده فعل از كالمش سادگي و بيشتر استحكام براي موارد از بسياري در كه اينهگو به شد فارسي
  

ـــه داري روا ـــيك ـــورويب  باشـــمت
 

 باشــم  تــو مـوي چـون  باريـك غمز
  

)1،ب932ص:1362،ييسنا(
  

  :شودمي يافت سنايي شعر در هارديف ترينطوالني همچنين
  

 رفـتمنمـ بـادخـوششبت دلبر اي دادم دلترا
 

 رفـتم  مـن  بـاد  خـوش  شـبت غمخـور  دل بادانيتو
  

)1،ب925ص:1362،ييسنا(
  



 659/      هاي سنايي تحليل آوايي غزل

  )3-1(نمودار

  
  
 شده سنايي كالم شدن طبيعي باعث امر اين است، فعلي رديف داراي غزل هشتاد از بيش) 3-1( نمودار اساس بر

 بجـز ي خراسان سبك شاعران همه انيم دريي سنا«. كندمي بهتر را شعر فهم و است ترنزديك كالم طبيعي آهنگ به و
 بـه ي شـعر  قالـب  نيهم در را تفنن وي آورنوع نيشتريب و دارد غزل در را فيرد درصد نيباالتري ترمذ صابر بياد

 كنـد، مـي  اسـتفاده  شـعر  رديـف  در مثبت افعال از موارد از بسياري در سنايي. )106،ص1388 رادمنش،( »است برده كار
  :رساندمي نهايت به را آن جنبش و تكاپو و سازدمي همراه ديگر ايهفعل با را بيت او گاهي

  

ــام آن ـــب ج ــنلبال ـــرداروك ـــراوب دهم
 كبــر كنــد و خرابــات بــه 2ـديــاين كــه هــركس

 

ده مــرا بســيار و ســاقي اي خــور انــدك
ـــر را او ـــود ب ـــار خ ـــده ب ــار م ـــرا ب  ده م

  

)1-2،ب586ص:1362،ييسنا(

  آراييواج
 مصـراع  يك يا جمله يك در تكرار و تعداد به حرف يك – يناآگاهانه گاه و – آگاهانه كاربرد« آراييواج از مراد

 شـرط  آن در و گويندمي آغازين قافيه آن به اروپايي شعر در كه است همان آراييواج اين از نوعي. است بيت يك يا
) كلمه ميان در چه و آغاز در چه( حرف يك تكرار فقط آراييواج در ولي باشند يكسان كلمات اول حروف كه است
بـي  لفظـي  تناسـب  اين با نبايد نيز معروف سينهفت. است كهن بس لفظي ظرافت يا صفت اين يسابقه. است مهم

 انتخـاب  بـا  شاعر كه است ايجلوه نامند،مي »القاگر هماهنگي« امروز كه آنچه«. )760ص:1385خرّمشاهي،( »باشد ارتباط
 قـرار  تناسـب  در وي هـاي انديشـه  يـا  ذهني تصاوير با هاآن يدهنده تشكيل هايواج كه آوردمي تدس به هاييواژه
  .)9ص:1383قويمي،( »دارند

 القـاگري  و تصويرسـازي  در ظـاهري  زيبايي بر عالوه دو اين از كدام هر تكرار است، همخوان و واكه شامل واج
  : دارد نقش

  

ـ حـادحـ اتّ قّحـ در  قحـ قّحــ بتقـيقّ
 

 سـت  كـافري  اسـالم  تقـ يقّح اي نهتوونچ
  

)10،ب90ص:1362،ييسنا(
  

 تأكيـد  براي و است بيت اصلي محور كه »حق« يواژه ايجاد بر عالوه »ق« انسدادي و »ح« سايشي همخوان تكرار
 اسـت  بـودن  كافر در اسالم حقّيقت داندنمي كه انساني از ناله كند،مي القا را هق هق و رنج و ناله نوعي رفته، كار به
 چـه  و كـافر  كسـي  چـه  كنـد مي تعيين كه است الهي مشيت و هستند سكّه يك روي دو اسالم و كفر صوفيه نظر از(

  ).باشد مسلمان كسي
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  :است آمده ديگر اينمونه در
  

ـ تسـ اتسـ در ثحـدي  ايـن  گر: گفتم  تسـ چراسپ
 

ــدر ــود كان ــي وج ــاو معن ــق ب ــا داوري خل  ت؟س
  

)5،ب90ص:1362،ييسنا(
  

 نيـافتن  از درمانـدگي  و حسرت است، سستي و رخوت القاگر كه اول مصراع در »ث/س« سايشي همخوان تكرار
 خـود  با آن آزردگي در را مخاطب كه است ايگونه به واج اين تكرار و است پرسشگر مدنظر كه است سؤالي پاسخ
  .سازدمي همراه

  .كندمي مشخص سنايي از ماي بررس مورد هايغزل در را هاهمخوان و هاواكه كاربرد ميزان زير نمودار
  )4-1( نمودار

  
  
 اختصـاص  خـود  بـه  را بسـامد  نيباالتر است، افتاده و نرمي واج كه )A(»آ« پسيني واكه) 4-1( نمودار اساس بر
 و اهويـ ه بلند،ي صداها انيبي برا هاواج نيا« گرامون، نظر به. است درخشان و بمي هاواكه جزء »آ«ي واكه. دهد مي

ـ جمع ويغر ،يقيموس اوج پر صوت ختن،ير فرو ا،ياش شدن تكهتكه شكستن،ي صدا مثالً؛ روند،يم كار به همهمه تي 
 دري احساسـات  و هاشهياند فيتوص با« نيهمچن. )31ص:1383،يميقو( »رعدآساي صداها زين و قهقهه و خندهي صدا يا

 نيهمچنـ . خروش وي آشفتگ خشونت، و خشم مثل )33ان،صهم( »رديگيم اوج صدا ها،آني تجلّ زمان در كه تناسبند
 »رونـد يمـ  كار به مرتبه بلند و توانمندي هاتيشخص شوكت و عظمت يا زيانگشگفت و پرشكوه مناظر فيتوص در«
  .)36همان،ص(

  

ـ وكبــرنـهقاطــ  بـر  ،اكبريـ يارد كـنبر  اري
 

 محتشـم  شـد اب دوسـت  چـون  ،اجفـ  هياخـو ،اوفهياخو
  

)9،ب936ص:1362،ييسنا(
  

 »آ«ي واكـه  تكـرار ي لهيوس به هم و بحر و وزني لهيوس به هم را خروش و آشفتگيي ركيز با شاعر بيت اين در
 رهايي براي فرياد چون خروشي و افزوده آن آشفتگي بر »ر« لثوي همخوان همراه به »آ«ي واكه كاربرد. دهدمي نشان

  .است كرده القا را كبر و غرور اول مصراع در »ك« صداي نيدنش همچنين و دهدمي نشان را ريا و غرور از
  :يا و 

  

ـ ماديـدهار خـود  هاشـ  نادادامب  ركبشمـ رب
 

ــا وســهبو زلــف دو از ناشــاپشــكم ــ از نارب  شبل
  

)1،ب326ص:1362،ييسنا(
  

 در و بـارد مـي  لـبش  از بوسـه  و زلف از مشك كه دهدمي نشان را پادشاهي بزرگي و عظمت »آ«ي واكه تشخّص
 بودن زيعز و شودمي دهيد پادشاه آن دنيبوسي تمنّا هستند، ترنزديك هم به هالب كه »ب« و »م« لبيدوي هاهمخوان

  . شودمي نمايان پرجالل شاه آن
 گـوش  در نالـه  نيـ ا« كنـد؛ يمـ  نالـه  هجـران  فقر، ،يبدبخت مانند دهديم آزار را جانش و دل آنچه از شاعري گاه
 »كننـد  انيـ ب درخشـان ي هـا واكـه  ديـ با را آن شـدت  كـه  اسـت ي خروشـ يي گو كه افكندمي نيطن چنان او حساس

  :مثال عنوان به. )33ص:1383،يميقو(
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 عجـزسـرازاشـم اسـت، هآ ينهآ فتآ
 

 كنيـــد؟ هآ اچـــريينـــه،آ چـــو روينآپـــيش
  

)9،ب180ص:1362،ييسنا(
  

 كـه  آهي شود؛مي شنيده بيت در عاشق كشيدن آه ايصد »آ« مصوت باالي بسامد و »عجز و آه« هايواژه كاربرد با
 خود كشيدن آه بايد حتّي كه است حدي به جا اين در عاشق درماندگي. رساند خواهد آسيب يار يآيينه چو روي به
  . نرساند تباهي و خرابي يار يآيينه روي به تا بگذارد كنار را

 را كاربرد نيشتريب است، لثوي-انسداديي همخوان كه )n( »ن« خيشومي و باواك همخوان) 4-1( نمودار اساس بر
 بـا  كـه ي زمـان  و اسـت  دهيـ بر دهيـ بريي صـدا  القـاگر  و بوده ترنرم واك،يبي انسداد هايهمخوان به نسبت كه دارد

 يادآور« توانديم شوند،ي م برده كار به »ه ء، خ، ش، س، ف، ك، چ، ت، پ،« مانند به واكيبي انسدادي هاهمخوان
 كـه  اسـت  آمدهيي هامثال »القا و آوا« كتاب در. باشند )45ص:1383،يميقـو (» يانفجار و خشك ،يواقع ،يعيطبي اتاصو
 مفرطي خشم تكاننده، و تند جاناتيه زين دارد، عيسري حركت كه شمع كوچكي هاپرش القاگر ،ييهاهمخوان نيچن
 به خشن و شداريني طنز انيب در نيهمچن هستند، ،يندروي آشفتگ و ديترد نيز و اندازديم نفس نفس به را انسان كه
 وي نـاتوان  انگريـ ب و كنـد يمـ  القـا  را تمسـخر ي گـاه  و تيرضـا عـدم  وي ناخشنود همخوان نيا. شوندمي برده كار

  :استي درماندگ
  

ـ  ماند دنچ هر  نجهـاهمـهكـز،نبيقـي ،ناي
 

 زارتــر  3كـــار  بــود ن نمــ  حـال  ز راكـس
  

)4،ب888ص:1362،ييسنا(
  

 »ن« صـامت  تكـرار  در زاري اين و ندارد وجود آن همانند جهان در كه پردازدمي عجزي و زار حال بيان به شاعر
  :است آمده ديگر اينمونه در. رساندمي گوش به را نق نق صداي و است شده گرفته خدمت به

  

ـ زمنجـا  آرام اي تو بي  م؟نكـ نچـويندگان
 

 م؟نكـ  نچـو  ينشـادما  باشـي ن نمـ  پـيش تونچو
  

)1،ب941ص:1362،ييسنا(
  

 اسـت،  شادماني عدم و افسردگي پريشاني، وجود كه خود منظور »ن« همخوان كمك به بيت معناي كنار در سنايي
 آن در نارضـايتي  افـزايش  بـراي  و كشدمي تصوير به »ن« همخوان همراه به را آزاردهنده دروني غم او دهد،مي نشان

  .بردمي كار به را »م« همخوان
 كـاربرد  ميزان) 6-1( و) 5-1( نمودارهاي و شوندمي تقسيم واكبي و باواك يدسته دو به هاواج جااين در كنونا
  .دهدمي نشان سنايي از ماي بررس مورد اشعار در را هاواج اين

  )5-1(نمودار

  
  

 حركتـي  بيـانگر  كـه  است داده اختصاص خود به را بسامد بيشترين است، سايشي همخواني كه »ش« واكبي واج
 شـود،  همـراه  صـفيري  هـاي همخـوان  بـا  كـه  زماني و رودمي كار به شكايت و گله بيان براي و صداستبي و سريع
  :كندمي القا را زاري صداي و رنج درد، و كندمي بيان را اضطراب و نگراني
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 شبـااكــرشهسـتقشــ ع اگرت
 

  نيسـت  كايتشـ  انـدرون  قشـ عبـهكه
  

)2،ب826ص:1362،ييسنا(
  

 بـا  نكنـد،  شـكايت  و باشـد  اشعاشقي شاكر است عاشق اگر كه كندمي نصيحت عاشق به بيت در سنايي اينكه با
 كه گله از پر فضايي و است گنجانده »ش« همخوان تكرار در را خود معشوق از عاشق شكايت و شكوه تمام ظرافتي
 چنـين  تكـرار  رسـد مـي  نظر به متن،ي محتوا به بسته البته. است كشيده تصوير به است، عاشقي و عشق غم آن دليل
  :كندنمي القا را نارضايتي و شكايت تنها واجي

  

 نطـقزريخـتهمـيكـهكرچينشـ  تهشـ گ هـا شگو
 

 دوســـت كـــرپارةش دو ازكــرينش هــاي حــرف 
  

)3،ب87ص:1362،ييسنا(
  

 شنيدن از هاگوش و دزنمي شيرين هايحرف شكرش چون هايلب با كه است معشوقي وصف نوعي به بيت اين
 ضـروري  نكتـه  ايـن  توضـيح  البته. كندنمي تداعي را شكايتي و گله »ش« همخوان تكرار جااين در. برندمي لذّت آن

 نمـودي  كـه  اندنموده ايجاد را »شكر«ي واژه نحوي به و شده تكرار نيز »ر« و »ك« همخوان دو آن بر عالوه كه است
  .اوست مكال و معشوق شيريني و جذابيت از

  )6-1(نمودار

  
  
 اسـت،  بـرده  كـار  بـه  خـود  اشـعار  در را آن شاعر كه است واجي بسامدترين پر »ن« همخوان باواك، هايواج در
 بـا  ختـه يآمي ناخشـنود  يا و رضايتعدم ناتواني، و عجز مفهوم كه است برخوردار ايويژه اهميت از واج اين كاربرد
  .شود همراه »آ«ي واكه و »م« همخوان با كه يزمان مخصوصاً. است شخندير و تمسخر

  هاواج مخرج و توليد يشيوه
. كـرد  بنـدي دسـته  روان و سايشـي انسـدادي  سايشي، انسدادي، به توانمي كلّي صورت به را هاواج توليد يشيوه
 هـا آوايـي  كـه  ندهسـت  »ق« ،»گ« ،»د« ،»ب« هـا؛ آوايي و »پ« ،»ت« ،»ك« ،»ع« آواها؛بي شامل انسدادي هايهمخوان
 بـه  فشـار  بـا  هـوا ي ناگهـان  خـروج  مسـتلزم  تلفـظ  هنگـام  به«ي انسدادي هاهمخوان. دارند آواهابي از ترنرم صدايي
 كار به مكرر و خشك اصوات انيب در نيبنابرا و دهديم جلوه منقطع را سبك ها،همخوان نياي اپيپ وجود. اند خارج

  .)43،ص1383،يميقو( »روند يم
  .است شده داده نشان هاآن كاربرد ميزان و واج توليد هايشيوه) 7-1( نمودار در
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 663/      هاي سنايي تحليل آوايي غزل

  )7-1(نمودار

  
  

 هـواي  جريان راه هاآن فراگويي هنگام به هاييواج چنين است، انسدادي هايواج استفاده، مورد هايواج بيشترين
 عبـور  راه سايشي، هايهمخوان در. ندمامي بسته كامل طور به ايلحظه براي هالب تا چاكناي از مخرجي در هاشش
  :شودمي گرفته آن آزاد جريان جلوي تنها بلكه شودنمي بسته كامل طور به هوا
  

 سـناييچـودعـويسـراز ديمز لبيك
 

 رقمهـا  ،زعجـ جهـت  زا ديـم، زعقلبر
  

)4،ب801ص:1362،ييسنا(
  

 بـه  سـنايي  اينجـا  در. اسـت  عاجز راه، ينا در آمدن و درك از عقل الهي، عشق راه در كه است اين سنايي منظور
 در و رفتـه  كـار  بـه  بيت در بار دو »زديم« فعل. كندمي اشاره آن رد و عقل بودن اهميت كم به موارد از بسياري مانند

  .است كرده القا را عقل عجز و تحقير» َ-« پسين مصوت همراه به »ز« سايشي همخوان دوم، مصراع
 و بـرف  بـارش  جويبـار،  گـذر  بـاران،  صداي توانندمي كه هستند تكريري هاييواج» ل« و »ر« روان هايهمخوان

  :مثال براي. كنندمي تداعي ذهن به را لغزيدن و شدن روان هاواج اين كل، در كند القا را آرام بادي وزش
  

 ابـاتمرخرددايـمكـه زانـم  رسـ  و پـا  هنهرب
 

 شـب  رهـ  مـن  ردسـتا هـم و كفش هم و،رگباشدهمي
  

)4،ب803ص:1362،يياسن(
  

 در مانـدن  براي را هاآن زيرا، است خرابات در مدام دستار و كفش بدون كه است مشهود بيت اين در عاشق عجز
 ايـن  كـاربرد  بـا  او بـرد، مي كار به را »ر« همخوان عاشق بودن رمقبي بيان براي سنايي. است گذاشته گرو به خرابات
 مست چون دارد، وجود زمين بر افتادنش و او لغزيدن بيم لحظه هر كه كشدمي تصوير به را عاشقي گذشتن همخوان

  . است رسيده ناتواني و عجز نهايت به و است عشق خراب و
 و انسـداد  هـا آن اداي هنگام كه هستند هاييواج از دسته آن پيداست، نامشان از كه سايشي انسدادي هايهمخوان

  :دارد وجود سايش
  

 مسـت؟خواهيـدخـودشـمچ ونچـ  ندمان،چ
 

ـــهاي ـــي بـ ـــه بيـهـوشـ ـــوش همـ ـــما هـ  شـ
  

)4،ب800ص:1362،ييسنا(
  

 انسـدادي  همخـوان  تكـرار . كنـد مـي  القا را دوست توجهيبي و شكايت و گله كه »ش« همخوان تكرار از جداي
 كنـد؛ مـي  تـداعي  را ممدوح و محبوب دوستدار خماري و مستي از برآمدهي حوصلگبي اول مصراع در »چ« سايشي

 القـا  را خـود  كـردن  نچ نچ »چ« همخواني توال و تكرار با و ندارد چرا و چوني حوصله كه است مست چناني گوي
: ديـ گويمـ  حاًيتلو و كنديم مخاطب هوش نثار »ه« همخوان ريتكر با زين راي تمسخر و رندانه كه نيا ضمن. كنديم
 ما ديدار كه نروستيا از و است داده دست از را خودي ريگميتصم قدرت و رفته فروي هوشيب به شما هوش! ... هـه«
  » !ديداريم نگه خودي خمار در را
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  .است شده داده نشان انسدادي هايصامت كاربرد ميزان زير نمودار در اكنون
  )8-1(نمودار

  
  

  :مثال عنوان به. است »ن« همخوان سنايي اشعار در رفته كار به انسدادي صامت بيشترين
  

 يمـ هزانكـهتـودربـر مشد سير نم و نماز
 

 نــيم تــو مانمــن چــو نمــ اينــه تــو مبيــايچــونمــ
  

)12،ب697ص:1362،ييسنا(
  

 در ضـمير  اين تكرار. شودمي ديده كند،مي ايجاد را »من« ضمير كه »ن« و »م« خيشومي هايهمخوان در آراييواج
 خويشتن از شدن سير »م« همخوان تشخّص. است داده قرار محور را »بودگي من« از رهايي و دارد بااليي بسامد بيت

  .كندمي بيان را خويشتن به توجه از نارضايتي و خويش
  

ــر ــتاق اگ ــدمش ــمدو4اريدل  اي
 

ــ ــدداميــ ــد نديــ  اري؛داردلــ
  

)3،ب629ص:1362،ييسنا(
  

  .كندمي القا است، يار ديدن اشتياق و شوق كه را تيزي و تند هيجان »د« همخوان تكرار
  

 وترگراســتمــنز5بطــوعمغــان، ابــ مــغ
 

 ارترگسـاز  مـن  ز بطبـع  ان،گسـ باگس
  

)2،ب888ص:1362،ييسنا(
  

 امـر  ايـن  و دانـد مـي  سـگان  از كمتـر  حتّـي  و كافر انسان از تركم را خود »گ« همخوان تكرار با سنايي جااين در
 خشـمي  اسـت،  كـرده  كوبنـده  و خشـك  را بيت »گ« همخوان كاربرد. دهدمي نشان معشوق برابر در را وي فروتني
 را دانسـتن  حقير از حاصله رخوت »س« سايشي همخوان آن همراه به و اندازدمي نفس نفس به را انسان كه كوچك
  .كندمي تداعي

 جـديت  و اسـت  انفجاري و خشك انسدادي، صداهاي ديگر مانند و كرده پيدا تشخّص زير بيت در »ق« همخوان
  .است مشخّص وضوح به حقيقت راه پيمودن در خود مطلب بيان در شاعر كالم

  

ــيقح راه در ــةقنشــنويتق ــراربل  اح
 

ــا ــت ــحاب دوةق ــات اص ــردي لباس  نگ
  

)3،ب627ص:1362،ييسنا(
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  )9-1(نمودار

  
  
 آورده هـايي نمونه هاهمخوان اين بهتر درك براي. شودمي ديده سايشي هايصامت كاربرد ميزان) 9-1(نمودار در
  .شودمي

  

ـ  بر  يــنمشبنـاني،شـ بنيــزمتشآت
 

 ينيشــنن انم،شــبن تشــخوي ديــدةبــر
  

)2،ب1045ص:1362،ييسنا(
  

 كه است بيت در »نشين« فعل تكرار آن داليل از يكي كه دارد وجود »ن« و »ب« ، »ش« هايهمخوان در آراييواج
 هرآنچـه  كـه  عاشـقي  كنـد؛ مـي  القا را معشوق از عاشق يگله و شكايت هاواج اين. است شده واژگاني توازن باعث

  .شودنمي قائل اهميتي عاشق براي كه گيردمي قرار معشوقي مقابل در و پذيرديم گويد معشوق
  

 تـوغمـزةبـاولـببـاجهان، و جان اي بود كي
 

 6نــي س و نايــي س عيــش  نــا س و نايــي سعقل
  

)17،ب699ص:1362،ييسنا(
  

 تا پردازدمي دوم مصراع در »س« همخوان تكرار به سوزجان عشق از عاشق خستگي و درماندگي بيان براي سنايي
 را نخست مصراع سوال جواب كه نيا گريد. آورددر تصوير به خورد،مي را وجودش كه سستي و رخوت و رنج اين
 لـب  از كـه  كنـد يم القا را مفهوم نيا و دهديم است سكوتي نشانه به سيه يا! سيس همان كهي متوالي ها)س( با
 باشـد  دوسـت  چـون  جفاي خواه وفا،ي خواه«! مكن پرسش! مگو چيه: ديگويم و ديآيم رونيب هانيس نيا عشوقم

  ! »محتشم
  

ــا ــي هگ ــوردم، م ــخ ــبازهگ ــا7رح  دع
 

 دوش و دي بـــــودم، رابحـــــمدرروي
  

)3،ب910ص:1362،ييسنا(
  

 نفـس  نفـس  و گرفته خدمت به را »ه« صامت ،»د« همخوان كاربرد از جداي عاشق تابيبي دادن نشان براي سنايي
  .است كرده القا را تاببي انسان كالفگي و زدن

لثوي لثوي،دنداني دنداني، و لب دولبي، به ها مخرج اين هاست؛صامت مخرج مقاله اين در طرح قابل ديگر بحث
 شـود، مـي  فشـرده  هـم  بـه  هـا لـب  دولبـي،  هايصامت در. شوندمي تقسيم چاكنايي و مالزي كامي،نرم كامي، كامي،
  .نمونه عنوان به. شوندمي محسوب لبي هايصامت جزو نيز دنداني و لب هاي صامت

  

ــر ــا عشــوه مدا زي ــد ت ــيمدســناييايچن  زن
 

ــاه ــآآنگ ــي دم ــاين يك ــر مد و مداك ــ ب ــي مه  زن
  

)1،ب694ص:1362،ييسنا(
  

) م( تكـرار  وي توال با شاعريي گو است؛ دهش القا »م« همخوان همراه به بودن عشوه دام زير از نارضايتي جااين در
  .رسديم است، مطلب بودن ناپسند يِصوت نشان كه »م م م م اوم« كشداري آوا به

  .شوندمي توليد لثه و پيشين هايدندان پشت به زبان نوك برخورد از لثويدنداني هايصامت
  

ـ ابلـيسگمـانبـيدباشـ  تپوس ردان وت با  وت
 

ــ ــات ــ وت ـــة ردمد عشــق، ردان ـــي مدآ خان  زن
  

)3،ب694ص:1362،ييسنا(
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  . داردمي بيان بريده بريده را آن و است شده كالم شدن روان از جلوگيري باعث هاصامت اين كاربرد
  :شوندمي توليد لثه به زبان نوك برخورد يا و شدن نزديك از لثوي هايصامت

  

 امرخـ ونربيـ وامشـبزبسـا خـوبي  دةرپ
 

ةرهــزيرمشــت چــون خر انز زبســو هرهــز 
  

)2،ب647ص:1362،ييسنا(
  

  .دارد تناسب سوختن زهره و ترس با »ز« همخوان و خراميدن با »ر« همخوان
  :شوندمي ايجاد كام و لثه ميان يناحيه با زبان نوك برخورد از كاميلثوي هايصامت

  

 ينــيچبــتگــرتــرانخــواهيم كــه گفتـي 
 

 نينــيچ تــو مــا بــا كــه بــود نــانچ نــهظــنّم
  

)1،ب1045ص:1362،ييسنا(
  

  .دارد وجود آن در »چ« همخوان تشخّص اما دارد كمي واجي بسامد بيت اين
  :شودمي برافراشته كامنرم طرف به زبان عقب نرمكامي هايصامت در

  

 خـداييويكپـاتـوهكـ  گويم تو ركذ اكمل
 

ــروم ــزن ــه ج ــان ب ــ ره هم ــوام هك ــايي ت  راهنم
  

)1،ب602ص:1362،ييسنا(
  

  .است كرده القا را كبريايي و بزرگي حال اين با اما برده بين از را كالم شدن روان »ك« همخوان بردكار
  :چسبدمي مالزي يا كوچك زبان به و شودمي برافراشته زبان عقب مالزي هايصامت در

  

 بـودتسـليممـاشـربوبود قيقتح ما قعش
 

ــود قتصــدي مــاحــال ــاراج مــا مــالو ب ــود ت  ب
  

)3،ب163ص:1362،ييسنا(
  

  :»ه«و »ع«: مانند هستند چاكنايي هايصامت آخر در و
  

 مژگــانبــهوزلفــينبــه و هكمرگــا و بــاال بــه
 

ــز ــريه ــز و تي ــار يه ــز ت ــر يه ــز و قي ــار يه  ق
  

)4ب ،800ص :1362،ييسنا(
  

 بـا  و دل تـه  زا فـرد  گويا است؛ نمايان »ه« نظر مورد همخوان آن، هايواج تكرار و »زهي«ي واژه تكرار از جداي
  .سرايدمي را بيت اين دارد، كه نفسي تمام

  )10-1( نمودار
  

  
  

 اختصـاص  خـود  بـه  را هـا همخوان مخرج بيشترين لثوي هايصامت است، مشخّص باال نمودار در طوركه همان
 اسـتفاده  ايهمخرج كمترين بدانيم دولبي جزو را دنداني و لب هايهمخوان مخرج اگر نمودار اين اساس بر. اند داده
  .استي مالز و كاميلثوي شده

  بحر و وزن
آن سخنان، اين است كه  ياند اما برآيند همههاي بسيار گفتهدر باب افسون وزن و تأثير بسزاي آن در شعر، سخن«
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شــفيعي(» تــرين عامــلِ درونــي و مــؤثرترين نيروهــا از آنِ وزن اســتمهــم -ركــن معنــوي شــعر -پــس از عاطفــه 
 در و وزن در منـدرج  كـه  آهنـگ  و ضـرب  بـدون  و اسـت  آهنـگ  و ضربي فارس شعر لوازم از .)47ص:1375كدكني،
ي  ريتم وزن وجود .دهديم دست از را خود تيواقعي فارس شعر است، شعر ساختار مقصـود  و داده شـعر  بـه  خاصـ 
 »فـاعلن  فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن،« وزن بررسي مورد هايغزل در. كندمي بيان مرتّبي و منظّم هماهنگي با را شاعر
 اوزان پركـاربردترين  از يكـي  كـه  جويبـاري  و آرام وزني دارد؛ بااليي بسامد است، »محذوف مثمن رمل« بحر در كه

 و دومـين . )223ص:1369شميسـا، ( »اسـت  سـروده  وزن ايـن  بـر  را هـايش غزل از% 26 سنايي« شميسا يگفته به. است
 بـه  نسـبت  كـه  متعادل وزني است، »مقبوض اخرب مسدس« بحر در كه »عولنف مفاعلن، مفعول،« وزن پركاربردترين

  . ستيني تكرار و دارد كمتر اجزايي است، تندتر قبلي وزن
  )11-1(نمودار

  
  
 كه طورهمان. اندشده سروده هزج بحر در كمي اختالف با و رمل بحر در غزل شصت حدود باال نمودار اساس بر

 آرام هايوزن موارد بيشتر در سنايي. است كرده را استفاده كمترين متقارب روان و تند بحر از شاعر شود،مي مشاهده
  :برگزيند شعرش براي را طربناك وزني كه دهدمي رخ مواردي كمتر در و است گرفته كار به خود اشعار براي را

  

 روزيهـركـارمـنبـيسـتقلّاشي و عيش رابتم
 

 شـب  هـر  مـن  كـار  او بـي  زاريست و ناله وخروش
  

)2،ب802ص:1362،ييسنا(
  

 بزرگـي  غـم  چنين دادن نشان سنگين براي سنايي. است بيت مضمون عاشق به معشوق توجهي بي و زاري و ناله
 كه سنگين و آرام وزني. سرايدمي »سالم مثمن هزج« بحر در و »مفاعيلن مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن،« وزن در را بيت
 را واژه و واج تنها آن القاي و احساس بيان براي اشعارش از بسياري در سنايي. دارد راههم به را عشق از حاصل رنج
  . سازدمي همراه آن با را متناسب وزن بلكه گيردنمي خدمت به

   گيرينتيجه
 اسـت يي اروپـا  و هنـد ي هازبان از ،يفارس زبان چون اما استي فرانسو شعر اساس بر گراموني آواشناس آنكه با
) ش( واجي گاه مثال،ي برا دارد، وجوديي تضادها مواردي برخ در البته. برد بهرهي فارس شعر در او ليتحل از انتومي
  .رساندمي را شعف وي شاد مفهوم گراموني آواشناس خالف بريي سنا اتيابي برخ در

 انـواع  از او. كندمي توجه آن القاي و آوا توازن، كالم، زيباسازي به كه است هاييعاشقانه و هاعارفانه شاعر سنايي
 تـا  شـود مـي  ديـده  اشعارش در صنايع اين باالي بسامد كاربرد و است كرده استفاده) واج/واژه( تكرار جناس، سجع،
 بيـان  در را آن تا رديگيم خدمت به را وزن وي. بپردازد آوا تكرار به سخن، تأكيد و كالم موسيقي استحكام بر عالوه
 و آرام بحـر  در را، خـود  اشـعار  ازي اريبسـ يي سـنا . كنـد  همـراه  غزل مضمون با ديگري اساحس هر و غم و شادي

  . است سروده »مقبوض اخرب مسدس« متعادل بحر و »محذوف مثمن رمل« جويباري
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ي سع او. كندمي استفاده آن از شعر انسجام براي و است آگاه كامالً رديف در فعل كاربرد و قافيه اهميت بر سنايي
 پسـين  يواكـه  ها،واكه و هاهمخوان در شده انجام بررسي در. كند استفاده بيت مفهوم با متناسب واژگاني از تا كرده

 و ناخشـنودي  و نارضـايتي  مضـامين  و اسـت  لثـوي  انسـدادي  كه »ن« خيشومي همخوان و است افتاده و نرم كه »آ«
 دمـاغي  واج باواك هايواج در و »ش« سايشي واج واكبي هايواج در. دارد بااليي كاربرد كند،مي بيان را درماندگي

 القـاگر  آواها اين باالي بسامد. دارند مؤثري نقش نارضايتي و شكايت القاي در دو هر كه دارد را بسامد بيشترين »ن«
 حسياتي و عواطف احساسات، چنين موارد از بسياري در كه است شكوه و شكايت حسرت، رضايت،عدم رنج، درد،
 و احساسـات  كـه  رفته، كار به بيشترانسدادي هايواج ،واج توليد هايشيوه در همچنين. شودمي ديده سنايي رشع در

 آن شـامل  »ن« واج كـه  اسـت  لثـوي  هـاي صـامت  آن از مخرج بيشترين هاواج مخرج در و كندمي بيان را هيجانات
 احساسـات  و هـا انديشـه  افكـار،  هاآن يوسيله به و كندمي توجه آواها به شعر حس بهتر انتقال براي سنايي. شود مي

 انتقـال  بـراي  هاآن كاربرد و بوده مؤثر آن القاي و شعر در آن تكرار و واج كه داندمي وي. كشدمي تصوير به را خود
 . است بهتر شعر پيام
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Abstract 

The purpose of this research is the vocal analysis of sanai’s 170 qazals (lyrics). This essay is 

divided into 2 parts; at first, Language, phone and phoneme are discussed and Maurice Grammont 

theorys and in second, vocal analysis of qazals are presents. In this written, has been trying to answer 
this question: whether meter, rhyme, Redif (identical ending syllable) and some selective figures of 
speech that the poet has used, should be inculcated especial concept or the theme of qazal or not. 
Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Maurice Grammont believe that phones and phonemes can 
inculcate images, feelings and thoughts. In the vocal analysis of these qazals, we have concerned 
phonemes repetition, their inculcation, production place and its ways and with regard to the effect of 
selecting words and their repetition on poem music and meaning 

It seems that especial phones and phonemes are used deliberately to be effective for inculcation of 
desired meaning like sorrow, pain and dissatisfaction, so using this method attracts addressed. It 
should be noted that in this research Grammont’s theory has been used based on Shafie Kadkani’s 
selection of sanai’s qazals.  
Keywords : Sanai, Qazal (lyrics), Phone, Phoneme, inculcation, Grammont. 


