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Abstract 
Iconicity which represents the aroused link between a significance and a 

signifier, considers the language structure influenced by human's emotional 

perception from the outside world as a metalanguage factor. This principle is 

considering the sign of a cognition from the most important beautification 

elements and the most main tools of transmission of meaning in Nizar 

Qabbani's poem. In this regard, the present research is accomplished aiming 

to be characterized different levels of phonetic arousal in the poet's poems on 

an appendix from the highest to the lowest degree of clarity in the 

framework of phonetic symbolism theory by Hinton & et, al.The analysis of 

Qabbani poems based on the continuum proposed by Hinton and his 

colleagues is important because by relying on this method in an objective 

and coherent way and based on modern scientific principles, we can examine 

the phonetic significance of signs and determine their degrees of arusal. 

Explained the linguistic forms with their examples in real world; therefore, 

in the present stydy, we try to examine different types of arusal from the 

highest to the lowest degree of clarity in Qabbani poems according to 

Hintonˈs phonetic symbolism pattern and answer these qustions. Be: what 

are the types of principal signs in Nizar Qabbaniˈs poem? Can signs be 

placed on a continuum from the ultimate arusal to the ultimate symbolism? 

Dose the imagery of Qabbaniˈs signs and poetry contradict the principle of 

optional words? The research results represent that different kinds of 

phonetic symbolism in Qabbani's poem are: objective, imitative, 

combinational and conventional. The objective signs in the poet's poems 

include emotional sounds and expressions of interjection, surprise and ... 

contain the most level of iconicity. Then, sequentially, imitative symbols in 

the form of words, onomatopoeia,  combinational signs which are observed 

in the form of vowel repetition or special correspondency, and conventional 

symbols which are formed with sequence of certain phonemes, are ranked in 

second, third and fourth position of the continuum. 
 

Keywords: Iconicity, Clarity, Darkness, Hinton, Nizar Qabbani. 

 1401، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

10.22059/jalit.2021.315419.612322 

Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627 

http://jalit.ut.ac.ir 

file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
https://jalit.ut.ac.ir/
http://jalit.ut.ac.ir/


یۀ هینتون/ 88  پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظر

 

 پیوستار نمادپردازی آوایی 
ی ۀبر پای؛ در اشعار نزار قبانی  هینتون ۀنظر

 *فر شهال شکیبایی  
  دانشگاه پیام نور گروه زبان و ادبیات عربی استادیار

 نژاد الله صیادی روح
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 (108تا  87)از ص 
 31/1/1400، تاریخ پذیرش: 25/9/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ثر از أختار زبران را مترسرا ،زبرانیبررون یلعام عنوان بهدهد، مدلول را نشان می دال و ۀپیوند انگیخت کهتصویرگونگی 

تررین شناسری و عدرد ییترین ارکان زیبااز مهم ،شناختیاین اصل نشانه داند.حسی انسان از جهان خارج می ادراک
در  آن اسرت کرههرد  از اناراپ پرشوها حا رر  ؛ بنابراین،رودبه شدار می در شعر نزار قبانی ابزارهای انتقال معنا

برر روی در اشعار قبانی آوایی  گوناگون تصویرگونگی سطوح ،هینتون و هدکارانا آوایی ندادپردازی ۀچارچوب نظری
ف مختلر هرایگونرهدهرد . نترای  پرشوها نشران مریدشروشفافیت ترسیم  ۀدرج ترینپیوستاری از باالترین تا پایین

هرای نشرانهدر قصاید او اردادی. کیبی و قراز: عینی، تقلیدی، تر ندا عبارت های این شاعرپردازی آوایی در سرود نداد
پر  از آن  .تصرویرگونگی هسرتند ترین میرزاندارای بیش ،های ندا، تعاب و ...عینی شامل اصوات عاطفی و عبارت

صرورت تکررار واکره یرا هدخروانی خراص  های ترکیبی که برهآوا، نشانهتقلیدی در قالب الفاظ ناپ ندادهای ،ترتیب به
های دوپ، سروپ و چهرارپ در جایگا  گیرند،های معین شکل میکه با توالی واجشوند و ندادهای قراردادی مشاهد  می

 گیرند. قرار می پیوستار
 

 .تصویرگونگی، شفافیت، تیرگی، هینتون، نزار قبانی :ی کلیدیهاواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 s.shakibaee@pnu.ac.ir                                                                                                        . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*
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 مقدمه .۱
ها و  نشانه یتوان بررس ین دانا را میا است. ین در نقد ادبینو یها افتیاز جدله ره ،یشناس نشانه

د و یدانست که در تول یعوامل ۀمند هد نظاپ ۀن مطالعیهدچنو ان دال و مدلول یافتن مناسبت می
شناسی، سیستدی از  به باور چندلر نشانه (.chandler, 1994: 51)ا داللت شرکت دارند یر نشانه یتفس

تصاویر، حرکات بیانی، اصوات موسیقی و ترکیباتی  ،دهد. این سیستم عالئم را مورد هد  قرار می
یر  . از دیدگا  پی(Ibid: 54)که دارای مضدون مذهبی، قراردادی یا سرگرمی باشند  گیرد دربرمیرا 

پردازد.  می ئمعال و  رمزگان ، زبان نظیر ای نشانه های نظاپ تحلیل به که است علدی شناسی نشانه ،گیرو
گیرو، )ها و فرآیندهای تأویلی  نشانه ۀست از مطالعا شناسی عبارت نشانه او هدچنین معتقد است

۱۳۹۳ :۱۴۵.)  
شناس  زبان ،(Ferdinand de Saussure)نان دو سوسوریستم فردیدر قرن ب را علممباحث این 

. این دو نددکرگذاری  پایه ییکایدان آمر منطق،(Charles S.Peirce)  رسیچارلز سندرس پ و، یسوئد
مباحث  ،صورت مستقل از یکدیگر  آرای یکدیگر اطالع داشته باشند، به ه ازنک بدون آ اندیشدند

ها  شناسی به بررسی نقا نشانه سوسور بر این باور است که نشانهشناسی را گسترش دادند.  نشانه
اند و  ها از چه چیز تشکیل شد  سازد که نشانه مشخص می دانا پردازد. این در زندگی اجتداعی می

د  که کروجهی برای نشانه مطرح دو . او در آراء خود یک الگویبر آنها حاکم است چه قوانینی
. چارلز سندرس پیرس بیشتر به کارکرد (Saussure, 1974: 61) عبارت است از اتحاد دال و مدلول

است که نشانه، مصداق و ای گانه او مبتنی بر کنا و روابط سه ۀنظری. دمنطقی نشانه گرایا دار
تر از دیگر  شناخته ،گانی شدایل، ندایه و نداد سه ،انکنند. در این می تعبیر با یکدیگر برقرار می

با  .(peirce, 1960: 220) ثیر را گذاشته استأشناختی نیز بیشترین ت و در آثار بعدی نشانه بود روابط 
 ۀنواقص رویکرد سوسور و پیرس، ارائ ۀزمان و مشاهدّی شناختی در ط ات نشانهگسترش مطالع

 نظر این دو صاحبنارسایی مباحث  ،در واقع رسید. نظر می  الزپ و بدیهی به ،الگوی کارآمدتر
. مکاتبی هدچون ساختارگرایی، پساساختارگرایی، متعدد شد های نظری گیری چالا موجب شکل

. ایااد شدندملی أهای قابل ت  پردازی ها و نظریه در جریان نقادی ... و شناسی پاریسی نشانه
شناسی معرفی  نشانه ۀای را در حوز مفاهیم تاز  ،نقد آثار گذشتگان ۀواسط اندیشدندان این مکاتب به

ها گسترش دادند  رسانه و آن را از مسائل صر  زبانی به ادبیات، معداری، هنر ۀدند و دامنکر
 .(۹: ۲۰۱۲)یخلف،

میان دال و مدلول  ۀرابط ۀواسط کلیتی است که بهنشانه شناسی، در چارچوب نظاپ نشانه
دانندی یا بر مبنای هو  است طبیعی صورت زبانی با معنا، پیوستگی گاهی. یابدموجودیت می

در زبان  ،مثال رایب ؛خواهد بود انگیختهتصویرگونه یا  ،نشانه در این صورت ؛گیردشکل میتقلید 
ای انگیخته کند، نشانهکه تقلیدی از صدای گلوگرفتگی را تصویر می« هسهسه»لفظ  عربی

حاصل قراردادهای اجتداعی است و میان دال و  ،و مفهوپ لفظارتباط  گاهی نیز شود.محسوب می
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جای ندادین  هایانگار در گرو   واژ  ،در این حالت ؛مدلول هیچ نوع مشابهتی وجود ندارد
وجود  ی با معنیهیچ نوع انطباق آنها که در صورت آوایی« کرسی»و « ید» از قبیل کلداتی .گیرد می

 .(۲/۴۶۷: ۲۰۰۰)الطیب، گیرندمی های ندادین قرارنشانه ۀدست ، درندارد
است؛ یعنری از  و آوایی امری نسبی از صرفی، نحویزبانی اعم  سطوح متعدد درتصویرگونگی 

و  (Hinton) ، هینترونآوایری انگیختگریدرجرات تأییرد در دیگر یکسان نخواهد بود.  ۀای به واژواژ 
 ترا باالترین از اند کهد کررا رسم تاری پیوساین معیارها  با توجه به را مطرح و معیارهایی هدکاران او

 قرراردادی، یعنی عینی، تقلیردی، ترکیبری و هاچهار گرو  از نشانه را میان ترین مقادیر شفافیتپایین
حاصل قرارداد یرا  )مستقیم/ غیر مسرتقیم(،دال و مدلول  ۀ: رابطند ازا این معیارها عبارت ؛ددهنشان می

و )گفتررار عامیانرره/ متررون نوشررتاری( جایگررا  کرراربرد )اختیررار در و ررع/ عرردپ اختیررار(، توافررق اجتدرراعی 
عینی و تقلیدی که  هاینشانه پیوستار این در. )عدومیت جهانی/ اختصاص به یک زبان(بودن  شدول جهان

رونرد و مری شردار تررین الفراظ برهاز انگیختره آوا هسرتند، انرواع نراپ طفی واصوات عرا ۀدربردارند
 . (Hinton,1994:1-6) تصویرگونگی کدتری برخوردار هستندترکیبی و قراردادی از  های انگار 

های برای انتقال اندیشه ابزاری عنوان بهرا  هدخوان و واکه از آواهای متعدد است که نظامی شعر
 ۀمنتقدان در ارزیابی اشرعار بره ایرن نکتر برخی گیرد.می کار ذهن به دور از ، عواطف و مفاهیمبلند

در شرعر آوای  کرهبرر ایرن عقیرد  اسرت  مازنی اند؛یعنی ارتباط صوت با معنی توجه کرد  ،ظریف
بلکه در القای معانی خاص  ،ودشتقویت موسیقی شعر میتنها  سبب  نه ،حرو  آییبرخاسته از هم

 ف مران هرا ةخصائص الحروف  الروی ر نیز در کتاب حسن عباس. (۶۷: ۱۹۹۰) نیز نقا بسزایی دارد
وی هر واج برا توجره است. به باور  د کرداللت صدا بر انتقال معنا مطرح  بارۀدرای را بحث گسترد 

 دهدخاصی را در شعر یا سایر انواع ادبی انتقال می مفاهیم ،خودص آوایی و جایگا  تولید به خصائ
و  شعری آوا در انتقال تخیالت ۀبه کارکرد گسترد که ،نامور سوری ،رنزار قبانی شاع .(۱۷-۱۸: ۱۹۹۸)

گا   عواطف    است. د کرای بیان های ویش خود را با استفاد  از واج ذهنیمفاهیم بود، آ
از آن جهرت دارای  ،هینترون و هدکراران او پیوسرتار پیشرنهادی مبنرایبرر قبرانی  اشعار تحلیل

تروان مری ،ی نرویناصرول علدر ۀمند و بر پایرای نظاپشیو  به ،شدیت است که با تکیه بر این رواه
هرای ها و تعیین درجات انگیختگی آنها، چگونگی ارتباط صورت دن بررسی داللت آوایی نشانه

آن  در پرشوها حا رر سرعی برر ،د؛ بر این اسراسکرواقعی تبیین  انزبانی را با مصداقشان در جه
قبانی با توجره فیت در اشعار های مختلف انگیختگی از بیشترین تا کدترین سطح شفااست که گونه

هرای انرواع نشرانه پاسرخ داد  شرود: هراپرسااین ررسی و به ب هینتون آوایی الگوی ندادپردازی به
ز نهایرت هرا را برر روی پیوسرتاری اتروان نشرانهقبانی کداپ است؟ آیرا مریتصویرگونه در شعر نزار 

در شرعر قبرانی برا اصررل  هرراگونگی نشرانهتصرویر آیرا گی قرررار داد؟انگیختگری ترا نهایرت ندرادین
 بودن واژگان مغایرت دارد؟ اختیاری
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ذهن بسیاری از فالسفه  ،کنوندال و مدلول از دیرباز تا ۀرابطبودن  ذاتی یا قراردادی دربارۀ بحث
معتقرد بودنرد کره افالطون و پیروانا در یونان باستان . کرد  استرا به خود مشغول شناسان و زبان

خود بر معنایشان داللت دارنرد؛  خودی میان لفظ و مفهوپ آن پیوندی طبیعی وجود دارد و کلدات به
و  در تصاد ، سنن دبای نشا آن را میم واست  میان لفظ و معنی، اختیاری ۀرابط ارسطو گا داما از دی

برخری دانشردندان اسرالمی هدچرون خلیرل برن احدرد . (Gesini, 1995: 5) دکراعتقادات جستاو 
 .بودن ارتباط دال و مدلول اعتقاد داشتند جنی و سیوطی به ذاتی فراهیدی، سیبویه، ابن

د. پیررس کررشرناس آمریکرایی مطررح زبران ،پیرر  بار ننخستی را گی در زبانتصویرگون ۀنظری
 .ودها و ندادها بررسی ندها، ندایهبین صورت و مفهوپ در سه نوع شدایل ۀحسب رابط ها را برنشانه

در سرال  .دکرررا تعیرین  هرانشرانه انگیختگی توان درجاتمیکارگیری پیوستار آوایی  با بهباور او  به
رابطره صرورت و برودن  اصل قراردادی« در جستاوی ماهیت زبان» ۀیاکوبسن با انتشار مقال۱۹۵۶

 ۀتصرویرگونگی بره عرصر ۀرا  را برای ورود نظری ،این اصل تردید درمعنی را به باد انتقاد گرفت و با 
مطالعرات تصرویرگونگی را از  ۀدامن ،ثیرپذیری از آرای پیرسأتشناختی باز کرد. او با مطالعات زبان

 (.Gamkrelidze,1974:105) گسترش داد به دستوری سطوح آوایی
 داللت صورت آوایی الفاظ برر معنری ۀبارزبان عربی در هایی که درترین پشوها برخی از مهم

در فصل اول که  از حسن عباس (۱۹۹۸) خصائص الحوف کتاب  از: ندا عبارتاست، نگاشته شد  
 هرا را بررآوایری واج داللرت ،در فصل دوپو را با احساسات بشری  حرو  عربی روابط طبیعیآن، 

شعر توفیرق  يف ةالصوتی ةالبنی» ۀمقال .کرد  استصفات فیزیکی آنها بررسی  و جایگا  تولید اساس
هرایی هدچرون با تکیه برر ویشگری که و هدکاران خضری علی ۀنوشت (۲۰۱۷) «هنا باقون( ة)قصیدزیاد 

صروات را در انتقرال ا نقا ،، سبکی یا نرمی حرو بودن واکبودن، واکدار یا بی انفااری یا سایشی
 ۀپشوهشی در سور ؛ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم»ۀ مقال است. د کرواکاوی  عواطف و معانی

ی ا معنرابر برخاسته از حررو    موسیقی  که ارتباط صوت و  از انسیه خزعلی و هدکاران( ۲۰۱۶)« نبأ
 است.  د کررا بر مخاطب مطالعه  ثیر آوای الفاظأت هدچنین  را بررسی وسور  نبا آیات 

چنرین  ،نوشرته شرد  در زبان فارسی تصویرگونگی آواییبارۀ ترین آثاری که دربرجستهبرخی از 
 ۀکره بره مقایسری و لریال عرفانیران  شرریفشرهال ۀنوشرت( ۱۳۹۱) «انگیختگری آوایری ۀمقایس» است:

. اسرت پرداختره مرتن هشرت سرفرنامه اسراسگذشرته برر زمان  با عصر حا ر واژگان انگیختگی
قرردپ و وحیررد  م از آزاد  شررریفی (۱۳۹۲)« گفترراری کرمرران ۀهررای تصررویرگونه در گونررانگررار »

پیوسرتار » ۀد  اسرت و مقالرکرررا در گویا کرمانی بررسری  آواناپکه ویشگی الفاظ زاد   ابوالحسنی
مقردپ و  آزاد  شرریفی ۀنوشرت (۱۳۹۷)« هینترون ۀندادپردازی آوایی در اشعار حافظ برر مبنرای نظریر

پیوسرتار  حرافظ، برر مبنرایبه بررسی انواع روابط انگیخته و فراوانی آن در اشرعار که حسین مهرآرا 
 است. پرداخته پیشنهادی هینتون و هدکاران او
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ایرن توان به می است، آثار و اشعار نزار قبانی نوشته شد  ۀهایی که دربارترین پشوهااز برجسته
دیراا  مروردی  ۀمطالعر ؛های نزار قبانی از دیدگا  نقد فرمالیسرتیبررسی سرود » د:کرموارد اشار  

لوسر  او  يحب بترر شرعر سرالم گلسرتانه کره دو دفتر ۀنوشرت (۱۳۹۴) «ف الوسر  یاللمارا  يحب بت
 يف يو الدالل يالتحلیل الصوت» ۀ. مقالکرد  استنقد فرمالیستی تحلیل  را در چارچوب یاللماا 

کره قشرالقی  جدال طرالبی قرر  از (۱۳۹۵)« يء منه  الصوت و يف ةمقارب يلنزار قبانبلقی   ةقصید
أسرلوبیة الدوسریقی » ۀمقال است. د کربلقی  را واکاوی  ۀهای آوایی سرودساختار صوتی و داللت

 ۀنوشت( ۱۳۹۶)« ندوذجا   هلذا أکتب تاریخ النساءو  الوس  یاللماا فی اشعار نزار قبانی مادوعتا 
 داخلری و خرارجی در دو دفترر شرعری موسیقیبه بررسی الدین عبدی و جواد محددزاد  که صالح

 است.پرداخته  هلذا أکتب تاریخ النساءو  الوس  یاللماا 
 ۀپیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ: بر مبنای نظریر» ۀمقالبا  حا ر هاوجه تدایز پشو

تعیرین سرطوح   دنپشوها حا ر  هآن است کمقدپ و حسین مهرآرا  شریفیآزاد   ۀنوشت« هینتون
 یعنی بررسی خواص فیزیکی ،تحلیل آواشناسی حرو به الگوی هینتون  ۀها بر پایانگیختگی نشانه

هرای معناشناسری صرورت منسرام ایشریو به  ،است. عالو  بر این تولید اصوات پرداخته ۀو نحو
پیوسرتار ندرادپردازی »حال آنکه پرشوها  ،است د کرواکاوی ارتباط دال با مدلول را  ۀزبانی و نحو

را در  انگیخته و فراوانری آنروابط های مختلف گونه« هینتون ۀآوایی در اشعار حافظ: بر مبنای نظری
هریچ  تراکنون بر اساس کنکاش نویسرندگان، د  است.کر تبیینچارچوب الگوی پیشنهادی هینتون 

 اشرعار قبرانیدر  هرانشرانهآوایری  تحلیرل بر مبنرای الگروی پیشرنهادی هینترون بره اینوع مطالعه
درجرات  یکه با واکاواند  د کرتالش  ین  رورتینگارندگان با احساس چن ،است؛ بنابراین  نپرداخته

را او  ینیب تراز  از جهران یا و جلو  آثار نزار قبانینهفته در  یها تیاز قابل ینیبعاد نواتصویرگونگی، 
 د.کننن ییتب

 

 (Iconicity)تصویرگونگی .۲
 تشابهی، قیاسی یرا اسرتعاری ۀرابط بر شناختی است که نشانه مفهومی ،تصویرگونگی یا انگیختگی

ایرن اصرل . داللرت دارددر جهران خرارج  )مردلول(با مررجعا ( آوا، واژ ←)دالمیان صورت نشانه 
شرود ادراک مرا از جهران موجب می زبانیهای برونترین انگیز یکی از مهم عنوان به شناختی نشانه

  .(Haiman, 1980: 517) انعکاس پیدا کند )آوایی،صرفی و نحوی(های زبانیخارج در ساخت
بره  «شفا » د.کراشار   گانیشفافیت و تیرگی واژبه  توانترین مفاهیم انگیختگی میاز برجسته

 پی برد. در این نروع بتوان به معنی آنها شود که از روی صدا یا ساختاطالق می هاآن دسته از نشانه
 «ههالقهق»آوای ناپ ،ثالم رایبوجود دارد؛ از روی شباهت  ذاتیای مدلول رابطه  و ها میان دالنشانه

اطرالق  به الفراظی «تیر »د. دهارائه میزیرا تقلیدی از صدای خند   ؛استشفا   از جدله کلدات
: ۱۳۹۰)براطنی،  دهردپایی برای شناخت معنایشان به دسرت ندری یا آوای آنها ردّ  که ساختشود می
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حاصل نوعی قرارداد بخواهی دارند و  دل یاای اختیاری ها دال و مدلول رابطهدر این گونه نشانه. (۳۰
 گیرند.در این دسته جای می «القلم»و  «الکتاب»هدچون  واژگانی اجتداعی هستند؛

، معنرایی و واژی سراخت ۀسره دسرت توان درمی ،زبانی سطوح مختلف تصویرگونگی را بسته به
   د:کر بررسی آوایی
 

 واژی ساختتصویرگونگی  .۲-۱
. زبان عربری معنای آن باشد ۀکنند بیان ،لفظاست که صورت صرفی  آن واژی ساختگی تصویرگون

خراص هرای هرا یرا قالربکلده و قرارگیری الفاظ در وزنهای آن از را  تغییراتی در درون که اشتقاق
مشرتق  ۀکلدر ،مثرال رایبر ؛فراوانری برخروردار اسرت واژی سراختشود، از انگیختگری ایااد می

  در بیت   «الشاعر»
 

 
 

 (۱/۱۷: ۱۹۹۸ )قبانی،                                   
گوید، داللت یعنی کسی که شعر می ،رود که بر معنای حقیقی خوداز آن جهت شفا  به شدار می

رو شرود و از پریا  هروبر شراعربرا لفرظ  بار ردی برای نخستیناگر فتوان گفت می بنابراین،کند؛ می
 زند.شاعر را حدس می ۀراحتی معنای واژ فاعل را بداند، به اشتقاق اسمۀ و قاعد «َشَعَر »ای فعل معن

 در بیت
 

 

 (۱/۱۰۶: هدان)                                             
زیرا بر اساس قواعد صررفی  ؛ای تیر  باشدواژ  «الدیعاد» ۀکلد است شد  سبب ساختاریی هدسان

شرود  ن، مکان یرا مصردر باشرد و ایرن امرر موجرب مریاحتدال دارد این واژ  اسم زما ،زبان عربی
 خوانند  در درک معنای مقصود دچار ابهاپ شود.

 

 تصویرگونگی معنایی .۲-۲
است کره ارتبراط معنرایی آنهرا برا سرایر  و عباراتی کلدات از ویشگی آن دسته ،تصویرگونگی معنایی

از جدلره مارازی کلدره  طور کلری انرواع کاربردهرای بهکند. معنی آنها کدک  شدن الفاظ به روشن
هرایی هدچرون ندونرهزیرر در ابیرات  .(۱۳۱: ۱۳۷۵)براطنی،  این گرو  جای داد توان دراستعار  را می

 :تصویرگونگی معنایی هستند ۀندایند« دپ الدغرب»و « عاالت الزمن»، «وشوشة البحرات»
 

(۱/۴۴: ۱۹۹۸)قبانی،                            

(۸۳)هدان:                                             

(۹۸: هدان)                                           
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برا  «دپ»و  «الرزمن»برا  «عاالت»، «البحرات»با  «ةوشوش»بین واژ   شاعر با ایااد مااورت
 ۀوسریل بره را غرروب مفاهیدی هدچون صدای آراپ امواج، حرکت سرریع زمران و رنر  «الدغرب»

 .کرد  استشفا  و قابل استنباط بیان  استعارات
 

 تصویرگونگی آوایی .۲-3
ایرن نروع تصرویرگونگی  آن است که صورت آوایی دال بر مدلول داللت کنرد. ،نگی آواییتصویرگو

 داشرتطبیعری برین صرورت و معنرا وا ۀرابطر ۀاولین نوع انگیختگی است که بشر را به تفکر دربرار
 آوا، صرداهاینراپ نرد از: ا عبارتیزش آوایری گانهای ترین گونهمهم .(۱۰۵: ۱۳۹۱)شریفی و عرفانیان، 

 آوا.طبیعی و نداد
ینی صردا، دارد و بره برازآفر مفهوپ خود ارتبراطی طبیعری که با شود گفته میای واژ به  «آواناپ»

 ،مثرال ؛ بررای(۱۱-۱۰: ۱۳۷۵ ،وحیدیان کامیار) پردازدمی مصداق خارجی خود حالت، حرکت یا عدل  
اسرب ارائره  ۀاز شریه تکرراری« تصرهل» ۀواژ «» سرطردر 
 بره «مرمرر» ۀحررو  واژ( ۱۹۹۸،۱/۲۴۲ )قبرانی، «» در سرطر دهد. می

  دارند.   اشار سن نرمی و هدواریحالت 
طرور طبیعری از  بره شرادی و تعارب حاالت شدید روانی چون اندو ، ۀاصوات طبیعی در نتیا

د، برخری از آنهرا در نرآیاز آناا که این نوع اصروات از اعدراق وجرود بیررون مریآیند. دهان بر می
فارسری،  هرای عربری،در زبران //ah «آ » ۀکلدر  ؛ مرثال  های مختلف دنیا شبیه بره یکدیگرنرد زبان

 ۀواژ برهدر زبران عربری  کره /bax /« برخ» ۀرود و کلدرمی کار برای بیان اندو  به انگلیسی، ایتالیایی
 دشروبررای تحسرین اسرتفاد  مری ،شرباهت دارد در فرانسه و ایتالیرا /bah/ در فارسی و لفظ «به به»
. از و .. «لیرت»، «عابرا یرا»، «ویلتاوا»در زبان عربی کلداتی هدچون  .(۱۲ :۱۳۷۵وحیدیان کامیار، )

 روند. می کار به ارای بیان اندو ، حیرت و تدنّ ب ،ترتیب که به جدله اصوات عاطفی هستند

هرای یرک ای از واژ که در مادوعرهشود اطالق میها واج از اییا خوشهواج  به یک« ندادآوا»
ارتبراط برین آوا خال  ناپبر . در این نوع الفاظمعنایی مشترک باشند زبان دید  شوند و دارای عناصر

 شرودزبران تفسریر مری زبانی نیست؛ بلکه غیر مستقیم است و داخرلمستقیم و برون ،دال و مدلول
بررسی  های واجیخوشهو های تک واج گرو  توان درآوا را مینداد .(۶۳: ۱۳۹۷مهرآرا،  و مقدپ )شریفی

   د.کر
 ،مثرال رایبرکنرد؛ مفهوپ خاصی را بیان مری ،واکه یا هدخوان یک تکرار های تکواج در سطح

 «ب» هدخروانحداسره و پیروزی یا/ d/ «د»آوای مفهوپ شدت و جن ،  /G/ «ق»ذکر پیاپی حر  
/b /هراالقراگری واکره ۀزمینر. در (۴۴۳: ۲۰۰۱ الهرالل، ي)غنیدر کندمی احساسات عاشقانه را منتقل، 

/ را برا o/ / را با معنری درشرتی  و واکره گررد و پسرینâ/ را با مفهوپ ُخردی، آوای /i/ اندرسون صدای
 .(Anderson, 1998: 27) داندمفاهیم بزرگی و گردی متناسب می
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را  یمعنای خاصرند، ستکه در چند واژ  مشترک ه هاواج ای ازهای واجی، دستهدر سطح خوشه
برا مفهروپ نرور و  که« glow» و «glisten» ،«glimmer» کلدات در «gl» د؛ مثلنبخشبه آن واژگان می

، «زخرر»، «خررت»در کلدرات / xr/«رخ»دیدن مرتبط هستند. در زبان عربی نیز تروالی دو حرر  
هدچنرین حررو   یرا سروراخ کرردن داللرت دارد. کرردن پار  بر معانی «خرپ» و« خرق»، «خرط»
 بیانگر تاریکی است. «دجم»و  «دجی»، «دجر»، «دجن»در کلدات  /dʤ/«جد»

 

 هینتون پیوستار نمادپردازی آوایی. ۲-3-۱
د  کرمطرح  او هدکارانهینتون شناختی است که زبان ادپردازی آوایی از جدله الگوهایند پیوستار

 ردن آنکره ارتبراط  الگرو ایرن .انرد اناراپ داد  تصویرگونگی آوایی نۀای در زمیو مطالعات ارزند 
دال و ۀ برودن رابطر بخرواهی داند، اصرل قرراردادی یرا دلطبیعی بین صوت و معنا را انکارناپذیر می

منافراتی  واژگران برودن و اختیراری میان دو اصل انگیختگری ،؛ به عبارتیکندمدلول را هم تائید می
 .(Hinton et al, 1994: 1-6) بیندندی

در چهرار  تصویرگونگی درجات با توجه به صوتیهای نشانه ،رویکرد مورد بحث در چارچوب
تدرامی طبقرات و  ،در تحلیرل نهرایی و قابل بررسی هستند تقلیدی، عینی، ترکیبی و قراردادی ۀطبق

هرا نشرانه ۀگیرنرد؛ یعنری هدراز حداکثر تا حرداقل انگیختگری قررار مری بر روی محوری هانشانه
قطب مخالف  ،اختیاری ارتباط پیوستار در اینتصویرگونه یا ندادین باشند.  ،کدتر یا بیشتر توانند می

هرای گونرهبا استناد به رویکررد پیشرنهادی هینترون  . (Ibid:1) دهدارتباط تصویرگونه را تشکیل می
 است: تصویرگونگی چنین سطوح رتیبایی به تمختلف ندادپردازی آو

 

هرایی اسرت نشانه ۀدربردارند عینی ندادپردازی :(Corporeal sound symbels)پردازی عینینمادالف( 
دلره از ج کره خدیاز ، عطسه و سررفه داللت دارند.یا حاالت روحی  بدن طبیعی هایواکناکه بر 
بیرانگر کره  «آ »و « واعابرا »، «أ » طفی از قبیرلاصوات عا هدچنین ،هستند های فیزیکینشانه

نیز به دلیرل آنکره سربب جلرب  های ندا. عبارتگیرندقرار می این گرو ، در حاالت عاطفی هستند
گیرنرد. بره جای می این دستهدر  د،نروتوبیخ و تهدید به کار می ۀد و در زمیننشوتوجه مخاطب می

برین  ۀرابطر برخوردار اسرت؛ زیررا تصویرگونگی ۀاز باالترین درج این نوع ندادپردازی باور هینتون
  .(Hinton et al,1998: 2-3) بسیار عینی است ها با مفهومشانصورت نشانه

 

بره  ،صرورت آوایری دال تقلیردی ندادپردازی در :(Imitative sound symbels)نمادپردازی تقلیدیب( 
محیطری و  ۀدارای جنبر گررو ایرن  یهرانشرانه .پرردازدبازآفرینی صدا، حرکت یا حالت مدلول می

ایرن  ۀمادوعردر  ،ی هسرتندی محیطرهاصرداۀ کننردکه القا آواالفاظ ناپ ،بنابراین ؛فرازبانی هستند
برا آزادی بیشرتر صرورت  و زبرا ،گررو سرازی در ایرن حرریم واژ  گیرند. از آناا کهقرار می هانشانه

مهررآرا،  و مقردپ)شرریفی دارنردتصرویرگونگی کدترری  عینی ندادهای از ،های تقلیدینشانه ،گیرد می
۱۳۹۷ :۶۵).  
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کلدرات . انردد کرر و وحشری بررسری دو گررو  راپ را در  و هدکارانا واژگان تقلیردی هینتون
 شرفافیت ۀدرجر  د وفاقرد صرورت واژگرانی هسرتنل بود ، قی آوای دال با مدلوازتاب حقیوحشی ب

الفراظ راپ کنریم. بیران مری «…miewww» صورت بهرا هدچون زمانی که صدای گربه ند؛ باالیی دار
صرورت واژگرانی مانند  ؛هستندتر  تر و ندادین نوع وحشی خود تیر  ازدارای صورت واژگانی بود  و 

در این نوع ندادها میزان شباهت هر نشانه با مصداقا  .(Hinton et al, 1998: 281- 271) کردنمیومیو
«  شرالل»نسبت به لفظ « َشْرَشْر »آوای  طور مثال ناپ های دیگر متفاوت است؛ به در مقایسه با نشانه

 هدگونی بیشتری با صدای آب دارد.
 

 یرا واکرهتکرار  ۀواسط بهکه پردازی نداد گونه این در :Syntetic sound symbels)) نمادپردازی ترکیبیج( 
از طریق تداعی برخی اصوات برا  مستقیم با مدلول، طور غیر دال به گیرد،میمعین صورت  هدخوان

تار صروتی و مختصرات فیزیکری سراخهرای ترکیبری، در نشرانه. کندارتباط پیدا می خاص مفاهیم
کره برم  /o،â،u/ اصروات ،مثرالرای ؛ برمتناسب است نویسند  با معنای مورد نظر مصوت صامت و

حرکات  بیانگر /a ،i ،e/زیرکنند و صداهای را القا می بزرگی وحشت و حاالت آراما، وقار، ،ندهست
در سرطح  .(۳۰ -۲۸: ۱۳۸۳قرویدی، ) ندا سرمسرتی وهدچون عشق  واطف تندیع سریع، کوچکی و

مفاهیم  ۀکنند بلند و تداعیصداهای  القاگر /b ،d،t،k/ها ذکر پیاپی آواهای انسدادی از قبیلهدخوان
هرای نشرانهچرارچوب الگروی هینترون در  .(۱۷۵: ۱۹۸۴،يورقالر( است صالبت و کوبندگی، شدت

  .انگیختگی کدتری برخوردار هستنددو گرو  پیشین از  به ترکیبی نسبت
 

از  مرورد بحرث های قرراردادی در پیوسرتار نشانهکه هینتون بر این باور است  نمادپردازی قراردادی:د( 
او در این نوع ندرادپردازی،  ۀبه تیرگی بیشتر گرایا دارند. به گفت ،گرفتهفاصله سدت تصویرگونگی 

 Hinton) محور اسرت جهانی دارد و به دلیل ندادینگی بیشتر، زبان ۀها کدتر جنب تصویرگونگی نشانه

et al, 1998: 5).  گیررد کره مریرا دربر ندادهراآن دسرته  ،اندناپ نهاد « اییپیوند آو»این گرو  که آن را
، «Slip» / در کلدراتslدو واج / ،طرور مثرال بره ؛بر مفاهیم خراص داللرت داردها در آن واج توالی

«Slide » و«Slippery» ،معانی خیسی و چربی هسرتند. در زبران عربری نیرز ماراورت دو  ۀکنندالقا
بر مفراهیدی کره مررتبط برا « َزَمل»و « َزَمَر »،«زمخر»، «زمار»، «َزْمَزپَ »در واژگان  /zm/هدخوان 

 خواندن داللت دارند.ززدن و آواگفتن، فریاد سخن از قبیل ،صوت است
 

 های اوو نمادپرداری آوایی در سروده نزار قبانی. 3
ات سربب مو روع در ادبیات معاصر عربی است کره بره سرااز نامورترین شاعران عاشقانهنزار قبانی 

کار خود قررار  ۀمایغزل را دست ،در آغازاو . برخوردار استای بیانا از شهرت ویش  ۀو شیو شعری
 ای سیاسی به خود گرفت.صبغهاشعارش پ، ۱۹۶۷ها از اسرائیل در داد و پ  از شکست عرب
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ایستای گفتار  که در مرز زبان وحشی مدرن و ستوسهل و مدتنع ا بیان مدتاز آثار قبانی ویشگی
)خسرروی و  اسرتو ترکیبی از الفاظ فصریح و عامیانره  وارروزنامه اسلوبی ،ااسلوب .قدیم قرار دارد

 رمز و اسرطور  از گیریبهر  توان بهمی ،از دیگر خصایص شعری این سرایند  .(۱۴۲: ۱۳۹۱ران، هدکرا
 نراییمع ، سربکی وگوناگون هناارگریزی از قبیل واژگانیانواع  کارگیرین بههدچنی ،در سطح وسیع

 )مشرایخی که در زبان معیار متداول نیست برد می ای به کارگونه ر آوایی کلدات را بهاز نظ د.کراشار  
الوسر  ، السراواء يقالت لر از: ندا ترین آثار شعری وی عبارت برخی از مهم .(۵۳: ۱۳۹۱خردادادی،  و

قبانی برر اسراس الگروی تحلیل اشعار . و ...  ال اسان أیجدیة، ائد متاحشةقص ،يحب بت، یاللماا 
 هینتون به شرح زیر است:

 

در شعر قبانی یپردازی عیننماد. 3-۱  
و فیزیکری مربروط  یهای عاطفبه نشانهدر پیوستار پیشنهادی هینتون  نگیگونوع تصویر ترینشفا  

 ، ندا و اصوات مربوط بره درداتدنهای های عاطفی مشتدل بر عبارتنشانه اشعار قبانی درشود. می
رسرد کره شراعر بررای بیران معرانی ذهنری خرود چنین به نظر می .دای برخوردارناز کارکرد گسترد 
ادوات نردا در « بلقی » ۀدر قصید است. به کار گرفته فیزیکی را بیا از ندادهای ندادهای عاطفی

ی عبراراتظ و الفرا ذکرر پیراپی« يالریف البریطان يف ةفاطد» ۀدر سرود و اندبار ذکر شد  ۷۷ حدود
  احساسی شعر است:بار  بیانگر ، ما أجدللیتنی یتها،یا أ آ ، هدچون

 (۴/۱۶۶ :۱۹۹۸ ،ي)قبان 
دو فرک  ۀافتد و فاصلزبان در ته دهان می «آ»افتاد  و گرد  هنگاپ تلفظ واکه پسین،« آ » ۀدر واژ

هرا نیراز  تولید این مصوت نسبت به سایر واکهشود؛ در نتیاه زمان بیشتری برای از یکدیگر زیاد می
الردینی، ة)مشرکو دشروشود که آهن  کالپ کندتر و شعر از هیاان تهی است. این امر منار به آن می

را ابزاری برای بیان اندو  /  â/ «آ»واکه  ، کشا«آ » ۀمکرر واژپردازی . نویسند  با عبارت(۷۵: ۱۳۷۴
که  نیز /h/« »هدخوان  .است که پ  از فراق محبوب بر قلبا وارد شد  دهد میقرار  خویا عدیق

شرود، بیرانگر عواطرف یعنی آخر حلرق تلفرظ مری ،ارتعاش تارهای صوتی در مخرج خود ۀوسیل به
تحسر و  ۀنشان« يلیتن»تکرار پیاپی لفظ در این سطرها است.  ا طراب و اندو  درونی شاعر از قبیل

بیانگر مبالغه در بیان « يما أجدل شعر»و « ما أجدل عینیک»استفاد  از اسلوب تعاب در عبارات 
 .احساسات قلبی شاعر به معشوق است

 دارد توجه مخاطب را به سعی« یا»گیری مداوپ از ادات ندای  نویسند  با بهر  «بلقی »در شعر 
 :است دسرش بدان دچار شد پایانی جلب کند که پ  از ماجرای قتل ه رن  بی
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 (۱۵-۴/۱۱: ۱۹۹۸ ،يقبان
هم طنین یک واکه را دارد و هم سرایا یرک هدخروان. بره براور گرامرون / J«/ی» آوای سایشی

پذیری احساس یا  تداوپ و پایان ۀشامل نوعی لرزش مستدر است و اندیش «ی»کامی  سخت واکه نیم
ها هدرا  شود، طنین  ویش  واکه ها به که با سایر هدخوان کند. این واج هنگامی ای را تداعی می اندیشه

یرک از در آغراز هر «ی»هدخروان با تکررار نریم .(۶۳-۶۲: ۱۳۸۳)قویدی، دهد آنها را مکرر جلو  می
« ا»مصروت  ،. عالو  بر ایرنیابد و صدای گریه طنین بیشتری می شود می ترانگیزغم ،لحن ،هاسطر

 ذکرر ،بنرابراین ؛زمان تصویر کنرد طّی تواند گستردگی آالپ شاعر را در  بر امتداد طبیعی خود می بنا
  دهد. قبانی را نشان می اندو  مداوپ «یا» لفظ پیاپی
 

 در شعر قبانی نمادپردازی تقلیدی. 3-۲
آوا هستند، از نظر میزان تصرویرگونگی در جایگرا  انواع واژگان ناپ ۀدربردارندهای تقلیدی که انگار 

ایرن نروع  ،منظور عینیت بخشریدن بره افکرار خرویا به شاعر گیرند.دوپ از پیوستار هینتون قرار می
 اصروات   که دهدنشان می در اشعار اوبررسی ندادهای تقلیدی است.  به کار گرفته بسیارها را انگار 

تصرویرگونگی از  لبتره درجراتا ؛دنرارتبراط تصرویرگونه دار ،با مفاهیم خراص آواناپ ۀدهند کیلتش
 ۀواژ در مقایسره برا «ةالخشخشر» نشرانه ،لمثرارای متفاوت است؛ بردیگر  ۀای نسبت به نشاننشانه

 ی بیشتریگاز تصویرگون ،این اساس با مدلول خود دارد؛ بر تریو شفا  ارتباط مستقیم ،«تنقطین»
 . برخوردار است هم

هدگرونی  «و تقهقهرین تنقطین، تدمدمین، الررنین» آوایناپ چهار «طوق الیاسدین» ۀدر سرود
برر  «طرا» و «قرا »، «نرون»های واجتنقطین  ۀواژ در دهند.مدلول نشان میصورت آوایی دال را با 

هدخروان  .کننردمریتصویر  راآن  قطراتشکل حالت خروج عطر و  خود صوتیهای اساس ویشگی
  ،شرودمری خروج هوا از را  بینی حاصرلباال و  ۀلث نوک زبان با چسبیدن ۀدر نتیاکه  خیشومی نون

آوای در نراپ و (۱۶۰: ۱۹۹۸ )عبراس، ارددداللرت  یرافتن تالریی و درونسطوح از ء اشیا رفت برون بر
 .دکنراشرار  مریهرا برر روی لبراس آن شدنآشکارو  بطریداخل  از عطر های  قطر به خروجتنقطین 
صرورت انفاراری ادا  بره آن ۀبرار یرکسپ  خرروج و ریه  حب  هوا دربا    کهانسدادی قا صامت

دهرد نشران مری ،بنابراین ؛(۳۱: ۱۳۹۲ران، هدکرا)قائدی و  دارد داللت شدن تکهیا تکه ردُخ  بر شود، می
تداس مسرتقیم سرطح  ۀواسط به که «طا». حر  است از شیشه بیرون آمد قطر   قطر  صورت بهعطر 

عبراس، ) کندمی گیدگستر بودن وگرد داللت بر ،شودد میاپ باال ایااجلوی زبان با تداپ مساحت ک
 است:قطرات عطر  رشکل مدّو  شد  تصویرگریادآوای این واج در ناپ. (۱۲۰: ۱۹۹۸
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(۳۲۶-۳۲۳ /۱: ۱۹۹۸، ي)قبان  
معشوق  ازآو پشواکی از /m/و میم /d/آیی دو حر  دالهم «تدمدمین»آوای دوگان ساخت  در ناپ

برودن  برم و گیرری صروتاوج بر دارد،اشار  بر قوت و شدت  دال کهانفااری  صامتد. دهارائه می
ها بر یکدیگر شدن لبجدع ۀواسط که با خروج هوا از را  بینی و به یمم و حر  کندصدا داللت می

 ۀواژدر  .(۱۳: ۱۹۹۸ )عبراس، اسرت صروتفررود  و وارزمزمره ایآو ۀالقاکننردشرود، فشار بیان میبا 
 ۀآن ترانر کره دریافرت تروانمی /n«/نون»و  /r/ «ر» های هدخوان با توجه به خصائص آوایی «رنین»

صردا وجود دارد؛ یعنی  در آن ترجیع صوتانگیزی است که ، نوای غمکه محبوب خواند  فرانسوی
بررای تولیرد صرامت توان گفت در بیان این مدعا می .شودصورت پیاپی در گلو گرداند  می در آن به
هروا در پری  ،چسبد و در عین حال که را  بینری مسردود اسرت باال میۀ نوک زبان به لث «ر»لرزشی 

 است ترجیع یاتکرار  ،های این صامت بدین ترتیب یکی از داللت ؛شود های متوالی خارج می زنا
 بینری ۀهنگاپ ادای آن درون حفرخیشومی است و  یحرفبه دلیل آنکه  نون و  (۱۵: ۲۰۰۷بیاتی، حدید)

   است. و اندو  ا طرابویش   به ،نید، القاگر هیاانات دروشوایااد می ارتعاشاتی
 ۀبرار شردن یرکبا رها وانفااری است  حرفیاز آن جهت که  /g/ «ق»حر  «تقهقهین» ۀواژدر 

 حرر  باشد. گرفتهصورت طور ناگهانی  که به ای اشار  داردبلند خند  صدای به ،شودصوت ادا می
« »/h/ کره  داللرت برر آن داردد، شروصروتی درون حلرق ایاراد مری اتارتعاشر ،تولید آنبرای  که

  است.  سرچشده گرفتهاو از اعداق قلب  معشوق های پیاپی خند 
انگیختگی تقلیدی  ۀحوزدر نیز  «يتعربد» و «لازلزال» آوایناپ دو «يیاوز أن تکون»در شعر 

تصویری از حرکات شدید زمین نشان  /l/ «ل»و  /z/ «ز» حرو  «زلزال» ۀدر واژ گیرند.قرار می
 شود،ارتعاش تارهای صوتی حاصل می ۀکه در نتیا «ز»صفیری و واکدار  هدخوان دهند. می

مخرج خود به سدت نوک زبان  الپ که هنگاپ تلفظ ازحر   لرزش پیاپی زمین است و ۀکنند تداعی
 :(۲۸۳: ۲۰۰۹ )صالح، اشار  دارد از سویی به سوی دیگرشدن زمین  به متدایلشود، می منحر 

-۱/۵۲۳: ۱۹۹۸، ي)قبان 
۵۲۵) 

را با مصداق دال هدگونی صورت آوایی  «يتعربد» ۀکلد ۀدهند حرو  تشکیل قصید این در 
با توجه به خصائص صوتی « د»و « ب»، «ر»، «ع» هایواج معنا که بدین ؛دهندنشان می خارجی

با  که «عین»انفااری آوای  .شودمیآورد   زبانبر که از سر خشم  هستند فریاد بلندیبیانگر  ،خود
 لت بر شدت یا قوت، دالشودو ارتعاش تارهای صوتی ادا می های وسط حنار شدن دیوار تن 
 است از قبیل خشم قلبیشدید  حساساتا ۀکنند تداعی ،از آناا که حرفی حلقی است و دارد

 ،و از سوی دیگرصوت ی ابلند شدت از سویی تعربدیآوای در ناپاین واج  (.۲۱۳: ۱۹۹۸)عباس، 
خشم بر  ۀکه در نتیا است لرزشی تصویرگر «ر»حر   دهد.را نشان می خشدی عدیقتالی 
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 ها بر یکدیگر و سپ پی انطباق لبهم که در  «ب»هدخوان  شود.های بدن وارد میانداپ
 «يتعربد» ۀواژدر  و (۱۰۱)هدان:  دارد ارتفاع یا گستردگیبر  ود، داللتششدن آنها بیان می گشود 

 .است یافتن خشونت و درشتی شدتبر  کیدیأتنیز حر  دال  کند.اشار  می صوت گیریاوج به
ندادپردازی  ۀمادوعدر زیر نیز «السالسل» و «خشخة» الفاظ« إنها تثل  نساء» ۀسروددر 

 گیرند:تقلیدی جای می
، ي)قبان 

۱۹۹۸ :۴/۲۵۱) 
 ی گفتاریهاانداپ باهوا  سائیدگی ۀواسط به که/ x«/خ»سایشی هدخوان « شخشةخ»در واژ  

 از آن جهت که /ʃ/«ش»آوای  و کندتداعی مییکدیگر  با را های زنایرحلقه برخورد ،شودتولید می
ها به برخورد حلقه ۀصدای آرامی را که در نتیاکند، نرپ، صا  و  عیف می داللت بر اصوات

تصویری از  /s/«س» آوای پیوسته« السالسل» ۀدر کلد کند.می تصویر، شودمییکدیگر حاصل 
باال  ۀنوک زبان به لث که هنگاپ تلفظ آن «ل»صامت  دهد وارائه می تنید های درهم امتداد دایر

را انتقال  پیوستگی و التصاقمفهوپ  ،گیردای به خود میو دو طر  زبان حالت لوله چسبد می
  د.ده می

 

 در شعر قبانی نمادپردازی ترکیبی .3-3
در سطح واج  ،تر شد ارتباط از سطح واژ  کوچک ،خال  موارد پیشینبر ،این نوع ندادپردازی در

یسند  با توجه به نو ت واس نوعی از قبل در زبان وجود داشته به ارتباطبد. از آناا که این یاتداعی می
پیشین  موارد از ترکیبی ندادپردازی گفت توانمی گیرد،می کار به را متن آنها در خود زبانی شّم 

بررسی خواهد  یو هدخوان ایسطح واکهدو های ترکیبی در . در این پشوها نشانهتر است قراردادی
  .شد

 

 در سطح واکه ترکیبی نمادپردازی .3-3-۱
آیند و بدون برخورد با هیچ که از لرزش تارآواها پدید می شودهایی گفته میواجبه  یا مصوت واکه

 ۀزبان تا سقف دهان به سه دست ۀبر اساس فاصل هاگذرند. این نوع واجمانعی از مارای دهان می
پیشین و پسین بررسی  ۀو از نظر جایگا  زبان در دو دست تقسیم/ a,â/و بسته /o,e/باز، نیم/i,u/باز مانند

های زبان را در سه گرو  واکه ،شناس فرانسویزبان ،گرامون موری  .(۱۲۴: ۱۹۹۷)سعران،  شوندمی
 د  است.کرروشن و تیر  بررسی  شان،درخ

صدای بلند، هیاهو، تصویر مناظر پرشکو  یا اشخاص  برای بیان /aâ,/ های درخشانواکه
از  ،گیردکه در زمان تالی آنها صدا اوج می یها و احساساتتوصیف اندیشههدچنین  ،بلندمرتبه

 .(۳۳-۳۱: ۱۳۸۳)قویدی، دنروبه کار میقبیل خشم و خشونت 
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 ،و لطافتیی زیبا ی صداهای نازک، ناوای آهسته، القایبرای تداع /i,e/ های روشنواکه
 . (۳۰-۲۷ هدان:) رودبه کار میاشیا کوچک  موجودات یاهدچنین بیان  ،توصیف حرکات سریع

 آلود هستند جدله اصوات بم و متناسب با عواطف سنگین، جدی و حزن از /o,u/ۀ های تیرواکه
 پ یاااجس های تیر ،اندیشه برای القای ،این عالو  بر ؛دهند مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال میو 

  .(۴۰-۳۶)هدان:  شوند میهای زشت استفاد  پدید 
با مصوت افتاد  و  /i/تفاوت نقا آوایی و معنایی مصوت افراشته و پیشین  بارۀاندرسون نیز در

به مو وع پرداختن » مفاهیدی چون/ i/ واکهد  است. به باور وی کری را مطرح ثمباح /â/ پسین
موارد مورد توجه »و « س به گویند نزدیک و قابل دستر ۀفاصل داشتن درقرار»، «خاص و در دسترس

با معانی گوناگونی هدچون پرداختن به / â/واکه »حال آنکه  کند.را القا می« داشتنی یا دوست
 «حتی دست نایافتنی در ارتباط است ،، مفاهیم بزرگ، دور از دسترس)گا  معنوی(های کلی  مو وع

(Anderson, 1998: 27).  ای به شرح ندادهای ترکیبی در سطح واکه تحلیل و بررسیدر اشعار قبانی
 زیر است:

بار هشتاد  بیا از /aâ ,/درخشان  هایواکه «خبز، حشیا و قدر»وپ از قصید  در مقطع د
  :کنندیم فرهنگی و اجتداعی متعددی را القا میمفاه و اندشد تکرار 

 (۱۹-۳/۱۸ :۱۹۹۸ ،ي)قبان
فریاد خشم و ، «قضاء»و  «يموت»، «الضعفاء»، «يکسال»، «البسطاء»در کلدات  /â/مصوت 

با  «السداء»و  « یاء»در الفاظ  .کندانداز میاجتداع طنین و جهل خروش شاعر را علیه سستی
 طول یا با بیان «عاش»و  «إذا»در کلدات  خاک تا افالک هدچنین ۀاز نوع فاصل ُبعد مکانیتصویر 

. این واکه در واژگان کندمی با واقعیت بیان راشاعر  میهنان بودن توهدات ذهنی همدور ،بعد زمانی
داللت مردپ  ۀمعنوی خواص از عام ۀبر شکو ، بزرگی و فاصل «االولیاء»و  «الکبریاء»، «االنبیاء»

 .کند می
و  سکون، آلودحزنگر احساسات تداعی /o،u/و تیر  پسین گرد، های مصوتاساس اینکه  بر

ون، ُز ون، یهُ ، یستحیلُ ضیُع اء، نُ عفُ  ، هُ یفعلُ »الفاظ توان گفت این دو واکه در ، میسنگینی هستند
 سوی از و پرستیخرافه دربارۀرا شاعر  سفاحساس تأاز سویی  «نون، أفیوون، یتسلُ ُد م، یُد هُ قُ ترُز 

 همساخت کالپ  در ژر  کنند.را بیان می نادرست ناشی از باورهای سنگینی خسارت ،دیگر
 ند.کشتصویر میبه را عقیدتی جوامع عربی  فرهنگی کودرو  ایستایی
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 و خاطر تعلق احساس «بالد يو ف يبالد يف ،، ببالديببالد»در عبارات  /e،i/ هایمصوت
در  /i/مصوت  کارگیریبا به هدچنین قبانیدهند. می نشان وطناناو هم وطنرا به شاعر  وابستگی

رفتار و عقاید اجتداع پیرامون خود را دارد سعی « ، یستحیلونينضیع، نستاد ،ي غ»الفاظ 
 .بینگارد کوچک

ون، یتسلق»در الفاظ  /o,u/دو مصوت  «السوی جبهة  يف يجند رسالة» ۀاول از قصیدۀ در نام
ُلصوص، ُقطاع، » واژگان و درکنند القا می را وحشت از هاوپ دشدنان «یهددون و یتوعدون

را ظاهری و روانی جنایتکاران  حاالت زشتی و نکوهیدگی «ود الضدائر و ُزرق الُعیونُقرصان، ُس 
« یشتدون»و  «یسُکرون»در کلدات شد  دو مصوت یاداز شاعر  ،این بر عالو ؛ دهندنشان می

 :است د کراعدال سربازان استفاد   دادنناپسند جلو  ابزاری برای عنوان به

 :۱۹۹۸ ،يقبان)
۳/۴۱-۴۲) 

در برابر  را یخته به خشم شاعرآم بان  رسا و شد  دن آنکه در سطرهای یاد/ a،â/ هایواکه
، بالد و ي، أراها، أبةالصابر، ةالثائر والد،»در الفاظ  کشند،میبه تصویر انگاری سربازان سهل

بزرگی حام شیء را  «برامیل»و « جدار»هستند و در کلدات  اجداد شاعر بیانگر شکو « يآبائ
 ۀدهند نشان« يآبائ ي و، خندقي، أبيوالد» در واژگان /i/روشن و پیشین مصوت رسانند. می

گویند  و قابلیت دسترسی « يتأت»فعل در  ت. این مصوتاس و اشتیاق نویسند  تدایالت قلبی
 /i/واکهگی کششی با توجه به ویش« نهفیالس الطریق، حریق و» در واژگان وبه نامه را مخاطب 

 زنان وشدار راهکند؛ گویا نویسند  امتداد جاد  را ابزاری برای بیان تعداد بیگستردگی را القا می
 .است دادن جدعیت سربازان قرار داد  انای برای نشوسعت کشتی را وسیله

 

 هانمادپردازی ترکیبی در سطح همخوان .3-3-۲
تنگنایی در دستگا  گفتار  هنگاپ تولیدشانشود که به آن دسته از آواهای زبان اطالق میهدخوان 

 ؛ها هم امری شناخته شد  استعالو  بر واکه، تصویرگونگی در سطح هدخوانوجود داشته باشد. 
 شود. می هاهدخوان هایی از انگیختگی ترکیبی درندونه ،در این بخا پشوهالذا 

أ،  ، ح، ع، خ و »ند از: ا حرو  حلقی که عبارت« راشیل من شوازنبرغ قصة» ۀدر سراسر قصید
صورت  عیف و  سایا به این حرو  از ته حلق بدونای برخوردار هستند. گسترد  از کارکرد ،«غ

 آیندمیزوایای پنهان دل انسان بیرون  از هاواجدر حقیقت این  .شوندمیبیان  و ریهچسبید  به هر د
ترین عدیقشد  تصویرگر یاد ۀحرو  حلقی در سرود زیادبسامد  .(۱۸۲: ۲۰۰۰الصغیر، )علی

تولید  حنار  ۀبا انقباض و لرزش دیوار از آن جهت که این حرو  .قبانی استروحی  احساسات
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د؛ گویی شاعر نکن، القا میاست و  حاصل شد اندرت کث ۀگرفتگی صدا را که در نتیا شوند،می
 کند: سخنان خود را از ته گلو با شکو  و زاری ادا می

 (۳۷-۳/۳۵: ۱۹۹۸ ،ي)قبان 
و  آوایی انفااری ،است. هدز  بار ذکر شد   زد نهدخوان هدز  پا ،در این مقطع کوتا  از شعر

شدن کامل  بسته ۀد، تیزی و سنگینی این هدخوان در نتیاشوسختی تلفظ می واکدار است که به
در شعر مورد  .شودصورت ناگهانی حاصل می و به آنها باشدت   شدنسپ  بازو تارهای صوتی 

گاهی سیاسی  بیداری فکری فعالیت ذهنی، ۀزمین ،و وح و برجستگی آوایی این واجبحث  و آ
  است. آورد مخاطب را فراهم 

ی هاهدخوان است. به دلیل آنکه تلفظ های انسدادی و ناپیوستهاز هدخوان «ع»حر  
الپ را منقطع جلو  پیاپی آنها سبک ک مستلزپ خروج ناگهانی هوا با فشار زیاد است، ذکر انسدادی

 گویاکند؛ آلود شاعر را تصویر می برید  و بغض صدای برید در این شعر « ع»تکرار آوای  دهد.می
  نیست. تنف که از شدت اندو  قادر به  است ایشد انسان خفه او

بیان  گریدهای حلق به یکشدن دیوار  نزدیک ارتعاش تارهای صوتی و ۀواسط به «غ»واج 
خشونت  و ، خشمظلدت ۀندکن تداعی تولیدش در مخرج حلق ۀاین واج با توجه به شیو .شود می

خشونت و تهاجم  ۀصحن ،از سویی شاعر با تکیه بر این آوا .(۱۲۸-۱۲۷: ۱۹۹۸ )عباس، است
سازد و در میرا آشکار  سرشت آنان تیرگی ،از سوی دیگر کند و میبازآفرینی استعدارگران غربی را 

 است. خشم خود را نسبت به اقدامات دشدنان نشان داد  ،کارگیری این هدخوان با به ،حقیقت
یدگی در سطح القاگر ح  المسه و خراش« خ»واک  حسن عباس صامت سایشی و بی ۀبه گفت

  است که بر پیکر هاییت یادآور زخمصام این ،سطرهای مذکوردر  .(۱۷۶: ۱۹۹۸) است پوست
صورت  های سایشی است که بههدخواناز جدله « ح»آوای  وارد آمد  است. شاعر وطنانهم

این حر   است،  ۀبا گرفتگی خاصی که ویش ،تارهای صوتی را مرتعا سازدسایشی  بدون آنکه 
بر حاالت نفسانی پنهان داللت  ،شودسبب آنکه از وسط حلق تلفظ می به این آوا شود. خارج می

 و رمز گستردگی گرایشات قلبیاحساس به اعداق روح انسان  وابستگی ۀنشان هدچنین ،کندمی
 خاطر عدیق تعلقبیانگر  غالبا   «ح» صامتدر سطرهای یادشد   .(۸۵ :۱۳۹۱ران، هدکا)زارع و  است
  و نیاکان است. میهنبه  شاعر
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 پاشیدگی و هم بر ناتوانی، از شود و میاز بخا انتهایی حلق تلفظ «  »ت سبک و سس حر 
 ،در روساخت کالپ « » در این شعر صامتکند. میعشق داللت  و هدچون اندو ، یأس فیعواط

پاشیدگی  هم ساختی ازکند و در سطوح ژر بیان می امیهنانهمو  کشوررا به شاعر  پایانعشق بی
 کند.را تصویر می جوامع عربیو نابودی 

 

 در شعر قبانی نمادپردازی قراردادی .3-4
گرایا بیشتری به ندادینگی دارد و نسبت به موارد پیشین  ،این نوع ندادپردازی بر محور انگیختگی

گرفتن ویشگی توالی اصوات در  نظر با دردرجات تصویرگونگی برخوردار است. از کدترین 
و لرزش  شدید با مفهوپ حرکتدر اشعار قبانی  /rj/ «رج» مااورت حرو  قراردادی، های نشانه

، رجفة، أرجوحة» هایواژ شینی این دو حر  در هدنابیات زیر در  .مستدر در ارتباط است
  کند:یید میأرا ت این سخن درستی «الترجرج، تأرجح و یتأرجحون

: ۱۹۹۸ ،ي)قبان
۱/۹۵) 

(۱۱۱: )هدان
(۲۰۹: هدان)

 (۳/۴۵: هدان)
 (۵۵۳: هدان)

. دهدرا انتقال می و رطوبت لطافت شادابی،م اهیمفزبان عربی / در xz/«خض» توالی دو واج
 :دهدمااورت این دو واج کاربرد مفاهیم یادشد  را نشان می ،در اشعار زیر

 (۱/۱۲۱هدان: ) 
 (۱۲۳: هدان) 

 (۱۲۷ :هدان) 
 

 (۱۳۲:هدان) 
 

 نتیجه. 4
در  سیشنایکی از ارکان خالقیت و زیباییانگیختگی آوایی عالو  بر آنکه  ،بر اساس نتای  پشوها

 است. این شاعر  شدال معنا استفاد  ابزاری اساسی برای انتق عنوان بهرود،  اشعار قبانی به شدار می
 . است بهر  جسته بسیارنه ندادهای تصویرگواز خود ذهنی  ن به مفاهیمبخشید منظور عینیت به

از هدگامی  ،های قبانیدر سرود  صورت آوایی دال با مدلول و عینی ارتباط شفا توان گفت  می
های عاشقانه و با صحنهون گا  ماین جهان پیرا گوید.سخن می ابا جهان پیرامون او زبان شعر

 جوامع عربی در ارتباط است. ۀزدگاهی با فضای بحران
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 ،در اشعار قبانی هینتونبا کاربست پیوستار ندادپردازی در پاسخ به پرسا اول و دوپ پشوها، 
ترکیبی و  ،عینی، تقلیدی در چهار گرو ح انگیختگی وسط را از نظر های زبانینشانه توانمی

دال با مدلول  بین ساختار آواییمیزان شفافیتی که ه به با توج این پیوستارد. کر قراردادی بررسی
 .کندرا ترسیم می آن ترین درجاتانگیختگی تا پائین ۀباالترین درج ازدارد،  دوجو

شاعر ندادهای عینی در قالب الفاظ و عباراتی هدچون آ ، لیتنی، ما اجدل، این های در سرود 
؛ زیرا بازتاب مستقیم عواطف نویسند  هستند. را دارندانگیختگی  ۀیا غاریتی و ... باالترین درج

 ۀدر مرتب ،هستند الزلزال و ... ،آواهایی هدچون تقهقهین، رنیناپانواع ن ۀتقلیدی که دربرداند ۀنشان
در جایگا  سوپ و چهارپ پیوستار  ،ترتیب ترکیبی و قراردادی هم به ۀدوپ انگیختگی قرار دارند. نشان

 گیرند.ندادپردازی آوایی قرار می
 ی تصویرگونه در شعر قبانی بدین نکته اشار  دارد کههاوجود نشانه، در پاسخ به پرسا سوپ

طور مطلق  به زیرا هیچ لفظی ؛ندارد بودن آنها گان هیچ تناقضی با اختیاریاصل انگیختگی واژ
 ،مثال رایبی از تیرگی وجود دارد؛ ترین ندادها درجاتتصویرگونهدر  بلکه ،شفا  یا تیر  نیست

 ازبیشتری دارد و لفظ زلزال تقهقین تیرگی  ۀنسبت به واژ ،آوای ترشین که لفظی انگیخته است ناپ
 اصل انگیختگی/ دو در محور ندادپردازی آوایی ،ترتیب بدین ؛آ  انگیختگی کدتری دارد ۀکلد

   .ندتبیین انواع ندادها مکدل یکدیگر بلکه در ،اختیاری مغایرتی با یکدیگر ندارند
 

 منابع
 .آگا  ،تهران ی،در معناشناس یبحث ؛ف شفا  وه کماا  ت،(۱۳۷۵محددر ا ) ،یباطن
 ي.العرب يالتراث العلد اءیمرکز اح، بغداد ، ةصات ةدراس ؛ یالقوآ  اللو یف   التنغ، (۲۰۰۷سنا ) ،یاتیبدیحد

، ۱، ش ادب عویی، «ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سور  نبأ»(، ۲۰۱۶خزعلی، انسیه و هدکاران )
۹۵-۱۱۶. 

 .۱۶۲-۱۳۹سال سوپ،  ،ن لسا  مب ،«ینیو د یادب های تیشخص یفراخوان» ،(۱۳۹۱) رانهدکاو  یکبر ،یخسرو
البحاث فی المغة ، «البنیة الصوتیة فی شعر توفیق زیاد، هنا القصیدة الباقون» (،۲۰۱۷خضری، علی و هدکاران )

 .۵۹-۳۷، ۱۶ العدد ،الروی ة ف آدایها
قوآ   های پژفهش ،«استعاذ ( یبر دعا دی)با تاک هیسجادۀ ف صحدر  ییآوا لیتحل»، (۱۳۹۱) رانهدکاو  نیآفر زارع،

 .۹۱-۷۱، ۱ ش ،ثیف حد
 ي.دار الفکر العرب ة،قاهر ،ةعم  المغ ،(۱۹۹۷السعران، محدود ) 

 ،«ساله ستیدو یزمان ۀدر فاصل ییآوا یختگیانگۀ سیمقا» ،(۱۳۹۱) یقونسول انیعرفان الیشهال و ل ،یفیشر
 .۱۲۰-۱۰۳ ،۵ ش ،یمطالرا  یالغ

 ،«نتونیه یۀنظر یدر اشعار حافظ بر مبنا ییآوا یندادپرداز وستاریپ»،(۱۳۹۷مهرآرا ) نیآزاد  و حس مقدپ، یفیشر
 .۸۵-۵۹، ۲۸  ش، پژفهی زیا 

مجااعه  ،«های تصویرگونه در گونه گفتاری کرمانانگار »(، ۱۳۹۲زاد  )وحید  ابوالحسینیمقدپ، آزاد  و شریفی
، انادن تروی  زبان و ادب زناان، ۱۴-۱ فارسی ایوا ،مقاال  هشتا ن گودهاایی انجان توفیج زیا  ف ادب 

 فارسی ایران.
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 .دار العلم ،روتیب ،ةالمغ یدراسا  ف، (۲۰۰۹) يصالح، صبح
 وء منه   يف:مقاربة يبلقی  لنزار قبان قصیدة يف يو الدالل يالتحلیل الصوت»(،۱۳۹۵) ، جدالقر  قشالقی طالبی

 .۹۸-۷۹، ۴۰ العدد ،الجار ة اإلیوان ة لمغة الروی ة ف آدایها ،«يالصوت
 ، بیروت، دار الفکر.(، الاوشد الی فه  اشرار الروب ف صناعتها۲۰۰۰الطیب، عبدالله )

 .اتحاد کتاب العرب یة،سور ،ها ف مران  ةخصائص الحوف  الروی(، ۱۹۹۸) عباس، حسن
 الوس  یاللماا أشعار نزار قبانی مادوعتا  يف يأسلوبیة الدوسیق»(، ۱۳۹۶زاد  )الدین و جواد محددعبدی، صالح

کتب تاریخ النساءو   .۲۳۰-۲۱۱، ۱ ، شادب عویی، «هلذا أ
 .يدار الدؤرخ العرب ،روتیب ،القوآ  یف يالصا  المغا، (۲۰۰۰) نیمحددحس ر،الصغی یعل
 مصر. ةنهض ة،قاهر ،ثیالحد يالنقد االدی ،(۲۰۰۱) الهالل، محدد يدیغن

 ،«امتیق های صحنه یادب ریبه تصاو بخشی آواها در حرکت گا یجا یبررس»، (۱۳۹۲)،رانهدکاو  یمرتض ،یقائد
 .۳۸-۲۳، ۱ش  ، یقوآ  کو ای رشته ا  م های پژفهش

 .يمنشورات نزار قبان، روتیب ،۴و  ۳، ۱، ج ينزار قبان ةاللامم یةاالعاال الشرو ،(۱۹۹۸نزار ) ،يقبان
  .هرم  ،تهران ،یه شرو اخاا  ثالث یافت ره؛ آفا ف القا ،(۱۳۸۳مهوش ) ،یدیقو

حبیبتی و دیاا  موردی ۀ های نزار قبانی از دیدگا  نقد فرمالیستی؛ مطالعبررسی سرود »(، ۱۳۹۴گلستانه، سالم )
 دانشگا  خوارزمی.نامۀ کارشناسی ارشد،  پایان، «الوس  یاللماا 

گا  ،تهران ،یمحدد نبو ۀترجد ،یشناس نشانه(، ۱۳۹۳) ری یپ رو،یگ                        .آ
 .يدار الفکر البنان ،روتیب ي،نیفائز الترح قیتحق ،ففسائطه اتهیالشرو غا، (۱۹۹۰عبدالقادر ) ،يالدازن

 ینقد ادب عوی ،«یاز اشعار قبان یبخش در یزیهناارگر یبررس»،(۱۳۹۱) یخداداد نبیو ز در ایحد ،یخیمشا
 .۷۹-۵۱ ،۲ش  ،مراصو

  ی.دانشگا  فردوس ،مشهد ،زیا  ییساخت آفا (،۱۳۷۴) یمهد ،ینةالدیمشکو
  ی.دانشگا  فردوس ،مشهد ،یفارس آفایی فوهنگ نام، (۱۳۷۵) ، تقیاریکامانیدیوح

 .یةالعرب ةدار النهض ،روتیب ،ثیالحد يالشرو الرویة لغ، (۱۹۸۴) دیالسع ،يورقال
 .دارالنهضة العربیة ،، بیروتالصارةس ا ائ ا  الخطاب ف  ،(۲۰۱۲یخلف، فایزة ) 
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