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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.
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چکیده
تصویرگونگی که پیوند انگیختۀ دال و مدلول را نشان میدهد ،بهعنوان عاملی بررونزبرانی ،سراختار زبران را مترأثر از
ادراک حسی انسان از جهان خارج میداند .این اصل نشانهشناختی ،از مهمترین ارکان زیباییشناسری و عدرد تررین
ابزارهای انتقال معنا در شعر نزار قبانی به شدار میرود؛ بنابراین ،هرد از اناراپ پرشوها حا رر آن اسرت کره در
چارچوب نظریۀ ندادپردازی آوایی هینتون و هدکارانا ،سطوح گوناگون تصویرگونگی آوایی در اشعار قبانی برر روی
پیوستاری از باالترین تا پایینترین درجۀ شفافیت ترسیم شرود .نترای پرشوها نشران مریدهرد گونرههرای مختلرف
ندادپردازی آوایی در سرود های این شاعر عبارتاند از :عینی ،تقلیدی ،ترکیبی و قراردادی .در قصاید او نشرانههرای
عینی شامل اصوات عاطفی و عبارتهای ندا ،تعاب و  ،...دارای بیشترین میرزان تصرویرگونگی هسرتند .پر از آن
بهترتیب ،ندادهای تقلیدی در قالب الفاظ ناپآوا ،نشانههای ترکیبی که برهصرورت تکررار واکره یرا هدخروانی خراص
مشاهد میشوند و ندادهای قراردادی که با توالی واجهای معین شکل میگیرند ،در جایگا های دوپ ،سروپ و چهرارپ
پیوستار قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :تصویرگونگی ،شفافیت ،تیرگی ،هینتون ،نزار قبانی.
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 .۱مقدمه
نشانهشناسی ،از جدله رهیافتهای نو ین در نقد ادبی است .این دانا را میتوان بررسی نشانهها و
یافتن مناسبت میان دال و مدلول و هدچنین مطالعۀ نظاپمند هدۀ عواملی دانست که در تولید و
تفسیر نشانه یا داللت شرکت دارند ( .)chandler, 1994: 51به باور چندلر نشانهشناسی ،سیستدی از
عالئم را مورد هد قرار میدهد .این سیستم ،تصاویر ،حرکات بیانی ،اصوات موسیقی و ترکیباتی
را دربرمیگیرد که دارای مضدون مذهبی ،قراردادی یا سرگرمی باشند ( .)Ibid: 54از دیدگا پییر
گیرو ،نشانهشناسی علدی است که به تحلیل نظاپهای نشانهای نظیر زبان ،رمزگان و عالئم میپردازد.
او هدچنین معتقد است نشانهشناسی عبارت است از مطالعۀ نشانهها و فرآیندهای تأویلی (گیرو،
.)۱۴۵ :۱۳۹۳

مباحث این علم را در قرن بیستم فردینان دو سوسور( ،)Ferdinand de Saussureزبانشناس
سوئدی ،و چارلز سندرس پیرس (،)Charles S.Peirceمنطقدان آمریکایی پایهگذاری کردند .این دو
اندیشدند بدون آنکه از آرای یکدیگر اطالع داشته باشند ،بهصورت مستقل از یکدیگر ،مباحث
نشانهشناسی را گسترش دادند .سوسور بر این باور است که نشانهشناسی به بررسی نقا نشانهها
در زندگی اجتداعی میپردازد .این دانا مشخص میسازد که نشانهها از چه چیز تشکیل شد اند و
چه قوانینی بر آنها حاکم است .او در آراء خود یک الگوی دووجهی برای نشانه مطرح کرد که
عبارت است از اتحاد دال و مدلول ( .)Saussure, 1974: 61چارلز سندرس پیرس بیشتر به کارکرد
منطقی نشانه گرایا دارد .نظریۀ او مبتنی بر کنا و روابط سهگانهای است که نشانه ،مصداق و
تعبیر با یکدیگر برقرار میکنند .در این میان ،سهگانی شدایل ،ندایه و نداد ،شناختهتر از دیگر
روابط بود و در آثار بعدی نشانهشناختی نیز بیشترین تأثیر را گذاشته است ( .)peirce, 1960: 220با
گسترش مطالعات نشانهشناختی در ط ّی زمان و مشاهدۀ نواقص رویکرد سوسور و پیرس ،ارائۀ
الگوی کارآمدتر ،الزپ و بدیهی به نظر میرسید .در واقع ،نارسایی مباحث این دو صاحبنظر
موجب شکلگیری چالاهای نظری متعدد شد .مکاتبی هدچون ساختارگرایی ،پساساختارگرایی،
نشانهشناسی پاریسی و  ...در جریان نقادیها و نظریهپردازیهای قابل تأملی ایااد شدند.
اندیشدندان این مکاتب بهواسطۀ نقد آثار گذشتگان ،مفاهیم تاز ای را در حوزۀ نشانهشناسی معرفی
کردند و دامنۀ آن را از مسائل صر زبانی به ادبیات ،معداری ،هنر و رسانهها گسترش دادند
(یخلف.)۹ :۲۰۱۲،

در چارچوب نظاپ نشانهشناسی ،نشانه کلیتی است که بهواسطۀ رابطۀ میان دال و مدلول
موجودیت مییابد .گاهی پیوستگی صورت زبانی با معنا ،طبیعی است و بر مبنای هدانندی یا
تقلید شکل میگیرد؛ در این صورت نشانه ،تصویرگونه یا انگیخته خواهد بود؛ برای مثال ،در زبان
عربی لفظ «هسهسه» که تقلیدی از صدای گلوگرفتگی را تصویر میکند ،نشانهای انگیخته
محسوب میشود .گاهی نیز ارتباط لفظ و مفهوپ ،حاصل قراردادهای اجتداعی است و میان دال و
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مدلول هیچ نوع مشابهتی وجود ندارد؛ در این حالت ،واژ در گرو انگار های ندادین جای
میگیرد .کلداتی از قبیل «ید» و «کرسی» که در صورت آوایی آنها هیچ نوع انطباقی با معنی وجود
ندارد ،در دستۀ نشانههای ندادین قرار میگیرند (الطیب.)۴۶۷/۲ :۲۰۰۰،

تصویرگونگی در سطوح متعدد زبانی اعم از صرفی ،نحوی و آوایی امری نسبی است؛ یعنری از
واژ ای به واژۀ دیگر یکسان نخواهد بود .در تأییرد درجرات انگیختگری آوایری ،هینترون ( )Hintonو
هدکاران او معیارهایی را مطرح و با توجه به این معیارها پیوستاری را رسم کرد اند که از باالترین ترا
پایینترین مقادیر شفافیت را میان چهار گرو از نشانهها ،یعنی عینی ،تقلیردی ،ترکیبری و قرراردادی
نشان میدهد؛ این معیارها عبارتاند از :رابطۀ دال و مدلول (مستقیم /غیر مسرتقیم) ،حاصل قرارداد یرا
توافررق اجتدرراعی (اختیررار در و ررع /عرردپ اختیررار) ،جایگررا کرراربرد (گفتررار عامیانرره /متررون نوشررتاری) و
جهانشدولبودن (عدومیت جهانی /اختصاص به یک زبان) .در این پیوستار نشانههای عینی و تقلیدی که
دربردارندۀ اصوات عراطفی و انرواع نراپآوا هسرتند ،از انگیخترهتررین الفراظ بره شردار مریرونرد و
انگار های ترکیبی و قراردادی از تصویرگونگی کدتری برخوردار هستند ). (Hinton,1994:1-6

شعر نظامی از آواهای متعدد است که واکه و هدخوان را بهعنوان ابزاری برای انتقال اندیشههای
بلند ،عواطف و مفاهیم دور از ذهن به کار میگیرد .برخی منتقدان در ارزیابی اشرعار بره ایرن نکترۀ
ظریف ،یعنی ارتباط صوت با معنی توجه کرد اند؛ مازنی برر ایرن عقیرد اسرت کره در شرعر آوای
برخاسته از همآیی حرو  ،نهتنها سبب تقویت موسیقی شعر میشود ،بلکه در القای معانی خاص
نیز نقا بسزایی دارد ( .)۶۷ :۱۹۹۰حسن عباس نیز در کتاب خصائص الحروف الروی رة ف مران هرا
بحث گسترد ای را دربارۀ داللت صدا بر انتقال معنا مطرح کرد است .به باور وی هر واج برا توجره
به خصائص آوایی و جایگا تولید خود ،مفاهیم خاصی را در شعر یا سایر انواع ادبی انتقال میدهد
( .)۱۸-۱۷ :۱۹۹۸نزار قبانی شاعر ،نامور سوری ،که به کارکرد گستردۀ آوا در انتقال تخیالت شعری و
عواطف آگا بود ،مفاهیم ذهنی خود را با استفاد از واجهای ویش ای بیان کرد است.
تحلیل اشعار قبرانی برر مبنرای پیوسرتار پیشرنهادی هینترون و هدکراران او ،از آن جهرت دارای
اهدیت است که با تکیه بر این روش ،به شیو ای نظاپمند و بر پایرۀ اصرول علدری نروین ،مریتروان
دن بررسی داللت آوایی نشانهها و تعیین درجات انگیختگی آنها ،چگونگی ارتباط صورتهرای
زبانی را با مصداقشان در جهان واقعی تبیین کرد؛ بر این اسراس ،در پرشوها حا رر سرعی برر آن
است که گونههای مختلف انگیختگی از بیشترین تا کدترین سطح شفافیت در اشعار قبانی با توجره
به الگوی ندادپردازی آوایی هینتون بررسی و به این پرساهرا پاسرخ داد شرود :انرواع نشرانههرای
تصویرگونه در شعر نزار قبانی کداپ است؟ آیرا مریتروان نشرانههرا را برر روی پیوسرتاری از نهایرت
انگیختگری ترا نهایرت ندرادینگی قررار داد؟ آیرا تصرویرگونگی نشرانههررا در شرعر قبرانی برا اصررل
اختیاریبودن واژگان مغایرت دارد؟
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بحث دربارۀ ذاتی یا قراردادیبودن رابطۀ دال و مدلول از دیرباز تاکنون ،ذهن بسیاری از فالسفه
و زبانشناسان را به خود مشغول کرد است .در یونان باستان افالطون و پیروانا معتقرد بودنرد کره
میان لفظ و مفهوپ آن پیوندی طبیعی وجود دارد و کلدات بهخودی خود بر معنایشان داللت دارنرد؛
اما از دیدگا ارسطو رابطۀ میان لفظ و معنی ،اختیاریاست و منشا آن را میباید در تصاد  ،سنن و
اعتقادات جستاو کرد ( .)Gesini, 1995: 5برخری دانشردندان اسرالمی هدچرون خلیرل برن احدرد
فراهیدی ،سیبویه ،ابن جنی و سیوطی به ذاتیبودن ارتباط دال و مدلول اعتقاد داشتند.
نظریۀ تصویرگونگی در زبان را نخستینبار پیرر  ،زبرانشرناس آمریکرایی مطررح کررد .پیررس
نشانهها را بر حسب رابطۀ بین صورت و مفهوپ در سه نوع شدایلها ،ندایهها و ندادها بررسی ندود.
به باور او با بهکارگیری پیوستار آوایی میتوان درجات انگیختگی نشرانههرا را تعیرین کررد .در سرال
۱۹۵۶یاکوبسن با انتشار مقالۀ «در جستاوی ماهیت زبان» اصل قراردادیبرودن رابطره صرورت و
معنی را به باد انتقاد گرفت و با تردید در این اصل ،را را برای ورود نظریۀ تصرویرگونگی بره عرصرۀ
مطالعات زبانشناختی باز کرد .او با تأثیرپذیری از آرای پیرس ،دامنۀ مطالعرات تصرویرگونگی را از
سطوح آوایی به دستوری گسترش داد (.)Gamkrelidze,1974:105

برخی از مهمترین پشوهاهایی که در زبان عربی دربارۀ داللت صورت آوایی الفاظ برر معنری
نگاشته شد است ،عبارتاند از :کتاب خصائص الحوف ( )۱۹۹۸از حسن عباس که در فصل اول
آن ،روابط طبیعی حرو عربی را با احساسات بشری و در فصل دوپ ،داللرت آوایری واجهرا را برر
اساس جایگا تولید و صفات فیزیکی آنها بررسی کرد است .مقالۀ «البنیة الصوتیة في شعر توفیرق
زیاد (قصیدة هنا باقون)» ( )۲۰۱۷نوشتۀ علی خضری و هدکاران که با تکیه برر ویشگریهرایی هدچرون
انفااری یا سایشیبودن ،واکدار یا بیواکبودن ،سبکی یا نرمی حرو  ،نقا اصروات را در انتقرال
عواطف و معانی واکاوی کرد است .مقالۀ «ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سورۀ
نبأ» ( )۲۰۱۶از انسیه خزعلی و هدکاران که ارتباط صوت و موسیقی برخاسته از حررو برا معنرای
آیات سور نبا را بررسی و هدچنین تأثیر آوای الفاظ را بر مخاطب مطالعه کرد است.
برخی از برجستهترین آثاری که دربارۀ تصویرگونگی آوایی در زبان فارسی نوشرته شرد  ،چنرین
است« :مقایسۀ انگیختگری آوایری» ( )۱۳۹۱نوشرتۀ شرهال شرریفی و لریال عرفانیران کره بره مقایسرۀ
انگیختگی واژگان عصر حا ر با زمان گذشرته برر اسراس مرتن هشرت سرفرنامه پرداختره اسرت.
«انگررار هررای تصررویرگونه در گونررۀ گفترراری کرمرران» ( )۱۳۹۲از آزاد شررریفیمقرردپ و وحیررد
ابوالحسنیزاد که ویشگی الفاظ ناپآوا را در گویا کرمانی بررسری کررد اسرت و مقالرۀ «پیوسرتار
ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ برر مبنرای نظریرۀ هینترون» ( )۱۳۹۷نوشرتۀ آزاد شرریفیمقردپ و
حسین مهرآرا که به بررسی انواع روابط انگیخته و فراوانی آن در اشرعار حرافظ ،برر مبنرای پیوسرتار
پیشنهادی هینتون و هدکاران او پرداخته است.
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از برجستهترین پشوهاهایی که دربارۀ آثار و اشعار نزار قبانی نوشته شد است ،میتوان به ایرن
موارد اشار کرد« :بررسی سرود های نزار قبانی از دیدگا نقد فرمالیسرتی؛ مطالعرۀ مروردی دیراا
حب بتي ف الوسر یاللمارا » ( )۱۳۹۴نوشرتۀ سرالم گلسرتانه کره دو دفترر شرعر حب بتري و الوسر
یاللماا را در چارچوب نقد فرمالیستی تحلیل کرد است .مقالۀ «التحلیل الصوتي و الداللي في
قصیدة بلقی لنزار قباني مقاربة في وء منه الصوتي» ( )۱۳۹۵از جدال طرالبی قرر قشرالقی کره
ساختار صوتی و داللتهای آوایی سرودۀ بلقی را واکاوی کرد است .مقالۀ «أسرلوبیة الدوسریقی
فی اشعار نزار قبانی مادوعتا الوس یاللماا و هلذا أکتب تاریخ النساء ندوذجا» ( )۱۳۹۶نوشتۀ
صالحالدین عبدی و جواد محددزاد که به بررسی موسیقی داخلری و خرارجی در دو دفترر شرعری
الوس یاللماا و هلذا أکتب تاریخ النساء پرداخته است.
وجه تدایز پشوها حا ر با مقالۀ «پیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ :بر مبنای نظریرۀ
هینتون» نوشتۀ آزاد شریفیمقدپ و حسین مهرآرا آن است که پشوها حا ر دن تعیرین سرطوح
انگیختگی نشانهها بر پایۀ الگوی هینتون به تحلیل آواشناسی حرو  ،یعنی بررسی خواص فیزیکی
و نحوۀ تولید اصوات پرداخته است .عالو بر این ،به شریو ای منسرام معناشناسری صرورتهرای
زبانی و نحوۀ ارتباط دال با مدلول را واکاوی کرد است ،حال آنکه پرشوها «پیوسرتار ندرادپردازی
آوایی در اشعار حافظ :بر مبنای نظریۀ هینتون» گونههای مختلف روابط انگیخته و فراوانری آن را در
چارچوب الگوی پیشنهادی هینتون تبیین کرد است .بر اساس کنکاش نویسرندگان ،تراکنون هریچ
نوع مطالعهای بر مبنرای الگروی پیشرنهادی هینترون بره تحلیرل آوایری نشرانههرا در اشرعار قبرانی
نپرداخته است؛ بنابراین ،نگارندگان با احساس چنین رورتی تالش کرد اند که با واکاوی درجرات
تصویرگونگی ،ابعاد نو ینی از قابلیتهای نهفته در آثار نزار قبانی و جلو ای تراز از جهرانبینی او را
تبیین کنند.
 .۲تصویرگونگی()Iconicity

تصویرگونگی یا انگیختگی ،مفهومی نشانهشناختی است که بر رابطۀ تشابهی ،قیاسی یرا اسرتعاری
میان صورت نشانه (دال←آوا ،واژ ) با مررجعا (مردلول) در جهران خرارج داللرت دارد .ایرن اصرل
نشانهشناختی بهعنوان یکی از مهمترین انگیز های برونزبانی موجب میشرود ادراک مرا از جهران
خارج در ساختهای زبانی(آوایی،صرفی و نحوی) انعکاس پیدا کند (.)Haiman, 1980: 517

از برجستهترین مفاهیم انگیختگی میتوان به شفافیت و تیرگی واژگانی اشار کرد« .شفا » بره
آن دسته از نشانهها اطالق میشود که از روی صدا یا ساخت بتوان به معنی آنها پی برد .در این نروع
نشانهها میان دال و مدلول رابطهای ذاتی از روی شباهت وجود دارد؛ برای مثال ،ناپآوای «القهقهه»
از جدله کلدات شفا است؛ زیرا تقلیدی از صدای خند ارائه میدهد« .تیر » به الفراظی اطرالق
ّ
میشود که ساخت یا آوای آنها رد پایی برای شناخت معنایشان به دسرت ندریدهرد (براطنی:۱۳۹۰ ،
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 .)۳۰در این گونه نشانهها دال و مدلول رابطهای اختیاری یا دلبخواهی دارند و حاصل نوعی قرارداد
اجتداعی هستند؛ واژگانی هدچون «الکتاب» و «القلم» در این دسته جای میگیرند.
تصویرگونگی را بسته به سطوح مختلف زبانی ،میتوان در سره دسرتۀ سراختواژی ،معنرایی و
آوایی بررسی کرد:
 .۱-۲تصویرگونگی ساختواژی

تصویرگونگی ساختواژی آن است که صورت صرفی لفظ ،بیانکنندۀ معنای آن باشد .زبان عربری
که اشتقاقهای آن از را تغییراتی در درون کلده و قرارگیری الفاظ در وزنهرا یرا قالربهرای خراص
ایااد میشود ،از انگیختگری سراختواژی فراوانری برخروردار اسرت؛ بررای مثرال ،کلدرۀ مشرتق
«الشاعر» در بیت
(قبانی)۱۷/۱ :۱۹۹۸ ،

از آن جهت شفا به شدار میرود که بر معنای حقیقی خود ،یعنی کسی که شعر میگوید ،داللت
میکند؛ بنابراین ،میتوان گفت اگر فردی برای نخستینبار برا لفرظ شراعر روبرهرو شرود و از پریا
َ
معنای فعل «ش َع َر» و قاعدۀ اشتقاق اسم فاعل را بداند ،بهراحتی معنای واژۀ شاعر را حدس میزند.
در بیت
(هدان)۱۰۶/۱ :

هدسانی ساختاری سبب شد است کلدۀ «الدیعاد» واژ ای تیر باشد؛ زیرا بر اساس قواعد صررفی
زبان عربی ،احتدال دارد این واژ اسم زما ن ،مکان یرا مصردر باشرد و ایرن امرر موجرب مریشرود
خوانند در درک معنای مقصود دچار ابهاپ شود.
 .۲-۲تصویرگونگی معنایی

تصویرگونگی معنایی ،ویشگی آن دسته از کلدات و عباراتی است کره ارتبراط معنرایی آنهرا برا سرایر
الفاظ به روشنشدن معنی آنها کدک کند .بهطور کلری انرواع کاربردهرای مارازی کلدره از جدلره
استعار را میتوان در این گرو جای داد (براطنی .)۱۳۱ :۱۳۷۵ ،در ابیرات زیرر ندونرههرایی هدچرون
«وشوشة البحرات»« ،عاالت الزمن» و «دپ الدغرب» ندایندۀ تصویرگونگی معنایی هستند:
(قبانی)۴۴/۱ :۱۹۹۸،
(هدان)۸۳ :
(هدان)۹۸ :
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شاعر با ایااد مااورت بین واژ «وشوشة» با «البحرات»« ،عاالت» برا «الرزمن» و «دپ» برا
«الدغرب» مفاهیدی هدچون صدای آراپ امواج ،حرکت سرریع زمران و رنر غرروب را برهوسریلۀ
استعارات شفا و قابل استنباط بیان کرد است.
 .3-۲تصویرگونگی آوایی

تصویرگونگی آوایی ،آن است که صورت آوایی دال بر مدلول داللت کنرد .ایرن نروع تصرویرگونگی
اولین نوع انگیختگی است که بشر را به تفکر دربرارۀ رابطرۀ طبیعری برین صرورت و معنرا واداشرت
(شریفی و عرفانیان .)۱۰۵ :۱۳۹۱ ،مهمترین گونههای انگیزش آوایری عبارتانرد از :نراپآوا ،صرداهای
طبیعی و ندادآوا.
«ناپآوا» به واژ ای گفته میشود که با مفهوپ خود ارتبراطی طبیعری دارد و بره برازآفرینی صردا،
حالت ،حرکت یا عدل مصداق خارجی خود میپردازد (وحیدیان کامیار)۱۱-۱۰ :۱۳۷۵ ،؛ بررای مثرال،
در سرطر «

» واژۀ «تصرهل» تکرراری از شریهۀ اسرب ارائره

میدهد .در سرطر «

» (قبرانی )۲۴۲/۱،۱۹۹۸ ،حررو واژۀ «مرمرر» بره

حالت نرمی و هدواری سن اشار دارند.
اصوات طبیعی در نتیاۀ حاالت شدید روانی چون اندو  ،شرادی و تعارب برهطرور طبیعری از
دهان بر میآیند .از آناا که این نوع اصروات از اعدراق وجرود بیررون مریآینرد ،برخری از آنهرا در
زبانهای مختلف دنیا شبیه بره یکدیگرنرد؛ مرثال کلدرۀ «آ »  /ah/در زبرانهرای عربری ،فارسری،
انگلیسی ،ایتالیایی برای بیان اندو به کار میرود و کلدرۀ «برخ»  /bax /کره در زبران عربری بره واژۀ
«بهبه» در فارسی و لفظ  /bah/در فرانسه و ایتالیرا شرباهت دارد ،بررای تحسرین اسرتفاد مریشرود
(وحیدیان کامیار .)۱۲ :۱۳۷۵ ،در زبان عربی کلداتی هدچون «واویلتا»« ،یرا عابرا»« ،لیرت» و  ...از
جدله اصوات عاطفی هستند که بهترتیب ،برای بیان اندو  ،حیرت و ّ
تدنا به کار میروند.
«ندادآوا» به یک واج یا خوشهای از واجها اطالق میشود که در مادوعرهای از واژ هرای یرک
زبان دید شوند و دارای عناصر معنایی مشترک باشند .در این نوع الفاظ برخال ناپآوا ارتبراط برین
دال و مدلول ،مستقیم و برونزبانی نیست؛ بلکه غیر مستقیم است و داخرل زبران تفسریر مریشرود
(شریفیمقدپ و مهرآرا .)۶۳ :۱۳۹۷ ،ندادآوا را میتوان در گرو واجهای تک و خوشههای واجی بررسی
کرد.
در سطح واجهای تکتکرار یک هدخوان یا واکه ،مفهوپ خاصی را بیان مریکنرد؛ بررای مثرال،
ذکر پیاپی حر «ق»  /G/مفهوپ شدت و جن  ،آوای «د»  /d/پیروزی یا حداسره وهدخروان «ب»
 /b/احساسات عاشقانه را منتقل میکند (غنیدري الهرالل .)۴۴۳ :۲۰۰۱ ،در زمینرۀ القراگری واکرههرا،
ُ
اندرسون صدای  /i/را با مفهوپ خردی ،آوای  /â/را با معنری درشرتی و واکره گررد و پسرین  /o/را برا
مفاهیم بزرگی و گردی متناسب میداند (.)Anderson, 1998: 27
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در سطح خوشههای واجی ،دستهای از واجها که در چند واژ مشترک هستند ،معنای خاصری را
به آن واژگان میبخشند؛ مثل « »glدر کلدات « »glimmer« ،»glistenو « »glowکه برا مفهروپ نرور و
دیدن مرتبط هستند .در زبان عربی نیز تروالی دو حرر «خر» /xr/در کلدرات «خررت»« ،خررز»،
«خرط»« ،خرق» و «خرپ» بر معانی پار کرردن یرا سروراخ کرردن داللرت دارد .هدچنرین حررو
«دج» /dʤ/در کلدات «دجن»« ،دجر»« ،دجی» و «دجم» بیانگر تاریکی است.
 .۱-3-۲پیوستار نمادپردازی آوایی هینتون

پیوستار ندادپردازی آوایی از جدله الگوهای زبانشناختی است که هینتون و هدکارانا مطرح کرد
و مطالعات ارزند ای در زمینۀ تصویرگونگی آوایی اناراپ داد انرد .ایرن الگرو ردن آنکره ارتبراط
طبیعی بین صوت و معنا را انکارناپذیر میداند ،اصرل قرراردادی یرا دلبخرواهیبرودن رابطرۀ دال و
مدلول را هم تائید میکند؛ به عبارتی ،میان دو اصل انگیختگری و اختیراریبرودن واژگران منافراتی
ندیبیند (.)Hinton et al, 1994: 1-6

در چارچوب رویکرد مورد بحث ،نشانههای صوتی با توجه به درجات تصویرگونگی در چهرار
طبقۀ تقلیدی ،عینی ،ترکیبی و قراردادی قابل بررسی هستند و در تحلیرل نهرایی ،تدرامی طبقرات و
نشانهها بر روی محوری از حداکثر تا حرداقل انگیختگری قررار مریگیرنرد؛ یعنری هدرۀ نشرانههرا
میتوانند کدتر یا بیشتر ،تصویرگونه یا ندادین باشند .در این پیوستار ارتباط اختیاری ،قطب مخالف
ارتباط تصویرگونه را تشکیل میدهد ( .)Ibid:1با استناد به رویکررد پیشرنهادی هینترون گونرههرای
مختلف ندادپردازی آوایی به ترتیب سطوح تصویرگونگی چنین است:
الف) نمادپردازی عینی( :)Corporeal sound symbelsندادپردازی عینی دربردارندۀ نشانههرایی اسرت
که بر واکناهای طبیعی بدن یا حاالت روحی داللت دارند .خدیاز  ،عطسه و سررفه کره از جدلره
نشانههای فیزیکی هستند ،هدچنین اصوات عاطفی از قبیرل «أ »« ،واعابرا » و «آ » کره بیرانگر
حاالت عاطفی هستند ،در این گرو قرار میگیرند .عبارتهای ندا نیز به دلیرل آنکره سربب جلرب
توجه مخاطب میشوند و در زمینۀ توبیخ و تهدید به کار میروند ،در این دسته جای میگیرنرد .بره
باور هینتون این نوع ندادپردازی از باالترین درجۀ تصویرگونگی برخوردار اسرت؛ زیررا رابطرۀ برین
صورت نشانهها با مفهومشان بسیار عینی است (.)Hinton et al,1998: 2-3

ب) نمادپردازی تقلیدی( :)Imitative sound symbelsدر ندادپردازی تقلیردی صرورت آوایری دال ،بره
بازآفرینی صدا ،حرکت یا حالت مدلول میپرردازد .نشرانههرای ایرن گررو دارای جنبرۀ محیطری و
فرازبانی هستند؛ بنابراین ،الفاظ ناپآوا که القاکننردۀ صرداهای محیطری هسرتند ،در مادوعرۀ ایرن
نشانهها قرار میگیرند .از آناا که حرریم واژ سرازی در ایرن گررو  ،براز و برا آزادی بیشرتر صرورت
میگیرد ،نشانههای تقلیدی ،از ندادهای عینی تصرویرگونگی کدترری دارنرد (شرریفیمقردپ و مهررآرا،
.)۶۵ :۱۳۹۷
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هینتون و هدکارانا واژگان تقلیردی را در دو گررو راپ و وحشری بررسری کررد انرد .کلدرات
وحشی بازتاب حقیقی آوای دال با مدلول بود  ،فاقرد صرورت واژگرانی هسرتند و درجرۀ شرفافیت
باالیی دارند؛ هدچون زمانی که صدای گربه را بهصورت «… »miewwwبیران مریکنریم .الفراظ راپ
دارای صورت واژگانی بود و از نوع وحشی خود تیر تر و ندادینتر هستند؛ مانند صرورت واژگرانی
میومیوکردن ( .)Hinton et al, 1998: 281- 271در این نوع ندادها میزان شباهت هر نشانه با مصداقا

َ َ
در مقایسه با نشانههای دیگر متفاوت است؛ بهطور مثال ناپآوای «ش ْرش ْر» نسبت به لفظ «شرالل»

هدگونی بیشتری با صدای آب دارد.
ج) نمادپردازی ترکیبی ( :(Syntetic sound symbelsدر این گونه ندادپردازی که بهواسطۀ تکرار واکره یرا
هدخوان معین صورت میگیرد ،دال بهطور غیر مستقیم با مدلول ،از طریق تداعی برخی اصوات برا
مفاهیم خاص ارتباط پیدا میکند .در نشرانههرای ترکیبری ،سراختار صروتی و مختصرات فیزیکری
صامت و مصوت با معنای مورد نظر نویسند متناسب است؛ بررای مثرال ،اصروات  /u،â،o/کره برم
هستند ،حاالت آراما ،وقار ،وحشت و بزرگی را القا میکنند و صداهای زیر /e ،i ،a/بیانگر حرکات
سریع ،کوچکی و عواطف تندی هدچون عشق و سرمسرتیاند (قرویدی .)۳۰ -۲۸ :۱۳۸۳ ،در سرطح
هدخوانها ذکر پیاپی آواهای انسدادی از قبیل /k،t،d ،b/القاگر صداهای بلند و تداعیکنندۀ مفاهیم
کوبندگی ،شدت و صالبت است )الرورقي .)۱۷۵ :۱۹۸۴،در چرارچوب الگروی هینترون نشرانههرای
ترکیبی نسبت به دو گرو پیشین از انگیختگی کدتری برخوردار هستند.
د) نمادپردازی قراردادی :هینتون بر این باور است که نشانههای قرراردادی در پیوسرتار مرورد بحرث از
سدت تصویرگونگی فاصله گرفته ،به تیرگی بیشتر گرایا دارند .به گفتۀ او در این نوع ندرادپردازی،
تصویرگونگی نشانهها کدتر جنبۀ جهانی دارد و به دلیل ندادینگی بیشتر ،زبانمحور اسرت ( Hinton

 .)et al, 1998: 5این گرو که آن را «پیوند آوایی» ناپ نهاد اند ،آن دسرته ندادهرا را دربرمریگیررد کره
توالی واجها در آن بر مفاهیم خراص داللرت دارد؛ برهطرور مثرال ،دو واج  /sl/در کلدرات «،»Slip
« »Slideو « ،»Slipperyالقاکنندۀ معانی خیسی و چربی هسرتند .در زبران عربری نیرز ماراورت دو
هدخوان  /zm/در واژگان « َز ْم َز َپ»« ،زمار»« ،زمخر»َ «،ز َم َر» و « َز َمل» بر مفراهیدی کره مررتبط برا
صوت است ،از قبیل سخنگفتن ،فریادزدن و آوازخواندن داللت دارند.
 .3نزار قبانی و نمادپرداری آوایی در سرودههای او
نزار قبانی از نامورترین شاعران عاشقانهسرا در ادبیات معاصر عربی است کره برهسربب مو روعات
شعری و شیوۀ بیانا از شهرت ویش ای برخوردار است .او در آغاز ،غزل را دستمایۀ کار خود قررار
داد و پ از شکست عربها از اسرائیل در ۱۹۶۷پ ،اشعارش صبغهای سیاسی به خود گرفت.
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ویشگی مدتاز آثار قبانی بیان سهل و مدتنع اوست که در مرز زبان وحشی مدرن و گفتار ایستای
قدیم قرار دارد .اسلوبا ،اسلوبی روزنامهوار و ترکیبی از الفاظ فصریح و عامیانره اسرت (خسرروی و

هدکراران .)۱۴۲ :۱۳۹۱ ،از دیگر خصایص شعری این سرایند  ،میتوان به بهر گیری از رمز و اسرطور
در سطح وسیع ،هدچنین بهکارگیری انواع گوناگون هناارگریزی از قبیل واژگانی ،سربکی و معنرایی
اشار کرد .از نظر آوایی کلدات را بهگونهای به کار میبرد که در زبان معیار متداول نیست (مشرایخی

و خردادادی .)۵۳ :۱۳۹۱ ،برخی از مهمترین آثار شعری وی عبارتاند از :قالت لري السراواء ،الوسر
یاللماا  ،حب بتي ،قصائد متاحشة ،أیجدیة ال اسان و  . ...تحلیل اشعار قبانی برر اسراس الگروی
هینتون به شرح زیر است:
 .۱-3نمادپردازی عینی در شعر قبانی

شفا ترین نوع تصویرگونگی در پیوستار پیشنهادی هینتون به نشانههای عاطفی و فیزیکری مربروط
میشود .در اشعار قبانی نشانههای عاطفی مشتدل بر عبارتهای تدنا ،ندا و اصوات مربوط بره درد
از کارکرد گسترد ای برخوردارند .چنین به نظر میرسرد کره شراعر بررای بیران معرانی ذهنری خرود
ندادهای عاطفی را بیا از ندادهای فیزیکی به کار گرفته است .در قصیدۀ «بلقی » ادوات نردا در
حدود  ۷۷بار ذکر شد اند و در سرودۀ «فاطدة في الریف البریطاني» ذکرر پیراپی الفراظ و عبراراتی
هدچون آ  ،یا أیتها ،لیتنی ،ما أجدل بیانگر بار احساسی شعر است:

(قباني)۱۶۶/۴ :۱۹۹۸ ،

در واژۀ «آ » هنگاپ تلفظ واکه پسین ،افتاد و گرد «آ» زبان در ته دهان میافتد و فاصلۀ دو فرک
از یکدیگر زیاد میشود؛ در نتیاه زمان بیشتری برای تولید این مصوت نسبت به سایر واکههرا نیراز
است .این امر منار به آن میشود که آهن

کالپ کندتر و شعر از هیاان تهی شرود (مشرکوةالردینی،

 .)۷۵ :۱۳۷۴نویسند با عبارتپردازی مکرر واژۀ «آ » ،کشا واکه «آ»  / â/را ابزاری برای بیان اندو
عدیق خویا قرار میدهد که پ از فراق محبوب بر قلبا وارد شد است .هدخوان « » /h/نیز که
بهوسیلۀ ارتعاش تارهای صوتی در مخرج خود ،یعنی آخر حلرق تلفرظ مریشرود ،بیرانگر عواطرف
درونی شاعر از قبیل ا طراب و اندو است .در این سطرها تکرار پیاپی لفظ «لیتني» نشانۀ تحسر و
استفاد از اسلوب تعاب در عبارات «ما أجدل عینیک» و «ما أجدل شعري» بیانگر مبالغه در بیان
احساسات قلبی شاعر به معشوق است.
در شعر «بلقی » نویسند با بهر گیری مداوپ از ادات ندای «یا» سعی دارد توجه مخاطب را به
رن بیپایانی جلب کند که پ از ماجرای قتل هدسرش بدان دچار شد است:
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قباني)۱۵-۱۱/۴ :۱۹۹۸ ،

آوای سایشی «ی» /J/هم طنین یک واکه را دارد و هم سرایا یرک هدخروان .بره براور گرامرون
نیمواکه سختکامی «ی» شامل نوعی لرزش مستدر است و اندیشۀ تداوپ و پایانپذیری احساس یا
اندیشهای را تداعی میکند .این واج هنگامی که با سایر هدخوانها بهویش واکهها هدرا شود ،طنین
آنها را مکرر جلو میدهد (قویدی .)۶۳-۶۲ :۱۳۸۳،با تکررار نریمهدخروان «ی» در آغراز هریرک از
سطرها ،لحن ،غمانگیزتر میشود و صدای گریه طنین بیشتری مییابد .عالو بر ایرن ،مصروت «ا»
بنا بر امتداد طبیعی خود میتواند گستردگی آالپ شاعر را در ّ
طی زمان تصویر کنرد؛ بنرابراین ،ذکرر
پیاپی لفظ «یا» اندو مداوپ قبانی را نشان میدهد.
 .۲-3نمادپردازی تقلیدی در شعر قبانی

انگار های تقلیدی که دربردارندۀ انواع واژگان ناپآوا هستند ،از نظر میزان تصرویرگونگی در جایگرا
دوپ از پیوستار هینتون قرار میگیرند .شاعر بهمنظور عینیت بخشریدن بره افکرار خرویا ،ایرن نروع
انگار ها را بسیار به کار گرفته است .بررسی ندادهای تقلیدی در اشعار او نشان میدهد که اصروات
تشکیلدهندۀ ناپآوا با مفاهیم خراص ،ارتبراط تصرویرگونه دارنرد؛ البتره درجرات تصرویرگونگی از
نشانهای نسبت به نشانۀ دیگر متفاوت است؛ بررای مثرال ،نشرانه «الخشخشرة» در مقایسره برا واژۀ
«تنقطین» ،ارتباط مستقیم و شفا تری با مدلول خود دارد؛ بر این اساس ،از تصویرگونگی بیشتری
هم برخوردار است.
در سرودۀ «طوق الیاسدین» چهار ناپآوای «تنقطین ،تدمدمین ،الررنین و تقهقهرین» هدگرونی
صورت آوایی دال را با مدلول نشان میدهند .در واژۀ تنقطین واجهای «نرون»« ،قرا » و «طرا» برر
اساس ویشگیهای صوتی خود حالت خروج عطر و شکل قطرات آن را تصویر مریکننرد .هدخروان
خیشومی نون که در نتیاۀ چسبیدن نوک زبان با لثۀ باال و خروج هوا از را بینی حاصرل مریشرود،
بر برونرفت اشیاء از سطوح درونی و تالرییرافتن داللرت دارد (عبراس )۱۶۰ :۱۹۹۸ ،و در نراپآوای
تنقطین به خروج قطر های عطر از داخل بطری و آشکارشدن آنهرا برر روی لبراس اشرار مریکنرد.
صامت انسدادی قا که با حب هوا در ریه و سپ خرروج یرکبرارۀ آن برهصرورت انفاراری ادا
ُ
میشود ،بر خرد یا تکهتکهشدن داللت دارد (قائدی و هدکراران)۳۱ :۱۳۹۲ ،؛ بنابراین ،نشران مریدهرد
عطر بهصورت قطر قطر از شیشه بیرون آمد است .حر «طا» که بهواسطۀ تداس مسرتقیم سرطح
جلوی زبان با تداپ مساحت کاپ باال ایااد میشود ،داللت بر گردبودن و گستردگی میکند (عبراس،

 .)۱۲۰ :۱۹۹۸این واج در ناپآوای یادشد تصویرگر شکل ّ
مدور قطرات عطر است:
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(قباني)۳۲۶-۳۲۳ /۱ :۱۹۹۸ ،

در ناپآوای دوگان ساخت «تدمدمین» همآیی دو حر دال /d/و میم /m/پشواکی از آواز معشوق
ارائه میدهد .صامت انفااری دال که بر قوت و شدت اشار دارد ،بر اوجگیرری صروت و برمبرودن
صدا داللت میکند و حر میم که با خروج هوا از را بینی و بهواسطۀ جدعشدن لبها بر یکدیگر
با فشار بیان میشرود ،القاکننردۀ آوای زمزمرهوار و فررود صروت اسرت (عبراس .)۱۳ :۱۹۹۸ ،در واژۀ
«رنین» با توجه به خصائص آوایی هدخوانهای «ر»  /r/و «نون» /n/میتروان دریافرت کره آن ترانرۀ
فرانسوی که محبوب خواند  ،نوای غمانگیزی است که در آن ترجیع صوت وجود دارد؛ یعنی صردا
در آن بهصورت پیاپی در گلو گرداند میشود .در بیان این مدعا میتوان گفت بررای تولیرد صرامت
لرزشی «ر» نوک زبان به لثۀ باال می چسبد و در عین حال که را بینری مسردود اسرت ،هروا در پری
زناهای متوالی خارج میشود؛ بدین ترتیب یکی از داللتهای این صامت ،تکرار یا ترجیع است
(حدیدبیاتی )۱۵ :۲۰۰۷ ،و نون به دلیل آنکه حرفی خیشومی است و هنگاپ ادای آن درون حفرۀ بینری
ارتعاشاتی ایااد میشود ،القاگر هیاانات درونی ،بهویش ا طراب و اندو است.
در واژۀ «تقهقهین»حر «ق»  /g/از آن جهت که حرفی انفااری است و با رهاشردن یرکبرارۀ
صوت ادا میشود ،به صدای بلند خند ای اشار دارد که بهطور ناگهانی صورت گرفته باشد .حرر
« » /h/که برای تولید آن ،ارتعاشرات صروتی درون حلرق ایاراد مریشرود ،داللرت برر آن دارد کره
خند های پیاپی معشوق از اعداق قلب او سرچشده گرفته است.
در شعر «یاوز أن تکوني» دو ناپآوای «الزلزال» و «تعربدي» نیز در حوزۀ انگیختگی تقلیدی
قرار میگیرند .در واژۀ «زلزال» حرو «ز»  /z/و «ل»  /l/تصویری از حرکات شدید زمین نشان
میدهند .هدخوان صفیری و واکدار «ز» که در نتیاۀ ارتعاش تارهای صوتی حاصل میشود،
تداعیکنندۀ لرزش پیاپی زمین است و حر الپ که هنگاپ تلفظ از مخرج خود به سدت نوک زبان
منحر میشود ،به متدایلشدن زمین از سویی به سوی دیگر اشار دارد (صالح:)۲۸۳ :۲۰۰۹ ،
(قباني-۵۲۳/۱ :۱۹۹۸ ،
)۵۲۵

در این قصید حرو تشکیلدهندۀ کلدۀ «تعربدي» هدگونی صورت آوایی دال را با مصداق
خارجی نشان میدهند؛ بدین معنا که واجهای «ع»« ،ر»« ،ب» و «د» با توجه به خصائص صوتی
خود ،بیانگر فریاد بلندی هستند که از سر خشم بر زبان آورد میشود .آوای انفااری «عین» که با
تن شدن دیوار های وسط حنار و ارتعاش تارهای صوتی ادا میشود ،داللت بر شدت یا قوت
دارد و از آناا که حرفی حلقی است ،تداعیکنندۀ احساسات شدید قلبی از قبیل خشم است
(عباس .)۲۱۳ :۱۹۹۸ ،این واج در ناپآوای تعربدی از سویی شدت بلندای صوت و از سوی دیگر،
تالی خشدی عدیق را نشان میدهد .حر «ر» تصویرگر لرزشی است که در نتیاۀ خشم بر
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انداپهای بدن وارد میشود .هدخوان «ب» هم که در پی انطباق لبها بر یکدیگر و سپ
گشود شدن آنها بیان میشود ،داللت بر گستردگی یا ارتفاع دارد (هدان )۱۰۱ :و در واژۀ «تعربدي»
به اوجگیری صوت اشار میکند .حر دال نیز تأ کیدی بر شدتیافتن خشونت و درشتیاست.
در سرودۀ «إنها تثل نساء» الفاظ «خشخة» و «السالسل» نیز در زیرمادوعۀ ندادپردازی
تقلیدی جای میگیرند:
(قباني،
)۲۵۱/۴ :۱۹۹۸

در واژ «خشخشة» هدخوان سایشی «خ» /x/که بهواسطۀ سائیدگی هوا با انداپهای گفتاری
تولید میشود ،برخورد حلقههای زنایر را با یکدیگر تداعی میکند و آوای «ش» /ʃ/از آن جهت که
داللت بر اصوات نرپ ،صا و عیف میکند ،صدای آرامی را که در نتیاۀ برخورد حلقهها به
یکدیگر حاصل میشود ،تصویر میکند .در کلدۀ «السالسل» آوای پیوسته «س» /s/تصویری از
امتداد دایر های درهمتنید ارائه میدهد و صامت «ل» که هنگاپ تلفظ آن نوک زبان به لثۀ باال
میچسبد و دو طر زبان حالت لولهای به خود میگیرد ،مفهوپ پیوستگی و التصاق را انتقال
میدهد.
 .3-3نمادپردازی ترکیبی در شعر قبانی

در این نوع ندادپردازی ،برخال موارد پیشین ،ارتباط از سطح واژ کوچکتر شد  ،در سطح واج
تداعی مییابد .از آناا که این ارتباط بهنوعی از قبل در زبان وجود داشته است و نو یسند با توجه به
ّ
شم زبانی خود در متن آنها را به کار میگیرد ،میتوان گفت ندادپردازی ترکیبی از موارد پیشین
قراردادیتر است .در این پشوها نشانههای ترکیبی در دو سطح واکهای و هدخوانی بررسی خواهد
شد.
 .۱-3-3نمادپردازی ترکیبی در سطح واکه

واکه یا مصوت به واجهایی گفته میشود که از لرزش تارآواها پدید میآیند و بدون برخورد با هیچ
مانعی از مارای دهان میگذرند .این نوع واجها بر اساس فاصلۀ زبان تا سقف دهان به سه دستۀ
باز مانند ،/i,u/نیمباز /o,e/و بسته /a,â/تقسیم و از نظر جایگا زبان در دو دستۀ پیشین و پسین بررسی
میشوند (سعران .)۱۲۴ :۱۹۹۷ ،موری

گرامون ،زبانشناس فرانسوی ،واکههای زبان را در سه گرو

درخشان ،روشن و تیر بررسی کرد است.
واکههای درخشان  /â,a/برای بیان صدای بلند ،هیاهو ،تصویر مناظر پرشکو یا اشخاص
بلندمرتبه ،هدچنین توصیف اندیشهها و احساساتی که در زمان تالی آنها صدا اوج میگیرد ،از
قبیل خشم و خشونت به کار میروند (قویدی.)۳۳-۳۱ :۱۳۸۳،
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واکههای روشن  /i,e/برای تداعی صداهای نازک ،ناوای آهسته ،القای زیبایی و لطافت،
توصیف حرکات سریع ،هدچنین بیان موجودات یا اشیا کوچک به کار میرود (هدان.)۳۰-۲۷ :

واکههای تیرۀ  /o,u/از جدله اصوات بم و متناسب با عواطف سنگین ،جدی و حزنآلود هستند
و مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال میدهند؛ عالو بر این ،برای القای اندیشههای تیر  ،اجساپ یا
پدید های زشت استفاد میشوند (هدان.)۴۰-۳۶ :

اندرسون نیز دربارۀ تفاوت نقا آوایی و معنایی مصوت افراشته و پیشین  /i/با مصوت افتاد و
پسین  /â/مباحثی را مطرح کرد است .به باور وی واکه  /i/مفاهیدی چون «پرداختن به مو وع
خاص و در دسترس»« ،قرارداشتن در فاصلۀ نزدیک و قابل دسترس به گویند » و «موارد مورد توجه
یا دوستداشتنی» را القا میکند .حال آنکه «واکه  /â/با معانی گوناگونی هدچون پرداختن به
مو وعهای کلی (گا معنوی) ،مفاهیم بزرگ ،دور از دسترس ،حتی دست نایافتنی در ارتباط است»
( .)Anderson, 1998: 27در اشعار قبانی تحلیل و بررسی ندادهای ترکیبی در سطح واکهای به شرح
زیر است:
در مقطع دوپ از قصید «خبز ،حشیا و قدر» واکههای درخشان  /â, a/بیا از هشتاد بار
تکرار شد اند و مفاهیم فرهنگی و اجتداعی متعددی را القا میکنند:

(قباني)۱۹-۱۸/۳ :۱۹۹۸ ،

مصوت  /â/در کلدات «البسطاء»« ،کسالي»« ،الضعفاء»« ،موتي» و «قضاء» ،فریاد خشم و
خروش شاعر را علیه سستی و جهل اجتداع طنینانداز میکند .در الفاظ « یاء» و «السداء» با
تصویر ُبعد مکانی از نوع فاصلۀ خاک تا افالک هدچنین در کلدات «إذا» و «عاش» با بیان طول یا
بعد زمانی ،دور بودن توهدات ذهنی هممیهنان شاعر را با واقعیت بیان میکند .این واکه در واژگان
«االنبیاء»« ،الکبریاء» و «االولیاء» بر شکو  ،بزرگی و فاصلۀ معنوی خواص از عامۀ مردپ داللت
میکند.
بر اساس اینکه مصوتهای گرد ،پسین و تیر  /u،o/تداعیگر احساسات حزنآلود ،سکون و
ُ
ُ
یفعل ُه ُ ،عفاءُ ،ن ُ
ضیع ،یستحیلونُ ،یه ُزون،
سنگینی هستند ،میتوان گفت این دو واکه در الفاظ «
ُ
ُُ
ُ
ترزق ُهمُ ،یددون ،یتسلون ،أفیون» از سویی احساس تأسف شاعر را دربارۀ خرافهپرستی و از سوی
دیگر ،سنگینی خسارت ناشی از باورهای نادرست را بیان میکنند .در ژر ساخت کالپ هم
ایستایی و رکود فرهنگی عقیدتی جوامع عربی را به تصویر میکشند.
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مصوتهای  /i،e/در عبارات «ببالدي ،ببالد ،في بالدي و في بالد» احساس تعلق خاطر و
وابستگی شاعر را به وطن و هموطنانا نشان میدهند .قبانی هدچنین با بهکارگیری مصوت  /i/در
الفاظ « غي ،نضیع ،نستادي ،یستحیلون» سعی دارد رفتار و عقاید اجتداع پیرامون خود را
کوچک بینگارد.
در نامۀ اول از قصیدۀ «رسالة جندي في جبهة السوی » دو مصوت  /o,u/در الفاظ «یتسلقون،
ُ
ُ
یهددون و یتوعدون» وحشت از هاوپ دشدنان را القا میکنند و در واژگان «لصوص ،قطاع،
ُقرصانُ ،سود الضدائر و ُزرق ُ
العیون» زشتی و نکوهیدگی حاالت ظاهری و روانی جنایتکاران را
ُ
نشان میدهند؛ عالو بر این ،شاعر از دو مصوت یادشد در کلدات «یسکرون» و «یشتدون»
بهعنوان ابزاری برای ناپسند جلو دادن اعدال سربازان استفاد کرد است:

(قباني:۱۹۹۸ ،
)۴۲-۴۱/۳

واکههای  /â،a/دن آنکه در سطرهای یادشد بان

رسا و آمیخته به خشم شاعر را در برابر

سهلانگاری سربازان به تصویر میکشند ،در الفاظ «والد ،الثائرة ،الصابرة ،أراها ،أبي ،بالد و
آبائي» بیانگر شکو اجداد شاعر هستند و در کلدات «جدار» و «برامیل» بزرگی حام شیء را
میرسانند .مصوت روشن و پیشین /i/در واژگان «والدي ،أبي ،خندقي و آبائي» نشاندهندۀ
تدایالت قلبی و اشتیاق نویسند است .این مصوت در فعل «تأتي» قابلیت دسترسی گویند و
مخاطب را به نامه و در واژگان «الطریق ،حریق و السفینه» با توجه به ویشگی کششی واکه/i/
گستردگی را القا میکند؛ گویا نویسند امتداد جاد را ابزاری برای بیان تعداد بیشدار راهزنان و
وسعت کشتی را وسیلهای برای نشاندادن جدعیت سربازان قرار داد است.
 .۲-3-3نمادپردازی ترکیبی در سطح همخوانها

هدخوان به آن دسته از آواهای زبان اطالق میشود که هنگاپ تولیدشان تنگنایی در دستگا گفتار
وجود داشته باشد .عالو بر واکه ،تصویرگونگی در سطح هدخوانها هم امری شناخته شد است؛
لذا در این بخا پشوها ،ندونههایی از انگیختگی ترکیبی در هدخوانها میشود.
در سراسر قصیدۀ «قصة راشیل من شوازنبرغ» حرو

حلقی که عبارتاند از« :أ ، ،ح ،ع ،خ و

غ» ،از کارکرد گسترد ای برخوردار هستند .این حرو از ته حلق بدون سایا بهصورت عیف و
چسبید به هر دو ریه بیان میشوند .در حقیقت این واجها از زوایای پنهان دل انسان بیرون میآیند
(علیالصغیر .)۱۸۲ :۲۰۰۰،بسامد زیاد حرو

حلقی در سرودۀ یادشد تصویرگر عدیقترین

احساسات روحی قبانی است .این حرو از آن جهت که با انقباض و لرزش دیوارۀ حنار تولید
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میشوند ،گرفتگی صدا را که در نتیاۀ کثرت اندو حاصل شد است ،القا میکنند؛ گویی شاعر
سخنان خود را از ته گلو با شکو و زاری ادا میکند:

(قباني)۳۷-۳۵/۳ :۱۹۹۸ ،

در این مقطع کوتا از شعر ،هدخوان هدز پانزد بار ذکر شد است .هدز  ،آوایی انفااری و
واکدار است که بهسختی تلفظ میشود ،تیزی و سنگینی این هدخوان در نتیاۀ بستهشدن کامل
تارهای صوتی و سپ

بازشدن باشدت آنها و بهصورت ناگهانی حاصل میشود .در شعر مورد

بحث و وح و برجستگی آوایی این واج ،زمینۀ فعالیت ذهنی ،بیداری فکری و آگاهی سیاسی
مخاطب را فراهم آورد است.
حر

«ع» از هدخوانهای انسدادی و ناپیوسته است .به دلیل آنکه تلفظ هدخوانهای

انسدادی مستلزپ خروج ناگهانی هوا با فشار زیاد است ،ذکر پیاپی آنها سبک کالپ را منقطع جلو
میدهد .تکرار آوای «ع» در این شعر صدای برید برید و بغضآلود شاعر را تصویر میکند؛ گویا
او انسان خفهشد ایاست که از شدت اندو قادر به تنف نیست.
واج «غ» بهواسطۀ ارتعاش تارهای صوتی و نزدیکشدن دیوار های حلق به یکدیگر بیان
میشود .این واج با توجه به شیوۀ تولیدش در مخرج حلق تداعیکنندۀ ظلدت ،خشم و خشونت
است (عباس .)۱۲۸-۱۲۷ :۱۹۹۸ ،شاعر با تکیه بر این آوا از سویی ،صحنۀ خشونت و تهاجم
استعدارگران غربی را بازآفرینی میکند و از سوی دیگر ،تیرگی سرشت آنان را آشکار میسازد و در
حقیقت ،با بهکارگیری این هدخوان ،خشم خود را نسبت به اقدامات دشدنان نشان داد است.
به گفتۀ حسن عباس صامت سایشی و بیواک «خ» القاگر ح

المسه و خراشیدگی در سطح

پوست است ( .)۱۷۶ :۱۹۹۸در سطرهای مذکور ،این صامت یادآور زخمهایی است که بر پیکر
هموطنان شاعر وارد آمد است .آوای «ح» از جدله هدخوانهای سایشی است که بهصورت
سایشی بدون آنکه تارهای صوتی را مرتعا سازد ،با گرفتگی خاصی که ویشۀ این حر

است،

خارج میشود .این آوا بهسبب آنکه از وسط حلق تلفظ میشود ،بر حاالت نفسانی پنهان داللت
میکند ،هدچنین نشانۀ وابستگی احساس به اعداق روح انسان و رمز گستردگی گرایشات قلبی
است (زارع و هدکاران .)۸۵ :۱۳۹۱ ،در سطرهای یادشد صامت «ح» غالبا بیانگر تعلق خاطر عدیق
شاعر به میهن و نیاکان است.
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حر سبک و سست « » از بخا انتهایی حلق تلفظ میشود و بر ناتوانی ،از هم پاشیدگی و
عواطفی هدچون اندو  ،یأس و عشق داللت میکند .در این شعر صامت « » در روساخت کالپ،
عشق بیپایان شاعر را به کشور و هممیهنانا بیان میکند و در سطوح ژر ساختی از هم پاشیدگی
و نابودی جوامع عربی را تصویر میکند.
 .4-3نمادپردازی قراردادی در شعر قبانی

این نوع ندادپردازی بر محور انگیختگی ،گرایا بیشتری به ندادینگی دارد و نسبت به موارد پیشین
از کدترین درجات تصویرگونگی برخوردار است .با در نظر گرفتن ویشگی توالی اصوات در
نشانههای قراردادی ،مااورت حرو «رج»  /rj/در اشعار قبانی با مفهوپ حرکت شدید و لرزش
مستدر در ارتباط است .در ابیات زیر هدنشینی این دو حر در واژ های «رجفة ،أرجوحة،
الترجرج ،تأرجح و یتأرجحون» درستی این سخن را تأیید میکند:
(قباني:۱۹۹۸ ،
)۹۵/۱
(هدان)۱۱۱ :
(هدان)۲۰۹ :
(هدان)۴۵/۳ :
(هدان)۵۵۳ :

توالی دو واج «خض» /xz/در زبان عربی مفاهیم شادابی ،لطافت و رطوبت را انتقال میدهد.
در اشعار زیر ،مااورت این دو واج کاربرد مفاهیم یادشد را نشان میدهد:
(هدان)۱۲۱/۱ :
(هدان)۱۲۳ :
(هدان)۱۲۷ :
(هدان)۱۳۲:

 .4نتیجه
بر اساس نتای پشوها ،انگیختگی آوایی عالو بر آنکه یکی از ارکان خالقیت و زیباییشناسی در
اشعار قبانی به شدار میرود ،بهعنوان ابزاری اساسی برای انتقال معنا استفاد شد است .این شاعر
بهمنظور عینیتبخشیدن به مفاهیم ذهنی خود از ندادهای تصویرگونه بسیار بهر جسته است.
میتوان گفت ارتباط شفا و عینی صورت آوایی دال با مدلول در سرود های قبانی ،از هدگامی
زبان شعر او با جهان پیرامونا سخن میگوید .این جهان پیرامون گا با صحنههای عاشقانه و
گاهی با فضای بحرانزدۀ جوامع عربی در ارتباط است.
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در پاسخ به پرسا اول و دوپ پشوها ،با کاربست پیوستار ندادپردازی هینتون در اشعار قبانی،
میتوان نشانههای زبانی را از نظر سطوح انگیختگی در چهار گرو عینی ،تقلیدی ،ترکیبی و
قراردادی بررسی کرد .این پیوستار با توجه به میزان شفافیتی که بین ساختار آوایی دال با مدلول
وجود دارد ،از باالترین درجۀ انگیختگی تا پائینترین درجات آن را ترسیم میکند.
در سرود های این شاعر ندادهای عینی در قالب الفاظ و عباراتی هدچون آ  ،لیتنی ،ما اجدل،
یا غاریتی و  ...باالترین درجۀ انگیختگی را دارند؛ زیرا بازتاب مستقیم عواطف نویسند هستند.
نشانۀ تقلیدی که دربرداندۀ انواع ناپآواهایی هدچون تقهقهین ،رنین ،الزلزال و  ...هستند ،در مرتبۀ
دوپ انگیختگی قرار دارند .نشانۀ ترکیبی و قراردادی هم بهترتیب ،در جایگا سوپ و چهارپ پیوستار
ندادپردازی آوایی قرار میگیرند.
در پاسخ به پرسا سوپ ،وجود نشانههای تصویرگونه در شعر قبانی بدین نکته اشار دارد که
اصل انگیختگی واژگان هیچ تناقضی با اختیاریبودن آنها ندارد؛ زیرا هیچ لفظی بهطور مطلق
شفا یا تیر نیست ،بلکه در تصویرگونهترین ندادها درجاتی از تیرگی وجود دارد؛ برای مثال،
ناپآوای ترشین که لفظی انگیخته است ،نسبت به واژۀ تقهقین تیرگی بیشتری دارد و لفظ زلزال از
کلدۀ آ انگیختگی کدتری دارد؛ بدین ترتیب ،در محور ندادپردازی آوایی دو اصل انگیختگی/
اختیاری مغایرتی با یکدیگر ندارند ،بلکه در تبیین انواع ندادها مکدل یکدیگرند.
منابع
باطنی ،محددر ا (،)۱۳۷۵کماا ت وه ف شفا ؛ بحثی در معناشناسی ،تهران ،آگا .
حدیدبیاتی ،سنا ( ،)۲۰۰۷التنغ فی القوآ اللوی ؛ دراسة صات ة ،بغداد ،مرکز احیاء التراث العلدي العربي.
خزعلی ،انسیه و هدکاران (« ،)۲۰۱۶ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سور نبأ» ،ادب عویی ،ش ،۱
.۱۱۶-۹۵
خسروی ،کبری و هدکاران (« ،)۱۳۹۱فراخوانی شخصیتهای ادبی و دینی» ،لسا مب ن ،سال سوپ.۱۶۲-۱۳۹ ،
خضری ،علی و هدکاران (« ،)۲۰۱۷البنیة الصوتیة فی شعر توفیق زیاد ،هنا القصیدة الباقون» ،البحاث فی المغة
الروی ة ف آدایها ،العدد .۵۹-۳۷ ،۱۶
زارع ،آفرین و هدکاران (« ،)۱۳۹۱تحلیل آوایی در صح فۀ سجادیه (با تاکید بر دعای استعاذ )» ،پژفهشهای قوآ
ف حدیث ،ش .۹۱-۷۱ ،۱
السعران ،محدود (  ،)۱۹۹۷عم المغة ،قاهرة ،دار الفکر العربي.
شریفی ،شهال و لیال عرفانیان قونسولی (« ،)۱۳۹۱مقایسۀ انگیختگی آوایی در فاصلۀ زمانی دو یستساله»،
مطالرا یالغی ،ش .۱۲۰-۱۰۳ ،۵
شریفیمقدپ ،آزاد و حسین مهرآرا («،)۱۳۹۷پیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ بر مبنای نظریۀ هینتون»،
زیا پژفهی ،ش .۸۵-۵۹ ،۲۸
شریفیمقدپ ،آزاد و وحید ابوالحسینیزاد (« ،)۱۳۹۲انگار های تصویرگونه در گونه گفتاری کرمان» ،مجااعه
مقاال هشتا ن گودهاایی انجان توفیج زیا ف ادب فارسی ایوا  ،۱۴-۱ ،زناان ،انادن تروی زبان و ادب
فارسی ایران.
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صالح ،صبحي ( ،)۲۰۰۹دراسا فی المغة ،بیروت ،دار العلم.
طالبی قر قشالقی ،جدال («،)۱۳۹۵التحلیل الصوتي و الداللي في قصیدة بلقی لنزار قباني:مقاربة في وء منه
الصوتي» ،الجار ة اإلیوان ة لمغة الروی ة ف آدایها ،العدد .۹۸-۷۹ ،۴۰
الطیب ،عبدالله ( ،)۲۰۰۰الاوشد الی فه اشرار الروب ف صناعتها ،بیروت ،دار الفکر.
عباس ،حسن ( ،)۱۹۹۸خصائص الحوف الروی ة ف مران ها ،سوریة ،اتحاد کتاب العرب.
عبدی ،صالحالدین و جواد محددزاد (« ،)۱۳۹۶أسلوبیة الدوسیقي في أشعار نزار قبانی مادوعتا الوس یاللماا
و هلذا أکتب تاریخ النساء» ،ادب عویی ،ش .۲۳۰-۲۱۱ ،۱
علیالصغیر ،محددحسین ( ،)۲۰۰۰الصا المغاي فی القوآ  ،بیروت ،دار الدؤرخ العربي.
غنیدي الهالل ،محدد ( ،)۲۰۰۱النقد االدیي الحدیث ،قاهرة ،نهضة مصر.
قائدی ،مرتضی و هدکاران« ،)۱۳۹۲(،بررسی جایگا آواها در حرکتبخشی به تصاو یر ادبی صحنههای قیامت»،
پژفهشهای م ا رشتهای قوآ کوی  ،ش .۳۸-۲۳ ،۱
قباني ،نزار ( ،)۱۹۹۸االعاال الشرویة اللاممة نزار قباني ،ج  ۳ ،۱و  ،۴بیروت ،منشورات نزار قباني.
قو یدی ،مهوش ( ،)۱۳۸۳آفا ف القا؛ ره افتی یه شرو اخاا ثالث ،تهران ،هرم .
گلستانه ،سالم (« ،)۱۳۹۴بررسی سرود های نزار قبانی از دیدگا نقد فرمالیستی؛ مطالعۀ موردی دیاا حبیبتی و
الوس یاللماا » ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگا خوارزمی.
گیرو ،پییر ( ،)۱۳۹۳نشانهشناسی ،ترجدۀ محدد نبوی ،تهران ،آگا .
الدازني ،عبدالقادر ( ،)۱۹۹۰الشرو غایاته ففسائطه ،تحقیق فائز الترحیني ،بیروت ،دار الفکر البناني.
مشایخی ،حدیدر ا و زینب خدادادی («،)۱۳۹۱بررسی هناارگریزی در بخشی از اشعار قبانی» ،نقد ادب عویی
مراصو ،ش .۷۹-۵۱ ،۲
مشکوةالدینی ،مهدی ( ،)۱۳۷۴ساخت آفایی زیا  ،مشهد ،دانشگا فردوسی.
وحیدیانکامیار ،تقی ( ،)۱۳۷۵فوهنگ نامآفایی فارسی ،مشهد ،دانشگا فردوسی.
الورقي ،السعید ( ،)۱۹۸۴لغة الشرو الرویي الحدیث ،بیروت ،دار النهضة العربیة.
یخلف ،فایزة (  ،)۲۰۱۲س ا ائ ا الخطاب ف الصارة ،بیروت ،دارالنهضة العربیة.
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