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بررسي زبانشناختي تشخصّ آوايي در اشعار حافظ و شكسپير
 در چارچوب سبكشناسي صورتگراي ليچ (1969)  

  رحمان صحراگرد

  ميرمسعود صدري

چكيده 
از مكاتب نقد ادبي كه بهدنبال پژوهش زبانشناختي ادبيات بوده، صورتگرايي است كه ادبيات 
را نخست بهعنوان يك گونة ويژة زبان ميبيند كه در آن خود عناصر زباني برجسته شدهاند. 
سبكشناسي صورتگرا گونهاي از سبكشناسي مدرن است كه برپاية ايدههاي مكتب 
صورتگرايي، درپي تحليل عيني سبك متون ادبي است. يكي از انواع سبكشناسي صورتگرا، 
مدل ليچ (1969) است كه هدفش ارائة «بالغت توصيفي» براساس ايدة كليدي برجستهسازي 
زباني است. ليچ دو مكانيسم اصلي اين برجستهسازي را هنجارگريزي و قاعدهافزايي ميشمارد. 
در اين مقاله، برپاية ايدههاي بخش طرحهاي آوايي در مدل ليچ، انواع قاعدهافزاييهاي آوايي 
بين اشعار حافظ و شكسپير مورد پژوهش عيني قرار گرفته است. اين امر در شيوهاي بديع با 
سنجش برجستگيهاي آوايي در سه سطح مجزاي توازن هجايي، تكرار آزاد طبقات صوتي و 
همچنين سمبوليسم آوايي محقق شده است. با الهام از نگاه ليچ به برجستگيهاي آوايي 
بهعنوان انحرافهايي از «هنجار بسامد متصور»، معيار اساسي براي تعيين عيني برجستگي، ايدة 
آماري نمرة استاندارد بوده است؛ به اين ترتيب خطوطي از اشعار كه در هريك از سه سطح 
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متشخصاند، ارائه ميشوند. همچنين، برخي از عناصر برجستهساز آوايي بين كار دو شاعر 
مقايسه، و آشكار ميشود كه همگوني همخوان پاياني در بين هجاهاي اشعار شكسپير بسيار 

رايجتر از اشعار حافظ است.  
واژههاي كليدي: سبكشناسي صورتگرا، حافظ، شكسپير، ليچ، برجستهسازي، قاعدهافزايي، 

هنجار بسامد متصور.  
  

1. مقدمه  
با پيدايش علم زبانشناسي نوين، مفاهيم زبانشناختي در بررسي ادبيات راه يافت. نحلههاي 
گوناگون هركدام بهنوعي اين مفاهيم را در بررسي ادبيات بهكار گرفتند. اما در اين بين، نقش 

مكتب صورتگرا بارزتر از مكتبهاي ديگر زبانشناسي بود.  
  

1-1. صورتگرايي1  
صورتگرايي ادبيات را در درجة اول گونة ويژة زبان ميداند و به تقابلي بنيادي ميان زبان ادبي 
و زبان عادي قائل است. به اين ترتيب كه كاركرد اصلي زبان عادي، ارجاع به دنياي خارج از 
زبان (كاركرد ارجاعي) براي انتقال پيام به مخاطب است و درمقابل، كاركرد اصلي زبان ادبي، 
ارجاع به خود پيام (كاركرد شعري) است؛ يعني زبان ادبي شيوة ويژهاي از تجربه را از طريق 
جلب توجه به خصيصههاي صوري خود- يعني به روابط متقابل ميان خود نشانههاي زباني- 

 .(Abrams, 1993: 273) بهدست ميدهد؛ بنابراين زبان ادبي خودارجاع است
براساس تفكر صورتگرا، آنچه باعث تمايز زبان ادبي از زبان عادي ميشود، حاكميت 
كاركرد شعري زبان در آن است. صورتگرايان معتقدند موضوع مورد مطالعة دانش ادبي، خود 
ادبيات نيست؛ بلكه همين كاركرد شعري يا ادبيت2 موجود در آثار ادبي است؛ يعني آنچه يك 
اثر خاص را به اثري ادبي تبديل ميكند. بهباور صورتگرايان، فرايند اصلي پديدآورندة اين 
ادبيت (يا كاركرد شعري) هم، برجستهسازي3 كالم است؛ يعني زبان شعر با به پسزمينه بردنِ 
                                         
1. formalism  
2. literariness 
3. foregrounding 
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وجه ارجاعي، خود عمل بيان را در پيشزمينه مورد توجه قرار ميدهد و اينگونه عاليم زباني 
   .(Ibid, 274) را لمسپذير ميكند

  
2-1. سبكشناسي صورتگرا1  

سبكشناسي مدرن به چند شاخه تقسيم ميشود: صورتگرايي (ساختاري)، نقشگرا 
(كاركردي)2 و گفتماني3. آبرامز درمورد سبكشناسي صورتگرايي مدرن چنين مينويسد:   

از دهة 1950، اصطالح سبكشناسي به رويههاي نقادي اطالق شده است كه بهدنبال 
جايگزين كردن ذهنگرايي نقد رايج با تحليل عيني يا علمي سبك متون ادبي ميباشند 
و زمينة اصلي اين شيوههاي تحليلي و همچنين مدلهاي اجراي عملي آنها را 
نوشتههاي رومن ياكوبسن و ديگر صورتگراييان روسي و نيز ساختارگرايان اروپايي 

   .(Ibid, 283) فراهم آورد
از خصوصيات سبكشناسي مدرن صورتگرايي، استفاده از مفاهيم زبانشناسي و ايدههاي 
صورتگرايي و عينيتر شدن و افزودن دقت علمي از طريق محاسبة آماري بسامد 
خصيصههاي سبكي، ازجمله با استفاده از رايانه است. دو شيوة سبكشناسي صورتگرايي از 
هم بازشناخته شده است. شيوة دوم از اواسط دهة 1960م مورد توجه قرار گرفته است. در اين 
شيوه، هواداران بهشدت ديد و مقياس تحقيقشان را با تعريف سبكشناسي در قالب «مطالعة 
كاربرد زبان در ادبيات» كه مشتمل بر كل محدودة «ويژگيهاي عمومي زبان بهعنوان ابزار بيان 
ادبي» است، توسعه دادهاند. طبق اين تعريف، سبكشناسي چنان گسترهاي يافته كه اكثر 
دغدغههاي هر دو حيطة نقد ادبي سنتي و بالغت سنتي را دربرميگيرد و تفاوت آن با 
همتاهاي سنتي پيشين در التزام به عيني بودن است (Ibid, 284). سبكشناسي مورد نظر ليچ 

بارزترين نوع شيوة دوم سبكشناسي صورتگرايي مدرن است.  
  

3-1. سبكشناسي صورتگرايي ليچ  
ليچ سبكشناسي مورد نظر خود را مطالعة سبك ادبي يا بهطور روشنتر، مطالعة كاربرد زبان در 
                                         
1. formal stylistics 
2. functional stylistics 
3. discourse stylistics 
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ادبيات ميداند و طرح خود را درجهت بررسي خصوصيات كلي زبان، واسطهاي براي بيان 
ادبي ميشمارد. ليچ معتقد است يكي از بهترين خدماتي كه زبانشناسي ميتواند درمورد 
تحقيقات ادبي انجام دهد، ارائة «بالغت توصيفي»1 است. او تقريباً تمام مفاهيم علم بالغت 
سنتي را با استفاده از مفاهيم زبانشناسي و در چارچوب برجستهسازي زباني بازتعريف ميكند.  
ليچ هدف خود را طرحي كلي براي بحث دربارة زبان متون ادبي و نيز چارچوبي ارجاعي 
درمورد مسائل زبانشناختي درگير در تحليل شعر معرفي ميكند. او ضمن اعتقاد به همكاري 
زبانشناسي و نقد ادبي، وجوه زبانشناختي را ابزاري براي وجوه نقدي مطالعات ادبي ميداند 
و بر اين باور است زبانشناسي بهعنوان دانش بررسي عمومي زبان بايد به تمايز ميان زبان ادبي 

از زبان عادي كمك كند. بهنظر او:  
منتقد ادبي و زبانشناس هر دو تاحدي درگير در امر واحد توصيف و تبيين ارتباطات 
زباني [ادبيات] هستند؛ اما ديدگاه زبانشناس در مقايسه با ديدگاه منتقد ادبي، وسيعتر 
و غيرتخصصيتر است ولي به كليات و دقايقي منتج ميشود كه از ديدگاه منتقد ادبي 

   .(Leech, 1969: 5) بهراحتي قابل حصول نيست
همچنين، او بر اين باور است كه زبانشناسي و نقد ادبي تاحدي كه هر دو با تبيين چيستي و 
چگونگي فرايند ارتباطي شعر سروكار دارند، كار تقريباً يكساني انجام ميدهند؛ اما در سطحي 

بهنسبت متفاوت با انتزاع.   
در طرح ليچ عنصر اصلي، برجستهسازي زباني است و او تقريباً تمام موضوعات بالغت 
سنتي را برپاية اين عنصر توصيف ميكند. او معتقد است برجستهسازي زباني به دو شيوة كلي 
صورت ميگيرد: هنجارگريزي2 و قاعدهافزايي3. يعني با اين دو شيوه، زبان از كاربرد عادي 
مجزا ميشود و جلب توجه ميكند. ليچ ايدههاي قديمي علم بالغت يعني صنايع لفظي4 و 
صنايع معنايي5 را برپاية اين دو مكانيزم برجستهسازي يعني هنجارگريزي و قاعدهافزايي 
بازتعريف ميكند. او صنايع لفظي را تكرارهاي برجستهشدة برونة زبان6 و صنايع معنوي را 
                                         
1. descriptive rhetorics 
2. deviation 
3. adding extra regularity 
4. schemes 
5. tropes 
6. expression 
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  .(Ibid, 74) بيقاعدگيهاي برجستهشدة درونة زبان1 وصف ميكند
  

جدول 1: انواع دو شيوة برجستهسازي زباني براساس مؤلفهها و متغيرهاي زباني  
متغيرهاي عملي زبان    سطوح زبان    

صورت   معنا نمود عيني  
  

گويش 
  

سياق 
  

زبانشناسي 
تاريخي  

نوشتاري آوايي  هنجارگريزي معنايي   نحوي   واژگاني   زماني     سبكي  گويشي    
قاعدهافزايي  

آوايي  
فرمال  

نحوي   واژگاني  

  توازن
تكرار  
آزاد  

  توازن
  

  تكرار
  توازنآزاد  

  تكرار
آزاد  

  
ليچ براي دستهبندي انواع برجستهسازي به مسئلة سطوح زبان توجه ميكند. او با تأكيد بر 
غيرقابل قبول بودن روش سنتي تجزية زبان به دو مؤلفة فرم (صورت) و معنا، مدل هليدي را 
كه شامل سه مؤلفة نمود عيني2، صورت3 و معنا4ست، مبناي كار قرار ميدهد. سپس انواع 
ممكن برجستهسازي زباني (در دو مكانيزم هنجارگريزي و قاعدهافزايي) را براساس سه مؤلفة 

زباني مدل هليدي طبقهبندي ميكند.  
در طرح ليچ برپاية دو سطح صورت و نمود عيني، قاعدهافزايي در دو نوع كلي فرمال و 
آوايي طبقهبندي ميشود. نوع فرمال قاعدهافزايي شامل حيطههاي مجزاي واژگان و نحو است. 
افزونبر اين، هريك از اين دو نوع قاعدهافزايي به دو شيوه امكان تحقق دارد: توازن5 و تكرار 

آزاد.6  
  

                                         
1. content 
2. realization 
3. form 
4. semantics 
5. parallelism 
6. free repetition 
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2. روش تحقيق  
1-2. چارچوب نظري تحقيق  

همانطور كه گفته شد، ليچ ابزارهاي برجستهسازي زباني را در دو گروه كلي قاعدهافزايي و 
هنجارگريزي زباني طبقهبندي ميكند و سپس انواع هركدام را برميشمارد. اما ماهيت 
برجستهسازي اين انواع و نيز بسامد وقوع آنها در زبان شعر متفاوت است. در حيطة 
هنجارگريزي، هرچه از انواع مرتبط با سطح نمود عيني به سمت انواع مرتبط با سطح فرمال 
(صورت) و سپس سطح معنايي حركت كنيم، هم ماهيت برجستهسازي تغيير ميكند و هم 
بسامد آن افزايش مييابد. برعكس، در حيطة قاعدهافزايي با حركت از انواع مرتبط با سطح 
فرمال به سطح نمود عيني، بسامد وقوع افزايش مييابد. شايد مسئلة تفاوت بسامد تاحدي به 
درهمتنيدگي سطوح مرتبط باشد؛ موضوعي كه ليچ غيرمستقيم به آن اشاره ميكند. او يادآور 
ميشود تكرار در سطح صورت اغلب متضمن تكرار آوايي است و هنجارگريزي مبتنيبر 
صورت نيز بيشتر دربردارندة هنجارگريزي معنايي است (Ibid, 75)؛ يعني در اغلب موارد، 
تكرار فرمال، تكرار آوايي را در دل خود دارد و هنجارگريزي فرمال نيز هنجارگريزي معنايي را 
بههمراه دارد؛ درنتيجه بسامد موارد تكرار آوايي و نيز موارد هنجارگريزي معنايي بيشتر از انواع 
ديگر ميشود. به اين ترتيب، پربسامدترين و برجستهسازترين نوع هنجارگريزي، هنجارگريزي 
معنايي و پربسامدترين و ملموسترين و بهتبع، برجستهسازترين نوع قاعدهافزايي، قاعدهافزايي 
آوايي است. بنابراين، در بررسيهاي ادبي عمالً اين دو نوع مورد توجه بيشتر پژوهندگان قرار 

ميگيرد. ما نيز در اين تحقيق قاعدهافزايي آوايي را بررسي كردهايم.  
برجستهسازي در سطح آوايي در دو قلمرو كلي توازن كمي و كيفي صورت ميگيرد. وزن 
) براساس خصلت نظاممند ريتم توالي هجاها بهوجود ميآيد و كلمات را مورد  توازن كمي)
توجه صوتي قرار ميدهد. وزن در شعر الگويي كامالً معين دارد و نيز با ماهيت ذاتي اصوات 
ارتباطي ندارد؛ بلكه با خصوصيت بيروني آنها در توالي مرتبط است. اما توازن كيفي با خود 
ماهيت اصوات و طرحهاي آوايي ارتباط دارد. اين حيطه نيز در شعر به دو قسمت تقسيم 
ميشود: قافيه و تكرارهاي آزاد صوتي. حضور قافيه مانند وزن نظاممند و اجباري است؛ اما 
تكرارهاي آزاد صوتي كامالً اختيارياند؛ به همين سبب در پژوهشهاي ادبي معموالً بيشتر 
مورد توجه قرار ميگيرند. بهقول شفيعي كدكني، آنچه در برجستهسازي صوتي شعر در 
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آزادترين وجه ايفاي نقش ميكند، همين متغير موسيقي دروني است. هماننديهاي صوتي در 
بعضي جمالت زبان روزمره نيز ممكن است رخ دهد. اما آنچه در شعر پيش ميآيد، هم 
ازلحاظ بسامد برخي موارد شايان توجه بيشتر است و هم اساساً بهقول ليچ، خواننده هنگام 
خواندن شعر به اين موارد توجه ميكند؛ درحالي كه در زبان روزمره بهسادگي از اين موارد-  
 اگر وجود داشته باشد- عبور ميكند. بنابراين، موسيقي دروني به يكي از ابزارهاي بالقوة

برجستهسازي زبان شعر بدل ميشود. بهقول شفيعي كدكني:   
اين قلمرو موسيقي شعر مهمترين قلمرو موسيقي است و استواري و انسجام و مباني 
جمالشناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي، در همين نوع از موسيقي نهفته است. 
ناقدان شعر در تبيين جلوههاي آن از اصطالحاتي نظير خوشنوايي، تناليته1 و 
موسيقائيت2 استفاده ميكنند و صورتگراييان روسي آن را اركستراسيون ميخوانند 

   .(392 :1368)
صفوي نيز معتقد است آنچه شفيعي كدكني با عنوان خوشنوايي مطرح كرده، دراصل 
نتيجة مجموعهاي از تكرارهاي آوايي است كه تحت تسلط شگردهاي ديگر نيست و شاعر 
بهاختيار انتخاب كرده است. به همين دليل، اين دسته از توازنها ميتوانند مالك مهمي در 
بررسي سبكشناسي نظم بهشمار روند (صفوي، 1373: 252). بنابراين، آنچه درزمينة 
قاعدهافزايي آوايي در اين تحقيق بررسي ميشود عبارت است از همين قسمت توازنها و 
تكرارهاي آزاد صوتي. ليچ به اين قسمت از برجستهسازي در سطح آوايي در فصل ششم كتاب 
خود با عنوان «طرحهاي آوايي» پرداخته است. ما نيز روششناسي اين تحقيق را براساس 

مطالب فصل ششم كتاب ليچ مطرح كردهايم.  
  

2-2. دادههاي تحقيق  
غزليات حافظ و سانتهاي شكسپير دو بخش دادههاي اين تحقيق را تشكيل ميدهند. درمورد 
غزليات حافظ، از نسخة غني- قزويني كه از رايجترين و معتبرترين نسخههاي ديوان حافظ 
است استفاده كرديم و در سانتهاي شكسپير نسخة كوآرتو3 را كه از اعتبار بااليي برخوردار 
                                         
1. tonality 
2. musicality 
3. Quarto version 
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است دستماية كار قرار داديم. از ميان 154 سانت شكسپير، 30 سانت را (حدود 20 درصد) 
بهطور تصادفي برگزيديم. ميدانيم كه موسيقي بيروني اشعار (وزن ريتمي برپاية توالي هجاها) 
ميتواند بر موسيقي دروني آنها تأثير بگذارد. درمورد سانتهاي شكسپير، از آنجا كه طبق 
سنت استاندارد سانت همة اشعار ازلحاظ تعداد خط (14 الين) و وزن خطوط (10 هجايي و با 
وزن آيمبيك1) يكساناند، عامل وزن (موسيقي بيروني) ثابت بوده و در عوامل مورد بررسي در 
حيطة اين تحقيق (موسيقي دروني) تداخلي ندارد. اما در غزليات حافظ چون عامل وزن متغير 
است، براي انتخاب تصادفي از شيوة نمونهگيري تصادفي طبقهاي2 استفاده كرديم تا اثر موسيقي 
بيروني بهعنوان يك متغير رفع شود. ابتدا كل غزليات (495 غزل) را براساس نوع وزن (تعداد هجا 
و بحر عروضي) طبقهبندي كرديم و نسبت بسامدي هريك از انواع وزن را سنجيديم. درنهايت، 

براساس نسبت بسامدي وزنهاي موجود در كل اشعار، 30 غزل را بهطور تصادفي برگزيديم.  
غزلهاي حافظ شامل غزل شمارة 10، 26، 35، 43، 44، 50، 55، 67، 102، 112، 129، 
 ،443 ،384 ،369 ،364 ،357 ،345 ،342 ،337 ،288 ،272 ،229 ،205 ،184 ،172 ،152 ،139

449، 465 و 476 است.   
سانتهاي شكسپير شامل سانت 2، 6، 12، 13، 20، 24، 30، 33، 40، 46، 53، 55، 65، 67، 

70، 73، 80، 85، 90، 94، 101، 116، 117، 120، 124، 130، 136، 142، 148 و 153 است.  
  

3-2. شيوة تجزيه و تحليل دادهها  
در اين بخش براساس مطالب فصل ششم كتاب ليچ، طرحي معرفي كردهايم كه شامل سه 
قسمت كلي است: توازن هجايي، تكرارهاي آزاد طبقات صوتي همخواني و سمبوليسم آوايي. 
براي محاسبة آماري، يك برنامة كامپيوتري (به زبان كوئيك بيسيك) نوشته شده تا پارامترهاي 

مربوط بهدقت محاسبه شوند.  
در اين تحقيق، واحد انتخابي براي تحليل اشعار، خط (= مصراع line) درنظر گرفته شده 
است؛ يعني عناصر مورد نظر در واحد مصراع براي اشعار حافظ و الين براي اشعار شكسپير 
سنجيده ميشوند. اين انتخاب به اين دليل بوده كه واحد معادلي كه ميتوان در اين دو بخش دادهها 
                                         
1. iambic 
2. stratified random sampling 
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يافت- كه ازقضا كوچكترين واحد نيز هست-  همين خط است. بديهي است كه با توجه به 
ساختار ويژة غزل و سانت، به جز اين انتخاب، امكان داشت درمورد اشعار حافظ واحد بيت (= دو 

مصراع) و درمورد اشعار شكسپير واحد بند (= چهار الين) را براي تحليل انتخاب كنيم.  
نگارندگان مقاله با تكيه بر نظر ليچ، برجستهسازي صوتي را در قالب انحرافاتي از يك معيار 
متصور براي بسامد نسبي انواع بافتارهاي صوتي مورد نظر ميبينند. در اين تحقيق، اين معيار از 
آنجا كه شايد بسامدهاي نظام فعلي يك زبان با نظام زباني متعلق به اشعار مورد نظر 
تفاوتهايي داشته باشد، ترجيحاً براساس كليت قسمت انتخابي اشعار تعيين ميشود؛ يعني در 
اشعار حافظ، معيار مورد نظر براساس بسامد نسبيِ برآمده از كل سي غزلِ انتخابي تعيين شود 
و در اشعار شكسپير نيز بهطور جداگانه معياري براساس آنچه از كل سي سانت برگزيده 
برميآيد مورد استفاده قرار گيرد. آنگاه پارههاي اطالعاتي مرتبط با توازن و تكرارهاي آزاد و 
نيز سمبوليسم آوايي درمورد هر خط شعر با معيار برآمده از كليت سي شعر براي تعيين 
برجستگي محك ميخورند. اين امر با سنجش نمرة استاندارد (Z) براي هر پارامتر درمورد هر 
خط محقق ميشود. مزيت نمرة استاندارد در اين است كه مقدار آن بهطور مطلق گوياي ميزان 
برجستگي يك پارامتر است؛ بنابراين ميتواند بهتنهايي نشان دهد جايگاه برجستگي پارامتري 
خاص مرتبط با يك خط نسبت به تمام خطوط كجاست و نيز اين جايگاه دربرابر پارامترهاي 
ديگر چه وضعي دارد. بنابراين، با معين شدن نمرة استاندارد هر پارامتر آوايي درمورد هر خط 
ميتوان به ديدگاهي جامع و عيني دربارة به وضعيت آن پارامتر آوايي در آن خط دست يافت.  

  
1-3-2. توازن هجايي  

الف. مسائل نظري  

ليچ در بخش اول فصلِ طرحهاي آوايي، طرحهاي آوايي درون هجا را تشريح كرده است. درواقع، 
او به توازنهاي بين هجاها در سطوح متفاوت نگاهي انداخته است. او ابتدا در سطح اول، انواع 
ممكن توازن بين دو هجا را در سطح چيدمان واجي سهسازهاي هجا براساس ساختار خوشهاي 

CVC كاويده است. بنابراين، شش گونه توازن بين دو هجا متصور شده است:  

[a] C V C     great/ grow:          alliteration                     تكرار همخوان آغازين 
[b] C V C     great/ fail:              assonance                                تكرار واكهاي 
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[c] C V C     great/ meat: consonance                    تكرار همخوان پاياني 
[d] C V C     great/ grazed: rhy reverse me تكرار واكه و همخوان آغازين  
[e] C V C     great/ groat: pararhyme تكرار همخواني كامل 
[f] C V C     great/ bait:  rhyme                   تكرار واكه و همخوان پاياني 

برخي از نامهاي اين گونههاي توازن (مانند alliteration و rhyme) در عرف تعريف 
متفاوتي دارد (براي مثال، براساس كلمه و يا چند هجا و يا هجاهاي تكيهبر و نه براساس 
تكهجا)؛ اما ليچ با بازتعريف آنها براي مقصود خود، اين نامها را بر انواع توازن بينهجايي 
قرار داده است. چنانكه مالحظه ميشود، سه گونة اول (b ،a و c) دربردارندة همگوني يك 

سازه و سه گونة دوم (e ،d و f) شامل همانندي دو سازه از سازههاي هجاست.   
در سطح دوم، تقارن در مقياس تكسازههاي هجاها و نه كليت سهسازهاي آنها مورد توجه قرار 
گرفته است. براي مثال، برابري سازة اول دو هجاي متوازن فارغ از برابري يا عدم برابري دو سازة 
ديگر alliteration بهشمار ميآيد. گونههاي توازن به سه نوع b ،a و c محدود ميشود و گونههاي 
توازن مركب از برابري دو سازه، بهطور مجزا دو مورد توازن (از دو گونه) بهشمار ميآيند. عالوهبر 
اين، همانندي ناكامل خوشههاي همخواني بين هجاها نيز محاسبه ميشود؛ يعني مواردي كه در آن 
مثالً يك واج از واجهاي خوشة همخواني پاياني در بين دو هجا همانند هستند. براي مثال، بين 
 consonance و (m-m) كامل alliteration :من» و «ماند» دو گونه توازن تشخيص داده ميشود»
ناكامل (n-nd). پس در اين سطح در بين دو هجا ممكن است بهطور مجزا سه نوع توازن وجود 

داشته باشد؛ درحالي كه در سطح اول فقط امكان يك نوع توازن بود.   
  

ب. طرح عملي  
براساس ايدههاي نظري ياشده، در اين تحقيق درمورد طرحهاي آوايي درون هجا چنين عمل 

ميكنيم:   
درمورد هر خط ابتدا تعداد توازنهاي ممكن بينهجايي براساس تعداد هجا سنجيده 
ميشود. ميدانيم كه توازن براساس رابطة دو هجا با يكديگر است. بنابراين، آنچه در ابتدا بايد 
محاسبه شود، تعداد موارد بدون تكرار اين رابطههاي دوگانه در بين nهجاي يك خط است تا 
بدانيم عمالً امكان چند مورد توازن بينهجايي در آن خط موجود است. براي مثال اگر يك 
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خط ده هجا داشته باشد، 45 جفت هجاي مجزا و درنتيجه 45 نوع توازن بينهجايي در آن 
ممكن است؛ چون با حذف رابطههاي توازني تكراري بهترتيب هجاي اول با 9 هجاي ديگر، 
هجاي دوم با 8 هجاي ديگر و... امكان توازن دارند. ميتوان فرمول P=(n2-n)/ 2 را براي 
تعداد بالقوة توازن در هر خط براساس تعداد هجا (n) ارائه كرد. سپس بايد پارامترهاي مختلف 

توازني مربوط به هر خط را نسبت به اين عدد محاسبه كرد.   
درمورد سطح اول طرحهاي آوايي (توازن براساس كليت سهسازهاي هجاها) در اين تحقيق، 
ابتدا نسبت مجموعهتوازنهاي هر خط و سپس نسبت مجموعهتوازنهاي دوسازهاي محاسبه 
ميشود. مقصود از محاسبة مجموعهتوازنها، بررسي تعداد موارد توازن بينهجاها فارغ از نوع 
معين توازن است؛ يعني ميخواهيم بدانيم در يك خط شعر با nهجا كه پتانسيل Pمورد توازن 
دارد، عمالً چند مورد توازن (حاال هريك از شش نوع كه باشد) وجود دارد؛ يعني در بين 
Pمورد رابطة دوگانة بين هجاها، چند مورد هست كه در آن دو هجا طبق تعريف توازن همجزء 
همانند و همجزء ناهمانند داشته باشند. همچنين، منظور از محاسبة مجموعهتوازنهاي دوسازهاي، 
بررسي تعداد توازن دوسازهاي فارغ از نوع آن است؛ يعني در يك خط nهجايي از بين P زوج هجا 

عمالً چند مورد هستند كه در آنها دو سازه از سه سازة دو هجا همانند هستند.  
در سطح دوم، چنانكه ذكر شد، ديگر ساختار خوشهاي CVC مطرح نيست؛ بلكه بهطور 
معين سه پديدة همگوني همخوان آغازين، همگوني واكه و همگوني همخوان پاياني در بين 
هجاها رصد ميشود. به اين ترتيب، تعداد موارد هريك از اين سه نوع همگوني توازني در 
هجاهاي هر خط محاسبه شده، بر تعداد كل توازنهاي ممكن تقسيم ميشود و نسبت درصدي 
هر نوع بهدست ميآيد. چنانكه ذكر شد، در اين سطح در محاسبة همگونيها، همگونيهاي 

پارهاي (يعني هماننديهاي ناكامل خوشهاي) هم بهشمار ميآيند.  
  

2-3-2. تكرارهاي آزاد طبقات صوتي همخوانها  
الف. مسائل نظري  

ليچ معتقد است در كنار تكواجها و خوشههاي صوتي، برجستهسازي طبقات خاصي از 
اصوات مانند صفيريها، خيشوميها، واكههاي پسين و... نيز ممكن است. او در بخش سوم 
فصلِ «طرحهاي آوايي» با عنوان موسيقي شعر. مطالبي را دربارة تكرارهاي آزاد و بافتارهاي 
صوتي بيان ميكند. او ميگويد تأثيرگذاري جلوههاي موسيقي شعر الزاماً به ميزان باالي جلب 
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توجه آنها وابسته نيست؛ بلكه اغلب چنين جلوههايي هرقدر خودنمايي كمتري داشته باشند و 
پنهانتر باشند، قدرتمندترند و به تشكيل نظام موسيقايي و بافتار صوتي آهنگينتر شعر كمك 
ميكنند. بنابراين، بررسي بسامد طبقات معين صوتي در شعر براي كشف مواردي كه اين بسامد 
در قطعهاي از شعر از حد معمول انحراف معناداري دارد، ميتواند به كشف بافتارهاي نهانتر 
صوتي بينجامد كه در ايجاد الية نهانتر موسيقي شعر تأثير بسزايي دارد. در اين تحقيق، بسامد 

طبقات اصلي و مهمتر همخوانها را ميسنجيم.   
  

ب. طرح عملي  
در عملي كردن قسمت دوم (طبقات صوتي)، رويكرد به اصوات از منظري ديگر است. بهجاي 
تكواجهاي معين، خصيصههاي واجي همخوانها بررسي ميشود. همچنين، عامل جايگاه 
هجايي كنار گذاشته ميشود و بهجاي محاسبة انواع توازن، تكرارها آزاد- يعني بدون توجه به 
جايگاه هجايي- محاسبه ميشوند؛ به اين معنا كه در اين قسمت در پي آنيم تا بسامد نسبي 
طبقات صوتي خاص را در هر خط محاسبه كنيم. تعداد همخوانهاي هر خط كه متعلق به 
طبقة صوتي مورد نظر باشند محاسبه شده، سپس بر تعداد كل همخوانهاي آن خط تقسيم 
ميشود تا مشخص شود كه در بين همخوانهاي آن خط نسبت آن طبقة صوتي چقدر است. 
بديهي است كه اين پارامتر يك نسبت درصدي خواهد بود. اين نسبت بسامدي براي طبقات 
اصلي همخوانها يعني روانها، خيشوميها، انسداديها و نيز طبقة صفيريها كه اغلب مورد 

توجه پژوهندگان بوده است محاسبه ميشود.   
  

3-3-2. سمبوليسم آوايي  
الف. مسائل نظري  

بخش سوم اين طرح، مربوط به بخش چهارم فصل ششم كتاب ليچ يعني «تفسير طرحهاي 
آوايي» است. ليچ آنومتوپيا1 را در سه سطح با انتزاع متفاوت مطرح ميكند. او معتقد است در 
سطح سوم- كه وي آن را انتزاعيترين سطح آنومتوپيا ميداند- رنگ عمومي اصوات براساس 
ابعادي كلي مانند نرمي و رسايي- كه برايند چندين خصيصه هستند- معيار سنجش قرار 
                                         
1. onomatopoeia 
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ميگيرند. او اين سطح را سمبوليسم آوايي ميخواند و معتقد است در اين سطح، روي 
تطابقهاي آوايي- معنايي اتفاقنظر بيشتري هست تا آنحد كه با وجود ويژگي ذهنيبودن 
مسئلة آنومتوپيا، ميتوان در اين سطح حتي برپاية اين اتفاقنظر عمومي به يك سيستم يا زبان 
عمومي قائل بود كه حتي در بين ادبيات ملل مختلف نيز مشترك است. بنابراين در اين سطح، 
اختالفنظر كه ناشي از كيفيت ذهني آنومتوپياست، به حداقل ميرسد و سنجش عيني مجال 
بيشتري مييابد تاحدي كه ميتوان قسمت اعظم فرايند را بدون ارجاع به معناي تكقطعهها سنجيد 

و فرايند ذهني ناشي از ذوق ادبي معنا، تنها حلقة پاياني اين فرايند را محقق ميكند.   
در اين تحقيق، سطح سوم يعني سمبوليسم آوايي را انتخاب كردهايم؛ زيرا سطوح اول و دوم 
مستلزم بررسي ذهني و ذوقي هر قطعه ازلحاظ صوت و معناست كه از ميدان اين تحقيق، يعني 
زبانشناسي، خارج است. برعكس، در سطح سمبوليسم آوايي برخالف دو سطح ديگر، ميدان 
براي بررسي سيستماتيك زبانشناختي آماري خارج از شم و ذوق نقدي شخصي وسيع است و 
از سوي ديگر در اين سطح ميتوان براساس سيستم واحد منسجم عمل كرد. آنچه در اين 
تحقيق در چارچوب سمبوليسم آوايي بررسي ميكنيم، همان دو بعد نرمي/ سختي براي 

همخوانها و رسايي باال/ رسايي پايين براي واكههاي هر خط است.  
درمورد بعد اول يعني نرمي/ سختي همخوانها، ليچ از يكسو مقياسي مدرج براي نرمي 
ارائه ميكند كه در ارتباط با طبقات اصلي همخواني است. در اين مقياس بهترتيبِ نرمي، 
طبقات رسا (يعني روانها و خيشوميها) در جايگاه اول، طبقة سايشيها در جايگاه دوم، طبقة 
انسدادي سايشيها در جايگاه سوم و طبقة انسداديها در جايگاه چهارم ازلحاظ نرمي قرار 

دارند. از سوي ديگر، او حضور واك را عاملي ديگر براي نرمي تلقي ميكند.  
درمورد بعد دوم، يعني رسايي واكهها نيز ليچ دو عامل باز بودن و پسين بودن را (بهويژه 

هنگام حضور مشترك) ماية رسايي واكهها برميشمرد.   
  

ب. طرح عملي  
براساس ايدههاي ليچ، فرمولهايي قراردادي را براي محاسبة عددي ميزان نرمي همخوانها و 

ميزان رسايي واكههاي هر خط طراحي كردهايم.  
در همخوانها با تركيب عامل مقياس نرمي و عامل واك، فرمولي را براي محاسبة نرمي 
نسبي همخوانهاي هر خط طراحي كردهايم كه نتيجة آن عددي بين 1 و 100 است كه ميتوان 
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آن را ضريب نرمي همخوانهاي آن خط خواند: 
مقياس مدرج نرمي:  

پ1: روانها، خيشوميها  
پ2: سايشيها  

پ3: انسدادي سايشيها   
پ4: انسداديها  

10
324


   


C

softness
X Y Z B

 

C= تعداد كل همخوانهاي خط (پ1+ پ2+ پ3+ پ4)  

B= تعداد كل همخوانهاي واكدار  

X= تعداد همخوانهاي روان، خيشومي (پ1)  

Y= تعداد همخوانهاي روان، خيشومي، سايشي (پ1+ پ2)  

Z= تعداد همخوانهاي روان، خيشومي، سايشي، انسدادي سايشي (پ1+ پ2+ پ3)  

در واكهها، ليچ دو عامل باز بودن و پسين بودن را بهويژه در تركيب (يعني باز پسين بودن) 
ماية رسايي واكهها ميداند. براساس همين، ابتدا بهموازات مقياس نرمي ليچ براي همخوانها، 

بهطور قراردادي يك مقياس مدرج براي رسايي طراحي كردهايم:  
پ1: واكههاي بازپسين 
پ2: واكههاي بازپيشين 

پ3: واكههاي پسين غيربسته 
پ4: واكههاي پيشين غيربسته  

پ5: واكههاي پسين بسته  
پ6: واكههاي پيشين بسته 

سپس فرمولي را براي محاسبة رسايي كلي واكههاي هر خط طراحي كردهايم كه برونداد آن 
ضريب رسايي واكههاي خط است كه عددي بين 1 و100 است:   

10*
*2*3*4

V

NMLK
sonority


  

V= تعداد كل واكههاي خط (پ1+ پ2+ پ3+ پ4+ پ5+ پ6)  
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K= تعداد واكههاي بازپسين (پ1)  

L= تعداد واكههاي باز (پ1+ پ2)  

M= تعداد واكههاي باز+ تعداد واكههاي پسين غيربسته (پ1+ پ2+ پ3)  

N= تعداد واكههاي غيربسته (پ1+ پ2+ پ3+ پ4) 

در پايان، براي سنجش معنادار بودن دربرابر استاندارد كلي اشعار، با محاسبة نمرة استاندارد 
براي هر خط مشخص ميشود كه كدام خطوط ازلحاظ نرمي (و يا سختي) همخوانها و 
رسايي باالي (يا پايين) واكهها برجسته هستند. نتايج اين قسمت ميتواند براي تحليل ذوقي 
ادبي زمينة عيني مناسبي بهدست دهد؛ پژوهشگر ادبي ميتواند براساس نتايج اين قسمت رابطة 

نرمي و يا رسايي قابل مالحظة خطوط معين را با معناي آن خطوط مشخص كند.  
   

3. يافتههاي تحقيق  
با اين تحقيق، خطوطي از اشعار برگزيدة حافظ و شكسپير- كه از ديدگاه عناصر آوايي 
مطرحشده متشخّصاند- معين شدند. معيار تعيين اين خطوط بهعنوان خطوط برجسته، داشتن 
نمرة استاندارد باالي 3 در بخش توازن هجايي، 2,5 براي طبقات صوتي همخواني و 2 در 
بخش سمبوليسم آوايي بوده است. اين خطوط بهترتيب ميزان برجستگي ازلحاظ عنصر مورد 
نظر مرتب شدهاند. درمورد هريك از خطوط ابتدا بسامد نسبي عنصر آوايي و سپس نمرة 
استاندارد مربوط به آن درج شده است. مزيت ارائة اين نمرة استاندارد درمورد هر عنصر براي 
هر خط در اين است كه با آگاهي از آن ميتوان از ميزان برجستگي آن عنصر در آن خط، چه 

نسبت به عناصر ديگر و چه نسبت به خطوط ديگر، برآوردي مطلق و معنادار داشت.   
عناصر آوايي مطرح در اين تحقيق در سه حيطة كلي توازن، طبقات صوتي و سمبوليسم 

آوايي بررسي شدهاند كه بهترتيب، نتايج بررسي هريك بيان ميشود.  
  

1-3. خطوط برجسته از ديدگاه انواع توازن هجايي 
عناصر مطرح در اين قسمت عبارتاند از: مجموعههماهنگيهاي هجايي، هماهنگيهاي 
دوسازهاي و هماهنگيهاي تكسازهاي همانند (همگوني همخوان آغازين، واكه، همخوان 
پاياني). نتايج اين قسمت در بخش پيوست (ر.ك 1-3) درج شده است و خطوطي كه اين 
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پديدههاي توازني در آنها پربسامدترند، در قالب جدولهايي فهرست شدهاند. در اين قسمت، 
خطوط برجسته خطوطي فرض شدهاند كه نمرة استاندارد عنصر توازني مورد نظر در آنها 
باالي 3 بوده باشد. در اين جدولها، درمورد هر خط بسامد نسبي پديدة توازني مورد نظر درج 
شده است كه نشان ميدهد در بين جفتهجاهاي مجزاي آن خط، پديدة توازني مربوط 
چهاندازه (چند درصد) حضور دارد. براي مثال، درمورد برجستهترين خط از ديدگاه 
مجموعههماهنگيهاي هجايي در اشعار انتخابي حافظ يعني «رو بر رهش نهادم و بر من گذر 
نكرد» كه بسامد نسبي هماهنگيهاي هجايي در آن 52 درصد گزارش شده است، ميتوان 
گفت در 52 درصد از كل زوجهجاهاي مجزا در اين خط، يك يا دو سازه از سه سازه هجا با 
هم يكساناند؛ بنابراين نوعي توازن هجايي برقرار است. اين نسبت با شمارش تعداد هجاي خط و 
آنگاه محاسبة تعداد جفتهجاهاي مجزا و سپس تشخيص تعداد موارد توازن بهدست آمده است: از 
ميان 91 رابطة توازني ممكن بين جفتهجاهاي اين خط 14هجايي، بين 47 زوجهجا يكي از انواع 
ششگانة توازن برقرار است (يعني 47 مورد هماهنگي آوايي هجايي در اين خط وجود دارد). اما 
چون خطوط مختلف اشعار داراي تعداد هجاهاي متفاوت است، براي يكدست بودن نتايج، اين 

نسبت در قالب درصدي محاسبه شده است (52=47/91).   
اما براساس دادههاي اين قسمت، ميانگين بسامد نسبي انواع توازن را در خطوط برجستة 
اشعار حافظ و شكسپير- كه نمرة استاندارد مورد مربوط توازن در آنها باالي 2 است- محاسبه 
كردهايم. جدول زير ميانگين بسامد نسبي هريك از پنج مورد را بهشكلي تقابلي در اشعار حافظ 

و شكسپير نشان ميدهد:  
  

جدول 2: ميانگين بسامد نسبي انواع توازن در خطوط برجستة اشعار حافظ و شكسپير  

مورد توازن   شماره  
ميانگين بسامد  
نسبي (حافظ)  

ميانگين بسامد  
نسبي (شكسپير)  

  %30,1   %42,1 مجموعهتوازنهاي هجايي     1
  %5,4   %6,5 توازنهاي دوسازهاي     2
  %14,9   %14 همگوني همخوان آغازين     3
  %39,5   %37,7 همگوني واكهاي     4
  %23,7   %6,7 همگوني همخوان پاياني     5
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جدول شمارة دو ميانگين بسامد نسبي موارد گوناگون توازن را در خطوط برجسته از حيث 
آن موارد نشان ميدهد. براساس دادههاي اين جدول- طبق آنچه بنابه قاعده انتظار ميرود-  
همگوني واكهاي در اشعار شكسپير و حافظ بيش از دو نوع ديگر همگوني تكسازهاي ديده 
ميشود. اما در اشعار حافظ بسامد نسبي همگوني همخوان آغازين بيش از همگوني همخوان 
پاياني است و در اشعار شكسپير همگوني همخوان پاياني بيش از همگوني همخوان آغازين 
ديده ميشود. از سوي ديگر، همگوني همخوان آغازين و نيز همگوني واكهاي در خطوط برجستة 
اشعار حافظ و شكسپير بسامد نسبي بسيار مشابهي دارند (بهترتيب حافظ: 14 و 37,7 درصد؛ 
شكسپير: 14,9 و 39,5 درصد). اما ميزان همگوني همخوان پاياني در اشعار شكسپير خيلي بيشتر از 
اشعار حافظ است (حافظ: 6,7 درصد و شكسپير: 23,7 درصد). همچنين، با نگاهي كلي به موارد 
يك و دو در اين جدول ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ازنظر كليت هماهنگيهاي آوايي، خطوط 

برجستة اشعار حافظ با اختالف، داراي تعداد هماهنگيهاي آوايي بينهجايي بيشتري است.  
  

2-3. خطوط برجسته از ديدگاه طبقات صوتي همخوانها  
در اين قسمت خطوط برجسته ازلحاظ طبقات صوتي همخواني مورد نظر بوده كه نتايج آن در 
پيوست (ر.ك 2-3) در قالب جدولهايي نمايش داده شده است. در اين قسمت، خطوط 
برجسته خطوطي فرض شدهاند كه نمرة استاندارد آنها باالي 2,5 بوده باشد. در هر مورد، 
بسامد نسبي طبقة مورد نظر در خط درج شده است. اين بسامد با تقسيم تعداد همخوانهاي 
متعلق به طبقة مورد نظر بر تعداد كل همخوانهاي آن خط بهدست آمده كه نتيجه در قالب 
درصد ارائه شده است. براي مثال، براي مصراع «خورد ز غيرت روي تو هر گلي خاري»- كه 
برجستهترين مصراع اشعار انتخابي حافظ ازلحاظ بسامد طبقة صوتي روانهاست- بسامد نسبي 
35,3 درصد تعيين شده است. اين نسبت درصدي از تقسيم تعداد همخوانهاي روان (6) بر 

تعداد كل همخوانها (17) در اين مصراع بهدست آمده است.  
اما يكي از مواردي كه ليچ (94 :1969) در بخش موسيقي در شعر به آن اشاره ميكند، خطوط 
كندرو پرهمخواني1 است كه عالوهبر تراكم باالي همخواني، بافتار صوتي انسداد نيز در آنها 
برجسته باشد و حالت موسيقايي ويژهاي ازلحاظ كندي و شدت تلفظ داشته باشد. جدول شمارة سه 
                                         
1. slow-moving, consonant-congested 
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و چهار خطوطي از اشعار برگزيدة حافظ و شكسپير را نمايش ميدهد كه در آنها بافتار صوتي 
انسداد بههمراه تراكم باالي همخوان در وضعيت برجستهاي قرار دارد. به اين دليل كه دو عامل در 
تركيب مورد نظر بوده، نمرة استاندارد باالي 1 براي هركدام معيار برجستگي فرض شده است؛ يعني 
در خطوط جدولهاي زير نمرة استاندارد تراكم همخواني و نيز نمرة استاندارد بسامد همخوانهاي 

انسدادي باالتر از 1 است. ترتيب اين خطوط براساس نشاني خط است.  
  

جدول 3: خطوط كندرو انسدادي در اشعار حافظ   

مصراع   نشاني     
نمرة استاندارد 

تراكم همخواني  
نمرة استاندارد  
بافتار انسدادي  

  1,14   1,09 اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست     14 -26   1
  1,72   2,72 عجب علميست علم هيئت عشق        9 -55   2
  1,72   1,59 كه دل برد و كنون در بند دين است        14 -55   3
  1,41   2,23 من نيز دل به باد دهم هرچه باد باد        2-102   4
  1,41   1,17 صبحم به بوي وصل تو جان بازداد باد        12-102   5
  2,08   1,09 گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست        7-112   6

جلوهاي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت      3-152   7 2,93  1,60  
  2,17   1,80 شكر به صبر دست دهد عاقبت ولي        11-229   8
  1,78   1,31 خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم        2-369   9
  1,14   1,94 در سر كاله بشكن در بر قبا بگردان        8-384   10

  
از ميان 68 خط اشعار حافظ كه نمرة استاندارد تراكم همخواني در آنها باالي 1 بود، در 10 

خط جدول باال نمرة استاندارد بسامد همخوانهاي انسدادي نيز باالتر از 1 بود.  
  

جدول 4: خطوط كندرو انسدادي در اشعار شكسپير   

    address  Line
Z of 

consonant 
 density

Z of 
  abruptness

1  24-4  And perspective it is best painter's art 1.32 2.28 

2  65-8  Nor gates of steel so strong but Time 
decays 1.32  1.35  

3  153-3  And his love-kindling fire did quickly steep 1.72 1.15  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بررسي زبانشناختي تشخص آوايي.../ رحمان صحراگرد، ميرمسعود صدري    □   381  
 

از ميان 54 خط اشعار انتخابي شكسپير كه نمرة استاندارد تراكم همخواني در آنها باالتر از 1 بود، 
فقط در 3 خط جدول باال نمرة استاندارد همخوانهاي انسدادي نيز باالتر از 1 بود.  

  
3-3. خطوط برجسته از ديدگاه پتانسيل سمبوليسم آوايي  

نرمي و رسايي كلي يك خط، برايند چندين عامل صوتي در امتداد تمام واجهاي آن خط است. 
به همين دليل است كه ميتواند محملي قوي براي ارتباط با معنا باشد و از توان القاي معنا يا 
تقويت معنا و يا سمبوليسم آوايي برخوردار باشد. براي مثال، نرمي همخوانها از يكسو با 
كاربرد پربسامدتر طبقات صوتي نرمتر در كل و از سوي ديگر با بسامد بيشتر عامل واكداري 
در ارتباط است؛ بنابراين قطعهاي كه با لحاظ تمام اين عوامل نمرة نرمي بااليي داشته باشد، 
احتماالً براي القاي نرمي و تقويت معاني- كه با نرمي ارتباط مييابند- ظرفيت خوبي دارد. 
بنابراين، استخراج خطوطي كه ازلحاظ ابعاد نرمي و رسايي (پتانسيل القاي معنايي بااليي دارند) 
برجسته باشند، ميتواند درخور توجه باشد. همانگونه كه پيشتر گفتيم، براساس عوامل 
مطرحشده توسط ليچ، فرمولي را براي ضريب نرمي و رسايي طراحي كرديم و اين ضريب را 
براي هر خط بهدست آورديم. در بخش پيوست (ر.ك 3-3) نتايج اين قسمت، يعني خطوطي 
كه اين ضرايب در آنها ديده ميشود و بنابراين ازحيث اين ابعاد تشخص دارند، با درج 

ضرايب مرتبط و نيز نمرة استاندارد ضرايب آمده است.   
ابتدا خطوط برجسته از نظر نرمي باال و نرمي پايين (سختي) همخوانها به نمايش گذاشته 
شده است. خطوط برجستة نرم خطوطي فرض شدهاند كه نمرة استاندارد نرمي آنها باالي 2 
بوده باشد و درمورد خطوط برجستة سخت نيز نمرة استاندارد نرمي كمتر از 2- معيار بوده 
است. درمورد هر خط، ضريب نرميِ بهدست آمده از فرمول نيز درج شده است. سپس خطوط 
برجسته از نظر رسايي باال و رسايي پايين واكهها نمايش داده شده است. معيار درج خطوطي 
از اشعار بهعنوان خطوط برجسته با رسايي باال، نمرة استاندارد رسايي باالي 2 و درمورد 
خطوط برجسته با رسايي پايين، نمرة استاندارد رسايي كمتر از 2- درنظر گرفته شده است. 
درمورد تمام اين خطوط برجسته، ضريب رسايي واكهها كه براساس فرمول مرتبط محاسبه 

شده نيز درج شده است.  
دو جدول زير خطوطي از اشعار برگزيدة حافظ و شكسپير را فهرست كردهاند كه در آنها 
هم نرمي همخوانها و هم رسايي واكهها ديده ميشود؛ به اين ترتيب پتانسيل سمبوليسم آوايي 
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در آنها دوبرابر است؛ زيرا پتانسيل سمبوليسم آوايي هم در الية همخواني و هم در الية 
واكهاي موجود است. به اين دليل كه برجستگي دو پارامتر در تركيب مورد نظر بوده است، 
كف نمرة استاندارد بهجاي 2- براي هركدام، 1 فرض شده است؛ يعني براي تعيين اين خطوط، 
نمرة استاندارد باالتر از 1 براي نرمي و رسايي شرط بوده است. بنابراين، اين خطوط هم ازنظر 
نرمي همخوانها و هم ازنظر رسايي واكهها داراي نمرة استاندارد باالي 1 هستند. خطوط 

جدولهاي زير بهترتيب نشاني فهرست شدهاند.   
  

جدول 5: خطوط نرم رسا در اشعار حافظ  
نشاني مصراع    سايي    Z نمرة نمرة Z نرمي     ر 

  2,34   1,46 به كام تا نرساند مرا لبش چون ناي        5 -35   1
  1,24   1,58 مگر نسيم پيامي خداي را ببرد        14-129   2
  1,30   1,76 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نكرد        1-139   3
  2,51   1,18 يا رب تو آن جوان دالور نگاه دار        5-139   4
  1,15   1,27 هم بر سر حال حيرت آمد     4-172   5
  1,31   2,18 نه وصل بماند و نه واصل        7-172   6
  2,09   1,19 آن را كه جالل حيرت آمد        12-172   7
  1,89   1,13 كانجا مجال بادوزانم نميدهد        8-229   8
  1,74   2,0 ما ز ياران چشم ياري داشتيم        1-369   9

10   2,48   1,61 هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان        2-384  
  

از ميان 63 خط با نمرة استاندارد نرمي همخواني باالي 1، در ده خط جدول باال نمرة استاندارد 
رسايي واكهها نيز باالي 1 بود.  

  
جدول 6: خطوط نرم رسا در اشعار شكسپير  

    address  Line
Z of 

 softness
Z of 

  sonority

1  20-14  Mine be thy love and thy love's use their 
treasure 1.57  1.03  

2  24-10  Mine eyes have drawn thy shape, and thine 
for me 1.04  2.04  

3  30-5  Then can I drown an eye, unused to flow 1.18 1.48  
4  33-10  With all triumphant splendour on my brow 1.20 1.48  
5  46-1  Mine eye and heart are at a mortal war 1.59 2.12  
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از ميان 54 خط اشعار شكسپير كه نمرة استاندارد نرمي همخواني آنها باالتر از 1 بوده، فقط 5 
باال نمرة استانداردي باالي 1 در رسايي واكههايشان داشتند.     خط

  
4. نتيجهگيري   

- در اشعار حافظ و شكسپير، بهطور مشابه همگوني واكهاي بيشتر از همگونيهاي همخوان آغازين 
و نيز همخوان پاياني مشاهده ميشود؛ چنانكه ميانگين بسامد نسبي همگوني واكهاي در خطوط 

برجستة اشعار حافظ 37,7 درصد و در خطوط برجستة اشعار شكسپير 39,5 درصد بود.   
- در اشعار حافظ، بسامد نسبي همگوني همخوان آغازين بيش از همگوني همخوان پاياني 
است؛ چنانكه ميانگين بسامد نسبي همگوني همخوان آغازين در خطوط برجستة اشعار 
انتخابي حافظ در اين تحقيق، 14 درصد و اين ميانگين درمورد همگوني همخوان پاياني 6,7 

درصد محاسبه شده است.  
- در اشعار شكسپير، همگوني همخوان پاياني بيش از همگوني همخوان آغازين مشاهده ميشود؛ 
چنانكه ميانگين بسامد نسبي همگوني همخوان آغازين در خطوط برجستة اشعار انتخابي 

شكسپير، 14,9 درصد و درمورد همگوني همخوان پاياني 23,7 درصد محاسبه شده است.  
- همگوني همخوان آغازين در اشعار حافظ و شكسپير بسامد نسبي بسيار مشابهي دارند. 
ميانگين بسامد نسبي اين نوع همگوني در خطوط برجستة اشعار حافظ 14 درصد و در 

خطوط برجستة اشعار شكسپير 14,9 درصد است. 
- ميزان همگوني همخوان پاياني در اشعار شكسپير بسيار بيشتر از اشعار حافظ است؛ چنانكه 
بسامد نسبي اين نوع همگوني در خطوط برجستة اشعار حافظ 6,7 درصد و در خطوط 

برجستة اشعار شكسپير 23,7 درصد است. 
- مجموعههماهنگيهاي هجايي در خطوط اشعار انتخابي حافظ بيشتر از خطوط اشعار 
شكسپير است. ميانگين بسامد نسبي كل انواع توازن در خطوط برجسته در اشعار حافظ 

42,1 درصد و در اشعار شكسپير 30,1 درصد محاسبه شد. 
- خطوط كندرو انسدادي در اشعار حافظ پربسامدتر است. اين خطوط، خطوطي بودند كه در 
كنار تراكم همخواني باال (با داشتن نمرة استاندارد باالي 1 در اين بعد)، داراي بافتار صوتي 
انسداد نيز بودند (با نمرة استاندارد بسامد همخوانهاي انسدادي باالي 1). در اشعار حافظ از 
ميان 68 خط با تراكم همخواني باال، 10 خط بودند كه بسامد همخوانهاي انسدادي نيز در 
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آنها برجسته بود. اما در اشعار شكسپير، از بين 54 خط با تراكم همخواني باال فقط 3 خط 
از بسامد چشمگير همخوانهاي انسدادي نيز برخوردار بودند. 

- در بخش سمبوليسم آوايي، از ميان 63 خط برجستة اشعار حافظ ازلحاظ نرمي همخوانها 
(با نمرة استاندارد باالي 1)، 10 خط بودند كه بهطور موازي در الية واكههايشان نيز رسا 
بودند (با نمرة استاندارد رسايي باالي 1). به همين ترتيب در اشعار شكسپير، بين 54 خط 
برجسته ازلحاظ نرمي همخوانها، 5 خط از نظر رسايي واكهها نيز برجسته بودند؛ يعني 

تعداد خطوط برجستة نرم رسا در اشعار حافظ بهنسبت بيشتر بود.  
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پيوست  

1-3. خطوط برجسته از ديدگاه انواع توازن هجايي  
  

1-1-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه هماهنگيهاي توازني هجاها در اشعار حافظ  
  Z نمرة بسامد نسبي    مصراع  نشاني  
  4,05   %52 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نكرد     1-139
  3,97   %51 عجب علميست علم هيئت عشق     9 -55
  3,03   %45 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد     1-152
  3,0   %45 آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد     8-112
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1-1-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه هماهنگيهاي توازني هجاها در اشعار شكسپير  

  Address   Line
Relative 

 frequency 
 Z score

136-6 Ay, fill it full with wills, and my will one 37.8% 4.22 
20-4  With shifting change, as is false women’s 

fashion 
34.5% 3.66 

153-3 And his love-kindling fire did quickly steep 33.3% 3.46 
24-8 That hath his windows glazed with thine eyes 31.1% 3.10 

116-10 Within his bending sickle’s compass come 31.1% 3.10 
  

2-1-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه هماهنگيهاي دوسازهاي در هجاها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي   مصراع   نشاني  
  7,34   %12,8 در سر كاله بشكن در بر قبا بگردان     8-384
  6,52   %11,5 آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد     8-112

  5   %9,1 هر شام برق المع و هر بامداد باد     4-102
  4,12   %7,7 مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست     5-229
  3,29   %6,4 واندر چمن فكنده ز فرياد غلغلي     4-465
  3,29   %6,4 گشتم چنان كه هيچ نماندم تحملي     10-465

  
2-1-3 ب: خطوط برجسته از منظر هماهنگيهاي دوسازهاي در هجاها در اشعار شكسپير 

  Address  Line Relative 
 frequency

 Z score

136-6 Ay, fill it full with wills, and my will one 11.1% 8.14 
67-8 Roses of shadow, since his rose is true 8.9% 6.43 
40-2 What hast thou then more than thou hadst before? 6.7% 4.72 

136-5 Will, will fulfil the treasure of thy love 6.7% 4.72 
  

3-1-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه همگوني همخوان آغازين هجاها در اشعار حافظ  
مصرا نمرة Z عنشاني   بسامد نسبي    

  6,53   %23,6 كه دل برد و كنون در بند دين است     14 -55
  5,28   %20 عجب علميست علم هيئت عشق     9 -55
  3,74   %15,6 ما دم همت بر او بگماشتيم     10-369
  3,28   %14,3 بادة لعل لبش كز لب من دور مباد     5 -67
  3,21   %14,1 مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست     5-229
  3,04   %13,6 كه سوزهاست نهاني درون پيرهنم     12-342
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3-1-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه همگوني همخوان آغازين هجاها در اشعار شكسپير  

Address Line 
Relative 

frequency Z score 

55-4 Than unswept stone, besmear’d with 
sluttish time 

22.2% 4.83 

130-8 Than in the breath that from my mistress 
reeks 

22.2% 4.83 

67-10 Beggard of blood to blush through lively 
veins 

17.8% 3.61 

12-8 Born on the bier with white and bristly 
beard 

15.6% 3.01 

85-1 My tongue-tied Muse in manners holds her 
still 

15.6% 3.01 

136-4 Thus far for love, my love-suit, sweet, 
fulfil 

15.6% 3.01 

136-6 Ay, fill it full with wills, and my will one 15.6% 3.01 
 

4-1-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه همگوني واكهاي هجاها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي   مصراع   نشاني  
  4,41   %48,4 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نكرد     1-139

  3,35   %41,8 اگر از خمر بهشتست وگر بادة مست     12 -26

  3,35   %41,8 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد     1-152

  3,35   %41,8 دستگير ار نشود لطف تهمتن چه كنم     10-345

  3,33   %41,7 از هر طرفي كه گوش كردم     9-172

  3,01   %39,7 آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد     8-112

  
4-1-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه همگوني واكهاي هجاها در اشعار شكسپير  

  address   Line
  Relative

  frequency
 Z score

46-3 Mine eye my heart thy picture’s sight 
would bar 

57.8% 4.97 

24-8 That hath his windows glazed with thine eyes 48.9% 3.91 
65-14 That in black ink my love may still shine 

bright 
48.9% 3.91 

67-5 Why should false painting imitate his cheek 46.7% 3.64 
136-6 Ay, fill it full with wills, and my will one 46.7% 3.64 
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5-1-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه همگوني همخوان پاياني هجاها در اشعار حافظ  
مصراع  نمرة Z ننشاني   سبي   بسامد 

  6,63   %12,8 در سر كاله بشكن در بر قبا بگردان     8-384
  5,88   %11,5 آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد     8-112
  5,35   %10,6 چندان كه بر كنار چو پرگار ميشدم     9-229
  3,43   %7,3 هر شام برق المع و هر بامداد باد     4-102
  3,03   %6,6 برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير     9 -26
  3,03   %6,6 مكن كه آن گل خندان براي خويشتن است     8 -50
  3,03   %6,6 برو اي ناصح و بر دردكشان خرده مگير     5-345

  
5-1-3 ب: خطوط برجسته از منظر همگوني همخوان پاياني هجاها در اشعار شكسپير  

  address line 
Relative 

 Frequency
 Z score

55-7 Nor Mars his sword, nor war’s quick fire 
shall burn 

46.7% 6.91 

33-14 Suns of the world may stain when heaven’s 
sun staineth 

27.3% 3.52 

70-2 For slander’s mark was ever yet the fair 24.4% 3.02 

117-5 That I have frequent been with unknown minds 24.4% 3.02 
117-12 But shoot not at me in your wakened hate 24.4% 3.02 

124-4 Weeds among weeds, or flowers with 
flowers gathered 

24.4% 3.02 

  
2-3. خطوط برجسته از ديدگاه طبقات صوتي همخوانها  

1-2-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد روانها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي   مصراع  نشاني  

  3,01   %35,3 خورد ز غيرت روي تو هر گلي خاري     2-443
  

1-2-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد روانها در اشعار شكسپير  

  Address   line
  Relative
 frequency

 Z score

130-2 Coral is far more red, than her lips red 42.1% 3.16 
136-5 Will, will fulfil the treasure of thy love 41.2% 3.04 
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388   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
 

2-2-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد خيشوميها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي  مصراع  نشاني  
  3,91   %56,2 خانه ميبيني و من خانهخدا ميبينم     4-357

  3,26   %50 اندر اين منزل ويرانه نشيمن چه كنم     14-345

  3,26   %50 كه من او را ز محبان شما ميبينم     14-357

  2,96   %47,1 اينم هميستاند و آنم نميدهد     4-229

  2,74   %45 گشتم چنان كه هيچ نماندم تحملي     10-465

  2,52   %42,9 به مردمي نه به فرمان چنان بران كه تو داني     4-476

  
2-2-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد خيشوميها در اشعار شكسپير  

  Address   line
Relative 

 frequency
 Z score

136-8 Among a number one is reckoned none 53.3% 4.29 
33-9 Even so my sun one early morn did shine 41.2% 2.86 

142-10 Whom thine eyes woo as mine importune 
thee 

40% 2.72 

120-14 Mine ransoms yours, and yours must 
ransom me 

39.1% 2.61 

90-7 Give not a windy night a rainy morrow 38.5% 2.54 
  

3-2-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد انسداديها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي    مصراع   نشاني  

  2,66   %64,7 تو پنداري كه بدگو رفت و جان برد     11 -55
  

3-2-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد انسداديها در اشعار شكسپير  

Address line Relative
frequency

Z score 

73-7 Which by and by black night doth take away 62.5% 3.26 
142-12 Thy pity may deserve to pitied be 61.5% 3.16 
101-12 And to be praised of ages yet to be 60% 3.02 
117-4 Whereto all bonds do tie me day by day 57.1% 2.74 
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4-2-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد صفيريها در اشعار حافظ  
 Z نمرة بسامد نسبي   مصراع  نشاني  
  3,16   %38,1 زلف سنبل چه كشم عارض سوسن چه كنم     2-345
  2,73   %35 بكش به غمزه كه اينش سزاي خويشتن است     2 -50
  2,73   %35 چنين قفس نه سزاي چو من خوشالحانيست     3-342

  
4-2-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه بسامد صفيريها در اشعار شكسپير  

Address line Relative
frequency

Z score 

67-8 Roses of shadow, since his rose is true 50% 4.20 
130-6 but no such roses see I in her cheeks 46.7% 3.80 
20-8 which steals men’s eyes and women’s souls 

amazeth 
40.9% 3.09 

20-4 with shifting change,as is false women’s fashion 38.1% 2.75 
148-8 love’s eye is not so true as all men’s:no, 37.5% 2.68 

  
3-3. خطوط برجسته از ديدگاه پتانسيل سمبوليسم آوايي  

1-3-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه نرمي باالي همخوانها (softness) در اشعار حافظ  
 Z نمرة ضريب نرمي   مصراع  نشاني  
  2,82   75 اندر اين منزل ويرانه نشيمن چه كنم     14-345
  2,75   74,4 ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چون     3 -10

  2,67   73,8 خانه ميبيني و من خانهخدا ميبينم     4-357
  2,63   73,5 روي سوي خانة خمار دارد پير ما     4 -10
  2,41   71,8 ما تحمل نكنيم ار تو روا ميداري     8-449
  2,39   71,6 چون الله مي مبين و قدح در ميان كار     11-364
  2,18   70 نه وصل بماند و نه واصل     7-172
  2,11   69,4 دال منال ز بيداد و جور يار كه يار     11 -35

  2,11   69,4 كه من او را ز محبان شما ميبينم     14-357
  2,07   69,1 روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم     4-342
  2,05   69 مر غول را بر افشان يعني به رغم سنبل     5-384
  2,04   68,9 خندة جام مي و زلف گرهگير نگار     13 -26
  2,0   68,6 ما ز ياران چشم ياري داشتيم     1-369
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1-3-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه نرمي باالي همخوانها (softness) در اشعار شكسپير  
Address Line soft nom. Z scoreness 

136-6 Ay, fill it full with wills, and my 
will one 

82.9 3.04 

117-11 Bring me within the level of your 
frown 

82.4 2.98 

73-2 When yellow leaves, or none, or 
few, do hang 

81.9 2.92 

136-8 Among a number one is reckoned none 81.3 2.85 

116-14 I never writ, nor no man ever loved 80.7 2.78 

13-2 No longer yours, than you yourself 
here live 

80 2.70 

55-8 The living record of your memory 79.3 2.61 

120-14 Mine ransoms yours, and yours 
must ransom me 

78.3 2.49 

33-9 Even so my sun one early morn did 
shine 

77.1 2.35 

55-14 You live in this, and dwell in 
lovers’ eyes 

75.9 2.21 

33-1 Full many a glorious morning have 
I seen 

75.6 2.17 

20-5 An eye more bright than theirs. 
Less false in rolling 

75 2.10 

 
2-3-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه نرمي پايين همخوانها (hardness) در اشعار حافظ  
 Z I نمرة ضريب نرمي   مصراع  نشاني  
  -2,87   30,6 دقيقهايست كه هيچ آفريده نگشادست     4 -35

  -2,63   32,5 اي گل تو دوش داغ صبوحي كشيدهاي     5-364

  -2,58   32,9 چه وقت مدرسه و بحث كشف كشاف است     4 -44

  -2,31   35 شكر به صبر دست دهد عاقبت ولي     11-229

  -2,31   35 اي بسا توبه كه چون توبة حافظ بشكست     14 -26

  -2,27   35,3 كه كس نبود كه دستي از اين دغا ببرد     6-129

  -2,18   36 تا درخت دوستي بر كي دهد     3-369

  -2,15   36,2 دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو     7 -67

  -2,11   36,5 گو باده صاف كن كه به عذر ايستادهايم     8-364

  -2,04   37,1 كه صيت گوشهنشينان ز قاف تا قاف است     10 -44
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2-3-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه نرمي پايين همخوانها (hardness) در اشعار شكسپير  
  Address  line  softness nom.  Z score

142-13 If thou dost seek to have what 
thou dost hide 

30.6 -3.19 

142-12 Thy pity may deserve to pitied 
be 

36.2 -2.52 

6-11 Then what could death do if 
thou sholdst depart 

36.3 -2.51 

46-2 How to divide the conquest of 
thy sight 

36.9 -2.44 

24-4 And perspective, it is best 
painter’s art 

38.1 -2.29 

13-9 Who lets so fair a house fall to 
decay 

38.6 -2.23 

70-13 If some suspect of ill masked 
not thy show 

38.9 -2.20 

124-3 As subject to time’s love or to 
time’s hate 

40.5 -2.01 

46-10 A quest of thoughts, all tenants 
to the heart 

40.5 -2.01 

  
3-3-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه رسايي باالي واكهها (sonority) در اشعار حافظ  
 Z نمرة ضريب رسايي   مصراع   نشاني  

  3,27   71 ور نه با تو ماجراها داشتيم     6-369
  2,73   66,4 هر شام برق المع و هر بامداد باد     4-102
  2,51   64,6 يا رب روان ناصح ما از تو شاد باد     8-102
  2,51   64,6 آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد     8-112
  2,51   64,6 يا رب تو آن جوان دالور نگاه دار     5-139

  2,48   64,3 هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان     2-384
  2,34   63,1 به كام تا نرساند مرا لبش چون ناي      5 -35
  2,09   61 آن را كه جالل حيرت آمد     12-172

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


392   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
 

3-3-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه رسايي باالي واكهها (sonority) در اشعار شكسپير  
  Address  line  sonority nom.  Z score

46-14 and my heart’s right, thine inward love of 
heart 

73 3.16 

46-3 mine eye my heart thy picture’s sight 
would bar 

71 3.0 

46-4 my heart mine eye the freedom of that right 68 2.76 

142-7 and sealed false bonds of love as oft as mine 67 2.68 

142-13 if thou dost seek to have what thou dost hide 66 2.60 

33-11 but out, alck, he was but one hour mine 65 2.52 

46-13 as thus: mine eye’s due is thine outward part 63 2.36 
46-2 how to divide the conquest of thy sight 62 2.28 
46-5 my heart doth plead that thou in him dost lie 62 2.28 

120-6 as I by yours, you’ve passed a hell of time 61 2.20 
46-1 mine eye and heart are at a mortal war 60 2.12 

136-2 swear to thy blind soul that I was thy will 60 2.12 
24-10 mine eyes have drawn thy shape, and 

thine for me 
59 2.04 

70-9 thou hast passed by the ambush of young days 59 2.04 

  
4-3-3 الف: خطوط برجسته از ديدگاه رسايي پايين واكهها (thinness) در اشعار حافظ  

 Z نمره ضريب رسايي   مصراع  نشاني  
  -2,74   20 اي گل تو دوش داغ صبوحي كشيدهاي     5-364
  -2,64   20,8 به مشك چين و چگل نيست بوي گل محتاج     9 -50
  -2,57   21,4 هميشه پيشة من عاشقي و رندي بود     11-337
  -2,31   23,6 ز سحر چشم تو هر گوشهاي و بيماري     4-443
  -2,26   24 عجب علميست علم هيئت عشق     9 -55
  -2,23   24,3 اين عجب بين كه چه نوري ز كجا ميبينم     2-357
  -2,15   25 در چين طرة تو دل بيحفاظ من     5-102

  
4-3-3 ب: خطوط برجسته از ديدگاه رسايي پايين واكهها (thinness) در اشعار شكسپير  

  Address  Line sonority 
 nom.

 Z score

6-4 with beauty’s treasure ere it be self-killed 4 -2.38 
116-4 or bends with the remover to remove 6 -2.22 
101-7 beauty no pencil, beauty’s truth to lay 6 -2.22 
12-14 save breed to brave him when he takes thee hence 6 -2.22 
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