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چکیده
تکرار در شعر از ارکان اصلی موسیقی درونی و در زيباشناسی شعر از مسايل اساسی است .تکرار در شعر،
نوعی تاکید و پافشاری بر پاره ای از عبارات شعری است که شاعر بیش از ساير عبارات بدان توجه دارد و
از اين جهت در بردارنده داللتهای موسیقايی و معنايی و عاطفی و احساسی ويژهای است .در اين مقاله
با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی داللتهای تکرار بهعنوان يکی از انواع موسیقی درونی
در شعر بدوی الجبل شاعر معاصر سوری خواهیم پرداخت .در بررسی اسلوب تکرار در شعر بدوی الجبل
مشخص گرديد که سطوح مختلف تکرار در شعر او ،ارتباط تنگاتنگی با داللتهای شعریاش دارد و
شاعر در راستای ايجاد توازن و تناسب میان کارکردهای لفظی و معنايی از موسیقی تکرار در سطوح
مختلف بهره گرفته است و اين تکرار ارتباطی ناگسستنی با معنا و فضای کلی شعر داشته و منبع
برانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان است .بدوی الجبل با استفاده از تکرار حروف و کلمات و
عبارات عالوه بر آفرينش موسیقايی از احساسات انباشته شده در وجدان خويش پرده برمیدارد و ريتم
موسیقايی سخن را در راستای آن به خدمت میگیرد و بدينترتیب با داللتهای موسیقايی و معنايی و
عاطفی تکرار در جان و دل مخاطب تاثیر میگذارد.

واژههای کلیدی :موسیقی شعر ،موسیقی درونی ،داللتهای تکرار ،بدوی الجبل.

* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدمه
بنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوع و تکرار است؛ از تپش قلب و ضربان نبض تا
آمد و شد روز و شب و توالی فصول ،و در نسبت خاصی از اين تنوع و تکرارهاست که
موسیقی مفهوم خويش را باز میيابد .تکرار در شعر نیز از ارکان اصلی موسیقی درونی
است؛ همچنانکه « در زيباشناسی هنر از مسائل اساسی است .انواع تکرار ،چه در شعر
قديم و چه در شعر نو ،ديده میشود و اصوالً آن را بايد يکی از مختصات سبک ادبی
قلمداد کرد» (شمیسا .) 63 :1372 ،در واقع تکرار در شعر ،تاکید و پافشاری بر پارهای از
عبارات شعری است که شاعر بیش از ساير عبارات بدان توجه دارد و از اين جهت دربردارنده
داللتهای معنايی مختلفی است .بنابراين نبايد آن را در شعر صرفا تکرار عبارات و واژهها يا
حروفی به صورت پراکنده قلمداد کنیم بلکه شايسته است آن را در ارتباطی تنگاتنگ با
معنا و فضای کلی شعر بدانیم .تکرار در خدمت نظام درونی متن ادبی است و در تشکیل آن
مشارکت دارد زيرا شاعر با آن قادر است برخی تصاوير شعری خويش را از نو بسازد
همچنانکه میتواند داللت ايحايی شعر را دوچندان کند .در واقع از مهمترين کارکردهای
تکرار عالوه بر آفرينش موسیقايی ،اين است که شاعر بدين طريق از احساسات انباشته
شده در وجدان خويش پرده بر میدارد و در جان و دل مخاطب تاثیر میگذارد.
سعی نگارندگان در مقالة پیشرو بر آن است تا با هدف تبیین داللتهای تکرار به-
عنوان يکی از بارزترين نمودهای موسیقی درونی شعر به تحلیل و بررسی سطوح مختلف
تکرار در ديوان بدوی الجبل پرداخته و داللتهای مختلف آن را در شعر او تبیین نمايند
تا از اين رهگذر به پرسشهای زير پاسخ دهند :داللتهای تکرار در شعر او در چه
سطوحی قابل بررسی است؟ موسیقی تکرار چه تاثیری بر ايقاع و موسیقی داخلی شعر
وی گذاشته و داللتهای معنايی و عاطفی آن به چه صورت نمود پیدا میکند؟ شاعر در
ايجاد توازن میان ايقاع و آهنگ حروف ،کلمات ،عبارات و جمالت با موضوعات و
مضامین شعری خود ،و غنای داللی از طريق ايجاد بار موسیقايی تا چه اندازه موفق عمل
کرده است؟
محور بیشتر کتابها و منابعی که دربارة شعر بدوی الجبل نگاشته شده است ،تحلیل
موضوعی شعر اوست؛ ازجملة اين منابع عبارتاند از:
تالیف شاهر شريف امرير،

تالیف ايلیا حاوی و
تالیف سیفالدين القنطار و  ، ...امّا دربارة موسیقی شعر
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بدوی الجبل و اسلوب تکرار در شعر او ،کتاب يا پژوهشی به صورت مستقل نگاشته
نشده است و شايد از معدود منا بعی که به تحلیل اسلوب و ساختار شعر بدوی الجبل
تالیف عصام شرتح است .نويسنده در اين

پرداخته،

کتاب به مهمترين عناصر اسلوبی شعر بدوی الجبل پرداخته و در بخشی از آن در کنار
اسلوب تضاد ،انواع تکرار در شعر وی را به صورت تکرار هندسی ،بیانی ،استهاللی و
مقطعی تقسیم کرده و به تحلیل بالغی اين اسالیب تکرار پرداخته است ،اما اين اسلوب
را بهعنوان يکی از عناصر موسیقی درونی شعر در ديوان بدوی الجبل تحلیل و بررسی
ننموده و سطوح مختلف تکرار شامل تکرار حرف و کلمه و عبارت و ترکیب داللتهای
مختلف آن را را در مبحث مورد نظر جای نداده است .عالوه بر اين کتاب ،در رسالة رابح
فروجی تحت عنوان

در فصل پنجم نويسنده در حدود

ده صفحه به موضوع موسیقی شعر بدوی الجبل پرداخته است .اما از اين بخش ،نصف آن
دربارة موسیقی بیرونی شعر بدوی الجبل است .سپس نويسنده در مبحث موسیقی
درونی برای موسیقی الفاظ و موسیقی حروف چند نمونه از اشعار بدوی الجبل را میآورد
و صرفا از روی ذوق شخصی و بدون ارجاع به کتابها و منابع موجود در حیطه داللت-
های و معانی حروف به شرح ابیات پرداخته است همچنین به صورت ويژه سطوح
مختلف تکرار در ديوان او را بررسی ننموده است و به تحلیل داللتهای موسیقايی و
معنايی و عاطفی اين اشعار روی نیاورده است .دربارة پديدة تکرار در شعر شاعران عربی
نیز میتوان به برخی مقاالت نگاشته شده در مجالت علمی ـ پژوهشی داخل کشور
مانند «کارکرد لفظی و معنوی در شعر احمد مطر و عمران صالحی» و «کارکرد عنصر
تکرار و زيبايی آن در شعر سیاب» و مجالت عربی مانند «
» اشاره کرد.
 .2بدوی الجبل
محمدسلیمان االحمد معروف به «بدوی الجبل» به سال  1903در روستای «ديفه» از
توابع استان الذقیه سوريه به دنیا آمد و در سال  1978وفات يافت .شاعر از همان سنین
نوجوانی سرودن شعر را آغاز نمود علیرغم اينکه احکام عروض را به خوبی نمیدانست.
ايلیا حاوی از محیط زندگی شاعر و نقش پدر وی که از ادباء و علمای زمان خويش بود
با تعبیر «مدرسه» ياد میکند مدرسهای که بارقههای ملکه شعری و ادبی نفس شاعر را
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5 :1981 ،ـ ،)6چندان طول نکشید که حوادث جديد در منطقه شام
تغذيه کرد (
شاعر نوجوان را وارد صحنه سیاست کرد به نحوی که زندگیاش همواره با ماجراجويی
سیاسی و زندان و تبعید و آوارگی همراه بود« .شاعر در زمانی که سوريه تحت قیمومیت
فرانسه درآمد اولین تجربه سیاسی خويش را آغاز نمود و از جمله جوانان حزب ملی بود
 ،د.ت .)197 :او پیوسته خواستار مقاومت
که در راه آزادی کشور تالش میکردند» (
در برابر استعمار بود و به وحدت عربی دعوت میکرد و بیشتر شعر خود را وقف وطن
عربی ـ اسالمی نمود .سامی الدهان اين دسته از اشعار وی را صفحاتی درخشان از تاريخ
.)234 :1968 ،
سوريه میداند (
شعر بدوی الجبل نماينده آخرين حلقه شعر نئوکالسیک در ادبیات معاصر عربی
است .شعر او در قالب ،کالسیک است اما شاعر در عبارت و تصويرپردازی و انتخاب
واژگان و مضامین شعری نوآوری داشته است .بشار الخوری شاعر لبنانی در باره او می-
گويد« :شمار شاعران سوريه از انگشتان يک دست تجاوز نمیکند و بدوی الجبل يکی از
آن هاست که توانست در خود دو شاعر با دو سبک متفاوت را بگنجاند .يکی پیرو کالسیک
و ديگری از هواداران نوآوری و سبک جديد ،و به همین سبب در اشعار او رنگ و بويی از
هر دو مکتب به چشم میخورد» (الخیّر.)16 :2000 ،

تفاوت شعر

بدوی الجبل را در مقايسه با ديگر شاعران نئوکالسیک اينگونه تبیین میکند:
« شعر بدوی الجبل سطح جديدی از ابتکار شعری را آشکار میکند و همین تفاوت
اصلی او با ديگر شاعران کالسیک سوريه است .بدوی الجبل به تبعیت از شعر قديم
اکتفا نمیکند بلکه او به قلب میراث شعری دست میيازد و عالوه بر اين از محیط
زندگی و عصر جديد به دور نمی ماند .شعر او به مانند الکاظمی و محمد البزم پژواک
دوره های گذشته شعر عربی نیست بلکه او ادامه دهنده میراث زنده شعر عربی است و
از اين جهت بسیاری بر اين باورند که او تنها پرچمدار باقیماندة مکتب شعری
نئوکالسیک است» ( 279 :2007ـ .)280

 .3موسیقی شعر و تکرار
موسیقی يکی از اسباب و علل مقبولیت شعر نزد خواننده و شنونده است؛ چراکه به
تعبیر شفیعیکدکنی  ،تمايالت انسان به سرودن شعر بود که وی را به سمت موسیقی و
ايجاد پیوندی محکم میان شعر و موسیقی کشانیده است ( .)44 :1376پديدة تکرار در
شعر جهانی و در بیشتر زبانهای شناختهشدة دنیا به چشم میخورد .علی عشریزايد
دربارة اهمیّت عنصر موسیقايی در شعر عربی میگويد:
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«موسیقی در شعر عنصری خارجی نیست که به جهت زيبايی و آرايش کالم بدان
اضافه شود ،بلکه موسیقی يکی از نیرومندترين وسايل ايحاء شعری میباشد که هر
آنچه در نفس آدمی پنهان مانده و هیچ کالمی يارای بازگو کردن آن را ندارد ،به خوبی
بیان مینمايد از اين جهت موسیقی يکی از بهترين ويژگیهای شعر است که در
راستای ايحاء و الهام شعری بسیار موثر میافتد» (.)154 :2008

آنچه باعث آفرينش موسیقی در شعر از خالل آهنگ برخاسته از آن میگردد ،براساس
يک تقسیمبندی رايج به دو نوع موسیقی بیرونی و موسیقی درونی شناخته میشود:
الف .موسیقی بیرونی« :موسیقی بیرونی يا ايقاع خارجی همان وزن عروضی است
براساس کشش هجاها و تکیه ها .اين نوع موسیقی در شعر دستاورد عواملی مانند قافیه و
تقسیم سخن منظوم به مصراعهای مساوی و اوزان و بحور قراردادی است( ».دهقانضاد،
 )25 : 1391و در آهنگی که در نتیجه هماهنگی کلمات در ترکیب شعری بوجود میآيد،
پديدار میگردد و ناقدان آن را وزن شعری مینامند که اين وزن ،شعر را از ديگر انواع
ادبی متمايز میسازد.
ب .موسیقی درونی :نوع ديگر موسیقی ،موسیقی درونی يا ايقاع داخلی است که
مجموعهای از قوانین و ارزشهای صوتی و آوايی آن را تشکیل میدهد که جمله و کلمه
و حروف با ريتمهای مشخص را دربرمیگیرد و در واقع آهنگ برخاسته از هماهنگی
کلمات و حروف را موسیقی بیرونی میدانند .شفیعیکدکنی موسیقی درونی شعر را در
هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرفهای
ديگر میداند ( .)51 :1376ديدگاه شوقی ضیف نیز منشأ موسیقی درونی يا موسیقی
پنهان ـ به تعبیر خود او ـ را از انتخاب دقیق کلمات توسط شاعر و هماهنگی بین
حروف و حرکات در نظر میگیرد .گويی شاعر جدای از گوش ظاهری ،دو گوش داخلی
دارد که هر کلمه و حرف و آوايی را با وضوح تمام میشنود ( .)97 :1988اين موسیقی بر
ساختار صوتی سخن استوار بوده و شامل هر شیوهای است که سخن را بر زبان نرم و
هموار کند و يا « نغمه و نوای آن را گوش نواز و دلنشین سازد و يا شکل و سیمايی
چشمنواز بدان ببخشد» (دهقانضاد 35 ،1391 ،ـ  )36که از مهمترين عوامل پديدآورندة آن،
صنعت تکرار در سطوح مختلف حرف و کلمه و عبارت است.
 .4تکرار و داللتهای آن در شعر بدوی الجبل
پديدة تکرار در ادب عربی با همة اشکال و انواع آن در سطح حرف و کلمه و عبارت و
جمله بهمنظور نماياندن جنبة تاثیرگذاری ويژة اين اسلوب به کار گرفته شده و از همان
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سدههای نخستین موردتوجه بسیاری از علمای بالغت مانند ابن اثیر ،ابومنصور ثعالبی،
ابن رشیق قیروانی و ابن قتیبه دينوری و ديگران بوده است .آهنگ و ريتم شعر عربی
اصوال بر پايه تکرار نهاده شده است؛ چراکه بحرهای شعر عربی از مقاطع مساوی و
تفعیلههای عروضی تشکیل میشود و اين تکرار مساوی و يکسان ،فضايی موسیقايی
هماهنگی میآفريند .پس موسیقی و ايقاع چیزی جز صوتهای تکراری نیست و اين
صوتهای تکراری در نفس آدمی نوعی انفعال و تاثیر برجای مینهد و همانطورکه
ابراهیم انیس میگويد« :زيبايی شعر از چندين زاويه است که آنچه سريعتر در نفس ما
نفوذ میکند آهنگ الفاظ و انسجام توالی مقاطع و تکرار آنها به اندازه معین است و اين
همان چیزی است که ما موسیقی شعر مینامیم» (انیس.)8 :1978 ،
نازک المالئکه ،ناقد برجستة عرب ،تکرار را مجرد ابزار زيبايی که به قصیده اضافه
شود نمیداند ،بلکه بر اين باور است که
«تکرار به مانند ديگر اسالیب شعری الزم است که در جای مناسب در قصیده بیايد و
دستان شاعر اين پديده جادويی را که زندگی و حیات را در واژهها بر میانگیزد ،لمس
کند چراکه تکرار ،طبیعتی فريبنده دارد و عالوه بر توانايی ايجاد موسیقی ،در بردارنده
امکانات تعبیری است که معنا را سرشار و غنی میسازد در صورتی که شاعر بتواند بر
آن چیره گشته و در مکان مناسب به کار ببرد» (.)263 :1983

حسن

نیز از دو زاويه به تکرار در شعر مینگرد ،زاويه موسیقايی و زاويه لفظی

و معنايی .به باور او تکرار در شعر بازتابی موسیقايی را ايجاد میکند و از جنبه لفظی و
معنايی ،اصرار بر برخی کلمات در داخل ترکیب شعری ،معانیای را میآفريند که جز با
اين اسلوب محقق نمیگردد (  .)82 :2001 ،تکرار در شعر بدوی الجبل در سطوح
مختلف با هدف اغنای معنايی و بیانی به کار گرفته شده است که در ادامه به تحلیل
صنعت تکرار در سطوح حروف ،کلمات ،عبارات و ترکیبها در شعر بدوی الجبل خواهیم
پرداخت تا داللتهای موسیقايی و معنايی و عاطفی آن را در بافت شعری او تبیین
نمايیم .الزم به ذکر است اسلوب تکرار در سطوح فعل يا صیغههايی همچون اسم فاعل
در ديوان شاعر به چشم میخورد اما از آنجايی که اين نوع تکرار ،اندک و در بافت قصايد
شاعر مملّ است و بار موسیقايی و معنايی آنها چندان قابل توجه نیست در مقاله به آن
اشاره نمیشود زيرا اين تعداد اندک گزارهها و نتايج مقاله را تحت تاثیر قرار نمیدهد .در
واقع تمرکز اصلی پژوهش بر روی سطوحی از تکرار است که در شعر بدوی الجبل ملموستر
بوده و توازن میان بار موسیقايی و داللتهای معنايی آنها مشهودتر و آشکارتر است.
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 .1-4تکرار حرف (نغمة حروف)

تکرار يک يا چند حرف در شعر توجه خواننده را به خود جلب میکند و شاعر با اين
شیوه آگاهانه موسیقی می آفريند و بر حسن تصوير آفرينی و القای انتقال پیام خود در
شعر میافزايد .تکرار حرف ايقاع داخلی قصیده را غنی کرده و در البه الی آن ارزش
داللی نهفته است زيرا به موسیقی عبارات ،نغمههای جديد اضافه میکند (عبدالرحمن،
 .)94 :1994اين تکرار بنا به تعبیر صالح فضل بیشتر به صدای پنهان نزديک است و از
اين جهت دارای ظرفیتهای تعبیری فراوانی است )27 :1985( .نمونه بارز تکرار حروف
در آيه شريفه «

» (زلزله )1 :است که ناخودآگاه لرزش و زلزله را در

خاطر آدمی متبادر و تداعی میکند و به گونهای بر اعجاز و تناسب موسیقی آن تاثیر
میگذارد.
حروف در شعر بدوی الجبل به صورت کلی از بار موسیقايی قابل مالحظهای
برخوردار است که با مضمون و درونمايه شعر او تناسب کامل دارد و اين موسیقی بیانگر
انفعاالت و احساسات و عواطف شاعر در فراز و نشیبهای زندگی اوست .در واقع شاعر
در جايگاه معانی و مضامین قوی و مستحکم ،زبان شعری خويش را متناسب با آن قوی
و محکم میگرداند و از حروف نیرومند و پرطنین بهره میگیرد و بر عکس در بیان
معانی رقیق و لطیف به زبان نرم و کلمات و حروف رقیق روی میآورد .به عبارت ديگر
شاعر از خالل تکرار حروف نوعی آهنگ موسیقايی ايجاد میکند که خواننده را به فضای
شعر و تجربه شعوری خود میکشاند و بدينترتیب تکرار حروف ويژهای در اشعار او،
عالوه بر ايجاد بار موسیقیايی به افق معنا و تصوير نیز سرايت میکند و بر غنای معنايی
اشعار او میافزايد.
شاعر در اين راستا مجموعهای از حروف پر طمطراق را برای بیان انفعاالت درونی
خويش به کار میگیرد تا از مکنونات وجدانی نفس خويش از خالل موسیقی حروف
پرده بردارد .نمونه بارز اين تکرار در شعر بدوی الجبل ابیات زير از قصیده «أنّی ألشمت
بالجبّار» است که شاعر در مقام اقناع عطش انتقام از فرانسویها که در جنگ جهانی
دوم از آلمان شکست خورده بودند ،از احساسات خروشان خود تعبیر میکند:
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شاعر در اين ابیات با بهرهگیری از تکرار سهباره حرف مجهور« 1طاء » در کنار طنین
يکباره حرف «باء مشدّد» احساسات انتقام جويانه و خرسندی از شکست دشمن
استعمارگر را به تصوير میکشد .شیخ الرئیس ابو علی سینا در باره مخرج حرف باء می-
گويد« :باء از حبس تام پرفشاری که نتیجه به هم رسیدن دو جرم نرم است و سپس
کنده شدن آن دو از يکديگر و رانده شدن ناگهانی هوای نگهداشته به بیرون حادث می-
شود( ».ابن سینا )80 :1348 ،بدينترتیب در هنگام تلفظ طنین قابل مالحظهای خواهد
داشت.

نیز در کتاب

حروف عربی را

براساس قوی و ضعیف بودن به پنج دسته تقسیم میکند و حرف «طاء» را حرف قوی
محض مینامد و نیز حرف قاف را از حروفی به شمار میآورد که قوّت و نیرومندی بر آن
280 :2007 ،ـ .)284
غلبه دارد (
بدوی الجبل آنسان که قهرمانیها و رشادتهای مبارزان سوری را که خود يکی از
آنان بود ،به ياد میآورد حروف شديد يا انفجاری 2را به خدمت میگیرد تا از مکنونات
نفسی خويش پرده بردارد و میان کارکرد لفظی و معنايی شعر خود تناسب ايجاد کند:

بسیاری از نظريهپردازن در عرصه زبان برای هر يک از حروف معانی ويژهای قائلاند.
به باور آنها الهام پذيری حروف در نتیجه پژواک دريافت ما از احساسی میدانند که آواها
در وجودمان بر میانگیزند (عباس .)38 ،1998 ،بر اين اساس بسامد حرف انفجاری «قاف»
که از استحکام و طمطراق ويژهای برخوردارند در اين ابیات صالبت و پايمردی مبارزان و
آزادی خواهانی را میرساند که در راه حقّ و عدالت جانفشانی کردند و خونشان را تقديم
کشور نمودند .شاعر با تکرار بیش از اندازه حرف «قاف» در اين ابیات و استفاده از آن
بهعنوان حرف قافیه در کنار حرف مدّ در پايان هر بیت با نیرومندی طنین و آهنگ
خاص آن عواطف درونی خويش را در قبال اين مجاهدان ابراز میدارد ،مجاهدانی که در
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صالبت و قدرت در برابر دشمن بیگانه همچون زلزله و در رحمت و عطوفت نسبت به
هموطنان بسان نور خورشید عالمتاب هستند.
بدوی الجبل که به خوبی معنای جوشش طبیعی شعر را درک نموده و هرگز برای
سرودن شعر به تصنع و تکلف روی نیاروده است ،در قصايدی که دربردارنده مضامین
لطیف يا در جايگاه حزن و اندوه و غربت و دوری از وطن است ،از بار موسیقايی حروف
مهموس غافل نمانده و به خوبی توانسته است از خالل تکرار اين حروف که دارای آهنگ
نرم و ماليم هستند بهره بگیرد و احساسات و عواطف خويش را در قبال موقعیت موجود
بیان نمايد .برای مثال شاعر در قصیده «البلبل الغريب» که آن را به نوهاش هديه کرده،
سروده است:

بدوی الجبل اين قصیده را در زمان اقامت در اتريش (وين) به نظم درآورد .با در نظر
گرفتن اين نکته در میيابیم که شاعر به خوبی توانسته است در اين ابیات از حروف
مهموس در تراکم زياد در راستای بیان عواطف و احساسات غربت و اندوه بهره بگیرد
چراکه در هنگام نطق حرف مهموس تارهای صوتی در نوسان و لرزش نیستند (بشر،
 )174 :1994و گويی ابن حروف نجوايی بر گوش آدمی هستند .برای نمونه کاربرد حرف
«حاء» در کنار هم در کلمات «حنان ـ حنین» در اين قصیده ،حنین و دلتنگی شاعر را
به نوهاش و غم و اندوه دوری از او را منعکس میکند .تکرار حرف «شین» و «سین» نیز
در اين چند بیت بیانگر شور و اشتیاق شاعر به ديدار نوهاش است .سه حرف «حاء»،
«سین» و «شین» در علم تجويد از جمله حروف مهموس و حروف نرم و ماليم (رخوة يا
احتکاکی) به شمار میآيند (عبدالحمید 71 :2009 ،ـ  .)75در واقع شاعر برای بیان «حنین»
و «اشتیاق» به ديدار نوهاش در غربت از بسامد حروفی استفاده میکند که خود به خوبی
بتوانند اين احساس را به خواننده شعرش منتقل کنند.
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حرف رقیق «میم» نیز در اين ابیات دوازده بار تکرار شده است .رابح فروجی در باره
داللت تکرار اين حرف در سیاق ابیات مذکور گفته است« :گويی شاعر با تکرار متراکم
اين حرف ـ که در هنگام تلفظ آن دو لب به هم چسبیده میشود ـ درصدد انتقال اين
پیام به خواننده است که در هنگام سرودن اين قصیده ،امکان ديدار نوهاش محال بوده
چراکه مکر دشمنان باعث گرديده او به جهنم غربت گرفتار آيد و از خويشاوندانش دور
بماند» (فروجی2011 ،ـ .)221 :2012نکتة ديگر اينکه در اين ابیات از حروف حلقی «همزه»
(بهويژه در بیت اول) و «هاء» و «حاء» و «عین» به وفور ديده میشود و گويا اين حروف
داللتگر غم و غصههای انباشه شده در گلوی شاعر است به نحوی که غربت و آوارگی
وضعیت او را به سمتی سوق داده که بهخوبی قادر به سخن گفتن نیست و همة واژهها و
حروف در گلويش میماند .حسن عباس در کتاب ارزشمند «
» چهار حرف (حاء خاء هاء عین) را حروف شعوری حلقی مینامد و ويژگی اين حروف
را در اين میداند که در هنگام خروج اين حروف از داخل سینه ،نفس در ابتدای حلق
لبريز از نیروی زيادی از انفعاالت نفسانی است که متکلم از آن رنج میبرد (.)168 :1998
حرف نون  21مرتبه (با احتساب تشديد در «بهنّ و احنّ») در اين ابیات تکرار شده است
که اين خود دال بر توانايی شاعر در ايجاد توازن میان کارکردهای لفظی و معنايی
موسیقی تکرار در سیاق اشعارش میباشد .در واقع شاعر از خالل بسامد اين حرف غم و
غصه خود در اثر غربت و دوری از ياران را به تصوير کشیده است .بسیاری از صاحب-
نظران مانند عاليلی و ارسوزی کاربرد اين حرف را برای بیان عمق معنا يا صمیمیّت ذکر
کرده اند و بر اين باورند که بیان اعماق درد و اندوه از آوای بر آمده از «نون» قابل
دريافت است و حتی اين حرف را بهترين و شايستهترين صوت عربی برای بیان
احساسات درد و رنج دانستهاند (همان .)158 :مثالی ديگر دربارة داللتهای حروف
مهموس و ماليم در شعر بدوی الجبل ابیاتی از قصیده «حنین الغريب» است که شاعر
در غربت ،احساسات خويش را در باره میهنش بازگو میکند:
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بدوی الجبل در اين ابیات در کنار درياچهای نشسته و به ناگاه خیال و تصوير «دُمّر»
(يکی از مناطق سوريه) فرارويش ظاهر میشود .اين منظره طبیعی علیرغم همة زيبايیهايش
(باغ و سايبان و بوی خوش و کبوتران زيبا بر لبه درياچه) توجه شاعر را به خود جلب نمیکند؛
زيرا تصوير سرزمینش را برای او تداعی میکند و از همین جهت کبوتران لبه درياچه را
کبوترانی میبیند که بر قلب غريبی شناور گشتهاند و وجدان شاعر را ماالمال از اندوه و
اشک و حسرت برای ديدار وطن میکنند .دلتنگی شاعر برای ديدار وطن تا حدی بوده
که عناصر زيبای طبیعت را در وجدانش به عناصری تبديل کرده که آهنگ و موسیقی
درد و اندوه و غربت را می نوازند .از اين جهت غم و اندوهش را با عناصر طبیعت شريک
میکند تا اندکی از آن کاسته شود.
بسامد حروف مهموس «نون ،میم ،شین» با اين احساس اندوه و حسرت شاعر همنوا
گشته است .سیبويه حرف «نون» را که در اين ابیات بسامد نُه مرتبهای دارد از حروف
خیاشیم دانسته است (قدوری الحمد .)187 :2007 ،مخرج حرف خیشوم «نون» بُن بینی
است و گويی صدای شاعر به دلیل غربت و اندوه از بُن بینی بیرون میآيد .همچنین
تکرار حروف مدّی «ياء و واو» (حرف «واو»  18مرتبه ،و حرف «ياء»  12مرتبه) بهويژه در
حروف قافیه نوعی سکوت و انزوا را در اين ابیات القا میکند که فراخور غربت و دوری
شاعر از میهنش است.
ابراهیم انیس در کتاب ارزنده خود

در يک تقسیم بندی اصوات را به

حروف لین ( )vowelsو ساکن ( )consonantsتقسیم میکند .او صوتهايی را لین
می نامد که در هنگام تلفظ به آسانی از حلق و دهان بدون آنکه مانعی در مسیر آن قرار
گیرد عبور کند و اصوات ساکن را اصواتی میداند که در هنگام تلفظ آن هوا حبس
میگردد يا مجرای صوت تنگ میشود .اصوات لین صغیر (حرکات) شامل فتحه و کسره و
ضمه و اصوات لین کبیر شامل الف و واو و ياء مدّی میباشد .ساير اصوات نیز صوت
ساکن هستند (انیس ،د.ت27 :ـ .)45
آواشناسان و زبان شناسان معاصر در يافتهاند که اصوات لین در شنیدن نسبت به
اصوات ساکن از وضوح و آشکاری بیشتری برخورداراند( .همان )27 :بدوی الجبل با بسامد
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اين حروف لین (مدّی) حس غربت و تنهايی و رنج و اندوه خويش را به صورت آشکار و
واضح به مخاطب منتقل میکند گويی صدای غم و آوای اندوهش طوالنی گشته و در
وجود او رخنه کرده است .بدينترتیب تکرار اين حروف با القای موسیقی و آهنگ
غمناک در بازگو کردن احساس غربت و اندوه شاعر نقش بارزی را ايفا کردهاند.
 .2-4تکرار کلمات و عبارات و ترکیبات

تکرار کلمه و عبارت و ترکیب «نقطه تمرکز اساسی برای تولید تصاوير و رويدادها و
گسترش حرکت متن به شمار میآيد» (الغرفی .)84 :2001 ،شاعر با تکرار کلمات ،فضای
موسیقايی خاصی را خلق میکند که داللتهای موسیقايی و معنايی و عاطفی و شعوری
آن در قصیده سايه میافکند .در اين بخش به تحلیل داللتهای عاطفی و احساس و
وجدانی تکرار در اشکال ضمیر ،استفهام ،ترکیب و عبارت خواهیم پرداخت.
 .1-2-4تکرار ضمیر

بدوی الجبل در قصايد بسیاری ،از تکرار ضمیر متکلم «أنا» و «نحن» برای تاکید و
تثبیت معنای مورد نظر خويش بهره میگیرد .نمونه بارز آن در قصیده «

»

است که شاعر در راستای تمجید ذات و دفاع از آرمانهای ملت سوريه و بیان دغدغه-
های مردم سوريه از اين «ضمیر» کمک میگیرد و میگويد:

تکرار ضمیر «نحن» تناسب زيبايی را در اين ابیات آفريده است که شاعر با استفاده
از آن در صدد است تا اين فکر را به مخاطب القا کند که همة مبارزان و شهدای وطن
همواره و در هر زمانی حضور دارند حتی پس از زخمی شدن و شهید شدن .اين زخم-
های آنان دنیا را برای نسلهای بعدی نورانی میکند و بسان نغمهای سراسر گیتی را پر
کرده است .با در نظر گرفتن طنین چند باره ضمیر «نحن» در سیاق ابیات که داللتگر
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فخر و افتخار شاعر بر بزرگیهای خود و ملتش است ،متوجه خواهیم شد که انتخاب
کلمات و مفاهیم «زلزال ـ عطر ـ شمس ـ عشق ـ نغمه» که دارای بار معنايی فراوانی
هستند ،برای تثبیت اين مضامین فخری در ذهن خواننده میباشد.
نمونه ديگر برای تکرار ضمیر در ديوان بدوی الجبل ،قصیده «

» است

که شاعر با رويکرد رمانتیکی در باره عشق خود به طبیعت و عناصر آن اينگونه می-
سرايد:

(همان)412 :

ضمیر «أنا» با ريتم تکراری ،بر احساس آرامش روانی شاعر داللت دارد چراکه شاعر با
پايبندی به ارزش های واال مانند محبت و عشق و ايمان و صبر به چنین آرامشی دست
يافته است و از اين جهت احساس او در فضای رمانتیکی ابیات ،با عناصر هستی و طبیعت
همآواز و همنواز میشود.
عبدالقادر القط در کتاب

نوعی از تمرکز و

تراکم لفظی را در تکرار ساختارهای زبانی در شعر شاعران رمانتیکی بررسی و تحلیل
کرده است و اين نوع تکرار را دارای بار معنايی و داللتهای متعددی میداند که شاعر با
تداعی اين الفاظ و آهنگ تکراری برخاسته از آنها ،میان کلمات و تعابیر ابیات که در
القای فضای نفسانی و زيباشناسانه مانند غبطه و اندوه و مناظر و صحنههای طبیعی
مشترک هستند ،ارتباط ايجاد میکند ( .)361 :1988بدوی الجبل در ابیات مذکور با تکرار
ضمیر «أنا» میان کلمات و تعابیر موجود در اين ابیات (بلبل و ستارگان و عشق و شوق) که
فضای رمانتیکی را القا میکنند ،ارتباط ايجاد میکند گويی در پی آن بوده است با
داللت برخاسته از تکرار «أنا» ،بر حضور خويش در طبیعت و آرامش درونی نشأت گرفته
از اين احساس اشاره کرده و وحدت صوفیانه خود را با طبیعت و عناصر آن که مظهر
تجلی خداوند است در قالب کلمات و اشعار بیاورد؛ چراکه «شاعران رمانتیک در ساخت
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عبارات شعری تنها به صورتهای لفظی تکیه نمیکنند بلکه نوعی فکر و انديشه را
اشاعه داده و توازن و تعادل میان شکل و مضمون را تحقق میبخشند» (همان.)365 :
 .2-2-4تکرار استفهام

تکرار اسلوب استفهام در شعر از ايحاء معنايی و موسیقايی قابل توجهی برخوردار است
زيرا زمینهای را برای خواننده فراهم میکند تا به اکمال شعر در ذهن خود روی بیاورد و
به دنبال پاسخهايی برای آن باشد و از اين جهت اسلوب استفهام در تصوير انفعاالت
درونی شاعر و مخاطب بسیار تاثیرگذار است .اسلوب استفهام در شعر بدوی الجبل
بیشتر در ابتدای ابیات قصیده کاربرد دارد .هرگاه سوال در مقدمه متن شعر ظاهر شود
«ساختار عبارت را برای حرکت خیالپردازی و ارتباط فوری با مخاطب سوق میدهد و
به رهايی جمالت از بند صراحت و اثبات و تقرير کمک میکند همچنانکه موضع شعری
را آکنده از داللتها و ايحاءات میکند» (شرتح.)123 -122 :2005 ،
بدوی الجبل در قصیده «کافور» با بازخوانی شخصیت کافور اخشیدی ،حکام نااليق
عرب را خطاب قرار داده و در آنها چیزی جز عوامل و مسببات حیرت و سرگردانی خود
را نمی بیند زيرا اينان کمترين شرايط را نیز برای رهبری و زعامت ندارند و اگر با زور و
قدرت حکومت را بدست نمیگرفتند هرگز کسی آنان را نمیشناخت و کوچکترين
شهرت و جايگاهی بدست نمیآوردند:

شاعر در اين ابیات با تکرار عبارت استفهامی «من أنت» که با غرض تحقیر و
استخفاف ذکر شده ،پیش از هر چیز حکام وقت کشورهای عربی را زير سوال برده و
آنان را بسان کافور اخشیدی که برده زادهای بیش نبود ،میداند که شايستگی اين
جايگاه و مقام خطیر را ندارند.
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با دقت در ابیات بدوی الجبل متوجه خواهیم شد که شاعر از حروف انفجاری و
طنینانداز مانند «قاف ـ طاء» بیش از ديگر حروف کمک گرفته تا با آهنگ قوی اين
حروف ،بر نارضايتی و اباء و تسلیمناپذيری مردم عرب از اين وضعیت اسفبار تاکید کند.
نکته ديگر اينکه تکرار استفهام «من أنت» در اين ابیات اوج حیرت و سرگردانی و تعجب
شاعر را از وضعیت ناخوشايند کشورهای عربی به تصوير میکشد و گويی شاعر با تکرار
پیوسته اين استفهام در آغاز ابیات از اين مساله در حیرت است که اشخاصی همچون
کافور اخشیدی که از هويت شخصیتی برخوردار نیستند ،زمام امور اعراب و مسلمانان را
بدست گرفتهاند.
حیرت و تعجب شاعر زمانی اوج میگیرد که امت عربی ـ اسالمی در ژوئن  1967در
برابر اسرائیل شکست میخورند و اين شکست ـ در نظر شاعر ـ نتیجه طبیعی شکست
امت در همة صحنههای فکری ،اجتماعی و فرهنگی زندگی است .از اين جهت شاعر با
تکرار اسالیب استفهام در قصیده «

» از احساسات حیرت و نگرانی و

حسرت که بر وجدانش مستولی گشته ،اينگونه تعبیر میکند:

(همان)196 -195 :

تراکم و کثرت سؤالها در اين قصیده دلیلی آشکار بر اضطرابات درونی شاعر است
که در اين مرحله از زندگی (پس از شکست ژوئن) از آن رنج میبرد .اسم استفهام «أين»
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پنج مرتبه در اين ابیات تکرار شده است که در ابتدا سوال از اماکن مقدسی است که در
اسالم از جايگاه ويژهای برخوردارند ،مانند «قدس» و «صفا و مروه و رکن» سپس با
استفهام «أين» شخصیتهای تاريخی درخشان عرب مثل «جعفر طیار» و «حسین بن
علی علیهالسالم» را فرامیخواند .داللت تکرار اسلوب استفهام در ابیات مذکور به اين
صورت است که شاعر با طرح اين سوالها بر تناقض آشکار میان گذشته درخشان مملو
از قهرمانیها و بزرگیها ،و زمان حال تاريک و پر از شکستها و مصیبتها تاکید می-
کند .بدوی الجبل با تکرار اين اسلوب ،يکنواختی و سکون اسلوب گزارشی قصیده را
درهم میشکند؛ زيرا کلمه استفهامی «أين» بهعنوان فريادهای بلند و پرطنین شاعر،
همچون موجهای خروشان در آفاق سرزمینهای عربی طنین انداز شده و همة اعراب و
مسلمانان را برای آزادی قدس به فرياد میطلبد و در بیت زير دغدغههای ذهنی و
احساسی خويش را به تصوير میکشد:
(همان )196 :
 .3-2-4تکرار عبارت و ترکیب

از نمونههای تکرار عبارت در شعر بدوی الجبل قصیدة «

» است که شاعر در

بیان اندوه غربت مکانی و روحی خود میگويد:

(همان)249 :

شاعر اين قصیده را در زمان غربت در رثای دوست مبارزش «

» سرود،

دوستی که مرگ او را در ربود و شاعر سالها پیش از آن نیز وی را مالقات نکرده بود.
بدوی الجبل در اين دو بیت کلمه «

» را پنج مرتبه به چندين شکل به کار برده

است؛ «غربتی» سه مرتبه «غربه روحی» و «التغريب» .اين تکرار مضاعف ،عالوه بر ايجاد
ريتم موسیقايی ،بیانگر احساس مضاعف اندوه شاعر از غربت و به تنگ آمدن از زندان
غربت است تا جايی که شاعر عالوه بر غربت مکانی و دوری از وطن به غربت روحی و
عاطفی نیز گرفتار آمده است که اين مساله در ديگر کلمات و تعابیر اين دو بیت قابل
مالحظه است .شاعر از واژههايی مانند «سئمت» «ملّلت» «النأی» و «دُجی» بهره گرفته
است تا خواننده را نیز در اين احساس غربت که همچون تاريکی بر روح و روان او
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مستولی گشته ،شريک گرداند .عالوه بر اين ،بسامد حروف مدّی «ياء» (هشت مرتبه) و
«الف مدّی» (شش مرتبه) ـ در مبحث تکرار حروف در باره داللتهای حروف مدّی سخن
گفتیم ـ در اين دو بیت و تکرار آن در قافیه کل قصیده ،به نوعی آه و افسوس و حسرت
شاعر را در غربت به تصوير میکشد.
نمونة ديگر از داللتهای موسیقايی و معنايی تکرار عبارت و ترکیب در شعر بدوی
) در محور معنايی مشترک
الجبل قصیده «عاطفتی» است که شاعر با تکرار تعبیر (
اينگونه میسرايد:

(همان)494 :

بدوی الجبل برای بیان احساسات و عواطف خود به نوعی تکرار روی میآورد که با
) که در يک محور معنايی
ذکر جمالت مشابه و متقارن (
قرار میگیرند بر داللت موسیقايی کلمه «عاطفتی» میافزايد .در واقع شاعر با تکرار
) به نوعی ابتکار در ترسیم
احساس اندوهناک خود از خالل پررنگ کردن لفظ (
عواطف درونی خويش روی آورده که بسامد حرف مدّی «ياء» در کنار غلبه حرکت
کسره در اين ابیات بر غم و اندوه شاعر سايه افکنده است .تعبیر «

» در اين ابیات

بنا به تعبیر نازکالمالئکه بخشی از هندسه عاطفی عبارت است از اينکه شاعر درصدد
است کلمات خويش را بهگونهای کنار هم قراردهد که نوعی پايه عاطفی تشکیل دهد
(276 :1997ـ.)277
شکست اعراب در جنگ حزيران  1967بر روح و جان شاعر آثار و پیامدهای منفی
برجای گذاشت به نحوی که در نظر شاعر اين شکست ،مرگ معنوی اعراب و مسلمین
بود زيرا اين امت به اسارت خود رضايت دادند و وطن عربی به زندانی بزرگ مبدل
گشت .شاعر پس از اين شکست در قصیده «

» سروده است:
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محور اصلی اين ابیات ،ترسیم تصوير ضعف و مرگ است که شاعر با تکرار جمله
اسمیه «نحن موتی» ـ که بیانگر ثبوت ويژگی مرگ و نابودی است ـ آن را به مخاطب
القا میکند .عصام شرتح حضور ضمیر «نحن» را که يک بار همراه با «أسری» و سه بار
در کنار لفظ «موتی» ذکر شده است ،در اين ابیات حضوری منفی و تجلی آن را
تمسخرآمیز میداند و جملة «نحن أسری» را برداشتی تراژديک برخاسته از ضعف و
تسلیمپذيری ،و جمله «نحن موتی» را تجسم احساس عمیق سکون و بیتحرکی و
نابودی کلی ذات توصیف میکند ( .)6 :2005شاعر با استفاده از داللتهای دو کلمه
«قبور» و «نشور» اين معنا را تاکید کرده و تکرار جمله «نحن موتی» را بهعنوان پژواک
صدای ضعیف خود و امت عربی به تصوير میکشد.
 .5نتیجه
موسیقی تکرار که برخاسته از آهنگ درونی شعر است ،در سطوح تکرار حروف و کلمات
و عبارات و جمالت در ديوان بدوی الجبل به کار رفته است و داللتهای موسیقايی و
احساسی و عاطفی اين اسلوب بر غنای معنايی و احساسی شعر او افزوده است .نتايج به
دست آمده از تحلیل و بررسی تکرار و داللتهای موسیقايی و معنايی اين اسلوب را در
شعر بدوی الجبل میتوان اينگونه برشمرد:
 .1بدوی الجبل با استفاده از عناصر موسیقی درونی تکرار توانسته است از مواضع و
ديدگاههای خود پرده بردارد و آهنگ و ريتم موسیقايی سخن را در راستای آن به
خدمت بگیرد به نحوی که حدود معنا در اثر استفاده از پديده تکرار در شعر بدوی
الجبل گسترش قابل توجهی يافته است .هدف اصلی تکرار در شعر بدوی الجبل ايجاد
رابطهای محکم میان شعر خود و خواننده است تا از اين طريق خواننده را در عواطف و
احساسات خويش مشارکت دهد و در بیشتر موارد اين تکرار به صورت غیر ارادی و
بیهدف نبوده ،بلکه دربردارندة داللتهای ويژهای در سیاق قصايد اوست.
 .2موسیقی درونی برخاسته از تکرار و نغمه حروف با مضامین شعری شاعر تناسب
تام دارد چراکه شاعر در بیان عواطف و احساسات ملیگرايانه و دفاع از آرمانهای فکری
خود و ملتش از حروف قوی مجهور و انفجاری بهره گرفته تا بواسطه بار موسیقايی اين
حروف ،احساسات خويش را به مخاطب القا کند همچنانکه در جايگاههای اندوه و بیان
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تامالت شخصی از حروف مهموس و احتکاکی (رخوة) کمک میگیرد تا از دغدغههای درونی
و نفسانی خويش پرده برداشته و مخاطب را در احاساسات شعر خويش مشارکت دهد.
 .3بدوی الجبل در سطح تکرار کلمه و عبارت و ترکیب با رويکرد رمانتیکی در بیان
احساسات غم و اندوه و شکست و غربت ،جهانبینی خاص و ديدگاههای فکری و انسانی
خويش را به مخاطب القا میکند .در واقع اصرار شاعر با تکرار پارهای از کلمات و تعابیر،
کانون معنايی و داللی متراکمی را شکل داده است که رشته قصائد او را به هم پیوند
میدهد .همچنین به واسطه اسلوب تکرار ،تناقض آشکار میان گذشته درخشان مملو از
قهرمانیها و بزرگیهای عرب و زمان حال تاريک و پر از شکستها و مصیبتها را در
ذهن مخاطب ترسیم مینمايد و در اين راستا برای بیان احساسات و عواطف خود به
نوعی تکرار روی می آورد که با ذکر جمالت مشابه و متقارن که در يک محور معنايی
قرار میگیرند عواطف و احساسات خروشان خود را در قبال قضايای مهم و سرنوشتساز
امت عربی و اسالمی بیان میکند و بدينترتیب تکرار در شعر بدوی الجبل به واسطه بار
موسیقايی آن ،عامل ايجاد پیوند میان عواطف و احساسات شاعر و مخاطبان است و نیز
تراکم احساس درونی شاعر را به مخاطب القا میکند .به طور کل میتوان گفت پديده
تکرار در شعر بدوی الجبل عالوه بر ايجاد بار موسیقیايی ،به افق معنا نیز سرايت میکند
و بر غنای معنايی اشعار او میافزايد.
پینوشت
 .1پديده جهر و همس از پديدهایهای آوايی است که در تشخیص اصوات زبان عربی نقس بسزايی دارد
و موردتوجه بسیاری از علمای تجويد در قديم مانند سیبويه و عاليلی و ابن جنی و ارسوزی و آواشناسان
معاصر مانند انیس ابراهیم و کمال محمد بشر و غالب فاضل المطلبی و ديگران بوده است .تعريفی که
تقريبا مورد اتفاق همگان است حرف مجهور را آوايی میداند که تارهای صوتی در هنگام تلفظ آن،
میلرزد و حرف مهموس را آوايی میدانند که تارهای صوتی در هنگام تلفظ آن به لرزه در نمیآيد
(قدوری الحمد.)113 :2007 ،
 .2حروف انفجاری در آواشناسی همان حروفی است که در علم تجويد حروف شديد و سخت مینامند و
در برابر حروف نرم و ماليم و به اصطالح آوا شناسان امروز حروف احتکاکی قرار میگیرد .حسن عباس
حروفی را شديد و انفجاری می داند که در هنگام ادای اين حروف حبس شود و اعضای زبان بر هم فشار
بیاورند در اين حالت ،صوت به صورت يکدفعهای همچون صدای انفجار بیرون میآيد .حروف نرم و ماليم
يا احتکاکی را حروفی میداند که نفس در هنگام تلفظ آن حبس نمیگردد (عباس48 :1998 ،ـ .)49

 /72داللتهای تکرار در شعر بدوی الجبل

منابع
ابن سینا ،ابوعلی ،مخارج الحروف ،تصحیح و ترجمة پرويز خانلری ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.1348 ،

دهقانضاد ،رسول« ،بررسی ساختار موسیقايی اشعار حافظ ابراهیم» ،ادب عربی ،سال  ،4ش 21 ،4ـ
.1391 ،46

شفیعیکدکنی ،محمدرضا ،موسیقی شعر ،تهران ،آگاه ،چاپ پنجم.1376 ،
شمیسا ،سیروس ،نگاهی تازه به بديع ،تهران ،فردوس ،چاپ پنجم.1372 ،

