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 یدهچک
انگیزي مخاطب است، آن خیال دنبال بههاي شعري و ینيآفریرتصوموسیقي شعر یکي از عناصر مهم در 

عروضي  از وزنآواها و الهام  نشینيهمتواند با انتخاب الفاظ آهنگین، با این توضیح که شاعر مي

نموده و خیال خویش را در ذهن مخاطب ترسیم  احساس باتصویري متناسب  مناسب و موسیقي قافیه،

گیرد و به با توجه به اینکه حس شنوایي در زندگي نابینایان جاي حس بینایي را ميیزد. برانگوي را 

کارکرد  تحلیلي به –تا با روش توصیفي صدد استتحقیق حاضر دررود، عنوان حس اصلي بکار مي

و میزان موفقیت شاعر را در  پرداخته-شاعر نابینا و معاصر یمني -موسیقي شعر در دیوان عبداهلل بردوني

انگیزي مخاطب ارزیابي نماید. نتایج حاصل از و خیال یني شعريآفریرجهت تصوموسیقي،  ازاستفاده 

هاي آوایي حروف گیري از ویژگيدهد: گرایش به بحرهاي سبک و پرطنین و بهرهاین تحقیق نشان مي

ي بیروني کمک نموده است. مهمترین عنصر ي شعري و تشکیل موسیققافیه، شاعر را در انتقال تجربه

است؛ گاه تکرار حرف و گاه تکرار کلمه که به « تکرار»مؤثر در تشکیل موسیقي دروني شعر بردوني 

 هاي: جناس، طباق، ردالعجز علي الصدر و...نمود یافته است.صورت
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 مقدمه

 هیان مسئلب

ي موسیقایي آن است، بدین معني که هاي زبان شعر با زبان روزمره، جنبهیکي از تفاوت

توانند معاني و تصویرهاي گري معنایي، با ارزش آواي خود ميواژگان عالوه بر داللت

 اند، با انتخاب وزنشعري را در ذهن مخاطب ترسیم کنند. شاعران پیوسته تالش نموده

هاي بالغي متعدد، و استفاده از صورت ترواژگانِ موسیقایي عروضي و قافیه مناسب،

 حسن حاصل موسیقي شعر،نهفته در شعر را به مخاطب منتقل کنند.  معنا و عاطفه

ها، ؛ وزن، قافیه، ردیف، صامتاجزاي سخن و است سخن اجزاي همه ترکیب

لیلي نتواند تناسبي به هر د شاعر اگر .(161: 1831منش، )فیاضگیرد ها را در بر ميمصوت

 و ، تخیّلموضوع ارتباطي میان حلقه نماید، برقرار دیگر عناصر با شعر موسیقي میان

 .)همان(گردد مي گسسته عاطفه

نظر به اینکه موسیقي تنها از طریق حس شنوایي قابل درک است و این حس در 

کند، اینگونه به کارکردي اولیه پیدا مي -به عنوان حس جایگزین - ابینازندگي شاعران ن

چرا که ایشان رسد که شعر ایشان از ارزش موسیقایي بیشتري برخوردار است. نظر مي

اند تا نوشتن و کتابت، از این رو ناچارا قبل از این که بیشتر اهل شنیدن و سرودن بوده

براي  آن و پیش از خواندن شعر خود را به دیگران ارائه کنند، آن را نزد خود ترنم کرده

را  آنان اي را با آن زیسته و این امر؛ گواینکه دورهاندگوش سپردهرا  بدان دیگران، خود

  د.نعمیق آواها و صداها در شعر خویش پي ببرو  موسیقایي کمک نموده تا به ارزش

، نگارندگان در جستار حاضر در صدد هستند عناصر موسیقایي شعر عبداهلل بردوني

مورد ارزیابي قرار  دروني و بخش موسیقي بیروني، کناري هدر سرا  شاعر نابیناي یمني

مشخص نمایند. بردوني، شاعر  وي شعري هايداده و کارکرد آن را در تصویرآفریني

م. در روستاي کوچکي به نام بردون از توابع شهر 1191معاصر یمني است که به سال 

به پایان رساند، سپس صنعا به دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایي را در روستاي مجاور 

در استان صنعا رفت؛ ده سال در آنجا اقامت گزید و بعد « زمار»جهت تحصیل به شهر 

خورده، به دلیل در کودتایي شکست 1111شد. در سال « لشمسیةا»وارد دانشگاه 



 9 ی  آفرین تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد بررسی

« دار العلوم»ماه زنداني شد و بعد از زندان وارد  1هاي سیاسي و ضد استبدادي، فعالیت

هایي مانند وکالت و قضاوت و تحصیالت خود را به پایان رساند و در شغلصنعا گشته 

سالگي بر اثر بیماري قلبي در بیمارستاني در  07خدمت نمود. وي سرانجام در سن 

هاي شعري اردن درگذشت و آثار منظوم و منثور زیادي از خود برجاي گذاشت. دیوان

السفر إلى »، «لعيني أم بلقيس»، «نة الغدمدي»، «من أرض بلقيس»باشد: وي به شرح زیر مي
ترجمة رملية ألعراس »، «زمان بال نوعية»، «وجوه دخانية في مرايا الليل»، «األيام الخضر

رجعة الحكيم بن »، «جواب العصور»، «رواغ المصابيح»، «كائنات الشوق اآلخر»، «الغبار
نگارندگان در تحقیق حاضر  مبناي کار (91-13: 1181)ذبیاني، .«في طريق الفجر»و « زائد

 باشد.قصیده مي 61است که مشتمل بر «من أرض بلقیس»دفتر شعري 
 

 تحقیق بنیادین پرسش

 ؟بوده است تأثیرگذار ،موسیقایي بودن شعر وير تا چه میزان ببردوني نابینایي  :الف(

 بحر عروضي، قافیه و :توانسته از ظرفیتِ موسیقایي عبداهلل بردوني تا چه حدب(: 

 شعري به مخاطب بهره ببرد؟، براي انتقال احساس و عاطفه و عبارات واژگان
 

 یشینه تحقیقپ

اند که در پرداخته مختلف در شعر شاعران ،موسیقي شماري به بررسيهاي بيپژوهش 

؛ از «پیوند موسیقي و رثا در شعر خنساء»-1 :شودادامه به برخي از آنها اشاره مي

و  نسیم بهار، پژوهشنامه ادب غنایي دانشگاه سیستان مسبوق، سید مهدي و نرگس

، از «تحلیل عناصر موسیقایي در چکامۀ اُزریه» -9. 1819بلوچستان، شماره بیستم، 

تأثیر موسیقایي فواصل قرآن » -8. 11نوري کیذقاني، سید مهدي، لسان مبین، زمستان 

سید محمود میرزایي ي علي اکبر مرادیان، نوشته« بر ساختار قوافي اشعار جواهري

ي پایان نامه -1 .1811، بهار 0، شماره 8دوره  لسان مبین، حسیني و جنت نصري، 

تحلیل ساختاري و محتوایي شعر پایداري »کارشناسي ارشد دانشگاه رازي با عنوان: 

وند. نویسنده در ( از نسرین احمدوندي به راهنمایي تورج زیني1818« )عبداهلل البردوني

صفحه به بحث موسیقي دروني و  6ي حاضر در بحث تحلیل ساختاري در هنامپایان
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بیروني پرداخته است که در موسیقي دروني به ذکر چند شاهد شعري در باب تکرار، 

بحر از بحرهاي مورد استفاده شاعر به بیان  6و در موسیقي بیروني براي  آرایيواج

 شواهدي اکتفا نموده است.

یق حاضر با پیشینه مذکور باید گفت، مقاله حاضر ضمن در بیان وجه تمایز تحق

موسیقي در شعر بردوني به بیان چگونگي استفاده شاعر از آن در جهت تر عمیقتحلیل 

 هاي شعري پرداخته است.تصویرآفریني

 

 موسیقی در شعر عبداهلل بردونی

؛ به نظم خاصي است که در محور افقي و عمودي شعر وجود دارد ،موسیقي شعر

ها و هرگونه آرایه زیباشناختي مصوّتها و ها، صامتعبارتي  دیگر، هماهنگي میان واژه

: 1831)مسبوق،  یابدگیرد و نظام ميمعنا در بافت شعر شکل مي ،و بدیعي که به سبب آن

نوایي آید که حاصل هم، گاه در خطي افقي بوجود مينشینياین هماهنگي و هم .(951

قافیه  عنصر که باز هم دهد،اه در خطي عمودي خود را نشان ميفیه است و گوزن و قا

موسیقي آورد. شفیعي کدکني نشیني درست واژگان و عبارات آن را به وجود ميو هم

حاصل از این عناصر را به چهار نوع: موسیقي بیروني، موسیقي کناري، موسیقي دروني 

 .(817: 1863)شفیعي کدکني، کند و موسیقي معنوي تقسیم مي

بیروني )بحرهاي عروضي( شعر عبداهلل نخست به کارکرد عناصر موسیقي  ما 

میزان کاربرد  پس از مطالعه آماريداخته و پر« من أرض بلقیس»بردوني در دفتر 

موسیقایي دو بحر از این بحرها را تبیین ، کارکرد بحرهاي عروضي در دفتر شعري شاعر

 :سازیممي

آفرین در گروه موسیقایي کي از عناصر مهم و نقشبحر عروضي ی: موسیقی بیرونی

وزن هیئتي است تابع نظام ترتیب »اند: شود. در تعریفي گفتهکلمات محسوب مي

که نفس از ادراک آن هیئت، لذتي  حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار

: 1831طوسي، الف ) «مخصوص یابد ... و موضوع آن اگر حروف باشد آن را شعر خوانند

شاعران قادرند با بهره بردن از کارکرد موسیقي بحر، فضایي متناسب باحالت روحي  .(1
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و احساسي خود بیافرینند، فضایي کلي که تصویرهاي شعري متناسب با آن شکل 

 گیرد.مي

ناقدان قدیم و جدید، پیوسته به کارکرد این عنصر موسیقایي نظر داشته و هر وزني 

اند. ارسطو آنجا که از منشأ و انواع شعر حساسي از شاعر دانستهرا متناسب باحالتي و ا

کند و هر وزني را متناسب با گوید به اوزان شعري در ادبیات یونان اشاره ميسخن مي

ري را سینا اوزان شعنصیرالدین متأثر از ابنخواجه .(91: 1818ارسطو، ) شمردغرضي برمي

وي در اساس االقتباس  .(6: 1831ي، الف )طوس داندمي گوندر رزانت و خفت گونه

به نفس کالم مخیل ... و به ...شعر محاکات به سه چیز کند: به لحن و نغمه»گوید: مي

وزن که هم محاکات احوال کند و به این سبب مقتضي انفعاالت باشد در نفوس، چه 

 .(515: 1831)طوسي، ب  ...«وزني که ایجاب طیش کند و ]چه[ وزني که ایجاب وقار کند

رسد عبداهلل بردوني، با آگاهي از کارکرد موسیقایي بحور شعري، به خوبي به نظر مي

ي شعر مایهي خود و هماهنگ با درونتوانسته از آن در جهت انتقال احساس و عاطفه

در مطالعه آماري که بر روي شعر شاعر انجام شد، مشخص گردید که وي در بهره ببرد؛ 

تنها از هشت بحر عروضي مدد جسته است که میزان « لقیسمن أرض ب»دفتر شعري 

 شود.صورت نمودار نشان داده مياستفاده هر بحر در زیر به
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بحرهاي کامل، خفیف و رمل جزء پرکاربردترین  شود،طور که مشاهده ميهمان

آنجاکه  متوسطي دارند. ازبحرها و متقارب و بسیط در مقایسه با دیگر بحرها کاربرد 

بیان ویژگي همه اوزان، در این  موضوع جدیدي نیست و ،سخن از ویژگي اوزان شعري

از بحرهاي –صورت گزینشي به واکاوي کارکرد دو بحر: کامل مجال نگنجد، در اینجا به

هاي خشدر خالل ب پردازیم وا کاربرد متوسط ميو متقارب از بحرهاي ب -پرکاربرد

 شود.اشاره ميویژگي دیگر بحرها نیز بعدي به 

آید. در مصراع به وجود مي« متفاعلن»باره تفعیله : این بحر از تکرار سهبحر کامل

انگیزي جزء نخستین طنین کامل از نظر حرکات و» اند:درباره ویژگي این وزن گفته

د و در بیان دانبستاني آن را مناسب هر نوع شعري مي .(1/116: 1107الطیب، ) «بحرهاست

فراز و نشیبي در آهنگ آن  ...شدت تمایل دارد تا رقت؛ گوید بیشتر به ویژگي آن مي

در بحر  نایبردوني از  .(19/ 1: 9771)البستاني،  انگیزدود دارد که عاطفه را برميوج

سود جسته است؛ اوج حرکت و  و ... ، فخري همچون: وصف، مدحاغراض مختلف

 «القائد عودة»بیتي 19قصیده توان در مي« من أرض بلیس»دیوان  پویایي بحر کامل را در

 به صنعا سروده است. خویش،از ولي عهد  یمن استقبال مردم مشاهده کرد، که شاعر در

وملننننننننننننننموجَ نننننننننننننن   و نننننننننننننن   و نننننننننننننن   وج  نننننننننننننن  و
وج   ننننننننننننن  و  ننننننننننننن ج   و  ننننننننننننن   وملنننننننننننننموجواننننننننننننن   
ووملننننننننننننننننننموت و نننننننننننننننننن وجملنننننننننننننننننن ج   ووج نننننننننننننننننن  

و

و    نننننننننننننننننننننننننننننووو ولوووت ننننننننننننننننننننننننننننن  و ننننننننننننننننننننننننننننن   و کننننننننننننننننننننننننننننن  
و عطنننننننننننننننننننننننننن  وج   نننننننننننننننننننننننننن  وجمل نننننننننننننننننننننننننن   وو  نننننننننننننننننننننننننن وز 

و(1/98 جن:و ننن)د صنننهتا ک وي نننمهت و ننن  وج  ننن 
و

ناگفته پیداست که استفاده از بحر کامل در این قصیده هماهنگ و همسو با درون 

گر موج تداعي در این بحر، «متفاعلن»خیزاب نهفته در تفعیله مایه قصیده است؛ زیرا 

ذهن مخاطب است؛ بدین صورت که  و تالطم آن در در استقبال از ولي عهد جمعیت

همراه با برگشت گر تداعي« علن»وتد رو به جلو و  گر حرکت شدید والهام« مُتَفَا»

و « جموع»واژه  سهدر « واو». قرار گرفتن نبره بر روي استمردم  جمعیت رواني

 تعبیر به-توان از این رو از این بحر مي بر موسیقي بحر افزوده است.« موج»و « تموج»

 .(160: 1831منش، )فیاض به بحر خیزابي یاد کرد -شفیعي کدکني
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در بیت  ؛را پویاتر ساخته استوزن  ،بحرموسیقي دروني نیز همسو با موسیقي 

: یي بیت افزوده استند عامل و ویژگي بر پویا، چباشدمي که مطلع قصیده نیزنخست 

خاصه آن که در دو  دارد؛که طنین آوایي بارزي در بیت بار(  1یکي تکرار حرف جیم )

آمده است و تفعیله )عِلُن(  «وتد مجموع»مورد اول به صورت دوري و در ابتداي 

که دیگري مشدد آمدن و کوبش کلمات در مصراع دوم در سه واژه داري تشدید است 

ذهن توان گفت حالت نوسان، ازدحام و شورانگیزي و تالطم مردم را بهتر در مي

حالت حرکت پس از  حرف و هم هم تکرار ،شدیدتچون در  سازد،مخاطب مجسم مي

استفاده از تشبیه و  لت جنبش و تالطم است.گر همین حاتداعي که وجود دارد، سکون

کار عنصر موسیقایي گشته است، کمک ،ترسیم موج دریا و حالت افت و خیز آن

یحات، تثرثر، همچنانکه داللت معنایي واژگاني همچون: مهلل، مکبر، هتاف، تجاوبت، ص

 افزاید.مي ي سیل جمعیتمتهدج و... بر ترسیم فضاي هیاهو

حرف )واج  تکراربه مواردي همچون  مذکور قصیده بررسي موسیقي درونيدر 

، در ابتداي بیت اول تا ششم« لمن» باره 6، تکرار واژه: تکرار 83و 17آرایي( در ابیات:

و صناعات  85و  16 عجز در ابیات:رد الصدر الي ال،  80در بیت « من»باره 8تکرار 

یزن، مراعات هاي کهن یمن مثل: بلقیس، سیف بن ذيدیگري همچون تلمیح به داستان

تقویت کننده موسیقي دروني و معنوي  از دیگر ابزار که خوریمبر مي نظیر، تضاد، طباق

 در قصیده هستند.

گیرد و ر مصراع شکل ميبحر متقارب از تکرار چهار باره تفعیله فعولن د بحر متقارب:

بکار رفته است. در ویژگي موسیقایي این « من أرض بلقیس»شش بار در دفتر شعري 

اش شده است، این بحر به موسیقي روان، کوبشي و آهنگ سادهبحر اقوال مختلفي نقل

شاید علت این امر به دلیل پشت سر هم آمدن و  .(1/819: 1107الطیب، ) باشدمشهور مي

ترین اغراض آن حماسه، مدح، فخر و حکمت م اسباب و اوتاد است. از مهمتوالي منظ

هاي حماسي قرار ، وحیدیان کامیار آن را در گروه وزن(17: 1830معروف، ) باشدمي
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هایي همچون چنانکه در ادبیات فارسي منظومه .(08: 1809، کامیار)وحیدیان دهدمي

 و... نیز در این بحر سروده شده است.ي فردوسي، علي نامه، بوستان سعدي شاهنامه

شده روشن گردید که شاعر از بحر متقارب در اغراض حماسه، هاي انجامدر بررسي

الطریق » بیتي با عنوان 03 يادر قصیده ويفخر و مدح بیشترین بهره را برده است. 

التي جرت آخر  يقالها الشاعر بمناسبة مظاهرة الشباب اليمن»که زیر عنوان آن نوشته « الهادر
از بحر متقارب استفاده نموده است. وي در این قصیده شور و .« ه 2831صفر سنة 

ها را به پایداري و بیداري در مقابل حماسه جوانان یمن را مورد ستایش قرار داده و آن

 کند:استبداد خاندان حمیدالدین دعوت مي

وج صننننننننننننننننننن  وووو ننننننننننننننننننن   ووهاننننننننننننننننننن   ووهانننننننننننننننننن   و
و   ننننننننننننننننننننننننن و  ننننننننننننننننننننننننن دوج  ننننننننننننننننننننننننن  وو حننننننننننننننننننننننننن  و

وتقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  جي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  ي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن تال
وع  ئ نننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننمووهتنننننننننننننننننننننننن وج نننننننننننننننننننننننن و 

و   غننننننننننننننننننننننن وصننننننننننننننننننننننن    و  ننننننننننننننننننننننن  و    تقننننننننننننننننننننننن
ووو ودو یو  ننننننننننننننننننننننننننن  وج  نننننننننننننننننننننننننننک نوهننننننننننننننننننننننننننن  

و

و جوو  غننننننننننننننننننننننن وه نننننننننننننننننننننننن وووه ننننننننننننننننننننننن و    ننننننننننننننننننننننننوو
ووو  نننننننننننننننننننننننننننننننننن  وج      نننننننننننننننننننننننننننننننننن وجملنننننننننننننننننننننننننننننننننن  دجو
وج نننننننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننننننلو نننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننن ج ومينننننننننننننننننننننننن  
وو عهت نننننننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننننننمو   نننننننننننننننننننننننننننن وج  نننننننننننننننننننننننننننن ج
وع ننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننل و  نننننننننننننننننننن وصنننننننننننننننننننن  و غهتنننننننننننننننننننن ج

و(1/044د نننننننن جن:و) وج نننننننن  دو نننننننن و د دجو    نننننننن
و

ي این قصیده کوبشي و طبلي است و در برانگیختن احساس موسیقي حاکم بر فضا

هاي خود به این بحر باشد. اغلب شاعران انقالبي در سرودهمخاطب بسیار مؤثر مي

کننده مثال موسیقي این بحر براي ما ایرانیان تداعي عنوان توجه خاصي دارند. به

« بهاران خجسته باد»هاي اول انقالب است. موسیقي این سرود، یادآور شعر سروده

 شود:سروده عبداهلل بهزادي است که در بحر متقارب و با این مطلع آغاز مي

 یر شد گلل از خلاک بردمیلد   پذدلهوا 
 

 پرستو به بازگشت زد نغمه امید 

« فعولن»فرد تفعیله رسد علت شورانگیزي این بحر به ویژگي منحصربهبه نظر مي

والي وتد )فعو( و سبب )لن( و نیز قطع شدن نفس طور که اشاره شد تگردد؛ همانبرمي

در پایان هر تفعیله و تناوب آن در چهار مرحله، بر کوبش و تداعي فضاي حماسي در 

ان به هنگام تلفظ آن که ده« الف»مصوت  يباره 3 باشد. تکرارذهن مخاطب مؤثر مي

 .(975: 1819زمردي، ) کندرهایي و آزادي را به ذهن متبادر ميشود، ]در بیت اول[ باز مي
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در بیت اول بر تصویرسازي ذهني نزد « أزبدا»و  «أرغي« ،«ماج»هاي داللت معنوي واژه

مخاطب اثرگذار و کارکرد موسیقي بحر متقارب را در تصویرآفریني شعري دوچندان 

-هایي است که به تناوب بر تفعیلهنکته قابل توجه در این بحر زحاف و عله کرده است.

این امر شعر را از ایستایي و یکنواختي به سبب آن »شود؛ وارد مي« ولنفع»ي 

کند و تنوع و ریتمیک بودن آن کمک مي دهد و بهنجات مي ،دلخستگي و تکراري بودن

 .(119: 1818)سیفي،  «داردبه دنبال آن شعر را زنده و پویا نگه مي

-ي درونتاکید کننده ،نينسبتا طوال يموسیقي کناري در این قصیده عالوه بر این،

که از حروف  «دال»ف رويّ بحر متقارب است؛ بدین معني که حرساز با مایه و هم

  اند.را تشدید کردهوزن حماسي  اطالق،« الف» انفجاري بوده، به همراه

، «مرّدا»و « مرید»در بیت نخست، و جناس اشتقاقي بین « هنا»، «هتاف»واژگان تکرار 

، «صبا»و « صبایا» «أفق»و « أفاقت» ،«بریق»و « بروق»، «یدا»و « یمدّ» ،«موکب»و « مواکبه»

مشدد آمدن  در ابیات مذکور و «أفاقت فناغت»آوایي دو ساختار فعليِ همچنین هم

بر غناي موسیقي دروني  6در بیت « ردّدا»و « رجّع»، «ضجّ»، «دوّي»، «هبّ»واژگان: 

 .اندافزوده و وزن عروضي را بارزتر کرده

 

 موسیقی کناری

شود و از آن قافیه دومین عنصر از عناصر گروه موسیقایي واژگان شعري محسوب مي 

شود. وضوح شنیداري و بروز صوتي آن از وزن عنوان موسیقي کناري نیز یاد ميبه

 .(: مقدمه9775الحلو، ) باشدگر ميآید داللتبیشتر است و چون در قالب واژگان مي

قافیه چیزي »گوید: ریف قافیه با تأکید بر جنبه موسیقایي قافیه ميابراهیم انیس در تع

بخش مهمي از موسیقي  ،هاجز تکرار برخي اصوات در پایان مصراع نیست و تکرار آن

مثابه فواصل موسیقي است که شنونده انتظار تکرار آن را دارد رود و بهشعر به شمار مي

 .(988: 9717)انیس،  «بردو از این تکرار لذت مي

حث، ما به شده که با توجه به ماهیت بدر باب ویژگي قافیه نکات بسیاري مطرح

القاي »کنیم. اي مياز راه موسیقي قافیه اشاره ویژگي انتقال احساس و عاطفه شاعر،
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هاي قافیه است و در بسیاري از شعرها، قافیه مفهوم از راه آهنگ کلمات ازجمله ویژگي

وم شعر است، اگر موضوع شعر حالت ندبه و فریاد کشیدن ازنظر صوتي ترسیم مفه

 .(177: 1863شفیعي کدکني، ) «دهدباشد، قافیه نیز این حالت را ازنظر صوتي نمایش مي

)رويّ متحرک( تقسیم  و مطلق )رويّ ساکن( به دو نوع مقید قافیه را ،ناقدان

د عبداهلل بردوني از رسد. هرچنتر از قافیه مقید به نظر ميقافیه مطلق، موسیقایيکنند؛ مي

با عنوان  بیتي 91ي . او در قصیدهستا نیز بهره مطلوب را برده ،مقید يقافیه موسیقي

که با موضوع شکایت و شکوه از زندگي سروده است، توانسته از ویژگي این «   وجحلهت ة»

 قافیه براي بیان احساس و عاطفه خویش استفاده کند:

وإ ننننننننننن ويننننننننننن  وو ننننننننننن وحهتننننننننننن يووو ننننننننننن وحهتننننننننننن ي
وينننننننننننن و  نننننننننننن  و هتنننننننننننن ووو حهتنننننننننننن ووإ نننننننننننن 

و سنننننننننننننننننننن  هت وإ نننننننننننننننننننن وجمل نننننننننننننننننننن  و نننننننننننننننننننن   و
و ننننننننننننن وحهتننننننننننننن يوإ  و   ننننننننننننن و نننننننننننننموج  نننننننننننننن

و

و حا ننننننننننننننننوو ننننننننننننننننمو نننننننننننننننن   وصنننننننننننننننن    وووع  نننننننننننننننن  وو
و  نننننننننننننننننننننمو ننننننننننننننننننننن وج   ننننننننننننننننننننن وج  ننننننننننننننننننننن وج نننننننننننننننننننننا   و

و هتنننننننننننننننننن و ح ننننننننننننننننن ووو و  حنننننننننننننننننن  و  ننننننننننننننننن وجملننننننننننننننننن   
و(1/191 جن:و نن)دووجکو   ننوو نن وع نن وجَنن موووج نن   

و

سروده که در ظلمت شب و در بستر بیماري آلود را در حالي این نغمه حزنشاعر 

: 9776 بردوني،) پیچیده استبه خود ميدر بیمارستاني بستري بوده و از شدت درد 

 ،سنگین و وزن عروضي« میم»رسد بردوني به کمک قافیه مقید به نظر مي .(1/136

 به ذهن د و درد ناشي از آن راي خوخوبي توانسته است حالت ناتواني و بیماربه

خوردار که قافیه مقید از ارزش موسیقایي کمتري برمخاطب الهام نماید؛ بدین صورت 

که در بستر بیماري افتاده است، به موسیقي رغبتي ندارد. از جنبه  است و انسان مریضي

ها بر روي هم قرار آوایي، حرف میم ازجمله حروفي است که به هنگام تلفظ، لب

اي از بیني خارج صورت آواي غنهر دهان، بهگیرند و نفس بعد از سد شدن دمي

 ست. هاي اوگر نالهخن گفتن و تداعيشود. این حالت بیانگر عدم توانایي شاعر بر سمي

، پشت سر هم تکرار هاي کوتاه و مدت کمدر فاصله کلمات قافیه در بحر خفیف

در . گویدرده و پاره پاره سخن ميکه درد طاقت او را طاق ک حالت مریضي،شوند؛ مي

شوند داللت برخي از مصادري که به میم ختم مي»توجه اینکه نکته جالبهمین راستا، 

کنند و با حرکت قرار بر این عدم توانایي در سخن گفتن و پیچش و جمع شدن مي



 66 ی  آفرین تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد بررسی

ها بر روي یکدیگر مطابقت دارند. بجم )سکت عن عي(، بکم )عجز عن گرفتن لب

(، جم الرجل )سکت عن غیظ( و ...جمّ )اجتمع(، دکمه )سکت بلم الرجل (،خلقةالکالم 

)جمع بعضه علي بعض(، ردم الثوب )جمع بعضه علي بعض(، رکم، کوّم، ازدحم، لمّ و 

 .(06و 05: 1113)عباس، « از این نمونه هستند ...

همسو با آواي برخاسته از قافیه است، بدین  قصیده،این در  موسیقي داخلي نیز

اي تکرار شده است و بر غناي کلمه 885ي بار در این قصیده 111 «میم»معني که حرف 

در سرتاسر « موت»و « حیاة»واژگان ي باره 97تکرار  موسیقي کناري افزوده است.

. عالوه بر همسو با عنوان قصیده و تاکید کننده شکایت شاعر از زندگي استقصیده، 

هاي موسیقي ... از دیگر جنبهق، مراعات نظیر واین موسیقي معنوي شامل: تضاد، طبا

 است. قرار گرفتهانتقال احساس و عاطفه شاعر خدمت در قصیده مذکور است که 

  استفاده نموده است« من أرض بلقیس»قصیده از قافیه مقید در دفتر  5بردوني تنها در 

حرف وصل به حرف  مرهون حرف وصل است؛ ،ي آنایموسیق، غناي قافیه مطلق اما

د و از اشباع مجري حاصل آیشود که بعد از حرف رويّ ميهاء گفته مي مد یا لین یا

مشخص  ماري و انجام گرفته بر دیوان بردوني،در مطالعه آ (117: 1187جني، )ابن گرددمي

هاي تنها از سیزده حرف الفبا و به نسبت« من أرض بلقیس»شد که او در دفتر شعري 

 ست.مختلف جهت رويّ قافیه استفاده نموده ا
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حروف میم و نون و دال جزء پربسامدترین  ،دهدطور که نمودار نشان ميهمان

اند و برعکس یاء و قاف حرف روي قرارگرفته ،حروفي هستند که در دفتر شعري شاعر

با تحقیقي که ابراهیم  ،از کمترین میزان استفاده برخوردار هستند. در تطبیق این نتیجه

که بین بردوني و سایر  مشخص شد ،ید عرب انجام دادهانیس بر روي شعر قدیم و جد

 .(985: 9717انیس، ر.ک: ) خوردانتخاب حرف رويّ به چشم نمي شاعران تفاوتي در

 بدین صورت آشکار ،آماري ر این مطالعهدنیز حرکت حرف رويّ بسامد تکرار  

قصیده  3، «فال»قصیده مختوم به  16 ،«یاء»قصیده قافیه مختوم به حرف مد  91در  شد:

از اشباع « الف»و  «واو» ،«یاء»سکت بود. « هاء»قصیده مختوم به  1و « واو»مختوم به 

کنند و اي آهنگین تبدیل ميقافیه را به مجموعه آیند وبه وجود مي و فتحه ضمه کسره،

به  .(961: 1819)مسبوق، بسیار مهم است  حرکت حرف رويّ در تعیین نوع موسیقي قافیه،

، نوعي تضاد است، زیرا در کسره نوعي رقت و نرمي است در یاء و واو بین» طوري که

شود باشد. فتحه که به الف اطالق تبدیل ميحالي که ضمه، داراي ابهت و فخامت مي

)الطیب،  «به دلیل کشش رو به باال و اداي آن از دورترین نقطه حلق، شبیه فریاد استنیز 

 .(61 و1/63: 1107
 و دو پرکاربرد به تحلیل دو حرف از حروف رويّ ،یل ضیق مجالدر ادامه به دل

 گروه حروف رويِّ پرکاربرد، در ،«نون»حرف کنیم؛ حرف از حروف وصل بسنده مي

« یاء»و با تکیه بر موسیقي حاصل از حرف وصل « هائم»در قصیده  که گیردقرار مي

به بیان درد و  -شودز مي. بردوني در قصیده مذکور که با ابیات زیر آغاشودبررسي مي

 :اندوه خود پرداخته است

وتق  نننننننننننننننننننن وجمل ننننننننننننننننننننا   و  نننننننننننننننننننن نوعنننننننننننننننننننن  
وتق  نننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننن   وإ هتنننننننننننننننننننننن و صنننننننننننننننننننننن  و
و  ننننننننننننن وووتق  ننننننننننننن وجحلهتننننننننننننن ةوووينننننننننننننل وجحلنننننننننننننن
و هتننننننننننن وجَ ننننننننننن  و هتننننننننننن وج ا ننننننننننن وجحل نننننننننننن

و

وحيا نننننننننننننننننووج ننننننننننننننننن ه و نننننننننننننننننمويننننننننننننننننن و وج  ننننننننننننننننن  و
وج انننننننننننننننننننن ج و هتنننننننننننننننننننن وعطنننننننننننننننننننن وجونننننننننننننننننننن یووو ننننننننننننننننننننل و

ونننننننننننننننننننننننن وينننننننننننننننننننننننل وجوننننننننننننننننننننننن یووينننننننننننننننننننننننل وج  ننننننننننننننننننننننن ج 
و(1/17 جن:و نننند)و نننن ننننننموو هتنننن وج ا نننن و هتنننن وجحل

و

در این قصیده مقطع صوتي باز و مفتوح است که فضایي « نون»حرف روي 

 (ani)شود ابیات این قصیده به آواي طور که مشاهده ميکند. هماننجواگونه را الهام مي
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وحیدیان کامیار، ) دار استاي و طنینشود و حرف روي نون که از حروف غنهختم مي

که آوایي تفخیمي « الف»گیرد؛ بین مصوت بلند قرار مي مصوت بلند بین دو .(90: 1805

که آوایي زیر و افتان دارد و با توجه به کشش و امتدادي که در این دو « یاء»و بم و 

یاري خواه و استغاثه شاعر متناسب است و توجه شنونده را به  است با حرکت نفسِ

 کند.رنج و اندوه وي جلب مي

اندوه  و ، در بیان احساسنیز همسو با موسیقي کناري درونيموسیقي بیروني و 

و « ظمآن»در کلمات « عین»و « همزه»شاعر نقش آفرین هستند. قریب المخرج بودن 

همسو با آواي  در آخر مصرع اول، «ano ani»و به تبع آن شکل گرفتن موسیقي « عاني»

« فیک»و واژگان  8تا  1ابیات در « کلّ»، «ظامئ»، «قلبه»تکرار واژگان قافیه گشته است. 

 موسیقي دروني را بارزتر نموده است. ،در بیت چهارم« الحسن»و 

عنوان حرف به-« یاء»شده بر روي کارکرد موسیقي حرف مد هاي انجامدر بررسي

قصیده دیگر مشخص گردید که این حرف، موسیقيِ قافیه را در  98در  -وصل قافیه

خوبي توانسته در خدمت بیان احساس و عاطفه شاعر قرار داده است و بردوني از آن به

 استفاده کند.  انگیزي مخاطبجهت تعبیر حال خود و خیال

دومین حرف وصلِ پرکاربرد در دیوان شاعر است، بردوني در  ،«الف»حرف مد  

توجه  از این حرف وصل استفاده کرده است. نکته قابل« أنا»با عنوان  بیتي 96 ايقصیده

شده است و هر بخش، رويّ بخش، با قافیه متفاوت تشکیل  1ي مذکور از اینکه قصیده

وختص به خود را دارد. به ابیات نخستین هر بخش بنگرید:و وصل متفاوت و م
 بیت(: 17شامل ) مقطع اول

و نننننننننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننننننننننن جنوج   نننننننننننننننننننننننننننننن 
و نننننننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننننننننن کوجَنننننننننننننننننننننننننننن ج

و

و جمل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننء ووو نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وح نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   وو
و(1/191 جن:و ننننننننننننند)ومووو ننننننننننننن و  ننننننننننننن ج وج   ننننننننننننن و

و

 بیت(: 8مقطع دوم )شامل 

و هننننننننننننننننننننننننن یووو   ننننننننننننننننننننننننن وغننننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننن 
و

و(1/190 جن:و نننننننننننننند)و؟  ننننننننننننننا و هنننننننننننننن یووو نننننننننننننن  جوو
و

 بیت(: 17طع سوم )شامل مق

و نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وج  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وووج  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  وو  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وت ئننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وو
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و   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وو   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
و

و(1/190 جن:و نننننننننننننننند)و وو  ننننننننننننننننمو نننننننننننننننن وجمل ننننننننننننننننا  
و

 بیت(: 8مقطع چهارم )شامل 

و نننننننننننننننننننننننننننن و سنننننننننننننننننننننننننننن وج  صنننننننننننننننننننننننننننن   و  ننننننننننننننننننننننننننننن
و

و(1/197 جن:و ننننننننننننننننننن)دجملا ننننننننننننننننننن وتقننننننننننننننننننن  و  َ ننننننننننننننننننن موو
و

وضع شاعر است که بردوني در آن به شکایت از « خودِ» ،موضوع قصیده مذکور

نالد و با حالتي از شرایط نامساعد موجود مي ،پردازد. در بخش نخست شاعرموجود مي

پردازد. در تحلیل موسیقایي این بخش از کالفگي و عصبانیت به شکوه و شکایت مي

با فریاد و  -شودکه دهان به هنگام تلفظ آن باز مي –یابیم که حرف وصل الف درمي

موجود مطابقت دارد. موسیقي این بخش فرازي است و خشم شاعر از وضع ناخوشایند 

کند. این شکوي و شکایت با درپي شاعر را در ذهن مخاطب تداعي ميفریادهاي پي

به مصیبت نابینایي دچارشده و رنج ناشي از آن او را »-حالت روحي و رواني شاعر که 

خود، حتي در که هیچ نقطه امیدي در افق زندگي طوريبه درجه بدبیني رسانده به

  مطابقت دارد. -(56: 1181الذبیاني، ) «بیندرؤیاهاي خود نمي

بدین معني  ،است موسیقي کناري موسیقي بیروني هماهنگ با بیتي، 17در این مقطع 

است؛ شدتي که  شاعر و شدت بیانِ همراه با تندي ، متناسب بابحر کامل مجزوء که

« الف»مصوت ل توجه در این مقطع اینکه نکته قاب. باشدگر آن ميتداعي «الف»مصوت 

ما » تکرار ساختار ترکیبيتکرار شده است.  این بخش کلمات %57تقریبا در  بار و 19

، ردّ العجز علي الصدر 0و  6، 1، 8در ابیات « هنا»تکرار واژگان ، 8تا  1در ابیات « بین

 است. در این مقطع هاي موسیقي داخلي،از ویژگي 3و  0در ابیات 

تر گیرد، لحن وي رقیقآرام ميعر در بخش دوم و در مقطعي کوتاه، کمي شا

شود. قافیه که به افتد و کُند و آرام ميگردد و موسیقي شعر از جوشش و حرکت ميمي

«tahi» افسوس  و آه گردن موسیقي، تداعيشود، افتان است و این افتان بوختم مي

 هاي شاعرآه کشیدن گرتداعي نیز، ه بیتدر این س« هاء»شاعر است. فراواني آواي 

 شود.بار در این سه بیت تکرار مي 1أهوي و مشتقات آن »واژه  است.

گیرد و به مرتبه مقطع در بخش سوم دیگربار موسیقي شعر سیر فرازي به خود مي

به همراه کشش  –رسد. داللت واژگان این مقطع و آواي قافاول و بلکه باالتر از آن مي
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تواند بیانگر این مطلب باشد. به این معني که شاعر در بخش اول از رنج مي -باالرو به 

گفت؛ اما در بخش سوم از مرگ خواهي و تنهایي و محرومیت و عدم آرامش سخن مي

ومتي متي یطفي الفنا الل/موعود عمري »کند و بیت خالصي از این زندگي صحبت مي

دهد. کما اینکه استفهام موجود در را نشان مياوج این عصبانیت و دادخواهي  «األحمقا

 کند.بیت مذکور بر لحن تند شاعر داللت مي

در این مقطع مختوم به الف اطالق است. قاف ازجمله حروف « قاف»حرف 

از شکافتن »و گویا  .(55: 1113)عباس،کند انفجاري است و بر شدت و پویایي داللت مي

: 1813سینا، ابن) «شودبتي داشته باشند، شنیده ميها، خاصه اگر رطوها و کندن آنجسم

موثقا، کلمات قافیه در مقطع مذکور: الشقا، المستقي، اللقا، یحرقا، تفرقا، األحمقا،  .(30

باشد. داللت واژگان در اغلب کلمات قافیه، داراي بار معنایي البقا، تمزقا و یزهقا مي

باشد و از دیدگاه ه خود و زندگي ميمنفي و بیانگر نگاه تیره و بدبینانه شاعر ب

انداز روح تشاؤم و توان گفت تکرار قاف به همراه الف اطالق، طنینشناختي ميروان

بدبیني در فضاي قصیده است و با صداي کالغ که در فرهنگ عرب نماد شوم و بدبیني 

 است هماهنگي دارد. ناگفته پیداست که بحر کامل که ازجمله بحرهاي پرحرکت است

گویاي لحن تند و شدید شاعر  ،و در اینجا نیز مجزوء شده است، با حرکت و نبره خود

 0، 1، تضاد در بیت 17و  1، 6، 5، 8، 9ها، در بیت پربسامد واژگان و واجتکرار  است.

هاي موسیقي دروني قطعه سوم ، از دیگر زیبایي5، رد العجز علي الصدر در بیت 3و 

 است.

خشم و تندي بردوني فروکش  -همچون مقطع دوم –اني نیز در مقطع چهارم و پای

تواند حسن ختام خوبي براي قصیده باشد. گواینکه زبان گشودن به کند و این ميمي

جز خستگي و رنج چیزي ندارد و مسیر و سرنوشت او را شکوه و شکایت براي او 

یا آسر العصفور »دهد: آورد و ندا در ميرو سر تسلیم فرود ميکند. ازاینعوض نمي

کند؛ زیرا به یاء موسیقي قافیه در این قطعه سیر نزولي پیدا مي«. رفقا بالجناح المتعب

گردد و این با اظهار رو حرکت و موسیقي در این بخش کُند ميشود. ازاینمنتهي مي

 باشد.عجز و فرود آوردن سر تسلیم شاعر به قضا و قدر الهي هماهنگ مي
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 موسیقی درونی

ه بر تناسب وزن و قافیه با روح شعر، چگونگي ترکیب و چینش الفاظ در کنارهم عالو

باشد؛ به و سازگاري آن با معاني و مفاهیم شعري، عامل ایجاد موسیقي دروني مي

توایي یک اثر ادبي، در ساختار و موسیقي الفاظ و ارزش مح ، بخشي ازتعبیري دیگر

بیان در ادبیات تنها به داللت معنوي واژگان و  ي تعبیر ووظیفه»شود. نمایان مي عبارات

کننده بیان هنري است شود. بلکه عوامل تأثیرگذار دیگري که کاملها محدود نميعبارت

شود، یکي از این عوامل که بخش بنیادین بیان ادبي بر داللت معنوي واژه افزوده مي

هایي است که ها و سایهها، تصویرآهنگ )ایقاع( موسیقایي واژگان و عبارتاست؛ ضرب

 .(61: 1831سیدقطب، ) «ها درآمیخته استافزون بر معاني ذهني با واژگان و عبارت

ي اجزاي آن را مد نظر باید همه ،گري واژگانبراي تبیین کارکرد موسیقایي و داللت

ها و ساختارهاي متعدد واژگاني و داشت؛ از کوچکترین واحد )فونیم( گرفته تا ترکیب

: 9711)عودة،  گري دارندي و داللتد کارکرد ایحائهاي بالغي که در جاي خوصورت

آن را در  يهاي تشکیل دهندهموسیقي دروني و سازهکنیم در ادامه تالش مي .(61

در مدح و بیتي با مطلع زیر  03این قصیده  مورد مطالعه قرار دهیم؛« ثائران»ي قصیده

 :تستایش جمال عبدالناصر سروده شده اس

ووو نننننننننننننمو   نننننننننننننوو ننننننننننننن   و  نننننننننننننمو ننننننننننننن   
و  ننننننننننننن  وع ننننننننننننن وينننننننننننننل و کننننننننننننن  و وومشنننننننننننننّ 
و نننننننننننننمو ننننننننننننن  ؟وح هت ننننننننننننن وت  ننننننننننننن وع ننننننننننننننن
ووع ننننننننننننننننن د و عهتننننننننننننننننن وج  طننننننننننننننننن   وحاننننننننننننننننن و

و

و ننننننننننننننننننننننننننموجونننننننننننننننننننننننننن یوو و تانننننننننننننننننننننننننن ج   مننننننننننننننننننننننننننزج  
ووع نننننننننننننننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننننننننننننننل وتق نننننننننننننننننننننننننننننننن وتا نننننننننننننننننننننننننننننننن   
وننننننننننننننننننننننننننن  وج هتنننننننننننننننننننننننننن   وحينننننننننننننننننننننننننن تقموج   نننننننننننننننننننننننننن  

و(1/761 جن:و ننند)و  ننن وجملننن  وع ننن و  نننک وجملنننال 
و

است، بحر خفیف در قیاس با سریع و این قصیده در بحر خفیف سروده شده 

 و (119: 1107یب، )الط منسرح به فخامت تمایل دارد و داراي کوبش و صالبت است

رسد با رو به نظر مينازای؛ است شاعر هاي درونيهاي عاطفي و واکنشگر موقعیتبیان

سازگار  ،هاي جمال عبدالناصر استها و قهرمانيکه بیان دالوري مقصود بردوني

قرار گرفته است و با توجه به ویژگي انفجاري « الم»باشد. قافیه این قصیده نیز حرف يم



 61 ی  آفرین تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد بررسی

بر فخامت آن افزوده است زیرا الف به  «الف»بودن آن و همچنین مختوم شدن آن به 

 بیت کشش و رفعت داده است.

تعداد  ،ي مذکور مشخص شدها در قصیدهها و مصوتصامتآماري ي در مطالعه

بار(  911« )الف»ي آوا ،ها است و در این بینصامت بیشتر از در این قصیده هامصوت

توان اند؛ از این رو ميبار( بکار رفته 55« )یاء»بیشتر از آواي  ،بار( 56« )واو»و آواي 

و موضوع  ي قصیدهمایهنتیجه گرفت که موسیقي حاصل از آواهاي الف و واو با درون

 عبدالناصر رهبر مصر است. جمال رفیع جایگاهگر هماهنگ بوده و تداعي شعر

ر( با 11) -با احتساب تنوین -« نون»بار( و  11« )میم»بار(،  11« )الم»هاي صامت

تقویت   در خدمت بیشتر در این قصیده، هستند، الم پربسامدترین آواها در ابیات مذکور

موسیقي  ،ا نوناست و به دلیل قریب المخرج بودن آن ب قرار گرفته موسیقي کناري

آن در بیت  پربسامدتر کرده است. میم به دلیل انفجاري بودن و تکرار دروني را آهنگین

 نخست بر فخامت نام جمال عبدالناصر افزوده است. 

هاي دوم تا بار و در بیت 0ي مذکور مصوت الف به ترتیب در بیت اول در قطعه

قرار  قافیه خدمت تقویت موسیقي درچهار بار تکرار شده است و بیشتر  هرکدام، چهارم

هاي بلند در قافیه به دلیل وضوحشان باعث علوّ جرس فراواني مصوت گرفته است، این

کشش « أعیا»و بیت چهارم « عنها»البته در بیت سوم در  .(196: 1118یونس، ) شوندمي

 کششده است و از بین رفتن این الف از بین رفته و به مصوت کوتاه )فتحه( تبدیل ش

که داللت بر نوعي  ()تثني عن( و )أعیا هايفعلبا معناي تواند ميو وقفه در موسیقي، 

 باشد. کنند، همسوعجز و ناتواني مي

بار تکرار  1و با محتواي قصیده است سکه ارزش آوایي آن نیز هم« واو»مصوت 

 کشش و رفعت است،« شموخ، یسمو و بطوالت» واژگان گر معنايشده است و تداعي

معناي با است که  از بین رفتهبه دلیل رسیدن به همزه وصل، « یشکو»در واژه  واوآواي 

 خستگي هماهنگ است. ناتواني مرگ و

گر صداي الهامتواند ميبکار رفته و « تنثني»ي تنها یک بار در واژه« یاء»مصوت 

ک آن باشد، حقیقتي که خیال از در «من جمال؟»یافتن پاسخي براي سوال شاعر در ن
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رو به باالي قافیه  نیز بر کششِ« یتعالي»و « تتوالي»ي دو فعل ساختار صیغهناتوان است. 

شود ارزش آوایي حاصل از صناعات بدیعي همچون: در ادامه سعي مي افزوده است.

مورد مطالعه قرار « ثائران»تکرار، انواع جناس، طباق، ایهام، مراعات نظیر و ... در قصیده 

 گیرد:

 

 انواژگ تکرار

به  در اصطالح ؛ تکرار،تکرار واژگان در دیوان شاعر از بسامد باالیي برخوردار است

و اصل و اساس  شودابه در مواضع مختلف یک اثر فني اطالق ميآوردن عناصر مش

در قصیده مذکور در خدمت تکرار  (151: 1818سیفي، ) هرگونه نظم و هماهنگي است

ر گرفته و در جهت تکمیل کارکرد بحر عروضي و القاي معاني و مفاهیم شعري قرا

شاعر با  ،مثال در نخستین بیت قصیدهعنوانقافیه و همسو با آن حرکت نموده است. به

سعي نموده از همان ابتدا شکوه رهبر  و نیز اسلوب استفهام« من»و « جمال»تکرار واژه 

وفق تکرار و طباق در هاي ماز نمونه یکي را در ذهن مخاطب ترسیم کند. انقالبي مصر

 باکي جمال است:بیت زیر است که در توصیف دالوري، رشادت و بي ،قصیده مذکور

ووو    ننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننووووتننننننننننننننننننن يو    ننننننننننننننننننن 
و

و  ننننننننننننننننن وو و(1/715 جن:و ننننننننننننننننن)دتقاننننننننننننننننن  وووتقاننننننننننننننننن  ودج  
و

در ابتدا و انتهاي هر مصراع افزون بر « قتال»و « منایا»تکرار مرتب هر یک از واژگان 

گر میدان نبرد و کشتار دشمنان در خیال مخاطب خشي، تداعيآهنگ چرایجاد ضرب

که  است« رد العجز علي الصدر» ،در قصیده مذکور هاي تکرارر نمونهاست. از دیگ

شود، آواي واژه در ابتداي بیت هنوز در گوش شنونده از بین نرفته، دوباره در باعث مي

 قصیده تکرار شده است: بار در 8 این آرایه (960: 1819)مسبوق، آخر بیت تکرار شود.

و طننننننننننننننننننننننلوج  نننننننننننننننننننننن ئ  مووج نننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننن  
و

و(1/717 جن:و نننننننننن)دج  طنننننننننن  وووج  طنننننننننن   وت نننننننننن وو
و

شود به دو گونه لفظي و نیز تعبیر مي« تشابه االطراف»این صنعت بدیعي که از آن به 

دهد که ي معنوي گوینده سخنش را با چیزي پایان ميشود؛ در گونهمعنوي تقسیم مي

نمونه بارز این صنعت در بیت  .(155: 1818)سیفي، با آغاز کالمش تناسب دارد ر معنا د

 است:آمده زیر 



 63 ی  آفرین تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد بررسی

وضنننننننننن  ووكهتنننننننننن وج نننننننننن   وت نننننننننن  ووج نننننننننن   
و

و(1/717 جن:و نن)دج هتنن  وج هتنن  ووجسا  نن وج صنن   و
و

 

در پایان مصراع دوم است و این نوع  ،«الخیاال»به همان معني « الرؤي»در این بیت، 

در بیت مذکور واژگان برساخته از  گیرد.ه موسیقي معنوي قرار ميتکرار معنایي در زمر

 بر غناي یک بار دیگر در وسط تکرار شده و ،عالوه بر ابتدا و انتهاي بیت« ب ط ل»

 است. افزودهموسیقي دروني 

 

 جناس

شود و به دو به تشابه لفظي بین دو کلمه گفته مي نیز نوعي تکرار است و جناس 

رمز زیبایي جناس در این است که جناس، نمایشي »شود؛ دیده ميصورت تام و ناقص 

از یک نوع کثرت در عین وحدت است، زیرا الفاظ آن در حیث صورت با هم وحدت 

دارند، در حالي که معاني آن داراي تنوع و کثرتند و این موج شباهت لفظي و اختالف 

به نقل از  966: 1819وق، )مسب آوردمعنایي دوشادوش یکدیگر لذتي مخصوص را پدید مي

از بسامد باالیي برخوردار است و « ثائران»ي این صنعت در قصیده .(873: 1806خاقاني، 

  هاي آن بیت زیر است:از بارزترین نمونه

وك نننننننننننننننننننننننن  وو جدو  صنننننننننننننننننننننننن ووجكا  ننننننننننننننننننننننننا 
و

و(1/717 جن:و نن)دوج ك نن  و  هتنن و نوج نن   وو نن  و
و

 

جناس اشتقاقي « کماال»ت اسمي و صور« اکتملتم»بین صورت فعلي  ،در این بیت

قابل مالحظه « النقص»و « زاد»، «کماال»و « نقصا»وجود دارد، عالوه بر تکرار، طباق بین 

آرایي، مبناي احصایي که بر روي این قصیده انجام شد؛ میزان کاربرد: واج براست. 

معنوي  و طباق و انواع آن که موسیقي تکرار، جناس و انواع آن، رد العجز علي الصدر

 شود:زیر نشان داده مي در جدولدهند، را تشکیل مي
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 میزان کاربرد  واژگان بدیعیصنعت

 آرایيواج
 آرایيدوبار، واج« الف»آرایي واج ،«عین»آرایي ، واج«الم»آرایي واج

 «سین»آرایي و واج« راء»آرایي ، واج«تاء»آرایي ، واج«میم»

 بار 1

 

 تکرار

)جمال وجماال(، )یسمو علي کل فکر وعلي کل قمۀ بین واژگان: 

الرؤي(، )الخیال و، )الرؤي (ملّوالهالال(، )ملّ تتعالي(، )الهالل و

منایا(، )قتال والمحاال(، )منایا والجباال(، )المحال و)الجبال  الخیاال(،و

تالال(، )النقص وجواب(، )تالال وسواال(، )جواب وقتاال(، )سوال و

 لندن(و)لندن ورجاال( والکماال(، )رجاال ونقصا(، )کماال و

 

 

 بار 10

 

 

 انواع جناس

انثیاال(، )الکبیر وتتوّج(، )ینثال بین واژگان: )ملّ ومالال(، )التاج و

تکبت(، )جال ورماال(، )تکابت والغزاة(، )رمادا و والکبار(، )الغزو

 المعتدي(،و)یعتدون  احتالال(،ورداءا(، )تحتل و)یرتدي  صاال(،و

ماذا( و )ذباال وأطفاال(، )مآذن و)اکتملتم، کماال(، )بطل، أبطاال(، )طفر 

 ضالال(.و

 

 

 بار 16

 

 

 

 

 انواع طباق

الضالال(، و)هدي  اشتعاال(،و)إنطفي  الخیاالت(،وبین واژگان: )حقیقۀ 

الجُرد(، و)یکسون  الصمت(،و)ضجّ  الحیاة(،واللیل(، )موت و)أضاءوا 

 النصر(،و)الفرار  أسألْ(،ورمادا(، )التسلْ وعاصفات موتي(، )الو)الحیاة 

یُرخي: در این بیت به معني درآوردن(، و)یرتدي  ظالال(،و)الضحي 

 أثیم(،و)أباة  یأتي(،و)یمضي  سواال(،وتأتي(، )جواب و)تمضي 

)یُحسن  أزدهي(،واألنذاال(، )تزري ویکللون(، )البطوالت و)یضفرون 

سما(، )نقصا و)سقطتم  طاال(،وذیاال(، )قصرتم األویسيء(، )الرؤوس و

االنفصاال( و و)تالقیا  الدنایا(،و)الشرف  طواال(،وکماال(، )عراضا و

 الشماال(و)الیمین 

 

 

 

 

 بار 91

 بار 8 األبطاال(والکماال( و )بطل و)اکتملتم  السواال(،وبین واژگان: )سوال  الصدرالعجزعليرد

 

یي آراواجتوان گفت: بردوني در گرایش به فوق مي هاي جدولدر تحلیل داده

این حروف از  غالب یرا؛ زموفق بوده است هاآنحروف مذکور و انتخاب درست 

با مضمون قصیده که ستایش و تمجید از  هاآنآواهاي مجهور بوده و حالت انفجاري 

 قهرمان دنیاي عرب است، هماهنگي دارد.

باهت الفاظ در حروف و تکرار آن باعث در بخش تکرار و انواع جناس نیز ش

پایه تکرار و کنید یککه مالحظه مي طورهمانموسیقایي شدن واژگان شده است. 
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است  قرارگرفتهدر آن ( ala)اي است که حروف قافیه واژه غالباًجناس در جدول فوق 

یده و موسیقي حاصل از جناس را با موسیقي کناري پیوند داده است. کما اینکه این پد

 است. مالحظهقابلدر انواع طباق هم 

در بخش انواع طباق: عالوه بر زیبایي که از تقابل واژگان در قصیده مذکور دیده 

: مثالعنوانبهي تکرار واژه اما در معني منفي آن است نوعبهشود، گویي که این طباق مي

بخش رد العجز علي  در کند.الخیال در مقابل حقیقۀ، غیر الحقیقۀ را به ذهن تداعي مي

 مثالعنوانبهشود ویژگي این صنعت در بخاطر آوردن قافیه است. الصدر گفته مي

تواند قافیه را حدس بزند و این در ابتداي بیت مي« سوالٌ»خواننده ابیات فوق با دیدن 

خالصه مطلب اینکه بردوني توانسته است به  گردد.خود باعث لذت و نشاط در وي مي

یي، تکرار، جناس، طباق و ردالعجز علي الصدر ایجاد آراواجکه از  کمک موسیقي

شود، در جهت انتقال مفاهیم و تصاویر شعري به ذهن مخاطب بهره ببرد و در مي

 مواردي مثل قصیده مذکور بین موسیقي دروني و موسیقي کناري پیوند برقرار نماید.

 
 گیرییجهنت

 تنباط کرد:توان این نتایج را اسيمگذشت  ازآنچه 

ي در پي از دست دادن حس بینایي، توانسته از حس شنوایي به منزله عبداهلل بردوني -1

حس جایگزین، به نیکي بهره ببرد. این حس در زندگي وي کارکردي اولیه پیدا کرده 

وي را قادر ساخته با گوش موسیقایي خود، موسیقي شعر  است. تقویت این حس

نر موسیقي نزدیک کند. از طرفي فقدان حس بینایي، او را خویش را به مرتبه تأثیرِ ه

ي متکي بر حافظه کرده و نتیجتاً تقویت این نیرو را نزد وي به دنبال داشته است. حافظه

ي را برایش به ارمغان آورده و توانسته اگستردهقوي و گیراي وي، فرهنگ واژگاني 

و عبارات آهنگین را گلچین  است با دسترسي به این منبع عظیم، واژگان موسیقایي

 نماید.

که با توجه به آنچه درباره بحر کامل و برآیند کلي در بخش موسیقي بیروني این -9

به « من أرض بلقیس»رسد عبداهلل بردوني در دفتر شعري متقارب گفته شد، به نظر مي
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اي داشته است و از این رهگذر بحرهاي سبک و پرطنین و پرحرکت گرایش ویژه

کنند تصاویر پویایي را نسته است با موسیقي پرحرکتي که این بحرها ایجاد ميتوا

مخاطب منتقل  موسیقایي مفاهیم شعري و احساس خویش را به بیافریند و در فضایي

 سازد.

مثل -بردوني در انتخاب قافیه توانسته است به نیکي از ویژگي آوایي حروف الفبا  -8

عنوان حرف هاي بلند یاء و الف بهو مصوت -حرف نون، میم و قاف جهت حرف رويّ

من »شده بر دفتر شعري هاي انجاموصل در موسیقي کناري بهره جوید. البته در بررسي

شده از سوي عروضیان، مشخص شد که گاهي برخالف معیارهاي وضع« أرض بلقیس

رده اند استفاده کوضیان گفتهبردوني از ویژگي آوایي قافیه در جهت عکس آنچه عر

 دلیلي نیافتیم. ،که ما براي این جریانِ عکس است

محور موسیقي دروني در شعر بردوني بر تکرار است: تکرار حروف الفبا یا همان  -1

جناس، رد العجز علي الصدر و طباق  صورتبهتکرار اسم که ما نمود آن را  یي،آراواج

ضي، حروف قافیه و بینیم. بردوني توانسته است با موسیقي حاصل از بحر عرويم

 شعري را به خیال مخاطب منتقل کند.تکرار، مفاهیم و معاني 

 

 منابع و مآخذ
(، مخارج الحروف أسباب حدوث الحروف، تصحیح و مقابله دو روایت از ش1813) سینا، ابوعليابن -

 «.66»متن رساله و ترجمه پرویز ناتل خانلري، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

 آواشناسي زبان عربي، مترجم ابوالفضل عالمي میلانجي و صلفر سلفیدرو،    (،ش1801) ، ابراهیمانیس -

 سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ اول، تهران، انتشارات اسوه،

 تهران، انتشارات زوار. شناسي حروف در متون فارسي،ش(، نظریه نشانه1819) زمردي، حمیرا -

 جمه محمد ماهر، تهران، خانه کتاب.هاي نقد ادبي، ترهش(، اصول و شیو1831) سید قطب -

در ملدح املام عللي    « کوثریه»، بررسي فضاي موسیقایي قصیده (ش1818) سیفي، مصطفي و دیگران -

 .531-160، صص 1دو فصلنامه ادبیات شیعه، شماره )ع(، 

 اه.ش(، موسیقي شعر، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگ1863) محمدرضا شفیعي کدکني، -

ش(، معیار االشعار، تصحیح: محمدفشارکي، تهلران، انتشلارات   1831الف ) نصیرالدینخواجه طوسي، -

 میراث مکتوب.
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 تهران، نشر فردوس. ش(، اساس االقتباس، مصحح، عزیزاهلل علیزاده،1831)ب -------- -

نگاهي دیگر به موسیقي شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسات ش( 1831فیاض منش، پرند ) -

 .168-136، صص 1ه پژوهش زبان و ادب فارسي، شماره نامل، دوفصشاعرانه

ش(، پیوند موسیقي و رثا در شعر خنساء، پژوهشلنامه  1819مسبوق، سید مهدي و نرگس نسیم بهار ) -

 .955-903، 97ادب غنایي دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 

 دانشگاه فردوسي.، مشهد، انتشاراتفارسيآوایيفرهنگ نامش(، 1805) تقي وحیدیان کامیار، -

 تهران، مرکز نشر دانشگاهي.چاپ سوم، ، وزن و قافیه شعر فارسي، ش(1809) ---------- -

ق(، مختصر العروض و القوافي، تحقیق: قیس العطار، بیروت، موسسه التاریخ 1187) ابن جني، عثمان  -

 العربي.

 قاهرة، مکتبة االنجلو المصرية. م(، موسیقي الشعر،9717) انیس، ابراهیم -

 دارالعودة. دیوان عبداهلل البردوني، بیروت، (،م9776) عبداهلل البردوني، -

 للثقافة. المجلس األعلي ، الجیزة،، مصر، الطبعةالثانیةإلیاذة هومیروس (،م9771) البستاني، سلیمان -

 لبنان ناشرون.مکتبة  االولي، بیروت،الطبعة  (، قاموس القوافي،م9775) الحلو، رحاب کمال -

السخریۀ في شعر عبداهلل البردوني، پایان نامه کارشناسلي ارشلد،    ،(ق1181) الذبیاني، مساعد بن سعد -

 دانشگاه أم القري، عربستان سعودي.

 دار الفکر. ، بیروت،الطبعةالثانیة ،صناعتهاالمرشد إلي فهم اشعار العرب و (،م1107) الطیب، عبداهلل -

 .لکتاب العربو معانیها، دمشق، اتحاد االعربیة  خصائص الحروف (،م1113) عباس، حسن -

 عالم الکتب.الطبعة الرابعة، قاهرة،  الصوت اللغوي،دراسة  (،م9776) عمر، أحمد مختار -

في شعر احمد اللوائلي، پایلان نامله کارشناسلي ارشلد،      االسلوبیة  (، البنیاتم9711عودة، علي یونس ) -

 عراق، دانشگاه بصره.

 ول، تهران، انتشارات سمت.(، العروض العربي البسیط، چاپ اش1803) معروف، یحیي -

 للکتاب. العامة الهیئةالمصرية قاهرة، ،في موسیقي الشعر العربينظرة ادبیة  (،م1118)یونس، علي -
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 صالملخ
و    وووع  هت وج اخهتهتلو  یوج     .و هتثو  اطهت وج   ع وووإ اهت   و ال   ظو ت ا وجمل سهت  وج      وع ص ج

      وج  و هت  وجملخ   وع وووج   نوج   وضووجمل  س و     ،و نو  س وص  ةو الئ  و     ا وج      وووج     و
وجملک    و و نوج    جء وو   و وج  ص و ظ ج و–جمل سهت  وج      . و  وو-    جهن وح س  ح دةو ااظ نو موح س 

ووو ووو  سهت هت  وج   هت   و أل   ظ وجساخ ج  و   وع   وتق د  م وت     وج   وضهت .ووهذ  وج   جس ووووج  ا   ک  وهذ 
ج ک  وعمو  یو  ع هت وجمل سهت  وج      وووت  هتطوع  هت وج اخهتهتلو  یوتق  یءو   وج  دو ،و  ا م وجمل   و

ت    و ا ئ وج  اثوع  ووووج حي ئهت .ووو ا هت و  یو  موج   ع وووجساخ ج  وجمل سهت  وج      ج اا هت و-ج  ص و
و وع و  سهت  و     و    ج ووو  لوع   ا  و  ح  وج  دو وتق وح   و نو  هت و س وص  ووو ن  ميکمو      و     

وج   ع ووو هت   ،و  و     و    هت وج اخهتهتلو  یوج    د.
و
و
و
و
و
و
و
و

و.ج ص  ةو"،و"إ  ج وج      و"،و"جمل سهت  وج  د و""ع  جهللوو:لرئيسيةالکلمات ا
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