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چکیده 

سبک شناســی می کوشــد تــا از طریــق مطالعــۀ ســاختار متــن و تجزیــه و تحلیــل عناصــر آن، جنبه هــای 
ادبــی، زیبایی شناســی و عاطفــی ورای متــن را کشــف کنــد. یکــی از مهم تریــن موضوعــات قابــل بررســی 
در سبک شناســی، سبک شناســی آوایــی یــا موســیقایی اثــر ادبــی اســت کــه افــزون بــر تشــریح واحدهــای 
آوایــی )صــدا و آهنــگ( در یــک موقعیــت زبانــی، بــه کشــف واکنش هــای روحــی و عاطفــی آفریننــدۀ اثــر 
کمــک می کنــد. از جملــه متونــی که شایســتگی بررســی و تحلیــل سبک شناســانه را دارد، قصیــدۀ »تائیه« 
مشــهور بــه »مــدارس آیــات« دعبــل خزاعــی اســت کــه آن را در محضــر امــام رضــا g و در مــدح آن امــام 
همــام و اهــل بیــت b ســرود. دعبــل از برجســته ترین شــاعران متعهــد شــیعی اســت کــه آوازه شــجاعت 
ــک  ــت b در تک ت ــل  بی ــای اه ــوزوگداز وی در مصیبت ه ــوده و س ــگان ب ــزد هم ــتیزی اش زبان و ظلم س
ابیــات ایــن قصیــده مــوج می زنــد. ایــن پژوهــش، بــا رویکــرد سبک شناســی توصیفــی و روش توصیفــی 
ــه و نقــش آن را در  ــن قصیــده پرداخت ــی ای ــه تبییــن نمودهــای برجســته سبک شناســی آوای تحلیلــی، ب
ارتبــاط بــا اهــداف و اندیشــه شــاعر بررســی کــرده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد در ســطح 
آوایــی هــر یــک از عناصــر آوایــی، موســیقی بیرونــی )وزن عروضــی(، موســیقی کنــاری، موســیقی درونــی 
)واج آرایــی، تکــرار، جنــاس، ردالعجــز الــی صــدر(، موســیقی معنــوی )تضــاد، مقابلــه و مراعــات نظیــر( 
عــالوه بــر زیبایــی و مجــذوب ســاختن مخاطــب بــه موســیقی قصیــده، امــکان درک و فهــم معانــی را نیــز 

ــرای او فراهــم می کنــد. ب
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1. مقدمه

ــان و  ــژۀ ادیب ــه  وی ــورد توج ــر، م ــدۀ أخی ــه در س ــت ک ــی اس ــی از دانش های ــی، یک سبک شناس
ــار ادبــی و  ــرای ارزیابــی آث ــزاری ب ــه ای کــه از آن به عنــوان اب ســخنوران قــرار گرفتــه اســت؛ به گون
ــر ادبــی یــاد می شــود. سبک شناســی، زمینــه را  تبییــن و بررســی ویژگی هــا و صفــات ســبکی اث
بــرای تعییــن مهــارت و توانایــی ادبــی نویســندۀ اثــر و میــزان اثرگــذاری وی بــر مخاطــب فراهــم 
می کنــد تــا بتــوان بــرای بیــان نظــر و ارائــۀ دیدگاهــی نســبتًا صحیــح دربــارۀ صاحــب اثــر گامــی 
مؤثــر برداشــت. ســبک، روش خاصــی اســت کــه شــاعر و نویســنده بــرای تبییــن مفاهیــم در اثــر 
خــود از آن بهــره جســته اســت؛ در ایــن زمینــه، شــناخت عناصــر سبک ســاز، چــه از نظــر زبانــی و 
ادبــی و چــه از نظــر مضمون هــای فکــری خالــق اثــر، در انعــکاس ذهــن خالق شــاعر یا نویســنده و 
توانایــی وی در آفرینــش اثــر، نقــش بســزایی دارد. یکــی از موضوعات مهمی که در سبک شناســی 
اثــر ادبــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد، بررســی و تحلیــل قلمروهــای آوایــی زبــان متــن و بــه دیگــر 
ســخن سبک شناســی آوایــی اســت. »سبک شناســی آوایــی، ارزش و نحــوۀ کاربــرد آوهــا و تأثیــرات 
زیبایی شناســیک و نقــش عمــدۀ آن هــا را در ســبک ســخن، مطالعــه و بررســی می کنــد و نتایــج 
روشــن و دقیقــی در تحلیــل و بررســی موســیقی شــعر و یــا نثــر ادبــی و همچنیــن ســبک ادبــی 

ــه می دهــد« )فتوحــی، 1395: 243(. ــر ارائ صاحــب اث

از جملــه متونــی کــه شایســتگی بررســی و تحلیــل سبک شناســی را دارد، قصیــدۀ تائیــه مشــهور 
ــد  ــاعران متعه ــته ترین ش ــی از برجس ــل خزاع ــت؛ دعب ــی اس ــل خزاع ــات« دعب ــدارس آی ــه »م ب
شــیعی اســت کــه آوازۀ شــجاعت و ظلم ســتیزی اش زبانــزد اســت؛ وی بــا ذوق و مهــارت خاصــی، 
 b شــعر را وســیله ای در خدمــت عقیــده و مذهــب خــود قــرار داد و بــه بیــان مظلومیت هــای ائمــه
و مــدح و مرثیه ســرایی ایشــان پرداخــت و از میــان جنایــات بنی امیــه و بنی عبــاس در حــق اهــل 
بیــت b  و هجــو آن ظالمــان بــاز نایســتاد. ایــن شــاعر متعهــد و ملتــزم آســتان علــی بــن موســی 
الرضــا g اســت و چــه بســا اولیــن کســی اســت کــه در ادبیــات عــرب در مقــام امــام علــی بــن 
موســی الّرضــاg شــعر ســروده اســت. قصیــدۀ تائیۀ یــا »مــدارس آیــات« مشــهورترین و بلندترین 
شــعر دعبــل خزاعــی اســت کــه از نظــر بافــت کالمــی و صنایــع لفظــی و معنــوی و ادبــی در نهایــت 
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زیبایــی و قــوت اســت و  از نظــر محتــوا، غنــی و اندیشــمندانه و عالمانــه اســت. او این قصیــده را در 
محضــر امــام رضــا g و در مــدح و منقبــت آن حضــرت و  اهــل  بیــت عصمــت و طهــارت ســرود و 

وقتــی بــه ایــن بیــت رســید:

فا َعن االوتاِر ُمنَقِبضاِت1 ِاذا ُوِتُروا َمّدوا اال واِتِریهم                                                   َاکُّ

امــام رضــا g به شــدت گریســت)االصفهانی، 1994م، ج20: 313(. گفتنــی اســت کــه ایــن 
قصیــده عــالوه بــر اهمیتــی کــه از لحــاظ ادبــی، تاریخــی، اعتقــادی و ... دارد، از منظــر تشــیع 
دارای دو نکتــه برجســته اســت: یکــی اینکــه امــام رضــا g ضمــن دو بیتــی کــه به قصیــده دعبل 
ــه ظهــور حضــرت حجــت  اضافــه فرمــود، از شــهادت و دفــن خــود در طــوس خبــر می دهــد و ب
f اشــاره می کنــد. دیگــر اینکــه دعبــل بــه صراحــت ســخن از خــروج امــام قائــم f بــه میــان 

می آورد)امینــی، 1977م، ج20: 355(. 

بــه لحــاظ اهمیــت قصیــدۀ مذکــور در تبییــن بســیاری از رخدادهــای تاریــخ اســالم و تشــیع، 
نگارنــده می کوشــد بــا تجزیــه  و تحلیــل سبک شناســی آوایــی ایــن قصیــده، فهــم و درک دقیق تری 
ــای آن،  ــا و ارزش ه ــان زیبایی ه ــا بی ــد و ب ــه ده ــتداران ادب ارائ ــه دوس ــعری ب ــاهکار ش ــن ش از ای
شــناخت جدیــدی از زمینه هــای عاطفــی، احساســی، فکــری و اندیشــه های پنهــان ایــن شــاعر 

بــه دســت آیــد.

1-2. سؤاالت پژوهش

در این پژوهش، سعی بر این است که به پرسش های زیر پاسخ دهیم:

ـ قصیدۀ تائیه چه ویژگی های سبکی برجسته  آوایی دارد؟

ـ پیوند و ارتباط عناصر آوایی با معنی و مضامین قصیدۀ تائیه چگونه است؟

1. وقتی اهل بیت مورد ستم واقع می شوند، دستان شان را برای دفاع از خود دراز می کنند، حال آنکه خود از انتقام جویی بیزارند.
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1-3. پیشینۀ پژوهش

در زمینــه  آثــار دعبــل خزاعــی بــه جهــت اهمیــت و جایــگاه شــیعی وی، بــرای دوســتداران اهــل  
بیــت عصمــت و طهــارت b پژوهش هــای بســیار زیــادی صــورت گرفتــه اســت، به گونــه  ای کــه 
هــر یــک از آن هــا بنــا بــه اهتمــام ویــژه  پدیدآورندگانشــان بــه جنبۀ خاصــی از ایــن آثــار او اختصاص 

دارد کــه به طــور اجمالــی بــه برخــی از پژوهش هــای صــورت گرفتــه آن اشــاره می شــود:

ــد  ــن زی ــت ب ــی و کمی ــل خزاع ــات دعب ــی فخری ــی سبک شناس ــوان »بررس ــا عن ــه ب ــان نام پای
اســدی« بــه قلــم ســید محمــد قوامــی )1396( کــه بــه تحلیــل سبک شناســی فخریــات دعبــل و 
کمیــت در ســطح زبانــی، لغــوی و فکــری می پــردازد. در مقالــه ای بــا عنــوان »بازخوانــی قصیــده 
تائیــه دعبــل از رهگــذر واکاوی اندیشــه، ســاختار موســیقایی، تعابیــر و تصاویــر هنــری« محمــد 
جنتــی فــر و ســوده مرادیــان )1396( به طــور اجمــال بــه بررســی ایــن قصیــدۀ بــی بدیــل علــوی 
از نظــر ســاختار موســیقایی، مضمــون و محتــوای شــعری و هــم از بعــد تصویــری و زیورهــای زیبای 
بیانــی و بدیعــی مــورد تحلیــل قــرار می دهــد. در مقالــه دیگــری بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی دو 
قصیــده تائیــه دعبــل خزاعــی و طالئــع بــن رزیــک در مــدح اهل بیــت b« ســید مهــدی مســبوق 
ــک را  ــن رزی ــع ب ــه دعبــل و طالئ ــده تائی ــادل )1391(، مضمــون و ســاختار دو قصی و اعظــم دری
در ســایه ادبیــات تطبیقــی مــورد بررســی قــرار داده و بــه اشــترکات و افتراقــات دو قصیــده از نظــر 
واژگان، صــور خیــال و موســیقایی پرداخته انــد. مقالــه دیگــر بــا عنــوان »ســبک شناســی قصایــد 
فخــری و دعبــل خزاعــی« مهــرداد آقایــی و همــکاران )1399( بــه بررســی اشــعار فخــری دعبــل 
خزاعــی از رهگــذر کاوش در ســه ســطح زبانــی، ادبــی و فکــری و نقــد سبک شناســانه آن اقــدام 
ــای  ــا عنــوان »بررســی تطبیقــی ســبک شــناختی رث ــه ای دیگــر ب ــد و همچنیــن در مقال نموده ان
اهــل بیــت b در شــعر دعبــل و وحشــی بافقــی« پویــا دیوســاالر )1394( بــه بیــان وجــه مشــترک 
هــر دو شــعر در پرداختــن بــه موضــوع کربــال و شــهادت امــام حســین g و مباحــث پیرامــون آن 
می پــردازد و ســعی شــده اســت ضمــن پرداختــن بــه مرثیــه و انــواع آن، وجــوه اشــتراک و افتــراق دو 
شــاعر را در بهره گیــری از عنصرهــای مــورد اســتفاده در مرثیــه شــیعی و خاصــه رثــای امام حســین 

g مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می دهــد.
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بــا مطالعــه در منابــع بــه دســت آمــده روشــن می شــود بنــا بــه اهتمــام ویــژه  پدیدآورندگانشــان، 
به رغــم تالش هایــی کــه در زمینــه شــرح و تفســیر و تبییــن جزئــی عناصــر بالغــی ایــن قصیــده 
شــده اســت، امــا پژوهشــی در زمینــۀ سبک شناســی آوایــی ایــن قصیــده صــورت نگرفته اســت. در 
نتیجــه ضــرورت توجــه بــه اشــعار ایــن شــاعر برجســته و تحلیل و بررســی سبک شناســی آن ســبب 
شــد تــا مقالــه ای بــا ایــن محتــوا نوشــته شــود و زمینــه درک بهتــر و عمیق تــری از ایــن اثــر ادبــی 

دعبــل خزاعــی فراهــم گــردد.

2. سبک شناسی آوایی

واژۀ »األســلوبیه« )سبک شناســی(، معــادل لفــظ »stylistics«، اصطــالح جدیــدی در دورۀ 
معاصــر اســت کــه بــه بررســی ســبِک زبــان می پــردازد و در حقیقــت امتــداد زبــان و ســبک اســت. 
بــر اســاس گفتــۀ »عبداللــه المّســدی« ایــن کلمــه از دو بخــش تشــکیل شــده اســت: »اســلوب 
)style و َویــة tics( بنابرایــن واژۀ ســبک دارای مدلولــی انســانی، شــخصی و نســبی اســت و پســوند 
َویــه )شناســی( بــه ُبعــد علمــی اختصــاص دارد؛ بــه همیــن دلیــل، األســلوبیة )سبک شناســی( 
به طــور طبیعــی، در جســت وجوی پایه هــای علمــی بــرای دانــش ســبک است«)المســدی، 
19۸2: 34(. سبک شناســی در تــالش اســت تــا متــن ادبی را از ســاختارهای بیرونی و شــرایط آن، 
رهایــی بخشــد و شــیوه ای جایگزیــن و دانشــی منظــم و دقیــق ارائــه دهــد کــه هــدف از آن تحلیــل 
ــژۀ ابعــاد زیبایــی و هنــری آن اســت)ابوالعدوس، 200۷: 35(. از  متــن ادبــی و جســت وجوی وی
ــه مســائلی کــه باعــث ایجــاد اختــالف در ســبک های مختلــف می شــود، »سبک شناســی  جمل
ــتار  ــک نوش ــذاری ی ــی و تأثیرگ ــر زیبای ــه ب ــت ک ــیقایی آن اس ــا موس ــی«)phonostylistics( ی آوای

می  افزاید)شمیســا، 13۷4: 153(. 

سبک شناســی آوایــی یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در ســده های اخیــر توجــه بســیار 
زیــادی از جانــب پژوهشــگران و زبان شناســان بــه آن شــده اســت. تحلیــل ســبک آوایــی متــون، بــه 
فهــم طبیعــت و کشــف زیبایی هــای آن کمــک می کنــد و افــزون بــر آن، بــه کشــف واکنش هــای 
روحــی و عاطفــی کــه آفریننــدۀ اثــر ســبب شــده کــه آواهــا و موســیقی های خاصــی را برگزینــد، 
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کمــک می کنــد و »بــر همــگان مبرهــن اســت کــه صــوت، جلــوگاه احساســات درونــی اســت و ایــن 
انفعــال، طبیعتــا ســبب تنــوع صــوت و آوا می شــود«)الرافعی، 1997: 169(، بــه دیگــر ســخن، 
»احساســات و عواطــف درونــی مبــدع اثــر، ســبب شــده کــه او بتوانــد از اصــوات و الفاظــی خــاص 
بــرای ایجــاد موســیقی و تأثیرگــذاری هــر چــه بیشــتر متــن خــود بــر خواننــده بهــره گیرد«)رفیــق 

احمــد صالــح، 2003: 4(. 

سبک شناســی آوایــی، نحــوۀ کاربــرد واحدهــای آوایــی )صــدا و آهنــگ( در یــک موقعیــت زبانی و 
نیــز کارکــرد بیانــی آواهــای زبــان را بررســی می کنــد و می تــوان از خــالل بررســی ســطح آوایــی، بــه 
عملکــرد ادیــب یــا آفریننــدۀ اثــر حکــم کــرد؛ »زیــرا در علــم آواشناســی، امکانــات و عناصــر بیانــی 
مهمــی یافــت می شــود کــه آواهــا، آهنگ هــا، انبوهــی و گســتردگی آن هــا، اســتمرار و تکرارشــان، 
فاصلــه  صامت هــا، تکــرار، کمــی صوتــی همگــی دربردارندۀ تــوان بیانــی جذابی هســتند«)فضل، 
1998: 25(. کــه بــه انتقــال مفاهیــم بــه صورتــی هنرمندانــه کمــک شــایانی می نماینــد. برخــی 
ــیقی  ــی و موس ــیقی بیرون ــی، موس ــیقی درون ــه موس ــی کالم را ب ــطوح آوای ــم س ــندگان ه از نویس
معنــوی تقســیم می کننــد. موســیقی بیرونــی و کنــاری از بررســی وزن و قافیــه و ردیــف در شــعر 
معلــوم می شــود و موســیقی درونــی متــن به وســیلۀ صنایــع بدیع لفظــی از قبیل ســجع )متــوازی، 
متــوازن، مطــرف و...(، انــواع جناس)ناقــص، اشــتقاق و..(، انــواع تکرار)یــک لفــظ، یــک حــرف، 
یــک صــدا(، اتبــاع، ردالعجــز علــی الصــدر، و موســیقی درونــی نیــز به وســیلۀ تضــاد و مقابلــه و.. 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد.« )شمیســا، 1374: 153(.

3. سبک شناسی آوایی قصیدۀ »تائیه«

از ویژگی هــای ســبکی قصیــدۀ »تائیــه« دعبــل خزاعــی، مؤلفه هــای موســیقی آن اســت؛ زیــرا 
هــر کــدام از کلمــات و عبــارات آهنگــی ویــژه داشــته و همســاز و هماهنــگ بــا اندیشــه  و عاطفــۀ 
شــاعر اســت. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کارکــرد عنصــر آوایــی در ایــن قصیــده، اغلــب القاگــر 

دیــدگاه و نگــرش دعبــل در برابــر پیشــامدها و نیــز بیانگــر احساســات وی اســت.
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3-1. موسیقی بیرونی

ــر اســاس کشــش هجاهــا و تکیه هــا، همــان وزن عروضــی است)شــفیعی  ــی ب موســیقی بیرون
کدکنــی، 1384: 51(. وزن مهم تریــن عامــل ســازندۀ شــعر اســت کــه باعــث ایجــاد لــذت 
موســیقایی در مخاطــب می شــود، بــه عبــارت دیگــر می تــوان بیــان داســت اصلی تریــن تأثیراتــی 
کــه وزن در شــعر می گــذارد عبــارت اســت از: »1. لــذت موســیقایی بــه وجــود مــی آورد و ایــن در 
ــا را  ــا و جنبش ه ــزان ضربه ه ــرد.2. می ــذت می ب ــواه از آن ل ــه خواه ناخ ــت ک ــی اس ــت آدم طبیع
ــش  ــر کش ــازی از نظ ــد و امتی ــد می بخش ــعر تأکی ــر ش ــاص ه ــات خ ــه کلم ــد.3. ب ــم می کن منظ
کلمــات ایجــاد می کند«)همــان: 49(. برگزیــدن وزن شــعری مناســب، یــاور ســراینده در انتقــال 
ــد، در  ــاعر برمی گزین ــه ش ــه ای ک ــر و قافی ــع بح ــت. در واق ــاعرانه اس ــف ش ــه و عواط ــر اندیش بهت

اندیشــۀ شــاعر اثــر دارد. 

دعبــل خزاعــی هــم  ماننــد بســیاری از شــعرا بــه دلیــل دلبســتگی بــه شــعر قدمــا، نــوآوری در 
شــکل و ســاختار شــعر نداشــته و قصیــدۀ »تائیــه« خــود را در بحــر طویــل ســروده اســت؛ »بحــر 
طویــل پرکاربردتریــن بحــور شــعر عــرب اســت و در ســرودن اشــعار بــا موضوعاتــی ماننــد حماســه، 
مفاخــره، مــدح، داســتان، رثــا، اعتــذار، عتــاب و جــز آن بــه کار می رود«)حســنی، 1989: 44( و 
وزن عروضــی آن فعولــن مفاعیلــن فعولــن مفاعلــن اســت؛ وزنــی طبیعــی و آهنگیــن که »مناســب 

رثــا، مــدح و فخــر است«)اســماعیل، 1974: 377(.

بحــر طویــل بــه دلیــل داشــتن مقاطــع و بندهــای طوالنــی و نغمه هــای آرام بــا عاطفــه ای مالیــم 
 b و آمیختــه بــا تأمــل، زمینــۀ مســتعدی را فراهــم کــرده تــا دعبــل، عشــق واالیــش بــه اهــل  بیــت
و غــم و انــدوه خــود بــه مصیبت هــای علویــان و حســرت و انــدوه بــر فقــدان آن هــا را در ایــن بحــر 
بیــان کنــد. وی در انتخــاب بحــر، تصادفــی عمــل  نکــرده اســت؛ بلکــه چــون هنرمنــدی ماهــر 
وزنــی را کــه بــا موضــوع، متناســب و بــا عواطــف حــزن و انــدوه همخوانــی دارد، برگزیــده اســت و 
آنجــا کــه شــاعر به شــدت احســاس غربــت و دلتنگــی می کنــد کالم را بــه درازا می کشــاند و بــر 

تفعیله هــا می افزایــد.

ــز امتــداد نفــس و قابلیــت تفصیــل  ــل کــه دارای موســیقی آرام، متیــن و نی انتخــاب بحــر طوی
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ســخن اســت، بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی، بیــان حــال مظلومــان و رثــا، نشــانۀ ذوق 
ســلیم و توانایــی دعبــل اســت.

مدارُس آیاٍت خلت من تالوٍة                        و منزل وحٍی ُمقِفر الَعَرصات

- -U-U /U--- / U- - /  U- U -                    U – U  / U - - - /  U-U   /  U

فعول   مفاعیلن   فعولن    مفاعلن                   فعول      مفاعیلن      فعول      مفاعل

ــش را  ــم و ناراحتی های ــته غ ــی توانس ــر، به راحت ــن بح ــد ای ــای بلن ــاری تفعیله ه ــه ی ــاعر ب    ش
ــر  ــی شــاعر تغیی ــا حــاالت درون ــد؛ چراکــه »موســیقی و بحــر شــعری مناســب ب درون آن بگنجان

 )1۷4  :1952 می کند«)أنیــس، 

3-2. موسیقی کناری

ــعری، در  ــاع ش ــم ایق ــر تنظی ــالوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــعر عرب ــر ش ــن عناص ــه از مهم تری قافی
انتقــال احساســات نهفتــه و معانــی لطیــف و دور از ذهــن کــه واژه هــای بیــت قــادر بــه بیــان 
ــر است)ســلطانی رنانــی، 1385: 16( و در تأثیــر موســیقایی شــعر نقــش  آن هــا نیســت، مؤث
بســیار مهمــی دارد. شــاعر می توانــد بــا آوردن کلمــات آهنگیــن و همســان، کالمــش را 
دل نشــین و مخاطــب را بــرای شــنیدن اشــعارش برانگیزانــد، به طوری کــه هنــگام مقایســه دو 
قالــب شــعری یکســان مثــاًل دو قصیــده  یــا دو غــزل کــه حتــی وزن عروضــی یکســان دارنــد، 
ولــی از نظــر قافیــه متفاوت انــد، بــه اهمیــت آن به خوبــی پــی  می بریــم. حرکــت حــرف روی، 
دو نــوع مطلقــه و مقیــده اســت. منظــور از مقیــده آن اســت کــه حــرف روی ســاکن و بــه حــرف 
ــل  ــرف وص ــه ح ــا ب ــرک ی ــرف روی متح ــه ح ــت ک ــه آن اس ــور از مطلق ــدد و منظ ــل نپیون وص
بپیوندد)الــرازی، بی تــا: 269(. دعبــل در ایــن قصیــده از قافیــه مطلقــه بــا حــرف روی »تــاء« 

ــرد. ــره می گی ــوره به ــرک مکس متح
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َطقاِت ْفِظ َو النَّ َفراِت                                               َنواِئُح ُعْجُم اللَّ ْرناِن َو الزَّ تَجاَوْبَن ِبااْلِ

ساَری ِهًوی ماٍض َو آَخر آِت
ُ
رَن ِبااَلنفاِس َعْن ِسرِّ َانُفٍس                                    أ ُیَخبِّ

أَلْم َتَر ِلاْلَّیاِم ماَجرَّ َجوُرها                                    عَلی الّناِس ِمْن َنقٍص َوطوَل شَتاِت

.......................................                 ....................................ت  

              )دعبل خزاعی، 1417: 39(

از ویژگــی حــرف »ت« شــدت و فخامــت اســت کــه  بــا موضوعــی جــدی چــون رثــا تناســب دارد 
ــا عواطــف لطیــف،  ــن قصیــده، کســره اســت کــه »ب ــاء در ای و از ســوی دیگــر حرکــت حــرف ت
نــرم و شــکننده همخوانــی دارد«)ابــو ریشــه،1990 :82(. دعبــل بــا انتخــاب حــرف روی »تــاء« 
مکســوره کــه بــه اقتضــای وزن شــعری، هنــگام تلفــظ اشــباع شــده و به صــورت مصــوت »ای« 
تلفــظ می گــردد، بــه تبییــن حــاالت روحــی و روانــی خــود می پــردازد. حرکــت کســره از لحــاظ 
ــی شــاعر  ــرد و رو به ســوی پاییــن دارد کــه در اینجــا گوی ــرار می گی موقعیتــی، پاییــن کرســی ق
ــت.  ــزان اس ــمان ری ــدوح از چش ــراق مم ــه در ف ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــک هایی را ب ــزش اش ری
دعبــل بــا آوردن »الــف« مــدی پیــش از حــرف روی کــه جــزو ســاختار قافیــه بــه شــمار می آیــد، 
ــن حــرف مــد در موســیقی  ــد. آهنگــی کــه ای ــه می افزای ــر طــول  موج هــا و ضرب آهنــگ قافی ب
ــت  ــی وی اس ــدوه درون ــم و ان ــی از غ ــرای رهای ــاعر ب ــالش ش ــع ت ــد در واق ــاد می کن ــات ایج ابی
ــد.  ــیقایی آن می افزای ــی و ارزش موس ــر زیبای ــرد و ب ــئت می گی ــان وی نش ــی پنه ــه از دلتنگ ک
صداهــای کشــیده و مــد غالبــًا بــا نفــس غــم زده و رنجــور و تحــت  فشــار، ســازگاری دارد و شــاعر 
ــا کشــیدن صداهــا در تــالش اســت از غــم دلتنگــی خــود بکاهــد و از ایــن طریــق بــه تخلیــۀ  ب
روانــی و هیجانــی خــود بپــردازد. بــا انتخــاب بحــر طویــل، شــاعر توانســته اســت قافیــه پایانــی 
خــود را بــا یکــی از حــروف صــدادار )الــف( همــراه ســازد؛ چــون کلمــۀ قافیــه در ایــن قصیــده 
از تفعیلــه »مفاعلــن« تشــکیل شــده کــه دارای الــف تأســیس اســت. از اجتمــاع ایــن حــرف بــا 
حــرف مــّد »الــف« آوای کشــیده ای در تمامــی ابیــات قصیــده بــه وجــود می آیــد و تکــرار حــروف 
ــد  ــوی می خواه ــه نح ــاعر ب ــه ش ــد ک ــن باش ــر ای ــد بیانگ ــا می توان ــن قافیه ه ــی ای ــّد در تمام م

توجــه مخاطــب را بــه حالــت و احساســات درونــی خــود جلــب کنــد.
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3-3. موسیقی درونی

ــی،1384: 51( و  ــفیعی کدکن ــیقی است)ش ــرو موس ــن قلم ــعر، مهم تری ــیقی ش ــرو موس قلم
ــه  ــی ک ــیقی درون ــی،1990: 67( موس ــل می گردد)المازن ــم و وزن حاص ــن، ریت ــجام، لح از انس
عبــارت اســت از هماهنگــی و نســبت ترکیبــی کلمــات و طنیــن خــاص هــر حرفــی در مجــاورت بــا 
حــرف دیگر)شــفیعی کدکنــی،1384: 51(. تکــرار واژگان و جملــه، تکــرار صامت هــا و مصوت هــا 
ــی  ــز عل ــزم و رد العج ــزوم ماالیل ــجع، ل ــاس، س ــی آن، جن ــای لفظ ــروف و داللت ه ــان ح و چیدم
الصدر)تصدیــر( از انــواع موســیقی درونــی اســت. در بررســی موســیقی درونــی قصیــدۀ »تائیــه« به 

بررســی مــواردی پرداختــه می شــود کــه نمــود ســبکی برجســته ای دارد. 

3-3-1. نظم آهنگ درونی)موسیقی ناشی از چیدمان حروف(

نظــم آهنــگ درونــی، همــان انعــکاس احساســات و عواطــف درونــی خالــق اثر اســت کــه در نظم 
زبانــی اثــر مؤثــر اســت؛ نظمــی کــه در قالــب انتخاب دقیــق کلمــات، حــروف متمایز و ســبک بیان 
آن هــا تجلــی می یابــد و خالــق اثــر را بــه انتخــاب حــروف و کلماتــی کــه بــا فضــای اثــر و معنــای 
آن هماهنــگ باشــد، وادار می نماید)کتانــه، 1999: 168(. زبان شناســان بــر ایــن باورنــد کــه هــر 
آوایــی، ایــن ویژگــی را دارد کــه معانــی و داللــت خاصــی را القــا کنــد؛ عــالوه بــر ایــن، از مؤلفه هــای 
خــاص زیبایی شناســی نیــز برخــوردار باشــد. بنابرایــن قبــل از هــر چیــز، آگاهــی از انــواع آواهــا 
ضــروری بــه نظــر می رســد؛ آواهــا را بــر مبنــای مخرج هــا بــه دو دســته تقســیم می کننــد: الــف. 

آواهــای مجهــور و مهمــوس. ب. آواهــای شــدید و رخوت)أنیــس، 1973: 20(.

الف. آواهای مجهور و مهموس 

-آواهــای واک دار )اصــوات مجهــوره(: ایــن آواهــا متعــدد و از کمیــت قابــل مالحظــه ای در زبــان 
برخوردارنــد و غالبــًا بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن آواهایــی را می تــوان در ایــن قبیــل حــروف یافــت: 
ــر »ا، ط،  ــی دیگ ــف، و، ی« را و برخ ــروف »ال ــی ح »ب، ج، د، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن« برخ
ــوره(،  ــای واکدار)مجه ــی آواه ــر،1971: 110(. از ویژگ ــق دانسته اند)بش ــه آن ملح ــز ب ق« را نی
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ــای  ــداف و کارکرده ــان از اه ــر زب ــیقایی ه ــکل موس ــن ش ــت. تأمی ــان اس ــر زب ــان در ه کثرت ش
ــت)انیس،1973: 21(. ــروف اس ــن ح ــی ای اصل

-آواهــای بــی واک )اصــوات مهموســه(: اصــوات مهموســه از جملــه آواهایــی اســت کــه همــراه بــا 
َنَفــس، خــارج می شــود و هنــگام ادا تارهــای صوتــی مرتعــش نمی شــود)همان: 29(. تعــداد ایــن 
حــروف را 12 حــرف برشــمرده اند کــه عبــارت  اســت از: »ت، ث، ح، خ، ک، ش، ص، س، ط، ف، 

ق، هـ«)ابــن جنی،1990: 68(.

ب. آواهای شدید و رخوه

-آواهــای ســنگین )اصــوات شــدیده( ایــن آواهــا کــه به صــورت دفعــی یــا انفجــاری، ادا می شــود، 
ــی از فشــار  ــا آزادی صــوت و رهای نتیجــۀ حبــس هــوا در خــارج از ریه هاســت و ادای آن همــراه ب
ــت از: »ب، ت، د، ج، ط،  ــارت  اس ــود، عب ــه ادا می ش ــه این گون ــی ک ــن حروف ــت. از اصلی تری اس

ــا:153(. ــعران، بی ت ض، ک، ق، ا«)س

ــگام  ــنگین هن ــالف آوای س ــت، برخ ــا سس ــبک ی ــوه(: آوای س ــوات رخ ــبک )اص ــای س -آواه
ــد مخرجــی مناســب  ــز می توان ــن منفــذی نی ــدارد؛ بلکــه کوچک تری ــه فشــار ن ــازی ب خــروج، نی
بــرای ادای آن باشــد. از نشــانه های ایــن حــروف پدیــد آمــدن نوعــی صفیــر یــا صدایــی خفیــف 
ــت از: »ف، ث، ذ، ظ، ز، س، ش، ص، خ، غ، ح،  ــارت اس ــروف عب ــن ح ــت. ای ــظ اس ــگام تلف هن
ــا توانایــی  ــز ب ــا و نی ــی میــان لفــظ و معن ــط پوشــیده و نهان ــا رواب هـ«)همــان(. منتقــدان عــرب ب
آهنگ هــا و آواهــا بــر داللــت معنــا، آشــنا بودنــد و هماهنگــی و تناســب لفــظ و معنــا را در شــعر و 
نثــر شــرط می دانســتند؛ به طوری کــه  لفــظ نــرم و ظریــف بــرای معنــای ظریــف و لفــظ پرصالبــت 
و فصیــح بــرای معنــای قــوی و متیــن بــه کار مــی رود. زبان عربــی همچــون موســیقی، دارای الفاظ 

ــب، 1378: 15(. ــت می کند)غری ــی حکای ــای آن از معان ــا و صداه ــه آواه ــت ک ــیاری اس بس

نقــش آواهــا و بــه دیگــر ســخن، نظــم آهنــگ درونــی حــروف و ترتیــب واژگانــی قصیــدۀ »مــدراس 
آیــات« دارای کارکــرد زیبایــی شــناختی و موســیقی اعجــاز آمیــزی اســت کــه کامــال بــا موضــوع و 
معانــی مــد نظــر شــاعر هماهنگــی دارد؛ فراوانــی و بســامد نظــم آهنــگ درونــی در ایــن قصیــده 

بدیــن شــرح اســت:    



126

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

جدول شماره )1( فراوانی تکرار حروف در قصیدۀ »تائیه«

تکرار حروف ردیف تکرار حروف ردیف تکرار حروف ردیف تکرار حروف ردیف

۷4 ک 22 34 ض 15 110 د ۸ 639 الف 1

393 ل 23 35 ط 16 32 ذ 9 199 ب 2

323 م 24 ۷ ظ 1۷ 233 ر 10 294 ت 3

249 ن 25 123 ع 1۸ 39 ز 11 15 ث 4

293 و 26 32 غ 19 9۸ س 12 6۸ ج 5

1۷2 هـ 2۷ 153 ف 20 45 ش 13 ۸۷ ح 6

236 ی 2۸ 96 ق 21 39 ص 14 44 خ ۷

چنانکــه در جــدول شــماره 1 مشــاهده می شــود، حــروف جهــر چــون »الم« و »نــون« و »میــم« و 
»راء« نســبت بــه حــروف همــس چــون »تــاء، حــاء، یــاء، هــاء، کاف« حضور بیشــتری در ســاختمان 
واژگان دارد و پــس از حــرف مــدی »الــف« از بیشــترین بســامد برخــوردار اســت. ایــن حــروف بــا 

صفــت جهــری خــود، در شــدت و تحکیــم پیام هــا جلــوه خــاص دارد.

تکــرار حــروف لیــن »الــف و یــاء« بــا آوای طویــل خــود در ایــن موضــوع برجســتگی خاصــی دارد و 
بــر امتــداد و طــول آه کشــیدن های دعبــل داللــت دارد. صداهــای کشــیده و مــد بــا نفس غــم زده و 

رنجــور او مرتبــط اســت کــه از ایــن طریــق می خواهــد از غــم و انــدوه پنهانــی خــود بکاهــد.

جدول و نمودار شماره )2(
      بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه                 بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه

درصد تعداد اصوات

61/52 1۸42 مجهوره

3۸/4۷ 1152 مهموسه

100 2994 مجموع

بــر اســاس جــدول و نمــودار شــماره 2، بســامد بــاالی آواهــای مهموســه یــا آهنــگ نهانــی حــروف 
از جملــه ویژگی هایــی اســت کــه در ایــن قصیــده بــرای مخاطــب بســیار جلــب توجــه می نمایــد، 
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ــی  ــوان بســامد اصــوات مهموســه بیشــتر باشــد، درحال ــه می ت البتــه شــاید ســؤال شــود، چگون
کــه بــر اســاس جــدول، بســامد آوای مهجــوره بیشــتر اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه بــر اســاس 
عقیــدۀ زبان شناســان، »در متــون معیــار، نســبت حضــور آواهــای مجهــوره 80درصــد یــا بیشــتر و 
نســبت حضــور آواهــای مهموســه 20درصــد یــا کمتــر اســت«)أنیس، 1952: 30( و »اگــر متنــی 
از ایــن مقیــاس، فراتــر باشــد، بــه عبــارت دیگــر ایــن مقیــاس در آن رعایــت نشــده باشــد، دارای 
داللــت و معنــای خاصــی است«)طرابلســی، 1981: 55(. بنابرایــن مقیاســی را کــه بــر اســاس آن 
در تحلیــل خــود بهــره جســتیم، نســبت حضــور آوای »همــس« و »جهــر« در کالم معیــار و میــزان 
تجاوزشــان از ایــن مقیــاس اســت؛ زیــرا تجــاوز از زبــان معیــار، نشــانگر ســبک و ســیاق خــاص و 
همچنیــن دارای فراهنجــاری و انحــراف از زبــان معیــار اســت. کاربرد زیــاد آواهای مهمــوس مرتبط 
بــا ســاختار قصیــده و بیانگــر حالــت درونــی و احساســی دعبــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، دعبــل 
موســیقی شــعر خــود را بــا تصاویــر شــعری و آوای درونــی اش متناســب ســاخته اســت؛ زیــرا او برای 
بیــان ناراحتی هــا، غــم و انــدوه  خویــش از آواهــای مهمــوس بهــره برده اســت، عــدم لــرزش تارهای 
ــه  ــری، ب ــه صفی ــدون هیچ گون ــروف ب ــن ح ــه ای ــود ک ــث می ش ــوس باع ــروف مهم ــی در ح صوت

صــورت نرم تــر و نجــوا گونــه ادا شــود.
جدول و نمودار شماره )3(

          بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت                نمودار بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت 

درصد تعداد اصوات

5۸/۸2 1090 شدت

41/1۷ ۷63 رخوت

100 1۸53 مجموع

دعبــل در بــه کار بــردن صداهــای شــّدت و انفجــاری در ســرودن ایــن قصیــده اهتمــام ورزیــده، 
زیــرا ایــن اصــوات مناســب ســرودن موضوعاتــی چــون رثــا و مــدح اســت؛ شــاعر بــا به کارگیــری این 
حــروف، حــزن و انــدوه و رنــج محبــوس در ســینه خــود را بیــرون می ریــزد، کاربــرد حــرف »تــاء« کــه 
از حــروف شــدت اســت و حــرف روی قصیــده نیــز بــه شــمار مــی رود، بــا بســامد 294 مرتبــه خــود 

دلیلــی بر ایــن ادعاســت.
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3-3-2. تکرار

زبــان بــرای نشــان دادن و عینیــت بخشــیدن بــه عواطــف شــدید، شــگردها و ویژگی هــای خــاص 
خــود را دارد از جملــه ایــن شــگردها، تکــرار اســت)وحیدیان کامیــار، 1374: 21(. تکــرار می توانــد 
ُبعــدی روان شناســانه نیــز داشــته باشــد و از نفــس و باطــن شــخص حکایــت کنــد. تکــرار باعــث 
ایجــاد نوعــی تــوازن و هماهنگــی در کالم می شــود و کــه به طــور ذاتــی و البتــه پنهــان در عبــارت 

موجــود اســت. )مالئکــه، 2000: 277(.

ــت.  ــه« اس ــدۀ »تائی ــته در قصی ــی برجس ــای سبک شناس ــی از ویژگی ه ــرار، یک ــلوب تک اس
دعبــل در قصیــدۀ خــود از اســلوب تکــرار و موســیقی زیبــا و دل نشــین آن به منظــور اهمیــت 
ــر آن،  ــالوه ب ــت؛ ع ــه اس ــره گرفت ــب به ــن مطال ــدت بی ــاد وح ــد و ایج ــد تأکی ــا و به قص معن
ــده  ــگفت آور قصی ــیقی ش ــی و موس ــش زیبای ــرار در آفرین ــدۀ تک ــم پدی ــی و مه ــش اساس نق
غیرقابل انــکار اســت. در ادامــه بــه بررســی انــواع تکــرار و نمونه هایــی از آن در قصیــده 

»تائیــه« می پردازیــم.

ـ تکرار حروف

تکــرار حــرف بــدان معناســت کــه یــک حــرف در چندیــن واژه تکــرار شــود، خــواه در ابتدا، وســط 
یــا پایــان آن کــه باعــث ارتبــاط بیشــتر بیــن لفــظ و معنــا می گــردد و بی شــک انســجام برخــی از 
ــود)علی  ــده می ش ــتر خوانن ــه بیش ــب  توج ــث جل ــی باع ــن ادب ــل مت ــرار آن در داخ ــروف و تک ح
ســید،1987: 14( می تــوان گفــت تکــرار حــروف و اصــوات دارای دو مزیــت اســت؛ یکــی خاصیت 
ســمعی و شــنوایی کــه بــه ویژگــی صوتــی حــروف بــاز می گــردد و دیگــری خاصــت فکــری آن کــه 
بــه معنــا و تصویــر ناشــی از صفــات صوتــی حــروف مربــوط اســت. دعبــل بــا بهره گیــری از تکــرار 
حــروف و اصــوات بــرای بــه تصویــر کشــیدن معانــی بهــره می گیــرد. در نتیجــه معنــا و عاطفــه و 
احساســات نیــز تقویــت می شــود و قــدرت تأثیــر گــذاری بیشــتری خواهــد داشــت. در ادامــه بــه 

ــود. ــاره می ش ــروف اش ــرار ح ــی از تک نمونه های
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ـ حرف »میم«

موَن مــَن الــَعثـــراِت1
ْ
ـدوا الُموصی إلیه َزماَمها                    َلُزّمـَـت ِبمَـأ َوَلوَقــَلّ

                  )دعبل خزاعی، 1417ق: 40(

ــی  ــم آواشناس ــمندان عل ــر دانش ــرف از نظ ــن ح ــت و ای ــوری اس ــروف جه ــم« از ح ــرف »می ح
معاصــر »از حــروف شــفوی است«)بشــر، 19۷1: ۸9(؛ زیــرا »دو لــب بــه هنــگام تلفــظ ایــن حروف 
بــر روی هــم بســته می شــود«)ابن منظــور،1971، ج24: 236( در تولیــد حــرف »میــم« ابتــدا هــوا 
ــود  ــرای خ ــوا از مج ــه ه ــد، هنگامی ک ــش می کن ــی را مرتع ــای صوت ــذرد و تاره ــره می گ از حنج
ــی  ــای بین ــوا وارد فض ــدد، ه ــان را می بن ــرای ده ــد و مج ــن می آی ــرم کام پایی ــید، ن ــان رس ــه ده ب
می شــود و در موقــع خــروج هــوا از فضــای بینــی لب هــا کامــاًل بســته  اســت)انیس، 1973: 44( 

و ایــن حــرف متضمــن معنــای غــم و انــدوه اســت )مفتــاح، 19۸2: 62(.

در ایــن بیــت، تکــرار 8 مرتبــه حــرف »میــم« و نحــوۀ چینــش آن، نوعــی موســیقی را ایجــاد کــرده 
ــا نگــرش در ماهیــت کیفــی تلفــظ حــرف »میــم« کــه بــر  کــه گوش هــا بــدان تمایــل می یابــد. ب
ــی  ــود نوع ــود، خ ــل می ش ــا حاص ــردن آن ه ــاز ک ــپس ب ــم و س ــا روی  ه ــل لب ه ــردن کام ــر فش اث
ــت«  اســتحکام، فشــردگی و قــدرت را القــا می کنــد کــه ایــن اســتحکام و فشــردگی در واژه »لزّم
به آســانی قابل تشــخیص اســت و مؤّیــد ایــن مطلــب اســت کــه  در صــورت التــزام  و همراهــی مــردم 
بــا وصــّی پیامبــر و امــام علــی g از ایــن قــدرت و اســتحکام برخــوردار می شــدند. در اینجــا فعــل 
ت« نیــز متضمــن معنــای التــزام و پایبنــدی اســت و بــرای تأکیــد بیشــتر  ــت« بــه معنــای »ُشــدَّ »لُزمَّ
مفهــوم همراهــی و بیعــت بــا حضــرت علــی g، بــا حــرف الم مؤّکــد نیــز شــده اســت؛ افــزون بــر 
آن، ِدعبــل بــا حــرف »َلــو« بیــت را آغــاز کــرده که متضمــن معنای تمنــا و آرزوســت، یعنــی ای کاش 
مــردم بــه آن حضــرت پشــت نکــرده و بیعــت شــکنی نمی کردنــد و زمامــداری ایشــان را بــا نااهــالن 
ــی  ــد ول ــان می ماندن ــان در ام ــدان و بداندیش ــمنان و معان ــد دش ــا از گزن ــد ت ــه نمی کردن معاوض
افســوس ایــن آرزوی محالــی اســت کــه شــاعر بــا یــادآوری آن مخاطــب را بــه فضــای حزن انگیــز و 

ماالمــال از غــم و انــدوه و حســرت، منتقــل می کنــد.

1. اگر امور خالفت را به فردی وامی نهادند که مورد سفارش پیامبر بود هرآینه امورشان قوام می یافت و ایمن از لغزش ها بود.



130

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ـ حرف مد »الف«

َطقات1ِ  فراِت                             َنواِئُح ُعجُم الَلفظ و النَّ َتجاَوبَن ِباألرناِن و الزَّ

           )دعبل خزاعی1417ق : 40(

در ایــن بیــت، شــاعر 5 بــار حــرف مــد »الــف« را تکــرار کــرده اســت. یکــی از مدلول هــای اصــوات 
مــّد، ایجــاد فرصتــی بــرای بیــان شــدت انــدوه و فریــاد اســت. دعبــل در ایــن بیــت بــا تکــرار حــرف 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــش اس ــی خوی ــزن درون ــی و ح ــاختن ناراحت ــا س ــدد ره ــف« درص ــد »ال م

غصه هــای خــود را کــه گلوگیــر شــده اســت، بیــان کنــد.

ـ حرف »راء«

ت ُاجاجًا َطعَم ُکلِّ فراِت 2 َرَزایا َاَرتنا ُخَضَرَة االفِق ُحمَرًة                            َوَردَّ

                                   )همان: 41(

ــت.  ــده  اس ــرار ش ــار تک ــدام 2 ب ــر ک ــز ه ــم« نی ــرف »جی ــار و ح ــرف »راء« 6 ب ــت ح ــن بی در ای
ــتند)أنیس،  ــوره هس ــوات مجه ــزو اص ــوات، ج ــن اص ــد ای ــان ش ــن بی ــش از ای ــه پی ــه ک همان گون
ــا،  ــینی آن ه ــن هم نش ــا و همچنی ــرار آن ه ــدد در تک ــوات و تع ــن اص ــن ای 19۷3: 65ـ75( طنی
نشــان دهندۀ تأکیــد و اصــرار بــه یــادآوری مصیبت هایــی اســت کــه بــر اهــل  بیــت b وارد شــده و 
ایــن مصیبت هــا به قــدری عظیــم و ســخت اســت کــه رنــگ افــق را بــه ســرخی مبــدل می ســازد و 

طعــم گــوارای هــر رودی را بــه تلخــی. 

داللــت آوایــی کــه از اصــوات مجهــور ایــن بیــت برمی آیــد، بــا مفهــوم و معنــای آن تناســب دارد. 
تکــرار صــوت »راء« بیانگــر حادثــه ای مکــرر اســت؛ چراکــه خاصیــت صوتــی حــرف »راء« بــر تکــرار 
یــک پدیــده داللــت دارد و در حالــت تلفــظ آن، کناره هــای زبــان بــه لثــه به طــور متوالــی و ســریع 
برخــورد می کنــد و بــا تولیــد صدایــی خــاص، حرکــت پی درپــی و ســریع واقعــه لرزیــدن را به خوبــی 

1. نوحه گران گنگ و گویا با ناله ها و آه های سوزان خود به گفتگو با یکدیگر پرداختند.
2. مصیبت هایی که سبزی شفق را گلگون نمود و هر آب گوارایی را تلخ و ناگوار ساخت.
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مجســم می کند)بیاتــی،2007: 15(؛ بنابرایــن تکــرار ایــن حــرف  کــه بــر تحــرک و تکــرار داللــت 
ــه و  ــای بنی امی ــوی حکومت ه ــده از س ــای وارد ش ــه مصیبت ه ــاند ک ــام را می رس ــن پی دارد، ای

بنی عبــاس پیوســته تــداوم داشــته اســت.

ـ حرف »دال«

فان جحدوا کان الَغدیُر شهیَده                           و بدٌر واحٌد شامُخ الَهَضباِت1

         )دعبل خزاعی، 1417ق: 41(

در ایــن بیــت واج »د« کــه از »حــروف انفجــاری« اســت و بــر صالبــت و شــدت داللــت دارد؛ گویــی 
ــیقایی  ــای موس ــده و فض ــرار ش ــه تک ــاس، 199۸: 66( 5 مرتب ــخت برمی آید)عب ــره ای س از صخ
مناســبی فراهــم آورده اســت کــه بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر تحــدی و اســتدالل و بــه 

مبارزه طلبــی دارد، تناســب کاملــی برقــرار کــرده اســت.

ـ حروف »طاء« و »تاء«

افاطم! لو ِخلِت الحسیَن مجّدال                     وقد مات عطشانًا بشّط فراٍت

، فاطُم، عنده              وَاجریَت دمَع العین فی الَوَجناِت2 اذن للطمِت الخدَّ

)دعبل خزاعی، 1417ق: 41(

در ایــن دو بیــت، حــرف »طــاء« 5 بــار و حــرف »تــاء« 6 بــار تکــرار شــده اســت. ایــن حــروف از 
اصــوات مهمــوس و شــدت اســت و به خوبــی بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر حــزن و انــدوه 
می کنــد، تناســب دارد. شــاعر در چینــش حــروف ابیــات قصیــده به گونــه ای عمــل کــرده  کــه اگــر 
معانــی بــه موســیقی قــوی نیازمنــد باشــد، از حــروف بــا طنیــن بــاال بهــره بــرده و معانــی را تقویــت 
می کنــد و اگــر چنانچــه نیازمنــد آرامــش و نرمــی باشــد، الفاظــی را بــه کار گرفتــه کــه دارای ویژگــی 

1. اگر حق مسلم او را انکار کنند، غدیر خم گواه آن است و بدر، احد با کوه های فرازمند خود شاهد بر اوست.
2. ای فاطمــه اگــر می دیــدی کــه حســینت چگونــه بــر خــاک افتــاده و بــا لب تشــنه بــر کنــار فــرات جــان داده اســت. هــر آینــه به صــورت 

خــود می نواختــی و ســیالب اشــک بــر گونه هایــت روان می ســاختی.
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همــس  اســت و ریتمــی آرام ایجــاد می کنــد. 

شــاعر در ایــن بیــت بــا صــدای آرام، از درد و اندوهــی کــه فضــای قلبــش را آکنــده ســاخته، تعبیــر 
می کنــد و بــا دلــی شکســته و صدایــی گرفتــه حضــرت فاطمــهh را صــدا می زنــد و بــرای حســین 
شــهیدش نوحه ســرایی می کنــد و او را بــه شــیون و نالــه فرامی خوانــد، لــذا درد و انــدوه پنهانــی و 

بغــض فروخــوردۀ خــود را بــا ایــن اصــوات کــه دارای ویژگــی شــدت اســت، ادا می کنــد.

ـ حرف »فاء«

ُتُوفّوا ِعطاشًا بالفراِت، فلیتنی                   ُتُوفیُت فیهم قبَل حین َوفاتی1 

                            )همان:42(

حــرف »فــاء« بــر ضعــف و سســتی داللــت دارد)عبــاس، 199۸: 132( و از حــروف نافثه به شــمار 
می آیــد؛ بدیــن معنــا که هنــگام تلفــظ ایــن واج، آوا منتشــر و پراکنده می شــود)ابن جنــی، 1990: 
259(. تکــرار ایــن حــرف مهمــوس و هم نشــینی آن بــا حــرف »تــاء« کــه شــش مرتبــه تکرار شــده و 
از اصــوات شــدید مهمــوس اســت، بــا فضــای عاطفی بیــت و مفهــوم آن تناســب دارد. تکــرار حرف 
ــوا،  ــه ه ــرزد بلک ــد و نمی ل ــت نمی کن ــی حرک ــای صوت ــاد آن تاره ــه در ایج ــاء« ک ــرف »ت ــاء و ح ف
مجــرای حلــق و دهــان را می گیــرد و حبــس می شــود تــا اینکــه بــا برخــورد زبــان بــا دندان هــای 
پیــش باالیــی خــارج می شــود و ناگهــان جــدا می شــود و صــدای انفجــاری شــنیده می شــود، از 

حــزن و انــدوه شــاعر بــرای شــهدای لب تشــنه کربــال حکایــت دارد.

ـ تکرار واژه

واژه یکــی از عناصــری اســت کــه سبک شناســان بــر آن تأکیــد بســیاری می کننــد؛ از نظــر آنــان 
واژه، عنصــری بنیادیــن و اساســی در شــعر یــا نثر اســت و توالــی آهنگین و معنــادار واژه ها، شــعر یا 
نثــر ادبــی را پدیــد مــی آورد. تکــرار لفــظ در اثنــای متن ادبــی، از چند جهــت اهمیت دارد. نخســت 

1. آنان در کنار فرات لب تشنه جان باختند.  ای کاش من نیز در میان ایشان جان می سپردم.
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ارزش موســیقایی آن اســت؛ یعنــی بــا تکــرار لفــظ، ریتــم و آهنگــی در متــن حاصــل می شــود کــه 
لــذت شــنیداری آن را دوچنــدان می کنــد، دوم؛ ارزش فنــی آن اســت؛ »زیــرا تکــرار لفــظ در مقاطع 
مختلــف متــن، انســجامی بــه آن می دهــد کــه بنــای آن را محکم تــر می ســازد«)الخوالده،2006: 
93-94( و ســوم؛ ارزش معنایــی و ایدئولوژیــک آن اســت؛ زیــرا »شــاعر یا نویســنده با تکــرار، اصرار 

بــر اندیشــه ای می کنــد کــه بــه آن توجــه خاصــی دارد« )ابــن ادریــس،1997: 28(.

ــه«  ــدۀ »تائی ــته در قصی ــی برجس ــای سبک شناس ــر از پدیده  ه ــی دیک ــرار واژه، یک ــلوب تک اس
اســت. دعبــل بــا اســتفاده از ایــن شــیوه در قصیــدۀ خــود، ضمــن تأکیــد بــر اندیشــه ها و 
ــیقایی کالم و  ــطح موس ــردن س ــاال ب ــر ب ــالوه ب ــه ع ــد ک ــرار می کن ــه ای تک ــا، واژگان را به گون باوره
خوش آهنــگ کــردن آن، بــر اثربخشــی ســخن خــود نیــز می افزایــد. بــه نمونه هایــی از تکــرار واژه 

در ایــن قصیــده توجــه کنیــد:

ـ واژۀ »دیار«

دیار علٍی والحسین و جعفٍر                      َو حمزَة و السّجاِد ذی الَثَفناِت

دیاٌر لعبدالله و الفضل صنوه                    ِنجی رسوِل الله فی    الَخَلواِت

دیاٌر عفاها جوُر  کل   منابذ                           و لم تعُف لالیام  و الَسَنواِت1 

  )دعبل خزاعی، 1417ق: 41-40(

موســیقی بــه  کار رفتــه در بافــت اشــعار، بخشــی از آن بافــت را تشــکیل می دهــد و حامــل معنــا و 
مفهــوم ویــژه ای اســت کــه بــا تکــرار کلمــات، موســیقی بی نظیــری ایجــاد می شــود کــه معنــا را کاماًل 
بی نظیــر می گردانــد. در ایــن ابیــات، واژۀ »دیــار« تکــرار شــده اســت و ایــن تکــرار بیانگــر آن اســت 
ــال ها  ــا و س ــذر روزه ــده و گ ــروک مان ــی و مت ــه خال ــوده ک ــت b ب ــرزمین از آِن اهل بی ــن س ــه ای ک

کهنه شــان نکــرده اســت؛ بلکــه از ظلــم و جــور ســتمگران  بــه ایــن وضعیــت درآمــده  اســت.

1. خانه های علی، حسین، جعفر بن ابیطالب، حمزه سید الشهدا و امام زین العابدین که پینه ها بر جبین داشت.
خانه های عبداهلل بن عباس و برادرش فضل، خانه های علی که همراز رسول خدا بود.

خانه هایی که دست تطاول دشمنان محو و نابودش ساخت و نه گذشت ایام و روزگار.
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ـ واژۀ »قبر«

قبوٌر بکوفاٍن، واخری بطیبٍة                                  واخری بفخٍّ ناَلها صلواتی

ه                و         قبٌر بباخمری، لدی الُغُرباِت و قبٌر بارض الجوزجان محلُّ

َو قبٌر ببغداٍد ِلَنفٍس َزکیٍه                                  َتَضَمّنها الّرحمُن ِفی الُغرفات1

)همان:42(

ابیــات فــوق بــا واژۀ »قبــور« بــه صیغــۀ جمــع کثــرت آغــاز شــده و در ابیــات پیاپــی، یــا خــود لفــظ 
به صــورت مفــرد »قبــر« تکــرار شــده اســت یــا ضمیــری کــه بــه آن برمی گــردد. در ابتــدا »قبــور« 
ــواده  ــه کوفــه کــه ســنگرگاه تشــیع و محــل شــهادت امــام علــیg و امــام حســین g و خان ب
و یــاران ایشــان اســت، اضافــه شــده و ســپس واژۀ قبــر را بــه مدینــه منــور »طیبــه« اضافــه کــرده 
کــه قبــور مقدســی چــون امــام حســن g، امــام ســجادg، امــام محمدباقــر g و امــام جعفــر 
صــادقg در آن قــرار دارد؛ در ادامــه بــا تکــرار واژۀ قبــر و اضافــه آن بــه »فــخ« کــه نــام وادی در مکه 
اســت، قبــور امامــزدگان در آنجــا واقــع  شــده اســت و ســپس قبــر واقــع در منطقــه »جوزجــان« کــه 
قبــر یحیــی بــن یزیــد در آنجاســت و همچنیــن قبــری کــه در »باخمــر« کــه ابراهیــم بن عبداللــه در 
 gآن واقــع اســت و در پایــان واژۀ قبــر را بــه بغــداد اضافــه می کنــد کــه قبــر امــام موســی کاظــم
و امــام محمــد جــوادg در آن مــکان اســت. بــا اندکــی درنــگ، مشــخص می شــود کــه دعبــل بــا 
تکــرار واژۀ قبــر اوال در پــی اســتخراج مفهــوم و داللت هــای تاریحــی و مذهبــی اســت کــه یــک بــه 
یــک چــون خاطــرات زنــده ای پیــش چشــم خواننــده بــه تصویــر می کشــد و ثانیــًا بــه تبییــن پیــام 

حزن انگیــز و اندوهنــاک می پــردازد و قلــب هــر شــیعۀ دل ســوخته ای را بــه درد مــی آورد.

 ـ  منازل

َوراِت منازل وحُی الله َینِزل بینها                               علی احمِد المذکور فی السُّ

1. قبرهایی در کوفه و مدینه است و قبرهایی در ناحیه فخ باشد که درود من بر جملۀ  ایشان باد.
و مویه کن بر قبری دیگری که در سرزمین جوزجان و قبری در باخمر است.

قبری در بغداد از صاحب نفس زکیه است خدای رحمان جان پاکش را با غرفه های بهشتی احاطه کند.
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منازُل کانِت ِللّصالة و للّتقی                            و ِللّصوم و التّطهیر و الَحَسناِت

َلواِت سلیِم   َو الصَّ ها                          ِمَن   الله بالَتّ َمناِزُل ِجبریل األمین    َیِحلُّ

َمناِزُل َوحِی الله و َمعدن ِعلمه                             سَبیل َرشاد واِضَح الَطرقاِت

منازُل قوم یهتدی بهداهم                                         فتؤمن منهم زّلة الَعَثراِت1 

)همان:41-40(

 )این هــا آثــار خانه هــای متــروک کســانی اســت کــه مــردم بــا نــور هدایت شــان راه می یافتنــد و 
لغــزش و کــژی از آنــان دور بــود.(

در ایــن ابیــات، آنچــه توجــه خواننــده و شــنونده را بــه خــود جالــب می کنــد، تکــرار 5 مرتبــه واژۀ 
»منــازل« اســت؛ ایــن تکــرار، ضمــن کمــک بــه ســاختار اثــر و محوریــت مفهــوم رثــا و مــدح، فضای 
موســیقایی زیبایــی بــرای القــای هــر چــه بهتــر مفهــوم مــد نظــر شــاعر، مهیــا ســاخته و بــا فضــای 

کلــی متــن و حالــت احساســی موجــود در قصیــده هماهنــگ اســت. 

ــم  ــا ه ــود ت ــرار می ش ــه تک ــل ب ــتان متوس ــی از دوس ــراق و جدای ــکین درد ف ــرای تس ــل ب دعب
احساســات درونــی خــود را بیــان کنــد و هــم خواننــدگان و شــنوندگان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و با 
صادقانه تریــن احســاس، حســرت و ســوز و گــداز ناشــی از فقــدان محبوبــان را بــه تصویــر کشــد، 
عــالوه بــر داللــت آوایــی و ارزش موســیقایی ایــن تکــرار، اختــالف صوتــی برآمــده از تکــرار ایــن واژه 
بــا الفــاظ همجــوار خــود کــه تکــرار نشــده اند، باعــث برجســتگی بیشــتر ایــن واژه و توجــه بیشــتر 

ــود. ــه آن می ش ب

ـ آل رسول الله

َبات و آُل رسول الله َتدَمی ُنحوُرُهم                   و آُل زیاٍد آمنوا السرَّ

1. این خانه های ویران و متروک جایگاه نزول وحی الهی بر احمد، موعود کتب آسمانی بود.
خانه هایی که در آن نماز، تقوا، روزه، پاکی و خوبی ها بود.

خانه هایی که مهبط جبرئیل امین بود؛ آن پیام آور وحی الهی که از جانب خدا با سالم و برکت ها بر پیامبر نازل می شد.
آن خانه ها محل نزول وحی خدا، گنجینۀ علم او و راه روشن هدایت بود.
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و آُل رسوِل الله ُتسبی حریُمهم                  و آُل زیاٍد َرَبًة الَحَجالِت

ُظ الَقَصراِت1  و آُل رسوِل اللِه ُنحٌف ُجسوُمهم                و آُل زیاٍد غلَّ

                         )همان: 45-44(

تکــرار پیاپــی عبــارت »آل رســول الله« عــالوه بــر ایجــاد نوعــی موســیقی درونــی و تــوازن در کالم 
دعبــل، باعــث جلــب  توجــه مخاطــب نیــز شــده و بــا فضــای کلــی متــن و عاطفه و احســاس شــاعر 
کــه محبــت و تعلــق خاطــر بــه ایــن خانــدان اســت، هماهنــگ اســت. در مقابــل بــا تکــرار متقابــل 
واژۀ »آل زیــاد«، برجســتگی و امتیــاز آل رســول n بــر آل زیــاد نمایان تــر می گــردد و تنفــر و انزجار 

مخاطــب نســبت بــه قاتــالن و حرمــت شــکنان را بــر می انگیــزد.  

ـ  ُهم

هم             َو هم ترکوا األبناَء َرَهَن شَتات ُهم َمنعوا الباء عن اخذ حقِّ

و هم  عدلوها عن وّصی محمد            فبیعُتهم جاءت َعلی الَغَدراِت

وِر و الُشُبهاِت2  ُهُم َنَقُضوا َعهَد الِکتاِب و َفرَضُه                َو ُمحَکَمُه بالزِّ

                                 )همان: 43(

دعبــل بــا تکــرار واژۀ »ُهــم« اشــاره بــه ســوزوگداز و حــزن و انــدوه عمیــق خــود بــرای اهل بیــت
g می پــردازد. تکــرار ایــن واژه به عنــوان ابــزاری هنــری، دلتنگــی شــاعر را، بــه گــوش مخاطــب 
گوشــزد می کنــد و عــالوه بــر داللــت معنــوی، موســیقی دل نشــین و گوش نــوازی را در واحدهــای 

صوتــی ایجــاد می کنــد کــه باعــث زیباتــر شــدن ابیــات می شــود.

1. اهل  بیت پیامبر n خون از گلویشان می ریزد و آل زیاد در خانه های مجلل آرام  گرفته اند.
خاندان پیامبر نوامیس شان به اسارت و غربت می رود و خاندان زیاد در کاشانه های خود ایمن هستند.

اهل  بیت رسول با بدن های الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردنی ستبر.
2. آنان پدران را از حقوق مسلّم خویش بازداشتند و فرزندان شان را آواره و سرگردان ساختند.

و آنان بودند که زمام امور خالفت را از کف هدایتگِر علی )وصی محّمد( گرفتند و با تکیه بر خدعه و نیرنگ از مردم بیعت گرفتند.
اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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3-3-3. رد العجز علی الصدر

یکــی از انــواع تکــرار واژه، صنعــت »رد العجــز علــی الصــدر« اســت. »رد العجــز علــی الصــدر« یــا 
»تصدیــر« کالمــی اســت کــه میــان صــدر و عجــز آن رابطــه غالبــًا لفظــی و احیانــًا معنــوی برقــرار 
اســت)ابن أبــی الصبــع المصــری، 1336: 13۸( کــه جملــه را به ســوی انســجام و نیــز هماهنگی 
در موســیقی ســوق می دهــد، یعنــی دو لفــظ متجانــس )از هــر نوع جناســی( در بیــت بدین صورت 
بیاینــد کــه یکــی در آخــر بیــت باشــد و دیگــری در صــدر، وســط یــا آخــر مصــراع اول یــا اول مصــراع 
ــد،  ــتفاده می کن ــی اس ــزار بالغ ــن اب ــاعر از ای ــه ش ــی، 1385: 446( هنگامی ک دوم بیاید)تفتازان
می خواهــد بــر یــک معنــی معیــن تأکیــد  کنــد یــا مخاطــب را از اهمیــت آن معنــی آگاه ســازد. بــا 
ایــن نــوع تکــرار کلمــه در ابتــدا و انتهــا، معنــی  در ذهــن مخاطــب به خوبــی قــدرت حــدس زدن 
ــی  ــه ســطح درجــۀ عال و پیش بینــی کــردن پیــدا می کنــد کــه به واســطۀ آن موســیقی داخلــی ب
می رســد)القزوینی، 1425ق: 330( دعبــل از ایــن آرایــه بهــره می جویــد به گونــه ای کــه در صــدر 
برخــی عبــارت کلماتــی بــه کار می گیــرد و بــا تکــرار آن در اجــزای عبــارت، نوعــی ارتباط و انســجام 
برقــرار می کنــد تــا عــالوه بــر تأکیــد معنــا، موســیقی دلنشــینی را بــه کالم بیفزایــد. نمونه هایــی از 

آن را در قصیــدۀ »تائیــه« بررســی می کنیــم.

َعلی الَعرصاِت الخالیاِت ِمن الَمها                  َسالُم َشجٍّ   َصبٍّ علی  العرصاِت1

          )دعبل خزاعی، 1417ق: 38(

مالحظــه می شــود کــه تکــرار هــر یــک از واژگان متجانــس در ابتــدا و انتهــای بیــت، هــم معنــای 
ــال  ــرای مث ــازد؛ ب ــز می س ــته و متمای ــظ را برجس ــم لف ــد و ه ــد می کن ــت و تأکی ــر را تقوی ــد نظ م
تکــرار »علــی العرصــات« در ابتــدای مصــرع اول و در انتهــای مصــرع دوم تأکیــد شــاعر بــر مفهــوم 

ــد. ــان می ده ــان را نش ــدان محبوب ــده و فق ــا مان ــار به ج ــی و دی ــای خال عرصه ه

تراُث ِبال ُقربی و ُملٌک َبال ُهدی                       وحکٌم َبال ُشوَری، ِبَغیِر ُهداِة2 
                                )همان: 39(

1. سالم این عاشق محزون بر آن عرصه های خالی از ماهرویان باد، سالم مردی اندوهگین و عاشق.
2. اگــر اســتحقاق مقــام خالفــت جــز بــه دلیــل خویشــاوندی و قرابــت محّمــد ثابــت نمی شــد، پــس بنــی هاشــم در خویشــی و نســبت بــا 

پیامبــر از دیگــران پیش تــر و بــه خالفــت شایســته ترند.
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ــراع  ــان دو مص ــداه« در پای ــدی« و »ه ــود واژۀ »ه ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت همان ط ــن بی در ای
دارای آرایــه جنــاس و نشــانۀ تأکیــد بــر هدایــت مــردم توســط اهل بیــت b اســت؛ چراکــه کشــتی 

نجــات بــدون هدایــت ایشــان بــه ســر منــزل مقصــود نمی رســد.

ُتُوفّوا ِعطاشًا بالفراِت، فلیتنی                         ُُوفیُت فیهم قبَل حین َوفاتی1 

                                )همان:42(

در ایــن بیــت، دعبــل بــا تکــرار کلمــات »توفــوا، توفیــت، وفاتــی« کــه همگــی از ریشــۀ »وفــی« 
مشــتق شــده ، آهنــگ و موســیقی درونــی بــر اثــر آرایــۀ »رد العجــز الی الصــدر« ایجــاد کرده اســت؛ 
بــه ایــن ترتیــب کــه شــاعر کلمــه »توفــوا« را در مصــرع اول یعنــی »صــدر« آورده و یکــی از مشــتقات 
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــرده اس ــرار ک ــز« تک ــرع دوم »عج ــان مص ــری را در پای ــاز و دیگ آن را در آغ
ــن فــن، ایجــاد وحــدت در شــعر اســت و از آنجــا کــه ایــن قصیــده، از  عوامــل زیبایی شناســی ای
ابتــدا تــا انتهــا حــول محــور »رثــا« می چرخــد، بنابرایــن بــه وحــدت هرچــه بیشــتر ایــن قصیــده 

کمــک کــرده اســت. 

ُهم                          علی کل حاٍل خیرُة الخیرات2  ر ُتهم ُرشدًا أِلمری، فِانَّ َتخیَّ

                              )همان:43(

شــایان ذکــر اســت آوردن چنــد واژۀ متجانــس »تخیرتهــم، خیــره، الخیــرات« در این بیــت، افزون 
بــر ایــن کــه دارای جنــاس اشــتقاق اســت، آرایــۀ رد العجــز الــی الصــدر را نیــز دارد کــه بــر زیبایی آن 
افــزوده و از لحــاظ موســیقایی، بــه ایــن بیــت جلــوه ای خاص بخشــیده اســت؛ همچنیــن از لحاظ 

مفهومــی، انتخــاب اهــل بیــتb بــرای هدایــت و رهبــری مــردم را مــورد تاکیــد قــرار می دهــد.

3-3-4. جناس

جنــاس، بــه شــباهت داشــتن دو واژه در گفتــار گفتــه می شــود کــه در معنــا بــا یکدیگــر اختــالف 

1. آنان در کنار فرات لب تشنه جان باختند.  ای کاش من نیز در میان ایشان جان می سپردم.
2. آنان را برای هدایت خویش برگزیده ام، چراکه در هر حال بهترین برگزیدگان اند.
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ــق  ــم متف ــا ه ــروف ب ــب ح ــکل و ترتی ــوع، ش ــداد، ن ــه در تع ــه دو کلم ــت ک ــام اس ــا ت ــد و آن ی دارن
هســتند؛ و یــا ایــن کــه غیــر تــام هســتند. زمانــی کــه آن دو کلمــه در یکــی از مــوارد چهارگانــه با هم 
اختــالف داشــته باشــند. )القزوینــی، 1425: 323(. جنــاس از یک ســو، باعــث توافــق، انســجام 
و هارمونــی کالم می شــود و از ســوی دیگــر، بــه خاطــر همگونــی کلمــات متجانــس، باعــث ایجــاد 
موســیقی ای می شــود کــه گــوش از شــنیدن آن لــذت می برد)الجنــدی، 1954: 29(. تأثیــر 
جنــاس در موســیقی شــعر بــر هیــچ  کــس مخفــی نیســت؛ زیــرا نقــش مثبتــی را در آهنگیــن کردن 
آواهــای شــعری و رســاندن آن بــه ســطوح بــاالی هنــری ایفــا می کنــد. از عوامــل مهــم سبک ســاز 
شــعر دعبــل خزاعــی، کاربــرد بســیار زیــاد وی از جنــاس اشــتقاقی اســت؛ شــاعر بــا اســتفاده از 
جنــاس، نوعــی ســبک موســیقی زیبــا و طنین انــداز ایجــاد می کند کــه هــر شــنونده ای را مجذوب 
خــود می ســازد. در قصیــدۀ »تائیــه« آنچــه بیــش از پیــش جلوه گــری می کنــد، بهره منــدی شــاعر 
از جنــاس اشــتقاق اســت کــه نشــانۀ توانایــی بی نظیــر او در شــناخت ابعــاد مختلــف واژه اســت. 
ایــن آرایــه ســبب ایجــاد نوعــی هماهنگــی و تناســب میــان کلمــات و عبــارات قصیده شــده اســت. 

در ادامــه بــه نمونــه هایــی از آن می پردازیــم.

ٍر                               وقوفی یوم الجمع من عرفات1  فَکم حسراٍت هاَجها بُمَحِسّ

           )دعبل خزاعی، 1417ق: 43(

دو واژۀ »حســرات، محســر« کــه دارای جنــاس اشــتقاق هســتند، بــر آالم و رنج هــا و حســرت های 
شــاعر دربــارۀ آل رســول g تأکیــد می کنــد.

قلیلُة ُزّواٍر سوی بعض زوٍر                             من الضبع والعقبان و الرخمات2 

                              )همان: 43(

ــته  ــل جس ــاس توس ــه آوردن جن ــاعر ب ــتند؛ ش ــتقاق هس ــاس اش ــوع جن دو واژۀ »زوار، زور« از ن
ــا از خــالل آن توجــه مخاطــب را بــه خانه هــای اهل بیــت g کــه خالــی از زائــر و یاورنــد و جــز  ت

1. آن گاه که در وادی محسر در اجتماع عرفاتیان ایستادم حسرت و اندوهی عمیق از نهادم برآمد.
2. زائران ایشان اندک اند به اضافه تعدادی از کفتارها و عقابان و کرکس ها
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درنــدگان و پرنــدگان شــکاری زائــری ندارنــد جلــب کنــد و عظمــت مصیبت هــای وارده بــر آنــان را 
بیــان نمایــد.

منازُل قوم یهتدی بهداهم                               فتؤمن منهم زّلة الَعَثراِت1 

                               )همان:40(

در دو واژۀ »یهتــدی، هــدی« جنــاس وجــود دارد و واژۀ دوم، تأکیــد واژۀ نخســت اســت. دعبــل 
راه هدایــت مــردم و در امــان مانــدن از انحــراف و لغــزش را توســل بــه امامــان و رهنمودهــای ایشــان 

می دانــد و بــا آوردن واژه هــای متجانــس، بــر ایــن مفهــوم تأکیــد مــی ورزد. 

َوَلم َتُک ِااّل ِمحَنُة َکَشَفُتهم                      َبَدَعوی َضاّلٍل ِمن َهٍن و َهناِت2 

                                )همان: 39(

تکــرار واژۀ »هنــات« کــه به صــورت »هــن« و بــدون فاصلــه هــم موســیقی زیبایــی بــه آن بخشــیده 
و هــم معنــا را تأکیــد کــرده اســت.

ُتُوفّوا ِعطاشًا بالفراِت، فلیتنی                            ُتُوفیُت فیهم قبَل حین َوفاتی3 

                                 )همان:42(

ــُت،  ــوا، توَفی ــه ای »توّف ــروف ریش ــرار ح ــس و تک ــای متجان ــا آوردن واژه ه ــل ب ــت دعب ــن بی در ای
وفاتــی«، انســجام و درهــم تنیدگــی کالم را بیشــتر کــرده و موســیقی دلنشــینی بــه وجــود آورده 
تــا بــه خواننــده یــادآوری کنــد کــه در آموزه هــای اســالمی شــهادت بــا افتخــار، آرزوی هــر مؤمنــی 

اســت.

فکم تری لأیام ما جّر جورها                                 علی الناس من نقص طول شتات4 

                                  )همان: 39(

1. این ها آثار خانه های متروک کسانی است که مردم با نور هدایت شان راه می یافتند و لغزش و کژی از آنان دور بود.
2. و این آزمایشی بود که پرده از چهره آنان و ادعای دروغین و زشت و ناپسندشان برگرفت.
3. آنان در کنار فرات لب تشنه جان باختند.  ای کاش من نیز در میان ایشان جان می سپردم.

4. آیا نمی بینی که روزگار با شکستن پیمان ها و پراکندن جمعیت ها، سختی و ستم خود را بر مردم طوالنی کرده است.
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« و واژۀ دوم به معنای  « و »جــْور« وجــود دارد کــه اولی بــه معنــای »امتــدَّ جنــاس بیــن دو واژۀ »جــرَّ
»ظلــم« اســت. در ایــن ابیــات، شــاعر بــا آوردن جنــاس اشــتقاق در مجــاورت هــم، اوج هنرنمایــی 
در کالم خــود را بــا حفــظ مفاهیــم عمیــق نشــان داده اســت، آنچنان کــه موســیقی درونــی ای در 
عبــارت بــه گــوش می رســد کــه بــر جــان  و دل می نشــیند و به خوبــی توانســته مضامیــن شــعری را 
بــا چاشــنی موســیقی درآمیــزد و موســیقی حاصــل از جنــاس را ابــزاری مؤثر بــرای جــذب خواننده 

بــه شــنیدن شــعر رثــا قــرار دهــد.

3-4. موسیقی معنوی

همــۀ ارتباط هــای پنهانــی عناصــر یــک بیــت یــا مصــراع و از ســوی دیگــر، همــۀ عناصــر معنــوی 
یــک واحــد هنــری، اجــزای موســیقی معنــوی آن هستند)شــفیعی کدکنــی، 1384: 393( و انواع 
تناســب، هماهنگــی، انســجام، تعــادل و امثــال آن هــا را در برمی گیــرد؛ یعنــی عوامــل و اســباب 
ایجــاد وحــدت و انســجام غیــر صوتــی را شــامل می شــود؛ بدیــن ترتیــب، تناســب تصویــر و محتوا، 
ــب و  ــده تناس ــد و تقویت کنن ــه مول ــوی را ک ــع معن ــای بدی ــا، و آرایه ه ــگ و معن ــا، آهن ــظ و معن لف
هماهنگــی اجــزای شــعرند، در برمی گیــرد. آرایه هایــی چــون مراعات النظیــر، طبــاق، مقابلــه و... 
ــده،  ــاز قصی ــته سبک س ــای برجس ــی از ویژگی ه ــد. یک ــمار می رون ــه ش ــیقی ب ــوع موس ــن ن از ای
کاربــرد پربســامد آرایه هــای تضــاد، مقابلــه و مراعــات النظیــر در جــای جــای قصیــده اســت کــه 

افــزون بــر ایجــاد تــوازن آوایــی باعــث انســجام و وحــدت فکــری نیــز شــده اســت.

3-4-1. تضاد یا طباق

تضــاد یکــی از اقســام بدیــع معنــوی اســت کــه منجــر بــه شــکل گیــری نوعــی موســیقی پنهــان 
در کالم می شــود و بــه ایــن شــکل اســت کــه کلمــه ای بــه همــراه ضــّد و مخالفــش در کالم بیــان 
شــود کــه می توانــد بیــن دو اســم، فعــل، حــرف و یــا بیــن دو کلمــه مختلــف از آن هــا پیــش آیــد 

ــین، 2003: 230(. )تبرماس

اســتفاده از صنعــت تضــاد در قصیــدۀ »تائیــه«، نســبتًا چشــمگیر و تناســب و زیبایــی متناظــری 
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بــه کالم بخشــیده اســت و ســبب تبییــن برخــی حقایــق بــه مخاطــب می شــود. دعبــل بــا آوردن 
اضــداد، بــر موســیقی درونــی ابیــات افــزوده و تــوازن و تناســب ملموســی بیــن جمــالت و عبــارات 
ایجــاد کــرده کــه ذوق و اشــتیاق را در مخاطــب افــزوده و خســتگی را  زدوده اســت. پیــش از اینکــه 
نمونه هــای از انــواع تضــاد را در قصیــده »تائیــه« بپردازیــم بــه انــواع کلمــات متضــاد بــه کار رفتــه در 

ــم. ــاره می کنی آن اش
جدول شماره )4( تضاد بین دو اسم

حّب _بغض 10 النور_الظلمات ۷ ماٍض _آِت 4 الوصال _الغربة 1

نحف_ غّلظ 11 اللیل_الغدوة ۸ ضالل _هدایة 5 الکفر _االسالم 2

المصفی- القذی 12 موتی_حیاتی 9 النعمة_النقمة 6 حق_باطل 3

جدول شماره )5( تضاد بین دو فعل و اسم

تضاد بین فعل و اسم تضاد بین دو فعل

تضيُء _  الظلمات 1 أروح_ أغدو 1

طلع _  غروب 2 قّرب_ أّخر 2

یحبون – وغرات 3 الینوا – أضمروا 3

نمونه هایی از تضاد به کار رفته در قصیدۀ »تائیه«:

ِقماِت1 عماِء و النَّ یُز فینا ُکلَّ َحقَّ و باطٍل                     و ُیجزی علی النَّ ُیمَّ

            )دعبل خزاعی، 1417ق: 45(

دعبــل بــا آوردن کلمــات متضــاد »حــق، باطــل« و »النعمــاء، النقمــات« تصویــری از زیبایی هــا 
ــد.  ــات می بخش ــه ابی ــینی ب ــیقی دلنش ــد و موس ــیم می کن ــده ترس ــش روی خوانن ــتی ها پی و زش

همچنیــن تناســب معنــوی بیــن حــق و النعمــاء و باطــل و النقمــات، قابــل  مالحظــه اســت.

1. در میان ما، حق و باطل را از یکدیگر جدا می کند و بر نعمت ها و نقمت ها جزا می دهد.
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رقاء والَعَبالِت1  بی َو َرهِطِه                              و ُبغِض َبِنی الزَّ ِسوی ُحبِّ َابَناِء النَّ

                              )همان: 39(

در ایــن بیــت تقابــل معنایــی بیــن واژگان »حــب، بغــض« و »أبنــاء النبــی، بنــی الزرقــاء« بســتری 
مناســب بــرای انتقــال و تداعــی مفهــوم دوســتی و محبــت آل رســولn و بغــض و کینــه نســبت 
ــی و  ــر معنای ــاد، تأثی ــن تض ــه ای ــود ک ــه می ش ــت. مالحظ ــوده اس ــم نم ــا فراه ــمنان آن ه ــه دش ب
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــوق می ده ــا س ــوی معن ــب را به س ــد و مخاط ــدان می کن ــت را دوچن ــیقایی بی موس

ــان را تداعــی می کنــد.  ــان و ضدقهرمان ــل و رویارویــی قهرمان حماســه در حقیقــت تقاب

َع َقلبی ِاثَرُهم َحَسراٍت2  ذی َارُجوُه ِفی الیوِم َاوغٍد                       ََقطَّ َفَلوال الَّ

                                )همان: 45(

در ایــن بیــت تضــاد میــان واژگان »الیــوم« و »غــد« بــر اســتمرار بــدون وقفه و همیشــگی حســرت 
دعبــل بــر فقــدان اهل بیــت b داللــت دارد کــه لحظــه ای از آن فــارغ نمی شــود.

َو ما َطَلَعت َشمٌس و حاَن ُغروُبها                             َو ِباّللیِل َابکیِهم و ِبالَغَدواِت3 

                               )همان: 44(

در ایــن بیــت دو تضــاد وجــود دارد، اولــی بیــن واژگان »طلعــت« و »غروبهــا« کــه بــر گریه و شــیون 
ــه  ــدوات« ک ــل« و »الغ ــن واژگان »اللی ــی بی ــت دارد و دوم ــه b دالل ــر ائم ــگی ب ــی و همیش دایم

بیانگــر آه و حســرت مــدام شــاعر اســت.

ور و الُشُبهات4  ُهُم َنَقضوا َعهَدالکتاِب و َفرَضُه                            و محَکَمُه بالزُّ

                               )همان: 39(

بیــن واژگان »محکــم، الــزور، الشــبهات« نوعــی تضــاد و یــا طبــاق وجــود دارد و از لحــاظ معنایــی 

1. جز با محبت فرزندان پیامبر و خاندانش و دشمن داشتن بنی مروان و بنی امیه
2. اگر نبود آنچه امروز و فردایم بدان امیدوارم هر آینه دلم از حسرت و اندوه پاره پاره می گشت.

3. زمانی که خورشید طلوع می کند تا آن گاه که غروبش فرا می رسد در شبانگاهان و سپیده دمان پیوسته می ِگریم.
4. اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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ــرده و  ــض ک ــد نق ــه می دانن ــق ائم ــت را ح ــه امام ــات را ک ــات محکم ــت b آی ــمنان اهل بی دش
به جــای آن شــبهات باطــل و احادیــث دروغ را جایگزیــن کالم حــق کــرده و حــق ایشــان را غصــب 

نمودند.       

َبهاِت1  حقیق بالُشّ فإن ُقلَت ُعرفًا أنَکروُه بُمنکٍر                    وَغّطوا َعلی التَّ

                               )همان: 45(

در ایــن بیــت، دوتضــاد بیــن واژگان »عــرف« و»منکــر«، و»التحقیــق« و»الشــبهات« وجــود دارد 
کــه مخالفــان ســخنان معــروف و درســت شــاعر را بــد شــمرده و بــا شــبهه می آمیزنــد. شــایان ذکــر 
اســت کــه گاه آوردن بیــش از یــک طبــاق و آمیختــه شــدن آن بــا دیگــر عناصــر موســیقایی بــه شــعر 
دعبــل جلــوه ای خــاص بخشــیده اســت. صنعــت طبــاق و تضــاد در ســطح وســیعی از گفتمــان 
دعبــل، تناســب و زیبایــی خاصــی بــه کالم وی بخشــیده اســت، امــا تأثیــر کاربــرد ایــن آرایــه بــه 
بعــد زیبایی شــناختی کالم او ختــم نمی شــود؛ بلکــه از ســوی دیگــر بــرای تفهیــم برخــی حقایــق 
ــرای اســتمرار و دوام از آن ســود جســته اســت کــه شــمول و فراگیــری مفهــوم را  ــه خواننــده و ب ب
می رســاند. چــه بســا گاهــی اوقــات بــه مقایســه بیــن ویژگی هــای امامــان معصــوم b و دشــمنان 
ــب  ــه b جل ــاالت ائم ــا و کم ــه ویژگی ه ــب را ب ــه مخاط ــق توج ــن طری ــردازد و از ای ــان می پ ایش
ــر افــزودن موســیقی هنــری،  ــد. بهره گیــری گســترده شــاعر از صنعــت تضــاد، عــالوه ب می نمای
نشــان دهندۀ موضــع و دیــدگاه او در زندگــی اســت کــه رنج هــا و آالم خــود را در آینــه آن منعکــس 

می کنــد.  

3-4-2. مقابله

»مقابلــه« عبــارت اســت از »ذکــر دو یــا چنــد کلمــه ی غیــر متضــاد و باهــم و ســپس، ذکــر کلمات 
ــزاری  ــه اب ــه ترتیبــی کــه اول آمــده اســت«)تفتازانی، 1385، ج1: 267(. مقابل متضــاد آن هــا، ب
ــر  ــه تصوی ــر متضــاد را در قالبــی زیبــا و آهنگــی مــوزون ب ــوان تصاوی اســت کــه به وســیلۀ آن می ت

1. هرگاه سخنی نیک گفتم، بدخواهان با حرف های ناروا به انکارم برخاستند و حقیقت را با سخنان گزاف و شبهه انگیز پوشاندند.
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کشــید. در ایــن تقابل هــا کــه از تجمیــع دو لفــظ یــا عبــارت بــا دو معنــای متضــاد در کالم حاصــل 
می شــود؛ موســیقی برخاســته، از طریــق شــنیدن قابــل درک نیســت بلکــه بر فکــر و وجــدان آدمی 

تأثیــر می گــذارد و ســپس اثــر آن بــر حــواس ظاهــر می شــود.

در قصیــدۀ »تائیــه« نیــز اســلوب مقابلــه حضــوری چشــمگیر دارد و دعبل بــدون تکّلــف، این نوع 
موســیقی درونــی را بــه کار می بــرد. اکنــون بــه نمونه هایــی از صنعــت مقابلــه و اینکــه چگونــه در 

موســیقی قصیــدۀ »تائیــه« مؤثــر واقــع  شــده اســت، اشــاره می کنیــم. 

ُظ الَقَصراِت1  و آُل رسوِل اللِه ُنحٌف ُجسوُمهم                        وآُل زیاٍد غلَّ

             )دعبل خزاعی، 1417ق: 45(

ــود  ــق خ ــه از ح ــت b ک ــف اهل بی ــف و نحی ــای ضعی ــت از بدن ه ــری اس ــت تصوی ــن بی در ای
محــروم شــده و در نهایــت ســختی و مصیبــت قــرار گرفته انــد و در مقابــل آن تصویــر خانــدان زیــاد 

ــد. ــت کرده ان ــود را کلف ــای خ ــاد، گردن ه ــی زی ــاه و خوش گذران ــه از رف ک

نّجٌی لجبریِل االمین، وانتم                                     عــکوف عـلی الـعـّزی َمـعًا و مـنـاة2 

)همان: 40(

در ایــن بیــت دعبــل بــه ویژگــی حضــرت علــی g اشــاره می کنــد و در تصویــر مقابــل وثنی های 
مشــرک کــه مــالزم بــا بت هــای عــّزی و منــات هســتند را بــه تصویــر می کشــد. بــه عبــارت دیگــر دو 
جبهــه کــه در افــکار و دیــدگاه مخالــف یکدیگرنــد؛ یعنــی مکتــب امــام علــی g کــه علــم و ایمــان  
و جان فشــانی اســاس آن اســت و مکتــب مشــرکان را بــه تصویــر می کشــد. شــاعر بــا اســتفاده از 
صنعــت تقابــل و در مقابــل هــم قــراردادن ایــن دو جبهــه بــه تنویــر افــکار و ترجیــح مکتــب امــام بــر 

مشــرکان می پــردازد. 

1. اهل بیت رسول با بدن های الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردن ها ستبر.
2. هنگامی که شما توطئه گران سقیفه، شب و روز و بی وقفه بت های عزی و منات را می پرستیدید او همراز جبرئیل بود.
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نتیجه گیری

ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل بازتــاب سبک شناســی آوایــی قصیــده مــدارس آیــات دعبــل 
خزاعــی بــا رویکــرد سبک شناســی توصیفــی پرداختــه و نتایــج حاصــل از آن بدیــن شــرح اســت:

– بررســی ســطح آوایــی قصیــده در چهــار حــوزه موســیقی بیرونــی، موســیقی کنــاری )قافیــه(، 
موســیقی درونــی )واج آرایــی(، تکرار)حــروف، واژگان( و موســیقی معنوی)تضــاد، مقابلــه، مراعات 
ــاعر  ــبک ش ــش س ــه پیدای ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــطح آوای ــده ای س ــش عم ــر نق ــر( بیانگ النظی

می گــردد.

- از نظــر موســیقی بیرونــی، دعبــل خزاعــی بــا ســرودن قصیــده در بحر طویــل کــه دارای مقاطع 
و بندهــای طوالنــی اســت زمینــه ای را میّســر ســاخت تــا عشــق واالیــش بــه اهل بیــت b و غــم 
و انــدوه خــود دربــارۀ علویــان و حســرت بــر فقــدان آن هــا را بــا ایــن بحــر عروضــی بیــان نمایــد. 
انتخــاب ایــن بحــر کــه دارای موســیقی آرام، متیــن و ویژگی هــای امتــداد نفــس و تفصیــل ســخن 
اســت، بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی، بیــان حــال مظلومــان و رثــا متناســب و نشــانۀ 

ذوق ســلیم و توانایــی شــاعر اســت.

- در حــوزۀ موســیقی کنــاری، شــاعر بــا انتخــاب قافیــه مناســب و حــرف روی »تــاء« کــه دارای 
ویژگــی شــدت و فخامــت و متناســب بــا مضمــون رثاســت، بغــض و دلتنگــی 30ســالۀ خویــش را 
بشــکند و بــا آوردن »الــف مــّدی« پیــش از حــرف روی و امتــداد صــدا در تــالش اســت تــا از غــم و 

دل تنگــی خــود بکاهــد و توجــه مخاطــب را بــه حالــت نفســی خــود جلــب نمایــد.

- در حــوزۀ موســیقی درونــی، نظمــی کــه در انتخــاب دقیــق کلمــات، حــروف و نحــوۀ چینــش 
آن هــا بــه کار رفتــه و کاربــرد پربســامد تکــرار و جنــاس )جنــاس اشــتقاق( و رد العجــز علــی الصــدر، 
گذشــته از غنــای موســیقی درونــی، بــه ایجــاد نوعــی وحــدت فکــری انجامیــده کــه دارای 
ــبب  ــرت، س ــر حض ــد نظ ــوم م ــیقی و مفه ــان موس ــب می ــن تناس ــت. ای ــبکی اس ــتگی س برجس

ــر انســجام متــن افــزوده اســت. هارمونــی چشــمگیری در قصیــده شــده و ب

ــاق،  ــون طب ــی چ ــود آرایه های ــته ای دارد، وج ــود برجس ــه نم ــوی آنچ ــیقی معن ــوزۀ موس - در ح
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مقابلــه و مراعات النظیــر اســت کــه دو مــورد اخیــر بســامد بســیار باالیــی در قصیــده داشــته و به آن 
وجهــۀ ســبکی داده اســت؛ ایــن تقابل هــا، باعــث تفهیــم برخــی حقایــق، تداعــی معنــا در ذهــن 
مخاطــب و ایجــاد ذوق و اشــتیاق در وی می گــردد و بــا بیــان برخــی ویژگی هــای متقابــل خانــدان 
پیامبــرn و آل زیــاد بــه برجسته ســازی صفــات و ویژگی هــای اهــل بیــت پیامبــرn پرداختــه و 

خواننــده را ترغیــب می کنــد تــا از بیــن دو طــرف متقابــل دســت بــه گزینــش بزنــد. 
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