
 

 

 

 

 

 

 تکرار در شعر بدوی الجبلهای داللت
  *مقدسیامینالحسن ابو

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهران

 حسینیسید پیمان 
 دکتری زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهراندانشجوی 

 (72 تا 53 )از ص 
 29/6/1396، تاريخ پذيرش: 10/9/1395تاريخ دريافت: 

 

  چکیده 
ر شعر از ارکان اصلی موسیقی درونی و در زيباشناسی شعر از مسايل اساسی است. تکرار در شعر، تکرار د

ای از عبارات شعری است که شاعر بیش از ساير عبارات بدان توجه دارد و نوعی تاکید و پافشاری بر پاره

در اين مقاله  است. ایويژهو احساسی های موسیقايی و معنايی و عاطفی از اين جهت در بردارنده داللت

عنوان يکی از انواع موسیقی درونی تکرار به هایداللتبا استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی 

بررسی اسلوب تکرار در شعر بدوی الجبل  در .خواهیم پرداختشاعر معاصر سوری در شعر بدوی الجبل 

و  رددا اشهای شعریگی با داللتارتباط تنگاتن ،تکرار در شعر او سطوح مختلفمشخص گرديد که 

سطوح  تکرار در شاعر در راستای ايجاد توازن و تناسب میان کارکردهای لفظی و معنايی از موسیقی

و منبع ارتباطی ناگسستنی با معنا و فضای کلی شعر داشته  تکرارمختلف بهره گرفته است و اين 

حروف و کلمات و ا استفاده از تکرار بدوی الجبل ببرانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان است. 

و ريتم دارد در وجدان خويش پرده برمیعالوه بر آفرينش موسیقايی از احساسات انباشته شده عبارات 

وسیقايی و معنايی و م هایبا داللت ترتیب بدينو  گیردمیموسیقايی سخن را در راستای آن به خدمت 

 ذارد. گدر جان و دل مخاطب تاثیر میتکرار  عاطفی
 

  .بدوی الجبل ،تکرارهای داللتموسیقی شعر، موسیقی درونی،  :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه .1

بنیاد جهان و حیات انسان همواره بر تنوع و تکرار است؛ از تپش قلب و ضربان نبض تا 

ست که سبت خاصی از اين تنوع و تکرارهاآمد و شد روز و شب و توالی فصول، و در ن

اصلی موسیقی درونی  يابد. تکرار در شعر نیز از ارکانرا باز می موسیقی مفهوم خويش

در زيباشناسی هنر از مسائل اساسی است. انواع تکرار، چه در شعر » کههمچنان ؛است

را بايد يکی از مختصات سبک ادبی  آن شود و اصوالًر نو، ديده میقديم و چه در شع

ای از پاره ار در شعر، تاکید و پافشاری برتکر واقع در .( 63: 1372)شمیسا،  «کرد قلمداد

 جهت دربردارنده اين از و دارد توجه بدان ساير عبارات از بیش شاعر که است شعری عبارات

ها يا واژه و صرفا تکرار عبارات شعر در را آن نبايد بنابراين است. مختلفی معنايی هایداللت

 با تنگاتنگ است آن را در ارتباطی حروفی به صورت پراکنده قلمداد کنیم بلکه شايسته

 نآ متن ادبی است و در تشکیل درونی نظام خدمت در تکرار بدانیم. شعر کلی فضای و معنا

قادر است برخی تصاوير شعری خويش را از نو بسازد  آنمشارکت دارد زيرا شاعر با 

ن کارکردهای يتر مهمداللت ايحايی شعر را دوچندان کند. در واقع از  تواندمی همچنانکه

 انباشته از احساسات دين طريقکه شاعر ب است اين سیقايی،مو تکرار عالوه بر آفرينش

 گذارد. مخاطب تاثیر می دل جان و در و داردمی بر پرده خويش وجدانر د شده

-های تکرار بهبا هدف تبیین داللت آن است تابر  روپیش ةدر مقالسعی نگارندگان 

نمودهای موسیقی درونی شعر به تحلیل و بررسی سطوح مختلف  عنوان يکی از بارزترين

 ايندتبیین نمرا در شعر او  مختلف آن هایداللت ديوان بدوی الجبل پرداخته و تکرار در

های تکرار در شعر او در چه های زير پاسخ دهند: داللتتا از اين رهگذر به پرسش

ر ايقاع و موسیقی داخلی شعر تکرار چه تاثیری ب موسیقیسطوحی قابل بررسی است؟ 

شاعر در  ؟کندچه صورت نمود پیدا می های معنايی و عاطفی آن بهوی گذاشته و داللت

کلمات، عبارات و جمالت با موضوعات و ايجاد توازن میان ايقاع و آهنگ حروف، 

تا چه اندازه موفق عمل  از طريق ايجاد بار موسیقايی، و غنای داللی شعری خودمضامین 

 ده است؟ کر

تحلیل  ،ته شده استشالجبل نگا بدویشعر  ةبارها و منابعی که دربیشتر کتابمحور 

 : اند ازة اين منابع عبارتجملاز؛ ستاوموضوعی شعر 

تالیف ايلیا حاوی و   تالیف شاهر شريف امرير،

 موسیقی شعر دربارة اامّ ... ،و  الدين القنطارتالیف سیف 
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کتاب يا پژوهشی به صورت مستقل نگاشته و اسلوب تکرار در شعر او، بدوی الجبل 

بعی که به تحلیل اسلوب و ساختار شعر بدوی الجبل امن يد از معدودنشده است و شا

تالیف عصام شرتح است. نويسنده در اين  ، پرداخته

در کنار پرداخته و در بخشی از آن بدوی الجبل ين عناصر اسلوبی شعر تر مهمبه کتاب 

 تکرار هندسی، بیانی، استهاللی ووی را به صورت  در شعرانواع تکرار اسلوب تضاد، 

اما اين اسلوب  ،است اين اسالیب تکرار پرداخته بالغیتقسیم کرده و به تحلیل  مقطعی

 شعر در ديوان بدوی الجبل تحلیل و بررسیدرونی عنوان يکی از عناصر موسیقی را به

های داللت ترکیبو عبارت کلمه و ف و سطوح مختلف تکرار شامل تکرار حر ننموده و

رابح  ةدر رسال ،عالوه بر اين کتابرا در مبحث مورد نظر جای نداده است. مختلف آن را 

در فصل پنجم نويسنده در حدود  نوان تحت عفروجی 

نصف آن  ،. اما از اين بخشاستده صفحه به موضوع موسیقی شعر بدوی الجبل پرداخته 

نويسنده در مبحث موسیقی سپس  .استموسیقی بیرونی شعر بدوی الجبل  ةباردر

آورد نمونه از اشعار بدوی الجبل را می چندموسیقی الفاظ و موسیقی حروف  برای درونی

-و منابع موجود در حیطه داللت هاو صرفا از روی ذوق شخصی و بدون ارجاع به کتاب

سطوح  به صورت ويژه حروف به شرح ابیات پرداخته است همچنین های و معانی

های موسیقايی و و به تحلیل داللت او را بررسی ننموده است در ديوانمختلف تکرار 

تکرار در شعر شاعران عربی  ةپديددربارة  .استروی نیاورده  اين اشعار عاطفیمعنايی و 

مجالت علمی ـ پژوهشی داخل کشور در توان به برخی مقاالت نگاشته شده نیز می

کارکرد عنصر »و  «کارکرد لفظی و معنوی در شعر احمد مطر و عمران صالحی»مانند 

»مجالت عربی مانند  و« تکرار و زيبايی آن در شعر سیاب

 اشاره کرد. « 
 

 بدوی الجبل  .2

از « ديفه»در روستای  1903به سال « بدوی الجبل»سلیمان االحمد معروف به محمد

وفات يافت. شاعر از همان سنین  1978توابع استان الذقیه سوريه به دنیا آمد و در سال 

دانست. رغم اينکه احکام عروض را به خوبی نمیآغاز نمود علی وانی سرودن شعر رانوج

ايلیا حاوی از محیط زندگی شاعر و نقش پدر وی که از ادباء و علمای زمان خويش بود 

های ملکه شعری و ادبی نفس شاعر را ای که بارقهکند مدرسهياد می« مدرسه»با تعبیر 
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کشید که حوادث جديد در منطقه شام چندان طول ن ،(6ـ5: 1981، )تغذيه کرد 

اش همواره با ماجراجويی شاعر نوجوان را وارد صحنه سیاست کرد به نحوی که زندگی

تحت قیمومیت  شاعر در زمانی که سوريه»سیاسی و زندان و تبعید و آوارگی همراه بود. 

لی بود فرانسه درآمد اولین تجربه سیاسی خويش را آغاز نمود و از جمله جوانان حزب م

او پیوسته خواستار مقاومت  .(197: د.ت، )« کردندکه در راه آزادی کشور تالش می

کرد و بیشتر شعر خود را وقف وطن در برابر استعمار بود و به وحدت عربی دعوت می

عربی ـ اسالمی نمود. سامی الدهان اين دسته از اشعار وی را صفحاتی درخشان از تاريخ 

  .(234: 1968، )ند داسوريه می

شعر بدوی الجبل نماينده آخرين حلقه شعر نئوکالسیک در ادبیات معاصر عربی 

است. شعر او در قالب، کالسیک است اما شاعر در عبارت و تصويرپردازی و انتخاب 

-الخوری شاعر لبنانی در باره او می واژگان و مضامین شعری نوآوری داشته است. بشار

کند و بدوی الجبل يکی از شاعران سوريه از انگشتان يک دست تجاوز نمی شمار»گويد: 

هاست که توانست در خود دو شاعر با دو سبک متفاوت را بگنجاند. يکی پیرو کالسیک نآ

و ديگری از هواداران نوآوری و سبک جديد، و به همین سبب در اشعار او رنگ و بويی از 

تفاوت شعر   .(16: 2000، )الخیّر« خوردهر دو مکتب به چشم می

 کند: تبیین می گونه اينبدوی الجبل را در مقايسه با ديگر شاعران نئوکالسیک 
کند و همین تفاوت شعر بدوی الجبل سطح جديدی از ابتکار شعری را آشکار می»

ديم اصلی او با ديگر شاعران کالسیک سوريه است. بدوی الجبل به تبعیت از شعر ق

يازد و عالوه بر اين از محیط کند بلکه او به قلب میراث شعری دست میاکتفا نمی

ماند. شعر او به مانند الکاظمی و محمد البزم پژواک زندگی و عصر جديد به دور نمی

های گذشته شعر عربی نیست بلکه او ادامه دهنده میراث زنده شعر عربی است و دوره

مکتب شعری  ةماندباقی و تنها پرچمدارباورند که ااز اين جهت بسیاری بر اين 

 .(280ـ  279: 2007) «نئوکالسیک است
  

  موسیقی شعر و تکرار .3

به  چراکه ؛يکی از اسباب و علل مقبولیت شعر نزد خواننده و شنونده است موسیقی

، تمايالت انسان به سرودن شعر بود که وی را به سمت موسیقی و کدکنی شفیعی تعبیر 

در تکرار  ةپديد .(44: 1376)يجاد پیوندی محکم میان شعر و موسیقی کشانیده است ا

زايد علی عشری خورد.به چشم می دنیا شدةشناختههای در بیشتر زبانو  شعر جهانی

  گويد:ت عنصر موسیقايی در شعر عربی میاهمیّدربارة 
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ش کالم بدان نیست که به جهت زيبايی و آراي موسیقی در شعر عنصری خارجی»

باشد که هر نیرومندترين وسايل ايحاء شعری میاضافه شود، بلکه موسیقی يکی از 

دن آن را ندارد، به خوبی آنچه در نفس آدمی پنهان مانده و هیچ کالمی يارای بازگو کر

های شعر است که در جهت موسیقی يکی از بهترين ويژگی نمايد از اينبیان می

  .(154: 2008« )افتدعری بسیار موثر میيحاء و الهام شراستای ا

 براساسگردد، می آن از برخاسته آهنگ خالل از شعر در موسیقی آفرينش باعث آنچه

 شود: شناخته می درونی موسیقی و رايج به دو نوع موسیقی بیرونی بندیتقسیم يک
موسیقی بیرونی يا ايقاع خارجی همان وزن عروضی است »موسیقی بیرونی:  .الف

ها. اين نوع موسیقی در شعر دستاورد عواملی مانند قافیه و کشش هجاها و تکیه راساسب

د، ضادهقان) «.های مساوی و اوزان و بحور قراردادی استتقسیم سخن منظوم به مصراع

آيد، بوجود میو در آهنگی که در نتیجه هماهنگی کلمات در ترکیب شعری  (25:  1391

را از ديگر انواع نامند که اين وزن، شعر ن را وزن شعری میگردد و ناقدان آپديدار می

 سازد. ادبی متمايز می
که  استموسیقی درونی: نوع ديگر موسیقی، موسیقی درونی يا ايقاع داخلی  .ب

د که جمله و کلمه دهیهای صوتی و آوايی آن را تشکیل مای از قوانین و ارزشمجموعه

گیرد و در واقع آهنگ برخاسته از هماهنگی میمشخص را دربر هایريتمو حروف با 

موسیقی درونی شعر را در  کدکنی شفیعی .دانندکلمات و حروف را موسیقی بیرونی می

های مجاورت با حرفطنین خاص هر حرفی در هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و 

ی يا موسیقموسیقی درونی منشأ شوقی ضیف نیز ديدگاه  .(51: 1376) داندديگر می

بین  از انتخاب دقیق کلمات توسط شاعر و هماهنگیرا پنهان ـ به تعبیر خود او ـ 

گويی شاعر جدای از گوش ظاهری، دو گوش داخلی  گیرد.در نظر می حروف و حرکات

بر اين موسیقی   .(97: 1988) شنودو آوايی را با وضوح تمام میدارد که هر کلمه و حرف 

که سخن را بر زبان نرم و است ای هر شیوهو شامل  ساختار صوتی سخن استوار بوده

نغمه و نوای آن را گوش نواز و دلنشین سازد و يا شکل و سیمايی »هموار کند و يا 

 ،آن ةآورندين عوامل پديدتر مهمکه از  (36ـ  35، 1391، ضاد)دهقان« نواز بدان ببخشدچشم

 است.  مختلف حرف و کلمه و عبارت در سطوحتکرار صنعت 
 

 های آن در شعر بدوی الجبلداللت تکرار و .4

 رف و کلمه و عبارت واشکال و انواع آن در سطح ح ةعربی با هم ادبار در تکرة پديد

شده و از همان به کار گرفته  اين اسلوب ةتاثیرگذاری ويژ ةياندن جنبنما منظوربه جمله
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منصور ثعالبی، ، ابوعلمای بالغت مانند ابن اثیرتوجه بسیاری از موردهای نخستین سده

آهنگ و ريتم شعر عربی . ابن رشیق قیروانی و ابن قتیبه دينوری و ديگران بوده است

بحرهای شعر عربی از مقاطع مساوی و  چراکه ؛اصوال بر پايه تکرار نهاده شده است

فضايی موسیقايی  ،شود و اين تکرار مساوی و يکسانهای عروضی تشکیل میتفعیله

های تکراری نیست و اين ند. پس موسیقی و ايقاع چیزی جز صوتآفريهماهنگی می

 کهطورهماننهد و تاثیر برجای میهای تکراری در نفس آدمی نوعی انفعال و صوت

تر در نفس ما زيبايی شعر از چندين زاويه است که آنچه سريع» :گويدمی انیسابراهیم 

ها به اندازه معین است و اين رار آنو انسجام توالی مقاطع و تککند آهنگ الفاظ نفوذ می

  .(8 :1978، انیس) «نامیمهمان چیزی است که ما موسیقی شعر می

زيبايی که به قصیده اضافه ابزار تکرار را مجرد  ،عرب ةناقد برجست ،نازک المالئکه

  که بلکه بر اين باور است ،داندمیشود ن
جای مناسب در قصیده بیايد و  تکرار به مانند ديگر اسالیب شعری الزم است که در»

انگیزد، لمس ها بر میدستان شاعر اين پديده جادويی را که زندگی و حیات را در واژه

طبیعتی فريبنده دارد و عالوه بر توانايی ايجاد موسیقی، در بردارنده  ،تکرار چراکهکند 

بتواند بر سازد در صورتی که شاعر امکانات تعبیری است که معنا را سرشار و غنی می

  .(263: 1983)« ببردآن چیره گشته و در مکان مناسب به کار 

نگرد، زاويه موسیقايی و زاويه لفظی از دو زاويه به تکرار در شعر مینیز  حسن 

کند و از جنبه لفظی و تکرار در شعر بازتابی موسیقايی را ايجاد میبه باور او  .و معنايی

ز با آفريند که جرا می ای، معانییت در داخل ترکیب شعرمعنايی، اصرار بر برخی کلما

سطوح  تکرار در شعر بدوی الجبل در .(82: 2001 ،) گردداين اسلوب محقق نمی

ادامه به تحلیل  دربیانی به کار گرفته شده است که  معنايی ومختلف با هدف اغنای 

ر شعر بدوی الجبل خواهیم د هات و ترکیباعبار کلمات، ف،وح حروسط صنعت تکرار در

موسیقايی و معنايی و عاطفی آن را در بافت شعری او تبیین های پرداخت تا داللت

ی همچون اسم فاعل يهاالزم به ذکر است اسلوب تکرار در سطوح فعل يا صیغه مايیم.ن

در بافت قصايد اندک و  ،تکرار اين نوعآنجايی که خورد اما از در ديوان شاعر به چشم می

ها چندان قابل توجه نیست در مقاله به آن و بار موسیقايی و معنايی آنمملّ است  شاعر

دهد. در ا و نتايج مقاله را تحت تاثیر قرار نمیهگزاره اين تعداد اندک شود زيرااشاره نمی

تر الجبل ملموس بدوی شعر در که است تکرار از سطوحی روی بر پژوهش اصلی تمرکز واقع

    مشهودتر و آشکارتر است. هاآن های معنايیموسیقايی و داللت میان بار بوده و توازن
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 حروف(  ةحرف )نغمتکرار . 4-1

کند و شاعر با اين تکرار يک يا چند حرف در شعر توجه خواننده را به خود جلب می

آفريند و بر حسن تصوير آفرينی و القای انتقال پیام خود در شیوه آگاهانه موسیقی می

در البه الی آن ارزش يقاع داخلی قصیده را غنی کرده و تکرار حرف اافزايد. عر میش

الرحمن، )عبد کنداضافه میهای جديد داللی نهفته است زيرا به موسیقی عبارات، نغمه

و از بیشتر به صدای پنهان نزديک است  بنا به تعبیر صالح فضل اين تکرار .(94: 1994

نمونه بارز تکرار حروف  (27 :1985)است.  تعبیری فراوانیهای اين جهت دارای ظرفیت

گاه لرزش و زلزله را در آاست که ناخود (1: )زلزله «»در آيه شريفه 

از و تناسب موسیقی آن تاثیر عجای بر اکند و به گونهخاطر آدمی متبادر و تداعی می

    . اردذگمی

ای قابل مالحظه از بار موسیقايی صورت کلی روف در شعر بدوی الجبل بهح

اين موسیقی بیانگر که با مضمون و درونمايه شعر او تناسب کامل دارد و برخوردار است 

در واقع شاعر  های زندگی اوست.فراز و نشیبشاعر در و عواطف انفعاالت و احساسات 

ن قوی اسب با آزبان شعری خويش را متن ،در جايگاه معانی و مضامین قوی و مستحکم

گیرد و بر عکس در بیان و پرطنین بهره مینیرومند  گرداند و از حروفو محکم می

به عبارت ديگر  آورد.معانی رقیق و لطیف به زبان نرم و کلمات و حروف رقیق روی می

کند که خواننده را به فضای شاعر از خالل تکرار حروف نوعی آهنگ موسیقايی ايجاد می

ای در اشعار او، تکرار حروف ويژه ترتیب بدينو  کشاندعوری خود میشعر و تجربه ش

کند و بر غنای معنايی به افق معنا و تصوير نیز سرايت می جاد بار موسیقیايیعالوه بر اي

 افزايد.اشعار او می

را برای بیان انفعاالت درونی پر طمطراق از حروف  ایشاعر در اين راستا مجموعه

 فس خويش از خالل موسیقی حروفیرد تا از مکنونات وجدانی نگخويش به کار می

أنّی ألشمت »نمونه بارز اين تکرار در شعر بدوی الجبل ابیات زير از قصیده پرده بردارد. 

ها که در جنگ جهانی است که شاعر در مقام اقناع عطش انتقام از فرانسوی« بالجبّار

 کند: خروشان خود تعبیر میدوم از آلمان شکست خورده بودند، از احساسات 
 

   

   



 های تکرار در شعر بدوی الجبلداللت/ 60

در کنار طنین  « طاء» 1مجهورف رح بارهتکرار سه گیری ازاين ابیات با بهره دراعر ش

من احساسات انتقام جويانه و خرسندی از شکست دش «باء مشدّد»يکباره حرف 

-شیخ الرئیس ابو علی سینا در باره مخرج حرف باء می .کشداستعمارگر را به تصوير می

به هم رسیدن دو جرم نرم است و سپس  نتیجهباء از حبس تام پرفشاری که »گويد: 

-کنده شدن آن دو از يکديگر و رانده شدن ناگهانی هوای نگهداشته به بیرون حادث می

ای خواهد در هنگام تلفظ طنین قابل مالحظه ترتیب بدين (80 :1348)ابن سینا، « شود.

حروف عربی را  نیز در کتاب  داشت. 

قوی  را حرف« طاء»کند و حرف یم میقوی و ضعیف بودن به پنج دسته تقس براساس

آورد که قوّت و نیرومندی بر آن نامد و نیز حرف قاف را از حروفی به شمار میمحض می

      .(284 ـ280 :2007 ،) غلبه دارد

که خود يکی از بارزان سوری را های مها و رشادتقهرمانی آنسان کهبدوی الجبل 

تا از مکنونات گیرد را به خدمت می 2شديد يا انفجاری حروفآورد یبه ياد م ،آنان بود

 نفسی خويش پرده بردارد و میان کارکرد لفظی و معنايی شعر خود تناسب ايجاد کند: 
 

                                                                               

 اند.ای قائلاز حروف معانی ويژه پردازن در عرصه زبان برای هر يکنظريه ی ازبسیار

دانند که آواها نتیجه پژواک دريافت ما از احساسی میم پذيری حروف در ها الهابه باور آن

 «قاف»انفجاری ف حربسامد بر اين اساس  .(38، 1998)عباس، انگیزند در وجودمان بر می

در اين ابیات صالبت و پايمردی مبارزان و  ای برخوردارندکه از استحکام و طمطراق ويژه

ر راه حقّ و عدالت جانفشانی کردند و خونشان را تقديم رساند که دآزادی خواهانی را می

از آن  و استفادهدر اين ابیات « قاف»کشور نمودند. شاعر با تکرار بیش از اندازه حرف 

ین و آهنگ ا نیرومندی طنب پايان هر بیتدر  عنوان حرف قافیه در کنار حرف مدّبه

که در  دارد، مجاهدانیاز میعواطف درونی خويش را در قبال اين مجاهدان ابر خاص آن
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ن بیگانه همچون زلزله و در رحمت و عطوفت نسبت به صالبت و قدرت در برابر دشم

 هموطنان بسان نور خورشید عالمتاب هستند. 

را درک نموده و هرگز برای  الجبل که به خوبی معنای جوشش طبیعی شعربدوی 

دی که دربردارنده مضامین سرودن شعر به تصنع و تکلف روی نیاروده است، در قصاي

از بار موسیقايی حروف و دوری از وطن است، يا در جايگاه حزن و اندوه و غربت  لطیف

نگ نمانده و به خوبی توانسته است از خالل تکرار اين حروف که دارای آه لمهموس غاف

موقعیت موجود  احساسات و عواطف خويش را در قبال نرم و ماليم هستند بهره بگیرد و

اش هديه کرده، که آن را به نوه« البلبل الغريب»برای مثال شاعر در قصیده  .ان نمايدبی

 سروده است: 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

                                                                        

به نظم درآورد. با در نظر  )وين(ده را در زمان اقامت در اتريش بدوی الجبل اين قصی

يابیم که شاعر به خوبی توانسته است در اين ابیات از حروف گرفتن اين نکته در می

 بگیرد بهره و اندوه مهموس در تراکم زياد در راستای بیان عواطف و احساسات غربت

)بشر، در هنگام نطق حرف مهموس تارهای صوتی در نوسان و لرزش نیستند  کهچرا

کاربرد حرف برای نمونه  و گويی ابن حروف نجوايی بر گوش آدمی هستند. (174 :1994

در اين قصیده، حنین و دلتنگی شاعر را « حنان ـ حنین»در کنار هم در کلمات « حاء»

نیز « سین»و « شین»کند. تکرار حرف نعکس میاش و غم و اندوه دوری از او را مبه نوه

، «حاء»حرف سه اش است. در اين چند بیت بیانگر شور و اشتیاق شاعر به ديدار نوه

يا  )رخوةيم ف نرم و مالدر علم تجويد از جمله حروف مهموس و حرو« شین»و « سین»

 «حنین»برای بیان قع شاعر در وا .(75ـ  71 :2009الحمید، )عبدآيند به شمار می (احتکاکی

کند که خود به خوبی از بسامد حروفی استفاده می تاش در غرببه ديدار نوه «اقاشتی»و 

 بتوانند اين احساس را به خواننده شعرش منتقل کنند. 
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رابح فروجی در باره تکرار شده است.  دوازده بارابیات نیز در اين « میم»حرف رقیق 

گويی شاعر با تکرار متراکم »  ت مذکور گفته است:داللت تکرار اين حرف در سیاق ابیا

شود ـ درصدد انتقال اين اين حرف ـ که در هنگام تلفظ آن دو لب به هم چسبیده می

اش محال بوده اين قصیده، امکان ديدار نوه هنگام سرودنپیام به خواننده است که در 

از خويشاوندانش دور  مکر دشمنان باعث گرديده او به جهنم غربت گرفتار آيد و چراکه

« همزه»ديگر اينکه در اين ابیات از حروف حلقی  ةنکت .(221 :2012ـ2011 )فروجی، «بماند

شود و گويا اين حروف به وفور ديده می« عین»و « حاء»و « هاء»و  ويژه در بیت اول(ه)ب

 غربت و آوارگیکه به نحوی های انباشه شده در گلوی شاعر است گر غم و غصهداللت

ها و واژه ةخوبی قادر به سخن گفتن نیست و همیت او را به سمتی سوق داده که بهوضع

» در کتاب ارزشمندحسن عباس  ماند.گلويش می در حروف

و ويژگی اين حروف  نامدمی حلقی شعوری حروف را )حاء خاء هاء عین(حرف  چهار «

نگام خروج اين حروف از داخل سینه، نفس در ابتدای حلق در هکه  داندرا در اين می

   .(168 :1998)برد م از آن رنج میکه متکل ی از انفعاالت نفسانی استاز نیروی زياد لبريز

شده است تکرار  در اين ابیات «(بهنّ و احنّ»)با احتساب تشديد در مرتبه  21 نونحرف 

وازن میان کارکردهای لفظی و معنايی که اين خود دال بر توانايی شاعر در ايجاد ت

اين حرف غم و شاعر از خالل بسامد . در واقع باشدموسیقی تکرار در سیاق اشعارش می

-ی از صاحببسیارغصه خود در اثر غربت و دوری از ياران را به تصوير کشیده است. 

ت ذکر میّبرد اين حرف را برای بیان عمق معنا يا صمیرکا نظران مانند عاليلی و ارسوزی

قابل « ونن»اند و بر اين باورند که بیان اعماق درد و اندوه از آوای بر آمده از کرده

ترين صوت عربی برای بیان يافت است و حتی اين حرف را بهترين و شايستهدر

های حروف داللت دربارةمثالی ديگر  .(158: همان) انداحساسات درد و رنج دانسته

است که شاعر « حنین الغريب»از قصیده  ابیاتیوی الجبل در شعر بد ماليممهموس و 

  کند:احساسات خويش را در باره میهنش بازگو می ،در غربت
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« دُمّر»به ناگاه خیال و تصوير  ای نشسته وابیات در کنار درياچهدر اين  بدوی الجبل

هايش زيبايی ةهم رغمعلی طبیعی منظره اين .شودمی ظاهر رويشفرا سوريه( مناطق از )يکی

 ؛کندر را به خود جلب نمیوجه شاعت )باغ و سايبان و بوی خوش و کبوتران زيبا بر لبه درياچه(

کند و از همین جهت کبوتران لبه درياچه را سرزمینش را برای او تداعی میتصوير  زيرا

اند و وجدان شاعر را ماالمال از اندوه و بیند که بر قلب غريبی شناور گشتهکبوترانی می

تا حدی بوده دلتنگی شاعر برای ديدار وطن  کنند.اشک و حسرت برای ديدار وطن می

که عناصر زيبای طبیعت را در وجدانش به عناصری تبديل کرده که آهنگ و موسیقی 

نوازند. از اين جهت غم و اندوهش را با عناصر طبیعت شريک درد و اندوه و غربت را می

  . کند تا اندکی از آن کاسته شودمی

نوا شاعر هم با اين احساس اندوه و حسرت« شین ،میم ،نون»بسامد حروف مهموس 

ای دارد از حروف مرتبه نُهرا که در اين ابیات بسامد « نون»است. سیبويه حرف گشته 

ن بینی بُ« نون»خیشوم مخرج حرف  .(187 :2007)قدوری الحمد،  خیاشیم دانسته است

 همچنینآيد. ن بینی بیرون میندوه از بُگويی صدای شاعر به دلیل غربت و او است 

در  ويژههب مرتبه( 12« ياء»مرتبه، و حرف  18« واو»)حرف  «ياء و واو» یتکرار حروف مدّ

کند که فراخور غربت و دوری نوعی سکوت و انزوا را در اين ابیات القا می حروف قافیه

  شاعر از میهنش است.

در يک تقسیم بندی اصوات را به  در کتاب ارزنده خود  ابراهیم انیس

   ن هايی را لیکند. او صوتتقسیم می (consonants)و ساکن  (vowels)حروف لین 

نامد که در هنگام تلفظ به آسانی از حلق و دهان بدون آنکه مانعی در مسیر آن قرار می

  داند که در هنگام تلفظ آن هوا حبس گیرد عبور کند و اصوات ساکن را اصواتی می

شامل فتحه و کسره و  )حرکات( ن صغیرت لیاصواشود. گردد يا مجرای صوت تنگ میمی

ساير اصوات نیز صوت  باشد.ت لین کبیر شامل الف و واو و ياء مدّی میاصواضمه و 

      .(45ـ 27 :د.ت)انیس، ساکن هستند 

اند که اصوات لین در شنیدن نسبت به شناسان و زبان شناسان معاصر در يافتهآوا

بدوی الجبل با بسامد  (27 :)هماناند. خوردارز وضوح و آشکاری بیشتری براصوات ساکن ا
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حس غربت و تنهايی و رنج و اندوه خويش را به صورت آشکار و  )مدّی(اين حروف لین 

گشته و در  کند گويی صدای غم و آوای اندوهش طوالنیواضح به مخاطب منتقل می

هنگ با القای موسیقی و آ تکرار اين حروف ترتیب بدين وجود او رخنه کرده است.

  اند.غمناک در بازگو کردن احساس غربت و اندوه شاعر نقش بارزی را ايفا کرده
 

  و ترکیبات کلمات و عباراتتکرار . 4-2

برای تولید تصاوير و رويدادها و نقطه تمرکز اساسی »کلمه و عبارت و ترکیب تکرار 

فضای  ،کلماتتکرار  باعر شا .(84: 2001)الغرفی،  «آيدگسترش حرکت متن به شمار می

و عاطفی و شعوری های موسیقايی و معنايی داللتکند که موسیقايی خاصی را خلق می

عاطفی و احساس و های تحلیل داللت بهدر اين بخش افکند. آن در قصیده سايه می

 خواهیم پرداخت.  ترکیب و عبارت ،ضمیر، استفهام در اشکال تکراروجدانی 
   

 تکرار ضمیر . 4-2-1

برای تاکید و « نحن»و « أنا»از تکرار ضمیر متکلم  ،جبل در قصايد بسیاریبدوی ال

« »گیرد. نمونه بارز آن در قصیده تثبیت معنای مورد نظر خويش بهره می

-سوريه و بیان دغدغه ملتهای دفاع از آرمانو  راستای تمجید ذات دراست که شاعر 

 گويد: و می یردگکمک می« ضمیر»اين های مردم سوريه از 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

که شاعر با استفاده  تناسب زيبايی را در اين ابیات آفريده است« نحن»تکرار ضمیر 

مبارزان و شهدای وطن  ةفکر را به مخاطب القا کند که هم در صدد است تا اين از آن

-اين زخم شدن و شهید شدن.حتی پس از زخمی  همواره و در هر زمانی حضور دارند

را پر سراسر گیتی  ایکند و بسان نغمهدی نورانی میهای بعهای آنان دنیا را برای نسل

گر در سیاق ابیات که داللت «نحن»با در نظر گرفتن طنین چند باره ضمیر  .است کرده
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متوجه خواهیم شد که انتخاب های خود و ملتش است، فخر و افتخار شاعر بر بزرگی

 ارای بار معنايی فراوانیکه د« هزلزال ـ عطر ـ شمس ـ عشق ـ نغم»و مفاهیم کلمات 

  باشد.برای تثبیت اين مضامین فخری در ذهن خواننده می، هستند

است « »، قصیده ديگر برای تکرار ضمیر در ديوان بدوی الجبل نمونه

-می گونه اينبه طبیعت و عناصر آن ا رويکرد رمانتیکی در باره عشق خود ب که شاعر

 : سرايد

 
 

 
 

 
 

 

 

 (412: همان)                                                                  

شاعر با  چراکهدارد داللت  آرامش روانی شاعر احساس بر با ريتم تکراری،« أنا» ضمیر

های واال مانند محبت و عشق و ايمان و صبر به چنین آرامشی دست به ارزش پايبندی

و طبیعت  هستی عناصر با ابیات، رمانتیکی فضای در او احساس جهت ناي از و است يافته

 د. شومی نوازآواز و هممه

نوعی از تمرکز و  القادر القط در کتاب عبد

ساختارهای زبانی در شعر شاعران رمانتیکی بررسی و تحلیل  تکرارتراکم لفظی را در 

داند که شاعر با های متعددی میين نوع تکرار را دارای بار معنايی و داللتکرده است و ا

در که ابیات  لمات و تعابیرها، میان کفاظ و آهنگ تکراری برخاسته از آنتداعی اين ال

طبیعی  هایمانند غبطه و اندوه و مناظر و صحنهالقای فضای نفسانی و زيباشناسانه 

بدوی الجبل در ابیات مذکور با تکرار  .(361: 1988)ند کمشترک هستند، ارتباط ايجاد می

که  )بلبل و ستارگان و عشق و شوق(میان کلمات و تعابیر موجود در اين ابیات « أنا»ضمیر 

کند گويی در پی آن بوده است با کنند، ارتباط ايجاد میفضای رمانتیکی را القا می

و آرامش درونی نشأت گرفته  طبیعتبر حضور خويش در  ،«أنا»داللت برخاسته از تکرار 

وحدت صوفیانه خود را با طبیعت و عناصر آن که مظهر  از اين احساس اشاره کرده و

شاعران رمانتیک در ساخت » چراکه ؛در قالب کلمات و اشعار بیاورد استتجلی خداوند 
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را کنند بلکه نوعی فکر و انديشه های لفظی تکیه نمیعبارات شعری تنها به صورت

  .(365 :)همان« بخشندمیان شکل و مضمون را تحقق می توازن و تعادل شاعه داده وا
 

 استفهام تکرار .4-2-2

خوردار است معنايی و موسیقايی قابل توجهی بر تکرار اسلوب استفهام در شعر از ايحاء

و کند تا به اکمال شعر در ذهن خود روی بیاورد ای را برای خواننده فراهم میزمینه زيرا

در تصوير انفعاالت استفهام اسلوب  ی برای آن باشد و از اين جهتياهبه دنبال پاسخ

بسیار تاثیرگذار است. اسلوب استفهام در شعر بدوی الجبل  مخاطبدرونی شاعر و 

 سوال در مقدمه متن شعر ظاهر شود هرگاه برد دارد.تدای ابیات قصیده کاربیشتر در اب

و دهد سوق می مخاطبپردازی و ارتباط فوری با خیالساختار عبارت را برای حرکت »

که موضع شعری کند همچنانبه رهايی جمالت از بند صراحت و اثبات و تقرير کمک می

    .(123 -122: 2005شرتح، ) «کندها و ايحاءات مینده از داللترا آک

اليق حکام نا ،با بازخوانی شخصیت کافور اخشیدی« کافور»بدوی الجبل در قصیده 

خود چیزی جز عوامل و مسببات حیرت و سرگردانی  هاعرب را خطاب قرار داده و در آن

بیند زيرا اينان کمترين شرايط را نیز برای رهبری و زعامت ندارند و اگر با زور و نمیرا 

ترين شناخت و کوچکگرفتند هرگز کسی آنان را نمیقدرت حکومت را بدست نمی

 آوردند: بدست نمی شهرت و جايگاهی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                      

با غرض تحقیر و که  «من أنت»شاعر در اين ابیات با تکرار عبارت استفهامی 

عربی را زير سوال برده و  کشورهایاز هر چیز حکام وقت  استخفاف ذکر شده، پیش

داند که شايستگی اين بیش نبود، می ایزاده ن را بسان کافور اخشیدی که بردهآنا

 جايگاه و مقام خطیر را ندارند. 
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و  جاریانفمتوجه خواهیم شد که شاعر از حروف بدوی الجبل ابیات  با دقت در

ته تا با آهنگ قوی اين بیش از ديگر حروف کمک گرف «قاف ـ طاء»انداز مانند طنین

 ند.تاکید کبار از اين وضعیت اسف ناپذيری مردم عرباباء و تسلیمنارضايتی و  حروف، بر

حیرت و سرگردانی و تعجب اوج در اين ابیات « من أنت»نکته ديگر اينکه تکرار استفهام 

کشد و گويی شاعر با تکرار می عربی به تصوير کشورهایشاعر را از وضعیت ناخوشايند 

در آغاز ابیات از اين مساله در حیرت است که اشخاصی همچون  پیوسته اين استفهام

، زمام امور اعراب و مسلمانان را برخوردار نیستند کافور اخشیدی که از هويت شخصیتی

 اند. بدست گرفته

در  1967ژوئن  گیرد که امت عربی ـ اسالمی درحیرت و تعجب شاعر زمانی اوج می

نتیجه طبیعی شکست ـ در نظر شاعر ـ و اين شکست خورند برابر اسرائیل شکست می

زندگی است. از اين جهت شاعر با  فکری، اجتماعی و فرهنگیهای صحنه ةامت در هم

گرانی و ناز احساسات حیرت و « »تکرار اسالیب استفهام در قصیده 

 کند: تعبیر می گونه اينی گشته، بر وجدانش مستول که حسرت
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 (     196 -195 همان:)                                                                            

بر اضطرابات درونی شاعر است آشکار دلیلی  در اين قصیده هاالؤتراکم و کثرت س

« أين»اسم استفهام برد. از آن رنج می (ژوئنپس از شکست )اين مرحله از زندگی  که در
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که در ابتدا سوال از اماکن مقدسی است که در  در اين ابیات تکرار شده است پنج مرتبه

سپس با  «صفا و مروه و رکن»و « قدس»ند، مانند رخوردارای بويژهاسالم از جايگاه 

بن حسین »و « جعفر طیار»يخی درخشان عرب مثل های تارشخصیت« أين»استفهام 

به اين مذکور ابیات  داللت تکرار اسلوب استفهام در. خواندمیرا فرا« السالمهعلیعلی 

بر تناقض آشکار میان گذشته درخشان مملو  هاصورت است که شاعر با طرح اين سوال

-ها تاکید میو مصیبتها ها، و زمان حال تاريک و پر از شکستها و بزرگیاز قهرمانی

تکرار اين اسلوب، يکنواختی و سکون اسلوب گزارشی قصیده را بدوی الجبل با کند. 

عنوان فريادهای بلند و پرطنین شاعر، به« أين»استفهامی کلمه  زيرا ؛شکنددرهم می

اعراب و  ةطنین انداز شده و همهای عربی سرزمیندر آفاق  های خروشانموجهمچون 

های ذهنی و در بیت زير دغدغه طلبد وبرای آزادی قدس به فرياد می مسلمانان را

 کشد:احساسی خويش را به تصوير می
 

 

 

 
 (196)همان :                           

 و ترکیب عبارت تکرار .4-2-3

ت که شاعر در اس« » ةدر شعر بدوی الجبل قصید عبارتتکرار های ونهاز نم

 گويد: میمکانی و روحی خود بیان اندوه غربت 
 

 
 

  
 

 

 
(249 همان:)                        

سرود، « »شاعر اين قصیده را در زمان غربت در رثای دوست مبارزش 

را مالقات نکرده بود.  وی ها پیش از آن نیزسالدوستی که مرگ او را در ربود و شاعر 

پنج مرتبه به چندين شکل به کار برده را « »بیت کلمه  بدوی الجبل در اين دو

عالوه بر ايجاد اين تکرار مضاعف،  «.التغريب»و « غربه روحی»مرتبه  سه« غربتی»است؛ 

غربت و به تنگ آمدن از زندان  اندوه شاعر ازبیانگر احساس مضاعف ريتم موسیقايی، 

غربت است تا جايی که شاعر عالوه بر غربت مکانی و دوری از وطن به غربت روحی و 

ين دو بیت قابل ديگر کلمات و تعابیر اعاطفی نیز گرفتار آمده است که اين مساله در 

بهره گرفته « جیدُ»و « النأی« »ملّلت« »سئمت»هايی مانند شاعر از واژه مالحظه است.

است تا خواننده را نیز در اين احساس غربت که همچون تاريکی بر روح و روان او 
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و  رتبه()هشت م« ياء»بسامد حروف مدّی  ،عالوه بر اينمستولی گشته، شريک گرداند. 

های حروف مدّی سخن ـ در مبحث تکرار حروف در باره داللت ()شش مرتبه« الف مدّی»

به نوعی آه و افسوس و حسرت  کل قصیده، در اين دو بیت و تکرار آن در قافیهگفتیم ـ 

 کشد.شاعر را در غربت به تصوير می

در شعر بدوی  عبارت و ترکیبتکرار و معنايی های موسیقايی ديگر از داللت ةنمون

در محور معنايی مشترک  ()تعبیر است که شاعر با تکرار « عاطفتی»الجبل قصیده 

 سرايد: می گونه اين

 

 
  

                                                                                        

آورد که با نوعی تکرار روی میبدوی الجبل برای بیان احساسات و عواطف خود به 

که در يک محور معنايی  ()ذکر جمالت مشابه و متقارن 

افزايد. در واقع شاعر با تکرار می« عاطفتی»گیرند بر داللت موسیقايی کلمه قرار می

در ترسیم  به نوعی ابتکار (از خالل پررنگ کردن لفظ )احساس اندوهناک خود 

در کنار غلبه حرکت « ياء»عواطف درونی خويش روی آورده که بسامد حرف مدّی 

در اين ابیات  «»تعبیر  کسره در اين ابیات بر غم و اندوه شاعر سايه افکنده است.

صدد از اينکه شاعر درالمالئکه بخشی از هندسه عاطفی عبارت است بنا به تعبیر نازک

عاطفی تشکیل دهد  که نوعی پايه کنار هم قراردهدای گونهبهاست کلمات خويش را 

     .(277ـ276 :1997)

آثار و پیامدهای منفی  بر روح و جان شاعر 1967ران در جنگ حزيشکست اعراب 

 اعراب و مسلمین در نظر شاعر اين شکست، مرگ معنویبرجای گذاشت به نحوی که 

طن عربی به زندانی بزرگ مبدل د و وبود زيرا اين امت به اسارت خود رضايت دادن

  سروده است: « ». شاعر پس از اين شکست در قصیده گشت
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

                                        

 
(494: همان)                



 های تکرار در شعر بدوی الجبلداللت/ 70

 
 

 
 

شاعر با تکرار جمله یات، ترسیم تصوير ضعف و مرگ است که محور اصلی اين اب

است ـ آن را به مخاطب  یـ که بیانگر ثبوت ويژگی مرگ و نابود« نحن موتی»اسمیه 

و سه بار « أسری»که يک بار همراه با را « نحن»کند. عصام شرتح حضور ضمیر القا می

نفی و تجلی آن را م در اين ابیات حضوری است،ذکر شده « موتی»در کنار لفظ 

را برداشتی تراژديک برخاسته از ضعف و « نحن أسری» ةداند و جملآمیز میتمسخر

تحرکی و احساس عمیق سکون و بی را تجسم« نحن موتی»پذيری، و جمله تسلیم

های دو کلمه شاعر با استفاده از داللت .(6: 2005) کندنابودی کلی ذات توصیف می

عنوان پژواک را به« نحن موتی»ا را تاکید کرده و تکرار جمله اين معن« نشور»و « قبور»

  کشد.صدای ضعیف خود و امت عربی به تصوير می
 

 نتیجه  .5

کلمات در سطوح تکرار حروف و  ،موسیقی تکرار که برخاسته از آهنگ درونی شعر است

و  ايیهای موسیقاست و داللت رفتهبه کار  در ديوان بدوی الجبلجمالت و  و عبارات

ج به يانتشعر او افزوده است.  احساسیو عاطفی اين اسلوب بر غنای معنايی و  احساسی

در را اين اسلوب  موسیقايی و معنايی هایتکرار و داللت تحلیل و بررسی دست آمده از

 شمرد: بر گونه اينتوان میشعر بدوی الجبل 

است از مواضع و  توانستهتکرار استفاده از عناصر موسیقی درونی بدوی الجبل با  .1

ن را در راستای آن به های خود پرده بردارد و آهنگ و ريتم موسیقايی سخديدگاه

بدوی به نحوی که حدود معنا در اثر استفاده از پديده تکرار در شعر  خدمت بگیرد

ايجاد هدف اصلی تکرار در شعر بدوی الجبل . الجبل گسترش قابل توجهی يافته است

طريق خواننده را در عواطف و است تا از اين  خوانندهعر خود و م میان شای محکرابطه

  به صورت غیر ارادی و اين تکرار در بیشتر موارد  و خويش مشارکت دهد احساسات

  .ق قصايد اوستای در سیاهای ويژهداللت ةردارندببلکه در ،نبوده هدفبی

شاعر تناسب  حروف با مضامین شعریه و نغمونی برخاسته از تکرار موسیقی در .2

 های فکریگرايانه و دفاع از آرمانعواطف و احساسات ملی بیانشاعر در  چراکهتام دارد 

بهره گرفته تا بواسطه بار موسیقايی اين  ف قوی مجهور و انفجاریحرو خود و ملتش از

های اندوه و بیان که در جايگاههمچنان ساسات خويش را به مخاطب القا کندحروف، اح
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های درونی دغدغه از تا گیردمی کمک (ة)رخواحتکاکی و  مهموس حروف زا صیشخ تامالت

 و نفسانی خويش پرده برداشته و مخاطب را در احاساسات شعر خويش مشارکت دهد. 

رويکرد رمانتیکی در بیان با  و ترکیب کلمه و عبارتبدوی الجبل در سطح تکرار  .3

های فکری و انسانی خاص و ديدگاهبینی جهانو اندوه و شکست و غربت،  احساسات غم

 ای از کلمات و تعابیر،کند. در واقع اصرار شاعر با تکرار پارهرا به مخاطب القا می خويش

را به هم پیوند قصائد او را شکل داده است که رشته  کانون معنايی و داللی متراکمی

شان مملو از تناقض آشکار میان گذشته درخهمچنین به واسطه اسلوب تکرار،  دهد.می

را در ها صیبتها و مو زمان حال تاريک و پر از شکست ی عربهاها و بزرگیقهرمانی

برای بیان احساسات و عواطف خود به  نمايد و در اين راستاذهن مخاطب ترسیم می

آورد که با ذکر جمالت مشابه و متقارن که در يک محور معنايی نوعی تکرار روی می

ساز ايای مهم و سرنوشتو احساسات خروشان خود را در قبال قض عواطف گیرندقرار می

به واسطه بار بدوی الجبل شعر تکرار در  ترتیب بدينکند و ان میامت عربی و اسالمی بی

نیز است و و مخاطبان عامل ايجاد پیوند میان عواطف و احساسات شاعر موسیقايی آن، 

توان گفت پديده به طور کل می. کندتراکم احساس درونی شاعر را به مخاطب القا می

کند می وسیقیايی، به افق معنا نیز سرايتتکرار در شعر بدوی الجبل عالوه بر ايجاد بار م

 افزايد.ی معنايی اشعار او میو بر غنا
 

 نوشتپی
ی نقس بسزايی دارد های آوايی است که در تشخیص اصوات زبان عربپديده جهر و همس از پديدهای .1

توجه بسیاری از علمای تجويد در قديم مانند سیبويه و عاليلی و ابن جنی و ارسوزی و آواشناسان دو مور

معاصر مانند انیس ابراهیم و کمال محمد بشر و غالب فاضل المطلبی و ديگران بوده است. تعريفی که 

  م تلفظ آن، داند که تارهای صوتی در هنگاتقريبا مورد اتفاق همگان است حرف مجهور را آوايی می

آيد دانند که تارهای صوتی در هنگام تلفظ آن به لرزه در نمیلرزد و حرف مهموس را آوايی میمی

  .(113  :2007)قدوری الحمد، 

نامند و سخت میاست که در علم تجويد حروف شديد و حروفی حروف انفجاری در آواشناسی همان  .2

حسن عباس  گیرد.حروف احتکاکی قرار می ا شناسان امروزدر برابر حروف نرم و ماليم و به اصطالح آو

داند که در هنگام ادای اين حروف حبس شود و اعضای زبان بر هم فشار حروفی را شديد و انفجاری می

حروف نرم و ماليم آيد. دای انفجار بیرون میای همچون صبیاورند در اين حالت، صوت به صورت يکدفعه

 .(49 ـ48 :1998)عباس،  گرددداند که نفس در هنگام تلفظ آن حبس نمیيا احتکاکی را حروفی می
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 .1348بنیاد فرهنگ ايران، پرويز خانلری، تهران،  ة، تصحیح و ترجممخارج الحروفعلی، ابن سینا، ابو
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