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   امرؤالقیسيه معلقایی موسیقیفضاي  

  3مجید صمدي، 2دکتر علی باقر طاهري نیا،  1دکتر مرتضی قائمی

  چکیده
این شاعر . استپذیر آن  موسیقی روان و دل،قیس امرؤالۀیکی از عناصر مؤثر در زیبایی معلق

، است،بزرگ، با انتخاب بحـر طویل، حرف روي الم مکسور که داراي کشش صوتی فراوانی 
 اي حروف، الفاظ و هجاهاي آهنگین و مناسب با مقتضاي حال و نیز صنایع لفظی و معنوي

 خود ة قصید-کنند،ک میکه به تکرار و وحدت موسیقی شعر کم - چون جناس و مراعات نظیر،
شود که خواننده  طوري که موسیقی داخلی آن، سبب می؛ بهرا بسیار آهنگین و ممتاز کرده است

 محبـوب شاعر، فاطمه، ملول گردد، ةخود را درون فضاي موسیقایی شعر بیابد، یعنی از عشو
اي اسب و خود را در طبیعت و زندگی بیابانی عصر جاهلی ببیند و در بیابان، صداي پاه

  . ریسی را بشنود و لذت ببرد گرگ و چرخ نخةگاوهاي وحشی و زوز
  

  ، موسیقی بیرونی، معلقه امرؤالقیسنیموسیقی درو: هاکلیدواژه

  
  مقدمه

بررسی موسیقی شعر، . اي نوعی موسیقی استپدیده هر توازن، تناسب و انتظام در
در ادبیات، هر عاملی که بتواند .  و عناصر هنري آن استکنندهپرداختن به عوامل تقویت
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شود و ممکن سبب انسجام و انتظام شعر گردد به عنوان عامل موسیقایی شناخته می
ي موسیقی پرداختن به عوامل لفظی، در حوزه. است این عامل، لفظی یا معنوي باشد

ي معلقه. ي موسیقی معنويگیرد و بررسی عوامل معنوي در حوزهداخلی صورت می
ي معلقات ـ و حتی برتر از آنها ـ داراي موسیقی و ریتم قیس نیز مانند بقیهامرؤال

تواند بر آگاهی و شعور حس بخشی است که بررسی آن میهنرمندانه و لذّت
بررسی : لذا نکات اصلی این مقاله عبارت است از. زیباشناسی موسیقی خواننده بیفزاید

لقیس و نیز بررسی ارتباط میان موسیقی ي امرؤاکیفیت موسیقی درونی و بیرونی معلقه
  . و معناي شعري آنمعلقه

  
  موسیقی در لغت

به لغت ایشان نغمات، » موسی «.موسی و قی: موسیقی مرکب از دو حرف یونانی است
  پس موسیقی عبارت از نغمات موزون و ملذ بود . است، موزون ملذ »قی «و

 :صفا در مورد موسیقی آمده استدر رسائل اخوان ال )96ش، 1371بینش، .(عند الحس
بدان که موسیقی تألیفی است که وضع حکما از نهادن آن ارواح حیوانی راست نه «

  )47همان، .(»اجسام را که از آن نصیبی نیست
قدما موسیقی .       موسیقی یعنی ترکیب اصوات به نحوي که به گوش خوشایند باشد

. چه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شودمعرفت الحان و آن: اندرا چنین تعریف کرده
ارسطو موسیقی را یکی از شعب ریاضی دانسته و فیلسوفان اسالمی نیز این قول را 

- قواعد موسیقی مانند ریاضی نیست، بلکه ذوق و قریحهۀاند ولی از آنجا که همپذیرفته

معین، . (کنندیي سازنده و نوازنده نیز در آن دخالت دارد، آن را هنر نیز محسوب م
  )4435، 4ش، ج 1371

عواملی که آدمی را به جستجوي موسیقی . اي در فطرت آدمی است      موسیقی، پدیده
کرده است و پیوند هایی است که او را قادر به گفتن شعر کشانده است، همان کشش
، هاست و غناها و لفظ زیرا شعر در حقیقت موسیقی کلمه؛این دو سخت استوار است

داند که  دو نیرو میة و بیهوده نیست اگر ارسطو شعر را زایید؛هاموسیقی الحان و آهنگ
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گرچه آدمی به نثر نیز .  محاکات است و دیگري خاصیت درك وزن و آهنگةیکی غریز
تی را نمیمی شناسیم که غناي او نثر باشد؛ زیرا جمع میان شعر تواند تغنی کند اما هیچ ملّ

  )44 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(ان موسیقی الفاظ و موسیقی الحان استو موسیقی، جمع می
  

  موسیقی شعر
وزن در شعر . داندافالطون گرایش طبیعی به انسجام و ایقاع را اساس شعر می

در نتیجه میان . باشد عرضی است درحالی که انسجام و ایقاع عنصر جوهري میيعنصر
  )13م، 1953ارسطو، ( .اي ضروري وجود داردشعر و موسیقی رابطه
 قصیده را به نظم شاعر. تواند انکار کند را نمیشعر موسیقی و ۀهیچ کس رابط

باید توجه داشت که منظور از موسیقی، . کندکشد و موسیقی آن را آهنگین می می
رف نیست، بلکه منظورما موسیقی پنهانی است که در شعر و نثر احساس  عروض صِ

که هر مثل این. گیردمات آهنگین توسط ادیب سرچشمه می و آن از انتخاب کلشود می
  )75ضیف، فی األدب والنقد، .(اي آهنگی استاي و هر جملهاي نغمهکلمه

. اند شعر را با موسیقی شناخته بودند، گرچه آن را شرح ندادهۀ      منتقدان عرب رابط
رکیب را بر علماي بیان، فصاحت لفظ مفرد را بر سهولت تلفظ حروف و فصاحت ت

تنوین و اعراب که . کردندها اطالق می الفاظ و فقدان تنافر آنۀانسجام و ائتالف مجموع
خود نوعی ابزار لفظی موسیقی است و سجع و توازن و مزدوجات و اقسام صناعات 
لفظی بدیع و اعالل و ادغام و عدم جواز ابتدا به ساکن و ترجیح فتح بر کسر همگی از 

هرگاه . آهنگ بودن سخن استرط عرب به زیبایی موسیقی و خوشمظاهر اهتمام مف
هاي آن در جاهلیت تا به امروز با شعر و نثر سایر نثر و شعر عربی از دیرترین دوره

ناقدان . ها مقایسه شود، در موسیقی و زیبایی آهنگ از هیچ یک فروتر نخواهد بودزبان
اند و شناختهگ و صدا را بر معنا میهاي آهنعرب، روابط پنهان لفظ و معنی و داللت
 به این صورت که لفظ لطیف و نرم، براي ؛اندهماهنگی لفظ و معنا را شرط شعر دانسته

 و لفظ قوي و محکم، براي معناي قوي و متین به کار رود و لفظ با وزن ،معناي لطیف
  )125 ،ش1378 ،یرجای( .و معنا با وزن و قافیه هماهنگ باشد
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شد و خواندن آن، می) انشاد( گاران کهن، شعر در حضور عرب، خوانده      در روز
. هاي اخیر نیز خواندن شعر ادامه داشتگاه با موسیقی و آهنگ همراه بود و تا قرن

 اول ۀهاي نقد، روانی کالم و هماهنگی اجزاي آن را در درجزبانان در کتابعربی
اند که و گاه فصاحت نامیده» الوت آهنگشیرینی و ح «اند و گاه آن رااهمیت قرار داده

که لفظ، نرم و مخارج حروف در آن آسان است، یعنی آن) کلمه( یا فصاحت لفظ مفرد
که به معنی هماهنگی مجموع الفاظ )  کلماتۀمجموع(  مرکبالفاظباشد و یا فصاحت 

  )157ش، 1378غریب، .(ها از یکدیگر استآنها و عدم تنافر و توافق آن
نر شعر در زبان غنی عربی که مفردات و ترکیبات و مخارج حروف، بر اساس       ه

 از شعر موزون، به ، الفاظ انتظام یافته استۀاوزان و حرکات و فصاحت نطق به وسیل
ها تکیه دارد به وجود آمده  ایقاع، یک هنر مستقل از سایر هنرهایی که شعر بر آنۀوسیل
   )27العقاد، اللغۀ الشاعرة، .(است

 آماده ساختن فضایی الزم و آفریدن ۀ منتقدان معاصر معتقدند که موسیقی شعر وسیل
استعدادي روحی در شنونده یا مخاطب است تا اهتزازات و احساسات و انفعاالت 

این به آن معنی است که بین . ي شعري است، بپذیردشاعر را که همان هواي تجربه
  )207 ،ش1378 ،یرجای( .دخوانی وجود دارهاي شعري، همروح و آهنگ

ه شعر بدون خیال کچنان .       خیال و موسیقی در شعر از اهمیت واالیی برخوردارند
موسیقی در شعر چنان با اهمیت است که .  استنظم است نه شعر و بدون موسیقی نثر
محمد غنیمی هالل، منتقد . اشدپ شعر از هم میةبدون وجود آن ساختمان و شالود

شعر چیزي  «:گوید در شعر میموسیقی ةدر باب اهمیت و نقش سازندمعاصر عرب، 
  )436 ،م2001 هالل، یغنیم( »نیست مگر نوعی موسیقی

. کند آن هدفش را کامل میۀ    صورت ایقاعی در شعر هدفی دارد که شاعر به وسیل
انجام هایش توانایی کند که زبان با کلمات و داللتاي تحریک مییعنی  نفس را به گونه

  )63 ،ق1416 ،ۀالدای. (آن را ندارد
آید، بلکه از یک  صرف به وجود نمیة      موسیقی از یک صوت واحد یا عنصر سازند

 عنصرهاست، اما در ۀ اساس هم،ریتم. شود مرتبط با عناصر دیگر تشکیل میۀسلسل
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ت در کند و آن تناسب حرکت و سیر اصوا ایجاد می راشعر و موسیقی، بیشترین تقارب
  )23ـ22 ،م1997احمد حمدان، . (یافته استیک امتداد سازمان 

 او ۀشناسان    عواملی که آدمی را به اقلیم موسیقی کشانده است، ریشه در حس زیبایی
 زیرا شعر خود نیز ؛در سرودن شعر دارد و این چیزي نیست جز تالقی شعر و موسیقی

 اعجاز ۀجوشش شعر در آیین «،برخان( .در حقیقت، موسیقی کلمات و الفاظ است
  )»موسیقی

  :       شعر دو موسیقی کلی و اساسی دارد
موسیقی بیرونی، که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و  .1

  .ها تکیه
موسیقی درونی، که عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین  .2

 )51 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(خاص هر حرف در مجاورت با حرف دیگر

المازنی، .(گرددموسیقی درونی در شعر از انسجام و لحن و ریتم و وزن حاصل می

 از نظر موسیقی، اصوات کلمات و موسیقی درونی متفاوتند و حتی یک بیت )67م، 1990
از یک شعر ممکن است موسیقی خاصی داشته باشد که با موسیقی درونی بیت دیگر 

که در اینجا، مهم، هنر شاعر است که ) 52ـ51 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(متفاوت باشد
چنین موسیقی موسیقی درونی و بیرونی کل قصیده یا هر قالب شعري دیگر و هم

درونی ابیات را طوري تلفیق نماید که یک مجموعه و ساختار زیبا، هماهنگ و داراي 
  .وحدت ایجاد گردد

آورد  پراکنده، وحدتی پدید میسازي میان اجزاء      برروي هم، هرنوع تناسب و قرینه
کند و همین نکته، خود، سبب احساس تر میتر و آسانکه ادراك مجموع اجزاء را سریع

ت می   )95 ،همان.(شودآسایش و لذّ
  

   جاهلیةموسیقی شعر در دور
      در بررسی موسیقی شعر جاهلی باید گفت که قصیده در این دوره از وحدت 

نامند و این ابیات، بالغ بر چهل بیت است ه آن را ابیات میموسیقایی برخوردار است ک
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شود و شاعر ملزم به کند و کمتر از ده بیت یافت نمیو گاه از صد بیت تجاوز می
  )14ضیف، الفن و مذاهبه فی الشعر العربی، ( .استرعایت وزن واحدي 

از خود برجاي       شعر جاهلی در قالب غنایی سروده شده و این قالب، آثار مختلفی 
کنیم و برخی را ها و تقطیعات مشاهده میگذاشته است که برخی از آن آثار را در قافیه

  )53همان، .( بدون شک تحت تأثیر غنا بوده استکهدر اوزان کوتاه 
البته از اوزان نرم و خفیف نیز غافل . گیرد شاعر جاهلی اوزان طویل را به کار می

. ل عاطفی چون رثا یا فخر یا حماسه و یا غزل مخصوصاٌ در موقع مسائ،نیست
  )45 ،ش1381 ،يالفاخور(
  

  امرؤالقیس ي  معلقه
ها گريدر دوران جوانی الابالی.  میالدي در نجد زاده شد500در حدود سال امرؤالقیس 

ت ها و ها و عشقگذرانیها و خوشجوییکرد و به سرودن شعر پرداخت و در آن لذّ
 ۀ و معلقاستاو یکی از سرایندگان معلقات . کردرا توصیف می خود ۀحوادث عاشقان

 ، تا آنجا که عرب به ویژه متقدمین آنها؛او هشتاد بیت است و از دیگر معلقات مشهورتر
 امرؤالقیس در سرودن این قصیده روز داره انگیزه. زننددر ابداع و زیبایی بدان مثال می

 امرؤالقیسکه شرحبیل روبرو شد مویش جلجل بود که در آن روز با عنیزه دختر ع
به  الفاظ و تراکیب او  راز است کهاي  جادوي هنر او در موسیقی. سخت عاشق او بود

اما الفاظ او خشونت بدویت و نرمی و مالیمت حضارت را جمع دارند . رسد گوش می
اندکه گاه ها مجاهدت ورزیده است و چنان ترکیب شدهو ذوقی سرشار در گزینش آن

شود و از ائتالف مخارج حروف، البت و سختی الفاظ به رقت و مالیمت بدل میص
در باب هماهنگی قالب و مضمون باید گفت . رسدش به گوش میلکآهنگی عذب و د

تراشد و با مهارت کنار که امرؤالقیس، الفاظ و قوافی شعر خود را چون زرگري می
 انسجامی برخوردارند که با امتداد و  بنابراین، ترکیبات او از چنان؛چیندیکدیگر می

چون غم بر او چیره شود و روزگار . شوندیابند و منقبض میانقباض نفس او امتداد می
با او ناسازگاري کند، آه بلند خود را در بحر طویل و تتابع الفاظش، چونان کابوس 
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چون شور  و ؛پردازد، نیک مشهود استریزد و این امر آن جا که به توصیف شب می می
  )67ـ56همان، ( .شوندسوارکاري بر او غالب باشد، الفاظ، مقطع و سریع ادا می

  
  انواع موسیقی شعر

توانیم آن را به تر توجه کنیم، میتر و بنیادي موسیقی شعر کمی جزئیئلۀ    اگر به مس
  :بندي نماییمصورت زیر تقسیم
  )هاها و صامتانی مصوتخوهاي میانی و همها و قافیهجناس(ـ موسیقی داخلی
  )عروض(ـ موسیقی بیرونی
  )قافیه و ردیف(ـ موسیقی کناري

طباق، : هاي معنوي درونی یک یا چند مصراعانواع هماهنگی(ـ موسیقی معنوي 
  )271ش، 1384کدکنی،...) (مراعات نظیر و 

  
  موسیقی داخلی

ستوار است، هرکدام بر تنوع و تکرار ا) به معنی عام کلمه(   از آنجا که مدار موسیقی
و ) عروضی(  موسیقی بیرونیۀهاي تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقولاز جلوه
 ۀیعنی مجموع؛ گیرد مفهومی این موسیقی قرار میةنباشد، در حوز) قافیه(کناري

ها در کلمات ها و مصوتهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتهماهنگی
 ةهاي این موسیقی است و اگر بخواهیم از انواع شناخته شدد، جلوهآییک شعر پدید می

 نیز باید یادآور شویم که این قلمرو ؛ها را باید یادآور شویمآن نام ببریم، انواع جناس
شناسی موسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی است و استواري و انسجام و مبانی جمال

  )392 ،همان.( از موسیقی نهفته استکارهاي ادبی در همین نوعبسیاري از شاه
هاي لفظی نیز در تکرار جمله، کلمه و حرف و نیز چگونگی ترکیب حروف و داللت

بهتر است بگوییم تکرار، جناس و چیدمان . این قسم از موسیقی شعر جاي دارند
  .اي در موسیقی داخلی دارندحروف جایگاه ویژه
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ی شعر، تنسیق صفات را از جمله  کتاب موسیق312 ۀدکتر شفیعی کدکنی در صفح
ا به نظر می. کنندگان موسیقی معنوي معرفی کرده استتقویت رسد که بتوان آن را از ام

اعراب بودن کلمات، نوعی  موسیقی داخلی نیز قلمداد نمود، چرا که به دلیل همواملع
  .آیدکشش صوتی در شعر به وجود می

  
  بررسی موسیقی داخلی معلقه

توان گفت زیبایی و  میو امرؤالقیس جایگاهی ویژه دارد ۀ در معلقموسیقی داخلی
  :آهنگ قصیده را چندین برابر نموده است

        
   تکرار
از تکرار ...) انند تعجب، عاطفه و م (براي بیان و تأکید عواطف خود] ادیب[شاعر

ه باید شود، بلکمعانی بزرگ شعر فقط از طریق لفظ و فکر حاصل نمی. کنداستفاده می
تکرار در سه نوع .  تکرار هستندۀها وزن و قافیه را نیز افزود که همه زیرمجموعبر آن

  :شودزیر خالصه می
ر ك (تقویت معانی تفصیلی. 3تقویت معانی صوري  . 2   1تقویت موسیقی. 1       

   )495، 2جطیب، ال
ود، ارتباط محکم و ش اساسی در تکرار آن است که لفظ یا عبارتی که مکرّر میة   قاعد

 ۀشناسی که بر مجموعدقیقی با معناي کلی شعر داشته باشد و از قواعد ذوقی و زیبایی
 روحی و معنوي و تفنن در ةتکراري که بدون انگیز. اثر ادبی حاکم است، پیروي کند

سازد کالم بیاید، جریان شعوري و ادراکی خواننده و یا شنونده را از قصیده، متوقف می
  )110 ،ش1378 ،یرجای.(کندرا در یافتن علت تکرار عبارت یا لفظ سردرگم میو او 

 مهمی از سخن است که شاعر به آن توجه خاصی ۀ      تکرار درحقیقت، اصرار بر جنب
به ) 111ـ110 ،همان.(یابداي می حساس سخن برجستگی و بروز ویژهۀبا تکرار، نقط. دارد

                                                                                                              
   . استشدهودداري باشد و از پرداختن به موارد دیگر خکه در این مقاله فقط این جنبه مدنظر می .1
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ر با تکرار خواسته است بر مفهوم کار و تالش زیاد عنوان مثال امرؤالقیس در بیت زی
  :خود تأکید نماید

  کالنـا إذا مـا نـال شیـئاً أفـاته        ومن یحترث حرثی و حرثَک یهزلِ    
  )دیوان(

دهد و هرکدام از ما هرچه گیرش بیاید با ولخرجی و اسراف از دست می:       معنی
  )40 ،ش1382 زاده، یترجان.(روزگار خواهد شد تیرههرکس مثل ما کار و کاسبی کند نادار و

تر توجه کنیم، خواهیم دید که آن، فقط آوردن تر و دقیقعمیق،تکرارۀ       اگر به مسأل
.  تکرار هستندۀ موسیقی داخلی و معنوي، زیرمجموعواملعین لفظ نیست، بلکه اکثر ع

انی تکرار قافیه، تلمیح تکرار  میۀجنس، قافیهاي همبه عنوان مثال، جناس تکرار واژه
اي خاص در ذهن مخاطب، تنسیق صفات تکرار صفات یک فرد یا یک شیء، رد واقعه

العجز علی الصدر و تشابه األطراف تکرار واژه در اول، وسط یا انتهاي بیت، طباق 
نابراین با است؛ بنوع و الخ سنخ و همتکرار متضادها، مراعات نظیر تکرار الفاظ هم

ي امرؤالقیس، درحقیقت به بررسی تکرار ۀی موسیقی داخلی و معنوي معلقبررس
  .پردازیم می

اتفاق در انواع، تعداد، ( ـ جناس یعنی تشابه لفظی بین دو کلمه که به دو قسم تامجناس

  )461ـ458ش، 1385التفتازانی، ( .و ناقص قابل تقسیم است) شکل و ترتیب حروف
ي هر نوعی از انسان و پرنده و عروض و نحو جنس برا: گویدخلیل بن احمد می

ابن المعتز، البدیع، ( شود و نیز این که دو کلمه، در ترکیب حروف یکسان باشند،گفته می
  .نه در معنا)13

گردد و به لطائف شنیداري مخاطب   جناس و دیگر محسنات لفظی به لفظ کالم برمی
ت و پسند و سرور شنونده میمی   )42ابن عاشور، مؤجز البالغۀ، (.گرددافزاید و موجب لذّ

  در ذات هر زبان و در طبیعت هر زبان، جناس، خود را به عنوان یک قانون 
شکل آوردن که همنجا از آ) 301  شعر،ی موسیق،ی کدکنیشفیع.(دهدشناسی، نشان می زبان

-کنندهکند، لذا جناس یا تجنیس از تقویتدو یا چند کلمه در شعر، وحدت ایجاد می

  .ازدواجی و سجعی: داندبداهللا الطیب جناس را دو قسم میع. استهاي موسیقی شعر 
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-شکل آمدن کلمات از حیث زمانی که در آن بیان می      ازدواجی عبارت است از هم

  :مانند. شکل در وزن باهم برابرندکه این کلمات همبه صورتی گردد، 
  ج و مضمخ و مخضّبفمجدلٍ و مرمل و موشّد              و مضرّ

  )571، 2م، ج2000الطیب، (
  . امرؤالقیس به کرّات استفاده شده استۀ این نوع جناس در معلق

ا جناس سجعی خود را در مکان نشان می یعنی کلمات متجانس در اصوات و ؛ دهدام
  :مانند. حروف باهم مشترکند

   آهلُمتی عن ذهلیۀ الحی ذاهلُ              وقلبک منها مدة الدهر
هاي کل بیت تکرار شده و دال و هاء و الم در ذهلیه و ذاهل، مشترکند که هاء در قافیه

  ) همان.( مذکور و آهل اشتراك دارندۀو نیز ذال و هاء در دو کلم
 دلیل تکرار حروف، نوعی هاند که ببه این دلیل این نوع جناس را سجعی نامیده

  .رسدسجع و موسیقی به سمع شنونده می
به عنوان .  خود هفت بار از جناس ناقص استفاده کرده استۀ   امرؤالقیس در معلق   

  : مثال در مصرع دوم بیت
  ِ              تَنسل ثیابکِ مِن ثیابی سلّیوإن تک قَد ساءتکِ منّی خَلیقۀٌ                     فَ

  )دیوان(
سلی و (و نیز ) اب و ثیابکثی(دو بار جناس ناقص استفاده شده است، یعنی در کلمات 

این امر عالوه بر ایجاد وحدت بین کلمات مشتق، به دلیل تکرار دو حرف ثاء و ). تنسل
  :در بیت هايچنین  هم. چندان گشته است را دو زیبایی بیت، سین

ماء  ریا فی الس لِ         تعرّض                تَعرَّضَتإذا ما الثّ فصأثناءِ   الوشاحِ  الم       
  )دیوان(

لی                بِ ویلُ  أال  انج أمثَلِإلصباح و ما اصبحأال أیها  اللیل الطَّ    منک بِ
  )دیوان               (

لَی الذَّبل  عاش یه                 إذا ج زام لِجاش کأنَّ  اهتِ رج میه غلی مِ فیهِ ح   
  )دیوان(
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  .شود سجعی دیده میجناس ناقص، یا به قول الطیب جناس
نامد ـ در اواسط بیت دیده  می1 ـ که نگارنده آن را نوعی لزوم ما الیلزم میانیۀقافی      
شود و بدین ترتیب است که هاي زیادي از آن یافت میشود و در ادب فارسی نمونهمی
 و با  اصلی قصیده داراي روي مشترك باشدۀهایی در بین ابیات واقع شود که با قافیواژه

  :مانند. قافیه گرددآن هم
  در بدایت  صورت کجا توان بست       کش صد هزار منزل بیش است نهایتاین راه را 

  )حافظ(
یادي نشده و در شعر شاعران عرب جایگاه شگرد اولی توجه زدر ادبیات عربی به این 

-نی مشاهده میهاي میاي امرؤالقیس، دو مورد از این قافیه معلقهاما در. نداردچندانی 

  :       شود
              وإن کنت قدأزمعتِ صرمی فأجملی     التدللأفاطم مهالً بعض هذا 

  )دیوان(    
بک  نّی  أنّ  ح لیأغرَّكِ  مِ لِ          قاتِِِِِ فعی  لب               وأنَّک  مهما  تأمري   القَ

  )دیوان(
ها، این حروف  ـ در تمامی زبانروف و چیدمان حها و مصوتهاخوانی صامتهم

افتد که میان حرف گاه اتفاق می. آورندهستند که واژه و به تبع آن جمله را به وجود می
 یعنی حروف به کمک کلمه آمده و ؛گرددو لفظ، یک ارتباط درونی و پنهانی ایجاد می

 پخش شدن مثال کشش صوتی الف و. کنندتر، زیباتر و مؤثرتر میمعناي آن را کامل
. کندرا براي بیان حزن و اندوه و افسوس، بیشتر می» آه «يصدا در هاء داللت واژه

چیدمان و استفاده از حروفی که با معناي شعر مطابقت دارند، باعث زیبایی و آهنگین 
  .شودشدن شعر می

و آواها ها منتقدان عرب با روابط پوشیده و نهانی میان لفظ و معنا و نیز با توانایی آهنگ
  بر داللت معنا، آشنا بودند و هماهنگی و تناسب لفظ و معنا را در شعر شرط 

 لفظ نرم و ظریف براي معناي ظریف و لفظ محکم و  باید به طوري کهمی دانستند؛
                                                                                                              

لزوم ما الیلزم یعنی التزام به رعایت برخی قواعد غیرضروري در تقویت موسیقی شعر که بدون آن نیز در موسیقی خللی .  1
   مانند آوردن بیش از یک حرف روي در قافیه؛آیدپیش نمی
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زبان عربی خود، چون موسیقی، داراي الفاظ . فصیح براي معناي قوي و متین به کار رود
) 158ش، 1378غریب، .(کند آن از معانی حکایت میبسیاري است که آواها و صداهاي

از . کندشعر قدیم عرب، خالی از ابیاتی نیست که مفهومش را با طنین و آوا القاء می
  : معناي آن است، این سخن بحتري استةابیاتی که لفظش القاءکنند

ردده البور أرعدي          کَقَضقَضة املَقرتها الريقضقض عصالً يف أسن  
شود هاي کج و معوج خود را که در خطوط آن هالك و مرگ خوانده میدندان: معنی

-اي که شدت سرما او را به لرزش واداشته، دندانساید و همچون سرمازدهبه هم می

  .خوردهایش به هم می
کند و الفاظ با صداهاي کوتاه،       الفاظ با آواهاي بلند، طول و وسعت را القا می

  :ي متنبی در هجو کافور از همین نوع استقصیده. ت راسبکی و سرع
  إني نزلت ِبکَذا بني ضيفهم               عن القَري وعن الترحال مردود

که با حروف و آواها و خشونت کلمات و درازي مقطع ها، بر مفاهیم استهزاء و 
  :  ریشخند و خشم داللتی قوي دارد

  د املَثقوب ِمشفره            تطيعه ذي العضاريط الرعاديد وأنّ ذا األسو             
  )108ـ106همان، (

     در بیت بحتري ترکیب حروف قاف، صاد، ضاد، سین، راء و دال، به صداي برخورد 
  .کندها به همدیگر و لرزش بدن داللت میدندان

ت و جنگ، دال براي پیروزي «:گوید      غنیمی هالل می میم ، و حماسهقاف براي شد 
 در غزل و نسیب مناسب است و این یک سخن وهاه و باء و راء،براي وصف و خبر

زیرا که این حروف در . باشد نه از باب اطالقشناسانه از باب تغلیب میزیبایی
  )443 ،م2001 هالل، یغنیم(».شان متفاوتندموسیقی

 با مفاهیم راحتی و       حرف حاء همانند لفظ و داللت صوتی خود، معنایش نیز
حرف میم که . گشایش و انبساط مقرون است مانند راح، باح، إرتاح، بطحاء، فاح و غیره
اي با دهان و مخرجش از لب است، با معانی بوییدن و بوسیدن و هر معنایی که رابطه

  )158ش، 1378غریب، .(لب داشته باشد، قرین است مانند لثم، بکم، هتم، تمتم و غیره
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ر میان معاصران، حسن عباس بیش از همه به خاصیت صوتی و معنایی حروف       د
 حروف، خصایصی را ۀهایی که انجام داده براي هماو در بررسی. توجه کرده است
هاي او را به صورت منسجم و  بررسیۀجا نتیجنگارنده در این. معین نموده است

  :آوري کرده استخالصه، جمع
ت، ظهور  وبروز، امتداد، بعد     الف ــ شد  

ت، پراکندگی ب ــ قطع و حفر، بیان و ظهور، توسع، علو، امتالء، امتناع، شد       
       ت ــ رقت و ضعف، انفجار، طراوت

     ث ــ در ابتداي کلمه فصل، تشتت، تخلیط و در انتهاي آن رقت، نرمی، حرارت، 
  انفراج

ت، قوت، حرارت، متانت، بزرگی ج ــ شد       
    ح ــ احاطه، رقت، حرارت، حب، دوران، احساسات انسانی، صوت، زیبایی   

       خ ــ غلظت، امراض و عیوب اخالقی، صوت، تخریب، شکافتن، اضطراب
ت، صالبت، تاریکی د ــ کوبندگی، شد       

     ذ ــ اضطراب اندك، تحرك سریع، انتشار، کلفتی، خشونت، صفات مردانه، تندي، 
  شدت، قطع

   ر ــ تکرار، تحرك، رخاوت، اضطراب، زیبایی، حرارت    
       ز ــ اضطراب، شدت، قطع، پراکندن، صوت

       س ــ صوت، امتداد، تحرك، انتشار، خفا و استقرار، لین، سالست، قطع
       ش ــ انتشار، خشکی، گرفتگی، اضطراب

ت، صوت، صفا و پاکیزگی، شیرینی ص ــ شد       
ت، ت فخیم، صالبت، حرارت، ضخامت، امتالء، شهامت و مردانگی     ض ــ شد  

     ط ــ ضخامت در اشیاي گردمانند، طراوت، بوي خوش، اتساع، ضعف، عیوب 
  جسمانی و روحی

       ظ ــ احتکاك، زیبایی، ظهور، فخامت، شدت، قساوت



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٢٠

 

     ع ــ عیانیت، احاطه، علو، صالبت، عیوب جسمی و روحی، رقت، صوت، 
  انسانیاحساسات 

ت، اضطراب، تخلیط، بعثرت، تاریکی، غیبت، وجدانیات و عواطف غ ــ شد       
       ف ــ حفر، قطع، فصل، توسع، تباعد
ت، خشکی ق ــ صالبت، صوت، شد       

     ك ــ مسافت، کثرت، تراکم، ضخامت، تشبیه، تاکید، تعلیل، استعالء، احتکاك، 
  خشونت، تجمیع

  اق، مالکیت، نرمی، تماسک، خوردن، کثرت     ل ــ التزام، التص
       م ــ جمع کردن و بستن، گستردن و امتداد، مکش، هضم، انفتاح، محبت

     ن ــ صمیمیت و انسانیت، رقت و استقرار، بطن، جاري شدن، اضطراب، ضعف 
  بدون عیب، احاطه

       و ــ جمع کردن، الصاق، استمرار
، حزن، عیب روحی و جسمی، تنبه، صوت،      هـ ــ شدت، اضطراب، تخریب

  احساسات انسانی، آه
  )عباس، خصائص الحروف العربیۀ و معانیها:نک.(     ي ــ نسبت، تحتانیت

 امرؤالقیس ۀهاي معلقها و مصوت با توجه به این خاصیت حروف، موسیقی صامت
  :توان چنین بررسی نمودرا می

      أساريع ظٍَيب أو مساويک إسحِل    وتعطُو ِبرخٍص غري شثن کَأنه     
  )دیوان ( 

هاي سرزمین ظبی یا کند گویی انگشت او کرمبا انگشتان نازك کار می:       معنی
  .هاي درخت اسحل استهاي تراشیده از شاخهمسواك

 در این بیت ترکیب حروف صاد، ثاء، سین و کاف، که البته سهم سین بیشتر است، 
  .آوردواك و تراشیده شدن آن را از درخت اسحل فرایاد میبه خوبی صوت مس

  وواٍد کَجوِف العِري قفٍر قَطَعته            به الذئب يعوي کَاخلَليِع املُعيل    
  )دیوان  (
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خر گرسنه یا چه بسا صحراهاي خالی از مردم را مانند شکم خالی از علف گوره: معنی
ه قوم عاد که نامش سود و نفع و یا مانند وشکم خري بی ادي مسکن شخصی از بقی

بخت شده بود پیموده که حمار بود و بعد از عمري توحید کافر و خانه خراب و بد
نادار که نعره و کرد مانند شخصی طرد شده یا قمار بازي عیالمند گرگ در آن زوزه می

  .کند زند و هیاهو میمی
اي است که حکایت از سختی راه نه ترکیب حروف و هجاها به گو،    در مصراع اول

شاعر با تکرار حرف عین .  گرگ استةمصرع دوم این بیت در مورد زوز. بیابانی دارد
  .دهد او را نشان میۀدر کل بیت، صوت عوعو و نال

  أال أيها اللّيل الطَّويل أال اجنَلي         ِبصبح وما اإلصباح  منک  بأمثل 
  )دیوان        (

خواهی به صبح مبدل شوي و البته دمیدن صبح از  مگر نمی،ان اي شب طوالنیه: معنی
  .دوام تو برایم خوشایندتر نیست 

 ؛    تکرار همزه و الف متناسب با غرض شاعر در منادا قرار دادن شب طوالنی است
 الف بر ظهور و بعد و عیانیت داللت دارد و به همین دلیل اکثر حروف ندا، داراي زیرا
  ... .مانند یا، وا، آ، أال و .  هستندالف

  )دیوان(مکرٍّ  مفرّ مقبل مدبر معاً       کجلمود صخر حطّه السیل من عل                
این اسب در پیش تاختن و عقب نشینی و هجوم بردن و درنگ کردن همواره : معنی

 از باال کند و در این حال چون صخره بزرگی است که سیل شدید آن رانیکو عمل می
  .به زیر انداخته باشد 

 چینش هجاهاي کوتاه و بلند، صداي ةدر مصراع اول تکرار میم و نون و نحو
کند و کوبیدن پاي اسب در گوش هاي اسب را در هنگام دویدن تداعی می نعل
اما مصراع دوم از چیز دیگري حکایت دارد؛ ترکیب حروف صاد، . گرددانداز می طنین

کند و موسیقی زیبایی را از اي را از جویبار القاء میافتادن صخرهخاء، سین و الم، 
  .رساند که دقیقاً متناسب با معناستطبیعت به گوش می



 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله   ١٢٢

 

  والعادیات ضبحاً «: این آهنگ حرکت اسب در برخی آیات قرآنی نیز وجود دارد

ه نفسشان به قسم به اسبانی ک: معنی) 3ـ1/العادیات(» فالمغیراتِ صبحاً )فالموریاتِ قدحاً(
ها را وصبحگاهان آن. شماره افتاد و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند

  .به غارت گرفتند
، صداي پاي سب را تداعی می کند، )دال(در بیت زیر نیز چینش هجایی و تکرار حرف 

  : بر کوبندگی داللت می کند) دال(چون حرف 
  نجرٍد قيِد األواِبِد هيکِل   ِبم    و قد أغتـدي والطّري يف وکناِتهـا

  )ديوان      (
  

  مسح إذا ما الساحبات علَي الوين                     أثَرن غُباراً بالکَديِد املُرکّل   
  )ديوان     (

 وقتی که اسبان تندرو از خستگی در زمین سخت و کوبیده شده گرد و غبار :معنی
 ،ش1382 زاده، یترجان( رود ك، آسان و تند راه میشناگر چاال برانگیزند، آن اسب مانند

42(  
  ينضح ِبماٍء فيغسل       فَعادي ِعداًء بني ثوٍر ونعجٍة       ِدراکاً ولَم 

  )دیوان ( 
الزمخشري، أساس (در لغت به معنی جوشش و فوران اندك آب از زمین» نضح«

ابن منظور، لسان العرب، ( آب به فوران فراوان» نضخ «اما. باشدمی)  نضحةالبالغۀ، ماد
که حیوان، کمتر عرق کرده و در این بیت شاعر براي بیان این. گویندمی)  نضخةماد

  .خیس نشده بود، نضح را ترجیح داده است
  کأنّ ذري رأِس املُجيِمر غُدوةً         من السيل واألغثاء فلکةُ ِمغزل   

  )دیوان   (
ورد آن، گویی سر دوك بود هار اثر سیل و رب چاشتگاه  مجیمر درۀ تپۀقل:       معنی

 ،ش1382 زاده، یترجان.(شودپیچد و جمع میچون تارهاي زیاد پشم و پنبه روي آن می
51(  



  ١٢٣  بررسی موسیقی معلقۀ امرؤالقیس

 

توانیم صداي ریسیدن پنبه و نخ را به       با کمی توجه به حروف و معناي بیت می
حروف سین، غین، زاء و الم این صوت را . ریسی احساس کنیمي پنبه چرخ سادهۀوسیل

  .اندایجاد کرده
در مجموع کل بیت، حرف الم بیشتر از دیگر حروف استفاده شده است و این امر 

باشد، تکرار آن در ا که حرف روي، الم مینج اول،  از آ:تواند داشته باشددو دلیل می
ه باعث ماللت ککند و بدون این ثقل بیت، قافیه، هماهنگی ایجاد میۀاین بیت با نقط

دوم، خاصیت التزام و التصاق حرف الم . نمایدخاطر شود موسیقی قصیده را تقویت می
درپی گردد که پیوستگی و التصاق کل قصیده بیشتر شود و خواننده براي پیسبب می

  .گرددتر میخواندن قصیده مشتاق
  

  موسیقی بیرونی
 شعرهایی که ۀ است که بر هممنظور از موسیقی بیرونی شعر، جانب عروضی وزن شعر

منظور از ) 391 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(اند، قابل تطبیق استدر یک وزن سروده شده
وزن این است که شعر داراي مقادیر معین و مرتب از حروف ساکن و متحرك باشد که 

ها را رعایت هایی که شاعر از اول تا آخر قصیده، آنتوان آن را شکل ایقاعی یا روشمی
) 12ق، 1421العاکوب، .(کند، نامیدها دوري نمیکند و جز به ندرت و با دلیل از آنیم

این وزن است که . دشووزن، جوهر شعر است و شعر بدون وزن، شعر محسوب نمی
موزون مقفی تعریف به همین خاطر قدما شعر را کالم . کند شعر را از نثر جدا میةمحدود
  )16م، 1998عیسی، .(زن و موسیقی شعر را می رسانداند و این تعریف، ارزش ونموده

 وزن شعر ۀشناسان یکی از رویکردهاي محتوایی در نقد وزن شعر، بررسی روان
به . م و پذیرفتنی این است که وزن با روحیات شاعر ارتباط تام داردنظر مسلّ. است

صود را مند است که این مقه سخن دیگر، شاعري که و بانشاط است، به اوزانی عالق
گزیند که سراید، وزنی را برمیکه غمگین است و مرثیه میبرآورده سازد و بالعکس، آن

  )91 ،ش1380 ،يذوالفقار(.از تالطم و ترقص خاص عالم نشاط، عالئمی ندارد
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نواخت بودن وزن شعر  یکۀیک خصوصیت در وزن شعر عربی هست و آن مسأل
تري دارد و این ویژگی وزن شعر به تر و کاملرسد وزن درستاست که به نظر می

 محیط جغرافیایی و زندگی طبیعی در صحرا است که از ة محققان امروز زاییدۀگفت
  )41ـ40 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(آید افق صحرا به وجود میةاحساس دایر
اند و این موضوع، به خوبی هاي مقدس نیز داراي آهنگ و موسیقی خاصاکثر کتاب

به عنوان مثال ) 50ـ49 ،همان.(انسان در برابر موزونیت چه تأثراتی دارددهد که نشان می
دا أبی لَهب «ۀآی ت یکه  استآهنگی تند، داراي وزن عروضی و ضرب)1/ المسد(»تَب 

  . استفتعلناشاره به خشم و غضب خداوندي دارد، و وزن آن مستفعلن م
آن شعر عربی به نظم برخی پژوهشگران میان موضوع قصیده و بحري که براساس 

شاعر در حالت حزن، اندوه، شکوه، حب، مرثیه، . اندشود، ارتباط قائل شدهکشیده می
 ،نتیجه در. کندفخر، حماسه و دعوت به جنگ از بحور داراي تفاعیل زیاد استفاده می

 در هنگام همچنین شاعر. بحور غالب در اغراض قدیم، طویل، کامل، بسیط و وافر است
 هالل، یغنیم.(گیردحرهاي مجزوء مانند خفیف و متقارب و رمل، بهره میطرب از ب

  )442ـ 441 ،م2001
  

  بررسی موسیقی بیرونی معلقه
 .فعولن مفاعیلن؛ فعولن مفاعیلن: امرؤالقیس، این قصیده را در بحر طویل سروده است

چهل و  آن به ۀگانهاي هشتترین بحر زبان عربی است و تعداد تفعیلهاین بحر طویل
. اندرسد و شاعران قدیمی از دیرباز از این بحر بیشترین استفاده را کردههشت حرف می
 زیرا ایقاع و موسیقی آن زیبا و ؛اند دیگر بحور ترجیح دادهبر آن را انبرخی از نقاد
ترین اغراض براي سرودن شعر در بحر طویل مهم) 96ش، 1378معروف، .(محکم است

 فخر، مدح، قصص، رثا، اعتذار، وصف طبیعت و اطالل و حماسه،: عبارت است از
  )97همان، .(شکوي

 امرؤالقیس حدود سی بیت به معشوق و گریه بر اطالل و دمن و توصیف ۀدر معلق
آن اختصاص یافته، سیزده بیت به وصف زن، پنج بیت به وصف شب، هجده بیت به 
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 امور دیگر  ط است؛مرتبوصف ابر و رعد و باران و دیگر عناصر طبیعت و بقیه 
 و شاعر به درستی از بحر طویل استبنابراین، این بحر متناسب با کل ابیات قصیده 

  .سود جسته است
  ِق فا نب ِک من ذک ري ح يب بن و من ِز يل      ِب سق طل ِل وي يب ند د خو ِل ف حو ِم يل

   فعول  مفاعلنمفاعيلن  فعولن   مفاعلن                 فعولن مفاعيلن  فعولن
درباب بحر طویل بیان این نکته ضروري است که باید به صورت تام باشد و مشطور یا 

در آن ) عروض و ضرب(چنین باید آخرین تفعیله مجزوء یا منهوك نباشد و هم
مقبوض باشد و زحاف قبض در تفعیله عروض و ضرب ضروري است و شاعر باید آن 

  )42، ص1382اباچی،  (را در همه ابیات قصیده رعایت کند
 لذا از این جهت هیچ گونه اشکال ،ابیات معلقه امروالقیس تماماً مقبوض است

   1.موسیقایی ندارد
  

  موسیقی کناري
منظور از موسیقی کناري، عواملی است که در نظام موسیقایی شعر داراي اهمیت است 

 موسیقی کناري، هايجلوه. ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست
 یشفیع.(ها بسیار است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترجیع

  )391 ،ش1384 ،یکدکن
عالمان علم عروض، در . شودقافیه در لغت به قسمت انتهایی گردن اطالق می

اي اي از حروف و حرکات که شاعر در انتهاسمی است، از مجموعه: اندتعریف آن گفته
 و به این دلیل قافیه نامیده )179ق، 1421العاکوب، (.بنددابیات قصیده آن را به کار می

  )131ش، 1384اباچی، .(شودشده است که در انتهاي کالم واقع می

                                                                                                              
ر تمامی تفعیله هاي اگ. خرین تفعیله مصرع دوم ضرب نامیده می شودآآخرین تفعیله مصراع اول عروض و   .1

 اگر یکی از تفعیله ها از هر مصراع حذف گردد مجزوء و اگر نصف آن  وبیت کامل باشد تام نامیده می شود
  . ن حذف شود منهوك نامیده می شودآحذف شود مشطور و اگر یک سوم 
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قافیه عبارت است از دو حرف  «:      خلیل بن احمد در تعریف آن گفته است
چند حرف متحرك واقع ساکن در آخر بیت، به طوري که بین آن دو، یک یا 

  )96ابن عبداهللا الواصل، موسوعۀ العروض والقافیۀ، (».گردد
برخی . هاي دیگر برتري داردهاي زبان      در شعر عربی، قافیه نسبت به قافیه

ها قافیه ندارند، یعنی قسمت پایانی بیت با بیت دیگر مطابقت ندارد و هر بیتی زبان
  )422 ،م2001 هالل، یغنیم.(یونانیي مستقل دارد مانند زبان قافیه

شود و در زیباسازي و تداعی وجود قافیه در شعر باعث تشخص سخنان شاعر می
... شناسی موسیقیزیبایی «مدرسی و حقی،.(شودترین ارکان محسوب میاشعار از مهم

-کند و دلیل آن توالی قافیهتوجه شنونده را جلب و احساساتش را تحریک می) 85، »

هاي و عامل وحدت مصراع با مصراع) 7م، 2001عبدون، .(هنگین در ابیات استهاي آ
گردد و عالقه و ارتباط ابیات را با همدیگر دیگر است و باعث انسجام شعر می

  مستحکم 
  .نماید می
 قافیه و وزن را در ۀعقاد ریش. رب، قافیه را در جاهلیت با فطرت خود شناختع

 شد، بره براي ترغیب شتر به حرکت خوانده میعبارت بود از نوایی ک حداء که
    )99م، 2002عبداهللا عطیۀ، (. گرداند می

یابد که علماي عروض براي هرکدام از قافیه از حروفی ساکن و متحرك تشکیل می
 خاطرنشان اما باید. گنجداند که تفصیلشان در این مختصر نمیهایی انتخاب کردهها نامآن

روي حرفی است که قصیده بر آن . در قافیه، حرف روي استترین حرف کرد که مهم
شود، مانند دالیه گردد و قصیده به آن منسوب میشود و با تکرار قافیه، تکرار میبنا می

 ثقل بودن بیت و عامل ۀحرف روي به دلیل نقط) 90م، 1998عیسی، .(یا نونیه یا همزیه
هاي  چرا که در بین مصراع؛استترین حرف بیت اتحاد لفظی و گاه معنایی، مهم

شاید همین اهمیت حرف روي . آفریند کثرت خود وحدت میۀمجموع قصیده به وسیل
  .ذاري کنندگها را در زبان عربی با آن ناماست که باعث شده، قصیده
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  بررسی موسیقی کناري معلقه
 این قصیده بر حرف روي الم مکسور که قابل کشش است، بنا شده است و ۀقافی
نده براي انشاد زیباتر و تأثیر آن در مخاطب ـ خصوصاً هنگامی که امرؤالقیس با خوان
از . تواند به راحتی از این کشش صوتی استفاده کندگوید ـ می خود سخن میۀحبیب

، کشش صوتی )که ذکر شد (آنجا که از خصایص حرف الم، پیوستگی و التصاق است
  .کند قصیده بیشتر میۀشنیدن ادامو ترتب قصیده و نیز اشتیاق شنونده را به 

      وجود مصادر مختوم به الم در زبان عربی، زمینه را براي شاعر آماده کرده، تا با 
هاي ماضی و مضارع این مصادر، از هاي مشتق و هم چنین استفاده از فعلساختن اسم

ل «غیر از تکراري چندانی نداشته باشد، البته ۀهاي متعددي بهره ببرد و قافیقافیه که » مفتّ
درنتیجه، این کثرت مصادر به وحدت موسیقایی ابیات . در دو بیت به کار رفته است

  ... .مانند مذیل، منزل، مغزل، یفعل و . افزوده است
  

  موسیقی معنوي
 هر نوع تناظر و تقارن و نسبت فاضلی گسترش ة وقتی بتوان مفهوم موسیقی را به حوز

) مفاهیم انتزاعی و تجریدي( هامور ذهنی و تداعیها و خاطرهاندازي اداد، در چنین چشم
توانند از موسیقی برخوردار باشند و ما به ضرورت بحث، این گونه تناظرها و نیز می
. کنیمتوانیم نامگذاري هاي ذهنی و تجریدي را موسیقی معنوي میها و تقارنتقابل

  )296 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع(
 آواهاي زبان، موسیقی ة و تضادها و تشابهات، در حوزهاگونه که تقارن همان

 امور معنایی و ةها و تشابهات و تضادها، در حوزآورد، همین تقارناصوات را پدید می
هاي پنهانی عناصر یک  ارتباطۀ بنابراین هم؛بخشدذهنی، موسیقی معنوي را سامان می

حد هنري، اجزاي  عناصر معنوي یک واۀبیت یا یک مصراع و از سوي دیگر هم
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شناسی و از سوي دیگر انسجام غالب شاهکارهاي مبناي جمال. موسیقی معنوي آن اثرند
  )393ـ392 ،همان.(نام موسیقی معنوي استهاي بیشعري، در همین جلوه

 منظم دیگري ۀشود که وحدت، عامل موسیقایی شعر یا هر مجموعوقتی گفته می
 موسیقی ـ ةبرانگیز معنایی را در حوزر وحدتتوان تمام عناصاست، پس به راحتی می

 مانند ایهام، لف و نشر، تلمیح، تاکید المدح بما یشبه ؛موسیقی معنوي ـ به شمار آورد
... . الذم، تنسیق صفات، رد العجز علی الصدر، تشابه األطراف، مراعات النظیر، طباق و 

مدن چند کلمه از حیث معنا، نوع آ مراعات النظیر که عبارت است از هم،به عنوان مثال
کند و جنس، اتحاد خاصی در شعر ایجاد مینوع و همبه خاطر در برداشتن کلمات هم
  .گردد زیبایی شعر می،باعث تقویت موسیقی و به تبع آن

 امرؤالقیس ۀهایی عالی و زیبا از برخی از این عامالن موسیقی معنوي، در معلقنمونه
در این . شودی دیگر حتی یک مورد هم دیده نمیبرخبراي قابل مشاهده است و 

  .پردازیم که در معلقه آمده استمختصر فقط به معرفی و بررسی مواردي می
  

  بررسی موسیقی معنوي معلقه
ـ طباق یعنی در تقابل یکدیگر قرار دادن اشیاء و مفاهیم متضاد مانند طباق یا مطابقه 
  )308 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(تلخ و شیرین

 مردم متفقند که مطابقه در کالم، ۀهم «:گویدوهالل عسکري در تعریف مطابقه میاب
باشد مانند جمع کردن دو چیز متضاد در رساله و خطبه و بیتی از ابیات قصیده می

و تفاوتی ) 205العسکري، الصناعتین، .(»سفیدي و سیاهی، شب و روز و گرما و سرما
که از نظر اقسام کلمه ، یا دو حرف باشد و یا اینندارد که طباق بین دو اسم، یا دو فعل

سرّ بالغت مطابقه در تداعی معانی است، چرا که ) 290م، 1992قلقلیۀ، .(متفاوت باشد
  )299همان، .(آوردضد یا مقابل خود را به ذهن می

 وقتی در بیت دو یا ؛شود حال ببینیم طباق چگونه در موسیقی شعر مؤثر واقع می
 کلمه را ۀآید و قرینشود، نوعی تکرار معنوي به وجود میضاد دیده میي متچند کلمه

گردد که در موسیقی  معنوي در شعر ایجاد مییدهد و وحدتدر برابر آن قرار می
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در این معلقه مواردي از طباق پر نمود جلوه می کند ، . شودمعنوي بیت موثر واقع می
  :از جمله

  شمأل وجنوٍب       ملا نسجتها ِمن يعف رمسها فتوضح فاملقراِة مل
  )دیوان       (

منزلگاه محبوب من میان توضح و مقراه قرار گرفته و چون باد شمال و جنوب : معنی 
  .پوشاند و گاهی اشکار می سازد آثارش کامالً ازبین نرفته است ها را میگاهی آن

       تسفّل العني  فيِه  ترق  ما  و رحنا يکاد الطَّرف يقصر دونه              ميت
  )دیوان      (

قت به وهر.  رفتیم و چشم از درك زیبایی و هنر و اصالت آن اسب عاجز است:معنی 
ي باالیی مانند سر و شانه و گردن و یالش نگاه کرده شود هوس دیدن قسمت هاقسمت

   )47 ،ش1382 زاده، یترجان .(.شودپایین سم و ساق و کفل آن کرده می
ه  صوبه             وأیمنُعلی قَطَن  بالشیم        علی   الستار   فیذبلِأیسرُ

  )دیوان     (
و یذبل  ي ستارهاطرف راست آن ابر بر باالي کوه قطن و طرف چپش بر کوه: معنی
  )،ش1382 زاده، یترجان.(دبو

ق نیز گویند و آن چنین  ـ که آن را تناسب، توفیق، ائتالف و تلفی      مراعات نظیر
 مانند. ها نباشداي را در کالم که تضادي بین آنکنند، امور متناسبهاست که جمع

  )26ـ245ش، 1379ناشر، ) (5/الرحمن(»الشمس و القمرُ بحسبان «
دسته آمدن افراد در شعر یا نثر مراعات نظیر نوع و همسنخ و هم   از آنجا که به هم

در این . کندنظیر وحدت و تناسب ایجاد میجه میان اجزاي همشود، درنتیاطالق می
  :          من جمله؛گرددمعلقه چندین مورد مراعات نظیر زیبا مشاهده می

ـُ وتقريب سرحانٍٍ           وإرخاء نعامة وساقا ظٍَيبلَه أيطَال    لتتف
  )دیوان  (

  . جا جمع کرده استزي را در یک که شاعر نام چهار حیوان وحشی بیابان
  مرجِل   ِبشيٍب   حناءکأنّ دماَء اهلادياِت بنحِره           عصارةُ  

  )دیوان (
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  .در این بیت حناء و شیب و مرجل همه از یک خانواده هستند
  مخوِل  العشريِة يف معموأدبرنَ کَاجلزِع املُفَصل بينه      ِبجيٍد 

  )دیوان   (
   مانند؛ ذکر کنندق صفات چنین است که صفات ممدوح را متوالیاً ـ تنسیتنسیق صفات

   که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود دست حاجت چو بري پیش خداوندي بر  
این صنعت بیشتر در موقع وصف معشوق یا طبیعت کاربرد فراوانی دارد و در شعر 

 چرا که به دلیل ساختار .کند، یکی معنوي و دیگري داخلیدو نوع موسیقی ایجاد می
آید و نوعی تالزم و توالی در  به صورت یکسان میهانحوي، اعراب هرکدام از صفت

  :گرددشعر ایجاد می
  مهفهفةٌ  بيضاُء  غري  مفاضٍة                 ترائبها مصقولةٌ کَالسجنجِل

  )دیوان (
   کأنبوِب السقي املُذلِّلوکَشٍح لَطيٍف کَاجلديِل مخصٍر             وساٍق

  )دیوان   (
 نتوانداي باشد که ذهن بر سر دوراهی قرار گیرد و ـ وقتی کلمه یا عبارتی، به گونهایهام

 با ایهام )307 ،ش1384 ،ی کدکنیشفیع.(در یک لحظه، یکی از آن دو را انتخاب کند
  . روبروییم

  :شودحظه می امرؤالقیس فقط یک مورد ایهام مالۀ      در کل معلق
  مهفهفةٌ  بيضاُء  غري  مفاضٍة                 ترائبها مصقولةٌ کَالسجنجِل

  )دیوان   (
اگر ) 714ش، 1380معلوف، (ریزي شده قالبةنقر// آیینه:  سجنجل دو معنی داردۀ      کلم

دوم را نظر ایم، اما اگر معناي آن را آیینه معنی کنیم، قائل به موسیقی معنوي آن شده
 سجنجل ة زیرا  واژ؛گرددبگیریم خواهیم دید که چقدر موسیقی داخلی آن زیباتر می

  .کند محبوب شاعر را تداعی میۀصوت زیورآالت گردن و سین
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  نتیجه
 امرؤالقیس روشن شد که یکی از ارکان اصلی زیبایی و ۀ با بررسی موسیقی معلق

 است که با حاالت مختلف روانی و آنشهرت این قصیده، فضاي موسیقایی حاکم بر 
اي چون بحر طویل، حرف روي الم، محسنات لفظی. کنداحساسی شاعر، تغییر می

 ، چون طباق و مراعات نظیر ايجناس، الفاظ و هجاهاي متین و بجا و محسنات معنوي
تغییر لحن و ریتم، . اندسبب خلق موسیقی بیرونی، کناري، داخلی و معنوي معلقه گشته

 امرؤالقیس را ۀاهاي کوتاه و بلند و الفاظ متناسب با طبیعت عصر جاهلی، معلقهج
 .نشینداي می که بر دل هر خواننده یا شنونده است چناندلنشین و زیبا کرده

  
    منابع و مآخذ

    ـ قرآن کریم 
الطبعۀ . نس البالط ، تو المطبعۀ التونسیۀ ، نهج سوق، موجز البالغۀ     ـ ابن عاشور، محمد الطاهر،

  .ت.األولى، د
 .WWW.SAAD.NET/BOOK/7/1233.ZIP  موسوعۀ العروض والقافیۀ   ـ ابن عبداهللا الواصل، سعد، 

  .1979،مکتبۀ المثنی، بغداد، الطبعۀ الثانیۀ، البدیع   ـ ابن المعتز، ابوالعباس،  
  .ق1405، قم، ادب الحوزه، ، لسان العرب   ـ ابن منظور، محمد

، حلب، دار القلم 1، چ، األسس الجمالیۀ لإلیقاع البالغی فی العصر العباسیدان، ابتسام  ـ احمد حم
  .م1997العربی، 

  .م1953، ترجمه عبدالرحمن بدوي، قاهره، مکتبۀ النهضۀ المصریۀ،  فن الشعر   ـ ارسطو،
  .م2004، بیروت، دار المعرفه، 2، به کوشش عبدالرحمن المصطاوي، چ دیوان   ـ امرؤالقیس،

  .م1967، بیروت، دار الکتب العربی، 4، چالنقد األدبی   ـ امین، احمد، 
  www.freewebs.com، »ي اعجاز موسیقیجوشش شعر در آینه «  ـ برخان، محمد،
ي عالیی و موسیقی رسائل اخوان موسیقی دانشنامه(ي فارسی در موسیقی، سه رساله  ـ بینش، تقی

  .ش1371ر دانشگاهی، ، مرکز نش1، چ)الصفا و کنز التحف
  .ش1382، تهران، سروش، 1 چ،شرح معلقات سبعاحمد،  زاده، یترجان   ـ 

  .ش1385، قم، اسماعیلیان، 2، چ، شرح المختصر   ـ التفتازانی، سعدالدین
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، به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، 4، چ دیوان   ـ حافظ شیرازي، شمس الدین محمد،
  .ش1368طلوع، 

  .ش1416، دمشق، دار الفکر، 2 چ،جمالیات األسلوب فایز،، هیالدا   ـ 
  .ش1380، قم، نجبا، 1 چ، شعری فرهنگ موسیقمحسن، ،يذوالفقار   ـ 

  .ش1378، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1، چ، آشنایی با نقد معاصر عربی   ـ رجایی، نجمه
  .ق1341ه، ، قاهره، دار الکتب المصری، أساس البالغه   ـ الزمخشري، ابوالقاسم

  .ش1384، تهران، آگاه، 8، چ، موسیقی شعر   ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا
 www.al-watan.com ،»موسیقی الشعر «   ـ الصمادي، اسماعیل ناصر،

  .، قاهره، دار المعارف11، چالفن ومذاهبه فی الشعر العربی   ـ ضیف، شوقی، 
  .م1999عارف،، قاهره، دار المفی األدب والنقد   ـ ـــــــــــــ، 
  .م2000، بیروت، دار الفکر، 2، جالمرشد إلی فهم أشعار العرب وصناعتها   ـ الطیب، عبداهللا، 

  .ق1421، دمشق، دار الفکر، 2، چیموسیقا الشعر العرب عیسی علی،العاکوب،    ـ 
  .ش1382، تهران، سمت، 2، چ علوم البالغه فی البدیع والعروض والقافیه   ـ عباچی، اباذر،

  .م2000، دمشق،  خصائص الحروف العربیه ومعانیها  ـ عباس، حسن، 
، اسکندریه، بستان المعرفه، ، مالمح التجدید فی موسیقی الشعر العربی   ـ عبداهللا عطیه، عبدالهادي

  .م2002
  .م2001، قاهره، العربی، 1، چالموسیقی الشافیه للبحور الصافیه   ـ عبدون، عبدالحکیم، 

  .ت.، الکتابۀ و الشعر، القاهرة، مکتبۀ صبیح، الطبعۀ الثالثۀ، د الصناعتینبوهالل،    ـ العسکري، أ
  .م1960مکتبۀ األنجلو المصریۀ ، القاهرة، ، ،اللغۀ الشاعرة   ـ العقاد، عباس محمود، 
، اسکندریه، دار المعرفه 2، چ العروض العربی ومحاوالت التطور والتجدید فیه   ـ عیسی، فوزي سعد،

  .م1998عیه، الجام
، ترجمه نجمه رجایی، 1، چشناسی و تأثیر آن در نقد عربی، نقد بر مبناي زیبایی   ـ غریب، روز

  .ش1378مشهد، دانشگاه فردوسی، 
  .م2001 قاهره، نهضه مصر، ، الحدیثیالنقد األدب، محمد هالل، یغنیم   ـ 
  .ش1381، تهران، توس، 5 آیتی، چ، ترجمه عبدالمحمدتاریخ ادبیات زبان عربیحنا،  ،يالفاخور   ـ 

  .م1992، قاهره، دار الفکر العربی، 2، چالبالغه اإلصطالحیه   ـ القلقلیه، عبده عبدالعزیز، 
  .م1990، بیروت، دار الفکر اللبنانی، 2، چالشعر غایاته و وسائطه   ـ المازنی، عبد القادر، 

http://www.al-watan.com
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ي دوم اي براي صداها و هزاره در آیینهشناسی موسیقیزیبایی «   ـ مدرسی، فاطمه و حقی، ساحره،
  .ش1385ي شانزدهم، ي علوم انسانی دانشگاه سمنان، شمارهي دانشکده، فصلنامه»آهوي کوهی

  .ش1378، تهران، سمت، 1، چالعروض العربی البسیط   ـ معروف، یحیی، 
  ش1380، ترجمه محمد بندرلیگی، تهران، ایران، 3، چ2، جالمنجد   ـ معلوف، لویس، 
  .ش1371، تهران، امیرکبیر، 8، چ4، ج فرهنگ معین   ـ معین، محمد،

  .م1985، بیروت، دار الفکر اللبنانی، 1، چفی الشعر والنقد   ـ منیف، موسی، 
  .ش1379، تهران، طبع کتاب و معرفت شیراز، 4، چ، درر األدب   ـ ناشر، عبدالحسین
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   فی معلقة امرئ القيساملوسيقیااليقاع 
  دكتور مرتضي قائميال

  استاذ مساعد يف اللغة العربية و آداا جبامعة بوعلی سينا
  الدكتور علي باقر طاهري نيا

  استاذ مشارک يف اللغة العربية و آداا جبامعة بوعلی سينا
  جميد صمدي

  ماجيسترييف اللغة العربية و آداا جبامعة بوعلی سينا
  
  صالملخ

قی الرائع و يقاع املوسي اال،س و مجاهلايالق ة ملعلقة امرئي الصورة الفنة قورها فیأثمن العناصر الّتی هلا 
 و ري فی الروی ذات املد الصوتی الکثةل، و الالم املکسوريار البحر الطوي، باختريهذا الشاعر الشه. املتالئم
ة ية واملعنويلمحسنات اللّفظلفاظ و احلروف املتناغمة واملتناسبة ملقتضی احلال و باستخدام فنی لألار ايباخت

ث تسبب يقی، حبيدة متتاز جبرسها املوسينشد قصية، يقياملوس  الّتی تقوی الوحدةريکاجلناس و مراعاة النظ
ة و ي عن جتربته الشعرريقی شعری، خلقه الشاعر للتعبيء نفسه فی جو موسيری القارية أن يقاه الداخليموس

 اصوات  نية بيعة صحراوياة فی طبيعواطف احلزن و الفراق و احلبلقاری تأثر اية فية فی صورة موحيالشعور
قد جنح  .تلذّذ بهيد نفسه فی ذلک اجلو احلی و جي األسد و ريل الفرس و رغاء االبل وزئيالوحوش من صه

تی ة الية احلير الفنية التی تتناسب وتتناغم و التصاويستخدم دالالت احلروف الصوتيالشاعر فی معلقته أن 
  . م و املعانیيجتسم و جتسد املفاه

  
  س، يالقئ مرا معلقةة، يقی اخلارجية، املوسيقی الداخلياملوس :سةيات الرئفردامل
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