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Abstract 

Language is a collection of voices inspiring various emotions and affections and are sketches 

of colors and fragrances. Undoubtedly, language is not a set of uneven and irregular voices, 

but an interconnected and systematic network of layers and links. Therefore, each piece of 

speech or text is organized through the cooperation and unity of all the different language 

levels. The purpose of this study is to analyze and evaluate the inspiring voices in the poems 

of Badr Shaker al-Sayyab. One of the essential topics to be addressed in his poems is the 

discussion of voices and inspirers. Jikur, is one of the talented poets who has employed voices 

to accompany the reader with himself. Thus, the authors sought to base the present study on 

the famous French linguist Morris Gramon’s theory to investigate the reading of and analyze 

the inspiring voices in the poems of mournful Iraqi poet Badr Shaker al-Sayyab. In this way, 

the signs and musical attributes of Badr Shaker al-Sayyab poems, especially vowels and 

consonants, are examined using a descriptive-analytical method. Reading and analyzing Badr 

Shaker al-Sayyab’s poems based on Gramon’s inspiring voices theory indicate that 

corresponding to the themes of the odes and profound influence of mournful spirit in the poet’s 

thoughts and language, highly frequent vowels and readings of his poems repeat these negative, 

dark, and tragic meaning. In other words, the results of this study indicate that inspiring voices 

in the poems of Badr Shaker al-Sayyab describe the physical and psychological failure of the 

people of his land, and phonetically, he illustrates repetitive themes of doubt, hesitation, 

frustration, sadness, and pessimism. 
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 چکیده

 بدین هستند؛ هارایحه و هارنگ از هاییانگار و گونگونه عواطفالقاگر احساسات و  که است هاییآوا یمجموعه زبان،

 یعنی هاپیوند و هایهز الو درهم بافته ا مندنظام است ایشبکهبلکه  ؛یستن نابسامان هاینشانه و هاآوا از ایتوده ،زبان ترتیب،

 .شودمی یدهسازمان متمایز، زبانی سطوح همه پیوستگی و همکاری خالل از متن، یاهر پاره از گفتار 

 ایرجستهباز مباحث  یکیاست؛  یاببدر شاکر الس هایسروده در القاگر هایآوا ارزیابی و تحلیل حاضر، پژوهش هدف

از  یکی یکور. شاعر جستهاالقا و هاآوا بحث گیرد، قرارتوجه  مورد یصورت جدبه نامدار سراینده ایندر اشعار  یدبا که

جستار  یندر ا گاننگارند است؛ برده فراوان یبهره خویش با خواننده ساختن همراه یکه از آواها، برا است دستیچیره شاعران

 یهاآواها در سروده یالقاگر یلحلتخوانش و  به یشناس نامدار فرانسوگرامون، زبان یسمور یهنظر یادبن بر تا اندکوشیده

 هانشانه سیبرر به تحلیلی–یفیتوص روشراستا با کاربست  ینو در ا یازند دست السیاب شاکر بدر عراق،سوگوار  یندهسرا

 هایچکامه تحلیل و خوانش اند؛پرداختهها همخوان وها واکه ویژهبه بیاالس شاکر بدر هایسروده موسیقایی هایشاخصه و

و متأثّر از نفوذ  سیّاب یهاچکامه ینبا مضام متناسب که دهدمی نشان گرامون القاگر آواهای نظریه بنیاد بر یابشاکر الس بدر

 بار ینهم یزاو ن یهاپربسامد سروده هایهمخوانو  هاواکه ،و زبان شاعر یشهو اندوه در اند یو ژرف روح سوگبار یقعم

 در القاگر هایآواکه  دهدیپژوهش نشان م ینا هاییافته بیان، دیگر به کنند؛می تکرارآلود را و حزن یرهت ی،منف معنایی

اشعار  یی،از لحاظ آوا و پردازدیشاعر م ینسرزم انمردم جسمی و روحی شکست توصیف به السیاب شاکر بدر هایسروده

 .بدبینی و اندوهو  یمردگدل و سرخوردگی تردید، و شک از است هایینگارهمرگاو 

 .گرامون موریس السیاب، همخوان، بدرشاکر واکه، عربی، معاصر شعر :هادواژهیکل
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 مهمقد. 1

 یزعامل تما که ترین واحدهایِ آوایی مستقلی هستندها کوچکواجو  آیدها به شمار میواج یا هاآوا از ایمجموعه زبان،

در  هاواج .دارندبرعهده  زبان در اساسی نقشی بنابراین کنند؛می ایجاد معنایی تفاوت و شده دیگر هایواژه از واژه یک

 آفرینش در را زبان کوچک عضو این ارزش نیز نویسنده یاشاعر  آیند.به شمار می ترین جزء مشخص کالمکوچک شناسی،زبان

و با  کنندمی تکرار را هاواج برخی خود اشعار در ناخودآگاه، یا آگاهانه شاعران، از بسیاری ،رونیازا .داندیم معنا و موسیقی

 بلکه شود؛نمی محدود فکری یجنبه به تنها زبان وظیفه» زیرا افزایند؛یم خویشکالم  موسیقیو  یباییبر ز یوهش ینتوسل به ا

 یبرا یو ابزار هاآوا از یامجموعه تنها زبان،درواقع (.»119: 1984)عبدالمطلب، «پردازدمی نیز عاطفه و احساس انتقال به زبان

 «دارد ایپیچیده روانی و یاجتماع یزیولوژیکف یندفرآ کهاز روح ماست  یبلکه جزئ یست؛عاطفه ن یانو ب یشهاند

 (. 52: 2001یل،)عبدالجل

 هنریو  یو به نوشته ادب نمود برجسته ،به دو شکل توانمی را هنجار زبان که بود باور این بر انگلیسی،شناس زبان لیچ،

بر قواعد حاکم بر زبان  یو دوم آنکه قواعد یردصورت پذ یانحراف ،قواعد حاکم بر زبان خودکار ازکه نخست آن» کرد. تبدیل

 .یافت خواهد تجلی افزایی،قاعده و یزیهنجارگر شیوۀ دو طریق از یسازبرجسته ،بیترتنیاخودکار افزوده شود. به

 ( 4: 1383ی،)صفو

وزن، قافیه، ردیف، جناس و .. که زبان شعر را از زبان روزمره  ی موسیقایی را مجموعه عواملی از قبیلسازبرجستهوی 

« افزاییقاعده»( و همین مقوله را صفوی با استناد به نظریات لیچ تحت عنوان 4: 1373داند )شفیعی کدکنی،سازد، میبرتر می

ی است شناسسبکعوامل  مجموعه« شناسیکگروه زبان»یا « هنجارگریزی» کهی درصورت(. 34: 1390کند )صفوی،معرفی می

کاهی معنایی، واژگانی، آوایی، سبکی و ...قرار گیرد. صفوی با مبنا قرار دادن نظریات لیج، تواند در گسترۀ قاعدهکه می

: 1383ی را دارا باشد )صفوی، گرائتیغامندی، مندی، جهتداند که سه اصل نقشی را زمانی محقق و هنری میزیهنجارگر

44.) 

 یفاست که در شعرش به توص یاست که او از شاعران یتاهم یرو داراازآن القاگر هایآوا یاب،اشعار بدر شاکر الس در

 تردید، و شکاز  یمتنوع ینمضام حاوی او اشعار آوایی،لحاظ  از و پردازدیم ینشسرزم انمردم جسمی و روحی شکست

 است.  بدبینی و غم سرخوردگی،

 درخشان، های)واکه هاواکه مختلف هایبه تکرار گونه یافتیره گردید، ذکر ترشیکه پچنان جستار این در ما اصلی هدف

 است. السیاب شاکر بدر شعر در باال بسامد دارای هایهمخوان القاگری نیز و( تیره یهاواکه و روشن هایواکه

 پژوهش  ضرورت و پیشینه. 1. 1

 یدبکر و جد موضوعی القاگر، هایاز منظر آوا یابشاکر الس بدر هایسروده یقاییساختار موس یبررس و هرچند بحث

 :های ذیل اشاره کردتوان به نمونهمی پژوهش موسیقی در شعر و قرآن کریم با مرتبط کارهای ولی از است
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 تکرار طریق از مفاهیم القای و هاآوا یبه بررس که یمیمهوش قو نوشتۀ «ثالث اخوان شعر به رهیافتی»و القا  آواکتاب -

 و تناسب شاعر، اندیشه با که است ارزشمند صورتی در تکرار که کندمی بیان و پردازدمی ثالث اخوان مهدی آثار در هاآن

 .باشد داشته هماهنگی

و طاهره  یریمحمود بش نوشته «یاکوبسنگرامون و  یبر آرا یدبا تأک یستینقد فرمال یهبر پا ییسه غزل سنا یبررس»مقالۀ -

 . پرداخته است یاکوبسنگرامون و  یاتنظر یهبر پا ییسه غزل سنا یبه بررس که یریخواجه گ

قاسم مختاری و مریم یادگاری « ی موریس گرامونهینظر بر اساسقرآن کریم  17و 16هماهنگی آوایی در دو جزء » مقاله -

 پردازد.قرآن کریم می 17و 16ها در جزء ها و همخوانکه به بررسی واکه

 ینا ،صورت نگرفته است پژوهشی تاکنون «السیاب شاکر بدر» در اشعار القاگرآواهای  درخصوص اینکه بهبا توجّه 

 پدیدار مخاطب برابر در را ایالسیاب، افق تازه شاکر بدر اشعار موسیقایی ساختار تحلیل و خوانش با تا دارد تالشپژوهش 

 .سازد

 عبارت است از:پژوهش  این یادینبن هایپرسش

 تأثیرگذار متفاوت معانی انتقال در السیاب شاکر بدر هایسروده درها ها و واکهخاصِ همخوان یهاگونه چگونه کاربست. 1

 است؟

 ؟دهدیارائه م یاباز شعر بدر شاکر الس یاتازه زوایایچه  یهاهمخوان ها وواکه لیگرامون و تحل یه. کاربست نظر2

 پژوهش هایفرضیه .2. 1

 اندوه روح بازتاب در ژهیوبه را یمتفاوت خاص و یراتتأث موسیقایی، نُت و ارتعاشی هایپارهعنوان به هاهمخوان و هاواکه .1

 .دارند یابشاکر الس بدر یواژگان بر طیف یدینوم و

 و اعتراض و ناخرسندی اندوه، و حزن مفاهیم انتقال در ایبرجستهنقش  سراینده، این یهاها در سرودههمخوان ها وواکه .2

 یقاییو موس یزبان ساختارکه  ایگونهبه نمایندمی ایفا ناپذیریانپا یدادیتلخ و ب یو احساس شکست یمردگو دل نومیدی فریاد،

 .دارد قرار مفاهیم این روشن انتقال و بازگوییدر خدمت  نیز سیاب هایسروده منسجم

 از روشن تصویریکه  هستند ییهاهمخوان وها واکه یاالقاگر  هایآوا از ایمجموعه ی،در مفهوم کل ی سیابهاسروده

 .سازدمی پدیدار مخاطب، روی پیش شاعر جسمانی شرایط و یعاطف یهاحالت ی،خانوادگ یتوضع ی،زندگان دوران

؛ است پدیداردر آن  شکست، مرگ و نومیدی و ایده فکرکه  است ییهاسروده ها، آن دسته ازنگاره مرگاز  منظور

 یهاالقاگر چکامه یهاآوا ینهیزم در مستقلپژوهش  نبود و یقیارتباط خاصش با موس ، عالقه ویتی سرایندهشخص هاییژگیو

 است.  بدر شاکر السیاب، علت اصلی انتخاب این عنوان جهت پژوهش شعری
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 هاآوا القاگری بر مبنی وی زبانی نظریه و گرامون موریس .2

 کوشیده نوزدهم یسده شاعران از گروهی کند، بیان جمله بافت و متن در را هاآوا القاگری بحث ،نوگرام کهنیا از قبل

 ینب یآشکار سازند. رابطه یعالم هست هایپدیده دیگر با را کالمحاصل از ساختار  یصوت هایجلوه تناسب و پیوند بودند،

و  شاعران که بوده حالی در این است؛ داشته وجود نیز بیستم قرن از قبل نویسنده، ونظر شاعر  مورد یو معان یقیموس

قرن  یل(. در اوا116: 1395 ی،)مختارجستندمی بهره خود الضمیر فی ما بیان برای هاآوا ازناآگاهانه  یاآگاهانه و  ،یسندگاننو

شناس زبان کی ،گرامون موریس .نماید ارائه را هاآوا القاگری بر مبنی یهیبود که توانست نظر یکس نخستینگرامون  یستم،ب

 یدگاهیبا د "القاگر یآواها" یمسئله به وی شد، داده توضیح کهطور داشت همان ییآَشنا یادن یهااز زبان یاریبود و با بس

 .ارائه داده است یدرباره شعر فرانسو یکوتاه یو رساله یآواشناس یخود را در رساله یهایهنظر است و یستهمتفاوت نگر

 روشن، به را هاواکهاو کند. می یبنددسته عناوینی تحت را هاو همخوان هاواکه گرامون ،ذکرشده مسائل به با توجه

و  بلند هایصدا تداعی در درخشان هایواکه واضح، هایصدا توصیف در روشن هایواکهکند. می تقسیم تیره و درخشان

 روند.می کار به و نارسا مبهم هایصدا القای در تیره هایواکه و خروشان

 یانکه در ب (p،t،k)مثل  انسدادی ؛کندیم تقسیم سایشی و روان خیشومی، پیوسته، انسدادی، به را هاهمخوان او نیچنهم

تواند یها مهستند، که تلفظ آن یوستهپ ی،انسداد ریغ هایهمخوان یهمه نیچنروند؛ همیاصوات خشک و مکرر به کار م

بر اساس  را مفاهیم القای در تکرار نقش و عاطفه و معنیصوت و  یانم یوندپ تا دننپژوهش برآ ینا در نگارندگان یابد.ادامه 

 .کنند بررسی السیاب شاکر بدر هایسروده در گرامون، موریس دیدگاه

 السیاب شاکر بدر هایسروده در هاهمخوان و هاواکه نمود. 3

 حکایت از آن دارد شاعر این هایسروده واکاوی است؛ ماندهیبرجا بسیاری یهانوشته و هاسروده شاکرالسیاب،بدر  از

 هایواکه هستند. معنایابی و ییشناساقابل واند گرفته خود به تأویلدر زبان او، رنگ نشانه و  هاهمخوان وها از واکه یاریکه بس

کار  به همهمه و هیاهو بلند، هایصدا بیان برای هاواج این ،است فتحه حرکت و آ معادل عربی زبان در که (u ,a) درخشان

 و خنده صدای یا جمعیت غریو موسیقی، اوج پر صوت ،ختنیفرور اشیاء، شدنتکه تکه و شکستن صدای مثالً روند؛می

 گیرد.می اوج صدا هاآن تجلی زمان در که احساساتی و هااندیشه توصیف در همچنین ؛رعدآسا یصداها و قهقهه

 (36-31: 1383قویمی،)

 نازک، هایصدا تداعی و توصیف برای: باشدمی کسره حرکت و ای با مطابق عربی زبان در که (e ,i) روشن هایواکه

 همچنین. روندیم کار به معنوی، و ذهنی چه و ملموس و عینی چه لطافت، و ظرافت سبکی، زیبایی، توصیف آهسته، هاینجوا

 و حقیقی چه جهش و خیزش و سبک و کوچک موجودات یا اشیاء توصیف در و چاالک و چست سریع، حرکات بیان برای

 انسان ذهن در که ایعاشقانه و دلکش ،زیانگنشاط هایاندیشه بیان برای هاواکه نوع این همچنین. دارند کاربرد تخیلی، چه

 (30-22: همان). اندمتناسب بندد،می نقش
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 به نارسا و مبهم هایصدا القای در تیره هایواکه .معادل او و حرکت ضمّه است ی،که در زبان عرب (o,u) تیره یهاواکه

 یااز مانع  ییکه گو کنندیم یرا تداع ییهاشوند، صدایم یداصوات در درون حفره دهان تول ینا ینکها یلدل به .روندمی کار

 اخالقی معنوی، یا مادیازنظر  که شودمی استفاده هاییپدیده یا عناصر اجسام، توصیف در هاواکه همین از. گذرندمی یوارهید

-36)همان : هستند. زیانگو حزن یرهت هایاندیشهو  افکار یانگرب ها،واکه این چنینهم اند؛و ظلمانی عبوس زشت، جسمانی، یا

40 ) 

  السیاب بدرشاکر سرودهای درآ و اَ  / ã,  aواکه درخشان  نمود .1. 3

 یانب یبرا« اَ »درخشان  یهاواکه .کرده است یدرخشان معرف یهارا تحت عنوان واکه «ã«»آ»، «a»« اَ» یهامصوت گرامون

، یخشم، برآشفتگ یاد،مانند فر یرد،گیها صدا اوج مکه در آن ییهایشهاند یف، توصیتجمع یو، غریاهوبلند، ه یهاصدا

 ( 31: 1380 ینه،)مارت .روندیو توانمند به کار م رتبهیعال یهایتشخص یفمناظر پرشکوه و توص ها وصحنه یفتوص

 دخیل شعر آفرینش در را خواننده خاص مقاطع در «اَ»، « آ» تکرار با «و مرگ رودخانه«»و الموت النهر» قصیده در سیاب

 خلق آن با هماهنگ و جدید، مناسب یهامضمون بار هر ،کندیم تکرار را ایواژه پیوسته سیاب که هنگامی پس نماید؛می

 از یکی. استکرده اشاره امر این به نیز المالئکه نازککه چنان دینمایم مستحکم را خود زبانی ساختار تکرار، این با و کندیم

 شعر معنایی روند کهنیا ضمن گاه توقف، این ایجاد با شاعر و است شعر عمودی فواصل در مکث ،تکرار آواها یهاکاربست

 (14: 1923المالئکه،. )دیافزایمنیز  آن زبانی ساختار استحکام بر کندیم حفظ را
ق النخيل/ بابا... بابا أنا في قرار بويب أرقد في فراش من رماله من طينه المعطور / و الدم فی عروقی فی زالله ينثاُل کی يهب الحياه لکّل أعرا

 (325: 2000اب، ی)الس و أرقد في قراریو أنا بويب أذوب في فرحي 

 یزاللبه  میهاخون در رگ ،آراممیخاک معطرش م یها بر رواز شن یفرش یبر رو یبمن در بستر بو بابا بابا»)ترجمه( 

به شوم و در بسترم آرام یذوب م یمهستم در شاد یبدرخت نخل بدمد، من بو یهایشهبه ر یگردد تا زندگیم یآب جار

 «روم.خواب می

 هنگام سراینده تیو عصبان خشم نشانگر یخوببه که استکاررفته به «اَ» مرتبه هفت «آ» واکه مرتبه دوازده فوق در چکامه

ت بار و رقّ زیانگحزن یینوا «اِ» ،«یا»روشن  هایواکه با «اَ» ،«آ» درخشان هایواکه شدنهمراه  ینهمچن .است شعر سرایش

آن داشته تا خشم و  یسودا ،شاعر یچنان که پندار .است یدهبخش «النهر والموت» قصیده یژهوو به یابس یهابه سروده

 این مذکور بیت در بخش فراتر نرفته است. یتسلّ ییاما آوا از حدّ نجوا زند، یادرا از اعماق وجود فر یشخو یخروش ناگفتن

 ببخشاید خاطر آرامش آنان بهدرصدد آن است تا  شاعر ،برهاند سرزمینش مردم از راو اضطراب  نگرانی تا استکاررفته به واکه

 .آمد نخواهد پیش برایشان مشکلی که بفهماند هاآن به و

نمود  سازد کهرا پدیدار می هیروشیما بمباران از انگیزهراس تصاویری سیاب، «فوکای در خیال» «من رؤيا فوکای» قصیده در

  است: آنان شیطانی هایخواسته به رسیدن و سوم جهان هایکشور جهت استعمار ستمگر تالش حاکمان
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و  مازال ناقوس أبيک يقلق المساء بأفجع الرثاء : هيای ..کونغای ..کونغای / فيفزع الّصغار في الدروب و تخفق القلوب/ تغلق الدور ببکّين
 (356: 2006یاب،)الس شنغای من رجع : کونغای، کونغای

ها را در راه کودکان..(.ی.. کونغایبشتاب)کونغا :سازدمیشب را آشفته  دردناک، ییناقوس پدرت با رثا یوستهپ»)ترجمه( 

 .«کونگا کونگا نقش بسته است یپژواک صدا شانگهایآورد در پکن و یها را به تپش در م ترساند و قلبیم

 چینی پادشاهان از یکی که اسطوره حکایت از آن دارد. این آوردیم میان به سخن ی چینیاسطوره از سروده نیدر ا شاعر

 .شدندینم ختهیآم باهم فلزات این اما گمارد کار این برای را حکامش از یکی بسازد مس و نقره آهن، طال، از یامناره خواست

 دختری خون با که گرددمی مخلوط باهم صورتی در تنها گفتندها آن کرد. مشورت زمان آن پیشگویان ازچند تن  با کونگا

 شد،می کوبیده مناره این که بار هر و انداخت مذاب فلزات آن میان را خود دختر که بود نیچننیو ا شود آمیخته زیباروی

 ( 156: 1384 ، الضاوی)شد.می شنیده آن از کونگا صدای کونگا

 از حاصل آوایی توازن سازد.میتر باصالبت و ترنیسنگ را لحن «آ» واکه مرتبه یازده «اَ»واکه  مرتبهکی کاربست با سیاب

 در آنقرار دادن  با در خاتمه .است داده گسترش را آن معنایی بار و شده بیت در خاصی آهنگ و نظم ایجاد موجب واکه این

 .رساندمی پایان به را سخن کوبنده با خروشی مصرع هر پایان

 و فقر رهاورد ی،گریروسپ که کندیمترسیم  را یاجامعهاسفناک  وضع «کور روسپی» «العمیاء المومس» قصیده در شاعر

در و انسان مقت و زورگو یسلطه غلط، و باورهای هاسنت فقر، آَشفتگی، چکامه تصویری روشن از این است. آن گرسنگی

 : دینمایمترسیم  ناتوان و ذلت پذیر را
األطمار يؤتجرون/ و الجسد المهين هو کّل ما يتمّلکون هم الخطاة بالخطايا و هم هم مثلها و هم الّرجال و مثل اآلف البغايا بالخبز و 

اومون الّسکاری بالّشرور / کهوالء العابرين من الّسکاری بالخمور کهوالء الفاجرين بالفجور / الدافنين خروق باليه الجوراب في الحذاء / يتس
 (539:2006)السياب ،مع البغايا في العشی علی األجور ليوّفروا ثمن الفطور

ه ررشان را اجاواکهنه جسم خ یدر قبال نان و لباس یمردند و مثل هزاران روسپ آنکه با یمانند روسپ یزآنان ن»)ترجمه( 

، مانند اندیبد مستان به شرور و و یندبدون خطا یخطاکاران هاآناست که مالکش هستند  یزیدهند، جسد خوار تمام چیم

شام  یآوردن غذا به دست یکه برا ی، چنان روسپخوارندشراببدون فجور  یاشان، مانند عاندعابران که مستان به شراب ینا

شبانگاه بر سر مزد چانه  یانکه با روسپ یکنند، آنانیجوراب کهنه را در کفش پنهان م یکه پارگ یشود، آنانیم یگراند بسترهم

 «.دناشته باشد صبحانه یهم برا یزنند تا پولیم

 روسپی به گویی که عراقی دارد،می بیان را عراقبار اسف اوضاع «اَ» مرتبهکی ،«آ» واکه از مرتبه کاربست هفده با شاعر

 یگذرانخوش دنبال مسئولین کهیدرحال کاردمی آن در را خواری و ننگ بذر و استبستر هم آن با بیگانه و شدهلیتبد کور

نشان  به اوضاع نسبت را خود و خشمرساتر سازد  را خود صدای خواهدمی واکه، این یریکارگبه با شاعر هستند. خودشان

 .کند القا مخاطب به را خودش اعتراض و خشونت است بوده آن درصدد گویا دهد؛

پرواضح  که کندمی برقرار او تنهایی و غربت آالم، شاعر، روحی احوال با ظریف تناسبی ها،واکه این یریکارگبه با شاعر

 .پردازدمی احساسات این بیان به شاعر که است
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  السیاب بدرشاکر هایسروده در اِ و ای  /e ,i روشن هایواکه نمود. 2. 3

 است. روشن واکه یریکارگبه برای نمونه سیاب، بهترین «العمیاء المومس» مشهور در چکامه «اِ» ،«ای» روشن هایواکه

 نوع یروزرهیت قصیده، نیدر ا وی. است کشانده یگریروسپ به را او زندگی، بد شرایط که کشدیم تصویر به را زنی سیاب،

 :گویدمی سخن زن آن زبان از کهدارد درحالیبرمی پرده دنیا در واقعی و از ظلمی کشدیم تصویر به را بشر
يا سکاری للموت جوعا بعد موتي ميتة األحياء عارا/التقلقوا..فعمای ليس مهابة أو وقارا/مازلت أعرف أرعش ضحکتي خلل  يالتترکون

 (283: 2000 یاب،)السالرداء

 یتا از گرسنگ دیمگذارزندگان مرا وا انیدر م یاچون مرده ،امدهیمستان حال که از ننگ طعم مرگ را چش یا»)ترجمه( 

را  یرهنمپ یایزوا ،امچگونه با خنده دانمی، من هنوز مشودیو وقار من نم یبتمن باعث ه یکور یدجان بدهم، نگران نباش

 «بلرزانم

 یشخو یاوج خشم و آشفتگ شاعر قصیده، این در است؛ کرده تکرار مرتبه را سه «اِ» واکه و مرتبه شش را «ای» واکه سیاب

 یها را در قالب طعن و طنزهستند و آن یرالقاگر تحق ینوعبه که گذاردیم نمایش به «i»، «e» یهااز واکه یریگرا با بهره

 هایواکه با باید را آن که است خروشی گویا ،کندافمی طنیندر گوش  چنان سیاب، شیون و فریادهای این ؛داردیم یانب یشدارن

 .کند بیان روشن

 سیاب، نگاه در است. ولی عتیو طب گیاهان مرگ معنی به تموز مرگ «بابل در سربروس«»بابل فی سربروس» چکامه در

و  کهنه یهاو ارزش فرهنگ زیرا کشدیم رنج آن از عربی سرزمین که است عرب ملت میان در بشری روح مرگ نماد

 نمود که مرگ جهان از تموز همراه به ایشتار بازگشت سوی دیگر از نیست؛ بشر امروز نیازهای گویپاسخ دیگر اشدهیپوس

 زیو رستاخ باروری ازو سرشار  جدید یزندگ و یعرب هنیم به بازگشت رؤیای از تمثیلی شاعر، نزد رستخیز هستی است

ی و حرکت پویایی به راها آن و دهدیم قرار مخاطب را هنانشیمهم از درون قبر خویش، رونیازا (186: 1971بالطه،)است

 :دهدیم نوید دوباره
قبري أصيح يئن القبور وفيه ما فی سواه إال دبيب الحياة من عالم / في قاع قبري أصيح التيأسوا من مولد ونشور!هذا مخاض األرض  من قاع

 (214-213: 2000یاب،)السيا أجداث،حان النشور! كالتيأسی / بشرا

 یزیگور چ ین، در ادهندیسر م یونچه در آن است شها و هر آنگور ینکهتا ا آورمیبرم یاداز اعماق قبرم فر»)ترجمه( 

 ینزم یشزا ین، ایدنشو نومید یز،از متولد شدن و رستاخ آورم،یبرم یاددر اعماق قبرم فر یاز جهان یست،ن یزندگ یانجز جر

 «!یدفرارس ییزمان نوزا جان،جسدهای بی یامژده ؛نباش نومید ؛است

 را خود ینوعبه نابسامان اوضاع بر این صبر با سیاب که است آن بیانگر «اِ» مرتبه تکرارو سه  «ای» واکه تکرار مرتبه شش

 که شود گفته اگر نباشد گزافه یداش. گرددمی فراهم اشیدرون آرامش که است صبر همین با و بخشدمی تسلی و آرامش

 بدون نیز آرامش احساس تداعی در رفته، بکار حرکات و این حروف شدن تلفظ نازک هستند و رخوت دارای که حروفی

 .است نبوده تأثیر
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 باران یهاو ترانه . دعاهاداندیم یزیو حاصلخ را مظهر آفرینندگی، بالندگی باران «باران ترانه»المطر ةأنشود چکامه در سیاب

 از لبریز یدهید با ابتدایی انسان است. بوده برخوردار و عظمتی تقدس از انسان چشم در آب و باران که دارداز آن  حکایت

 «ای»بار تکرار  و سه «اِ» یواکه با ده بار تکرارشاعر  کرد.می استغاثه طلبش در و نگریستمی پدیده این به و سؤال حیرت

 : است کرده تصویر را شرایط بهبود و باران به جامعه شدید نیاز
انتظار في کل قطرة من المطر حمراء أو صفراءمن أجنة الّزهر / و کل دمعة من الجياع و الّعراة و کل قطرة تراق من دم العبيد / فهی ابتسام في 

: 1971،  یاب)السمبسم جديد / أو حلمة تورّدت علی فم الوليد / في عالم الغد الفتّی، واهب الحياة مطر مطر مطر..سيعشب العراق بالمطر 

253) 

خون  در هر قطره از پابرهنگان، گرسنگان و یهاها، در اشکسرخ و زرد گل یهاجوانه در ،در هر قطره از باران»)ترجمه( 

 یایدر دن ،شودیاست که بر لبان کودک گرسنه شکفته م یاییرؤ یا ید،جدی است در انتظار لبخند یزد، تبسمیریبردگان که م

 «عراق در باران شکوفه خواهد داد ؛باران باران باران است، یزندگ یجوان که بخشنده یندهآ

 است؛ و تولد روشنایی، حاصلخیزی، پرباری ی، قحطی، سرآغازسالخشکتاریکی،  پایان معنی به سیاب شعر در باران

خون، اشک، هر قطره  از گردد یأس و تاریکی، مرگ و زندگی، جایگزین نور از لبریز ایآینده که است امیدوار همچنان شاعر

 .است بخشیزندگ که رویدمی فردا بر چهره تبسمی گل، و باران

 است و گرفته بهره بخش و مسّرت نیآفریشاد دلکش، ،زیانگطرب هاییاندیشه بیان برای سوکی از چکامه این در سیاب

 ستم و ظلم علیه انقالب برای ماندگار و حقیقی خیزشی تبیین راستای در را هاواکه اینتر گسترده بعدی در دیگر سوی از

 . کندذکر می اجتماعی

  السیاب شاکر بدر شعر در اُ  و او/  o,u تیره یهاواکه نمود .3. 3

 بهترین تواندمی «مسیح پس از بر صلیب شدن»: «الصلب بعد مسیح»السیاب مشهور بدرشاکر در سروده «اُ»،«او» یهاواکه

 از «حاکم نیروهای»معادل  یهودا/ هراس و نگرانی روایتگر سیاب، باشد. انگیزحزن و تیره هایواکه یریکارگبه برای نمونه

 شدن صلیب بر از سیاب مسیح اما است. دوباره زندگی این فروغ کردن خاموش برای تالش و (ع)مسیح ی دوباره زندگی

 دارد: ایمان رستاخیز به زیرا دهد نمی راه دل به ترسی دشمنان، کثرت و خشم و بارهچند
 قدم تعدو قدم قدم القبر يکاد بوقع خطاها ينهدم /أتری جاءوا من غيرهم قدم قدم قدم/ ألقيت الصخر علی صدري أوماصلبوني أمس فها أنا في

ي المظلم کنت باألمس قبري/فليأتوا إنی فی قبري من يدری أّني من يدری /ورفاق يهوذا من سيصدق ما زعموا قدم قدم/ ها أنا االن عريان فی قبر
ين ألتف کالظّن کالبرعم /تحت أکفاني الّثلج يخضل زهرالّدم /کنت کالّظل بين الّدجی والّنهار/تم فجرت نفسي کنوزًا فعّريتها کالّثمار /ح

 ی وبين األلهفصلت جيبی قماطًا وکّمی دثار/حين دفأت يوما بلحمی عظام الصغار /حين عريت جرحي وضّمدت جرحًا سواه /حطم الّسور بين
 (47: 2000 یاب،)الس

 اند؟آمده یپنداریاست فروپاشد، م یکها قبر نزدگام ینپا، از فشار ا یپا، صدا یدود صدایکه م ییپا یصدا»)ترجمه( 

 هان یاویختند؟ن یبمرا به صل یروزافکنم مگر دیم امنهیسنگ را بر س پا. یپا صدا یپا صدا یصدا هاست؟از آن یرغ یچه کس
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شان یکه پندار ا یهودا؟ یاران داند؟ ...ویداند منم؟...که میکه م امدهی، من در قبر خود آرمیایندبگذار ب ،امدهیدر قبر خود آرممن 

بسان گمان و  یشین: تا روز پیشخو یکدر گور تار یدهمنم برهنه آرم ینا ینکهان، ا .یپا یپا یرا باور خواهد کرد؟ صدا

 یشو روز بودم، زان پس خو یکیتار یانم یهگشت، همچو ساینمناک م یخ یهاکفن یرخون در ز، گل یچیدمپیبسان جوانه م

گوشت تنم  دوختم و با یام لباسآستر جامه و یباننمودم، آن زمان که از گر یانبشکافتم و بسان ثمرش عر یگنج نرا همچو

من  یانها مباشم، فاصله بخشامیر را مرهم التدگ یگشودم تا زخم یشآن زمان که زخم خو استخوان کودکان را گرم ساختم،

 «و دادار پاک فروافتاد

و  افکار بیان و برای آمدهشیپ شرایط از حاصل آَشفتگی و تشویش برای را «اُ»و ده مرتبه  «او» یواکه مرتبه شش شاعر،

 .گردد محقق رؤیاهایش تمام شاید تا است گرفته بکار ضمیر خویش یهاتیشکا و تیره هایاندیشه

 بهشت و فاضله مدینۀ تا است شده سبب «جیکور» زادگاهش به سیاب فراوان اقیو اشت عالقه «جیکور تموز»چکامه در 

 از که است؛ جایی امید دمدهیسپ تبسم انتظار در که است شاعر آرمانی جهان همان «جیکور» .کند جستجوآنجا  در را گمشده

 :است ییبایو ز صلح، صفا هستو هرچه  نیست خبریو ستم  رنج و درد
جيکور ستولد جيکور الّنور سيورق و الّنور / جيکور ستولد من جرحي من غصة موتي، من ناري/ سيفيض البيدر بالقمح والحزن سيضحك 

ة برعمة القتل للصبح/ القريه دارًا عن دار تتماوج أنغاما حلوه/ جيکور ستولد هيهات أتولد جيکور من حقد الخنزير المتدّثر بالليل / والقبل
 (412-411: 1971 یاب،السوالغيمة رمُل منثور يا جيکور؟)

غصه مرگ  از و از زخم من، یکورج خواهد نشست، باربه  هاشکوفه ها ومتولد خواهد شد، گل یکورج یکور،ج»)ترجمه( 

 یو جا دمان لبخندخواهد زدیدهاندوه به سپ از آتش درون من متولد خواهد شد، خرمنگاه با گندم انباشته خواهد شد و من و

 در جامه شب خوکِ ینهاز ک یکورج یا! آیهاته شد، متولد خواهد یکورج موج خواهد زد، ین،دلنش یهاروستا از ترانه یجا

 «یکور؟ج یپراکنده، ا غباری است ،ابر غنچه کشته شدن است و ،که بوسه یدر حال زاده خواهد شد، فرو رفته،

ای اسطوره تموز رنج از فراتر بسیار را خویش رنج و درد «اُ»بار تکرار  دوازده و «او»تیره  هایواکه چهار بار تکرار با سیاب

 نومیدی شدت هستی بازگشت بدانسان که با وجود به مردگان جهان از نهایت در ها،سختی تحمل با وجود تموز زیرا داندمی

 منفی نگرش نوع در دگرگونی به رو این از. است مانده باقی تموزش برای امیدی سوی ها، کورتاریکی پس از هنوز سیّاب،

 همراهی رستاخیز موضوع در اسطوره اصل با تاحدی جیکور، از درخشان و سرسبز تصویری نمایش با و آوردمی روی خود

 کندی،) است. تولد و بیداری دهندهفراخواننده و مژده تمّوز کهن اساطیری، همچون جیکور تموز مطلع، این در نماید. می

2003 :295) 

 ،خواندیم فرا جیکور روستایی تمدن از محافظت به را مردم «اُ»،  «او» تیره هایواکه یریکارگبه با سراینده شعر، این در

 سرزمین آن به تمدن پویای جیکور را که است است، آن واجب جیکور اهل بر چهآن و است نابودی به رو که تمدنی همان

 تواندمی که است عنصری همان «باران» سیاب باور( بر اساس 263: 1991زکی، کمال)بازگردد آنان به زندگی تا برگردانند

 . بازگرداند جیکور به را زندگی
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  ن/  n، م /m خیشومی هایهمخوان کاربرد. 4. 3

 بر این، در عالوه گرددمی داخل بینی حفرۀطرف به هوا جریان ،جهینت در و رودمی پائین کام نرم، همخوان این در تولید

 نوع این( 25: 1373 و دیگران، موان مک)باشد داشته وجود کامل انسداد باید همخوان این تلفظ هنگام در دهان ای ازنقطه

 درماندگی و ناتوانی رخوت، و سستی تأنی، رضایت، عدم و ناخشنودی بیانگر و آهستهنق نق صدای یک حامل هاهمخوان

 (,1965grammont: 138) باشند.می

کاروان : »«الضياع ةقافل»  یسروده های بدر شاکر سیابچکامه انیم در «ن»،«م» خیشومی همخوان نمودهای بهترین از

 توصیف را یاو قافله کندیم ترسیم آوری یأس تصاویر با را فلسطینی پناهندگان سروده این در شاعر است؛« ازدست دادگان

 :کنندیم حمل را هابیل پیکر که ،کندیم
لی وراء أرأيت قافلة الضياع ؟ أما رأيت النازحين؟/الحاملين علی الکواهل من مجاعات السنين آثام کل الخاطئين / النازفين بال دماء الساترين إ

 (368: 1968کی يدفنوا و هو علی الصليب رکام طين )السياب،
 و سالیان یگرسنگبار گران که  یدی؟! آنانرا ند ها و آوارگانخانمانبی یاآ یدی؟را د دادگانازدست یقافله یاآ»)ترجمه(

او بر  کهیدرحال یلدفن قاب یبرا یرکنندگانمجروحان بدون خون به عقب سکشند؟! بر دوش میرا  گنهکاران یگناهان همه

 «از خاک است یاچون تپه یبصل

 «م» همخوان ،«الساترین النازفین، الخاطئین، السنین، الحاملین، النازحین،»بار در واژگان  ده «ن» همخوان گرید عبارتبه

 دهدیم نشان نیز مصراع نخستین همان از آن محتوای و شعر متن که تکرار شده است چنان «رکام دماء، الحاملین، المجاعات،»

 بازمان هم که است عربی کشورهای بر حاکم کنونی اوضاع از شاعر ناخرسندی و شکوه، شکایت بیانگر همخوان دو این

 .رسدیم گوش به نهائینق نق به شبیه آوایی و نارضایتی ناخرسندی، یزمزمه شعر، این پیوسته خواندن

 چکامه این در کرد؛ اشاره «بوحیرد جمیله به» «إلی جميلة بوحيرد» یدهیقص به توانیم «ن» همخوان های تکرارنمونه از دیگر

کند. او بر این باور است می انکار ستم و ظلم علیه را عراق انقالب و خیزش خود، سیاسی هایآرمان رفتن دست از با شاعر

 به و داشت همراه به خون باران که بود یبرق و رعد و حاصلیب هیاهویی تنها تصور کرده بود انقالب ،نیا از شیپ چهآن

 :دهدمی ترجیح زندگی بر را مرگ سراینده علت، همین
 (470من يقتل)همان : من يبکيه؟ أصواتنا تخزی بها الريح التي تنقل باب علينا من دم مقفل /ونحن فی ظلمائنا نسأل ومن مات؟ التسمعيها إن
 یکیما در تار ماست و بسته از خون بر یدر سازد،یگذرد را خوار میکه م یما باد فریادهای نکنها گوش به آن»)ترجمه(

 «کشد؟یم یکس چه ید؟گریاو م یبرا یچه کس مرد؟ یچه کس یمپرسیم خویش

 را درونی احساس نوعی ،اندیدرماندگو  ناتوانی گربیان که حال عین در« ن»و  «م» خیشومی هایهمخوان قصیده این در

 شکایت و گالیه ناله، شعر، محتوای به توجه با قصاید این ازهرکدام  در خیشومی هایهمخوان این تکرار یعنی کنندمی القا

 . رودمی شمار به سرزمینش نابسامان اوضاع از شاعر

روزگار  و گردش عراق دیرباز، سرنوشت از که شودمی و یادآور گویدمی کودکی از دوباره سیاب «أنشودة المطر» چکامه در

 از که عراق در گرسنگی طوالنی تاریخ از را خویش ناراحتی « ن»و  «م» هایهمخوان بکارگیری با شاعر بوده است؛ همین
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 گروه بر زمین سرسبزی باوجود عراق، در گرسنگی همواره سیاب، باور به. کشدمی تصویر به دارد، یاد به را آن کودکی زمان

 تا کندمی و تالش است بین خوش اوضاع و شرایط و تغییر رویارویی در آدمی قدرت به سیاب است؛ افکنده سایه ستمدیده،

 :شود پیروز بر تقدیرش تواندمی در نهایت است و مسئول سرنوشتش، مقابل در که باور کند عراقی
مطر مطر ومنذ أن کّنا صغارًا کانت السماء تغيُم في الشتاء ويهطُل المطر/ وکّل عام حين يشعب الثری نجوع / ما مّر عام و العراق ليس فيه جوع 

 (479: 1968اب ، ی)السمطر

سرسبز  ینگاه که زم، هر سال آنیدباریباران م و شدیم یان در زمستان ابر،آسم یمکه خردسال بود یاز زمان»)ترجمه( 

 «.نباشد، باران باران باران  یکه در عراق گرسنگ نبوده یسال یم،اشود ما گرسنهیم

 «نجوع حین، کنّا، منذ،» چهار بار «ن» و «مرّ مطر، عام، تغیم، السماء، منذ،» بار ده «م»خیشومی همخوان از مکرر استفاده

 گردیده همراه تمسخر و ریشخند از طنینی با که است خویش روزگار شرایط از شاعر رضایت عدم و ناخشنودی نشانگر

 به درخشان هایواکه از سراینده گیریبهره چنینگوید، هممی سخن خویش درماندگی و ناتوانی شاعر از ابیات این در است؛

 است.  گردیده وی نصیب برانگیز تأسف و بار رخوت فضای این از که است و خشمی اعتراض نشانه

 l /ل ر، /r روان هایهمخوان کاربرد .5. 3

 گرددیم متصل باال پیشین یهادندان دیواره به زبان تیغه طرف دو و نیز چسبدیم لثه به زبان نوک همخوان، این تولید برای

 بستبن احتمال وجود رغمیعل همخوان این تولید .(91: 1371ثمره،) شودینم هوا خروج مانع مذکور، گرفتگی که یگونه به

ها همخوان این .ابدییم ادامه خارج به دهان مسیر همان از اشکالی هیچو بدون  است نکرده برخورد مانعی هیچ به دهان در

 وزش صدای نیز و سریدن لغزیدن، شفافیت، داشتن، جریان سیال بودن، روانی، حامل ها،همخوان این شود؛می نامیده «روان»

 (.53-51: 1383 ، قویمی)هستند باد آرام

 تصویر به را عراقی آن، در شاعر که است شهر سندباد: «مدينة سندباد» قصیده « ل» و «ر» روان هایهمخوان هاینمود از

 روان همخوان آورد؛برمی فریاد و است انقالب منتظر شرایط، این از با نومیدی شاعر است و شده قبر به تبدیل که کشدیم

 : است گشته تکرار زمان طول در شاعر تهیدستی فقر و ی،نابسامان مداوم جریان بر تأکید جهت « ل»و  «ر»

جوعان في القبر بالغذاء عريان في الّثلج بالرداء/ صرخت في الشتاءأقّض يا مطر مضاجع العظام و الّثلوج و الهباء مضاجع الحجر/و أنبت 
 (378: 1968 یاب،)الس لتفّتح الزهرالبذور و 

باران، بستر  یبرآوردم ا یاد، در زمستان فریمهست انیبرهنه و عر ،برفمیان  در یم،گرسنه و بدون غذا هست «عراق»ر قبر د

 «بازشوند یدها باو شکوفه یانها را بروکن، دانه یشانرا پر یسنگ یبسترها ها وخاک و گرد ،هابزرگان و برف

 رداء، عریان، القبر،» بار هفت «ر» و «لتفتّح بالغذاء، الثلج، الثّلوج، بالرداء،» بار پنج «ل» هایهمخوان یریکارگبه با شاعر

 بینیپیش قابل غیر سیلی به ناگاه به باران این ولی دهدمی ندا را است خیر رمز که بارانی پیوسته «الزهر البذور، الحجر، مطر،

 داد. خواهد باد بر را سیاب هایآرزو تمام و ویران را چیز همه کهطوری گردد،می تبدیل
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 قرار یکدیگر کنار در مناسب چینشی با که «ر» هایهمخوان یپیوسته تکرار «باران بی شهر»: «مدينة بالمطر» قصیده در

 یکنندهترسیم بهتر عبارت به یا مرگ سوی به روان و سیّال فضایی در نومید شخصی مناجات و دعا تصویرگر اند،گرفته

 :است نسیم وزش پایان و مرگ قطرات آرام تراوش
ستفيق سحائب مرعدات مبرقات دون إمطارقضينا العام ، بعد العام ، بعد العام نرعاها/ و ريح شبه اإلعصار و المّرت کإعصار و الهدأت/ ننام و ن

 ( 491: 1968،  یاب)الس و نحن نغشاها

 ی، بادیمقرار داد یتها را مورد حماآن و یمرا گذراند یمتماد یهابدون باران سال یبرق ول با رعد و ییهاابر»)ترجمه( 

 «یریم.گیآن را در آغوش م و یمشویم یدارب و یمخوابیم آرام نگرفت، و چون گردباد عبور نکرد اما گردباد یهبود شب

 جریان بر تأکید جهت «مرّت اإلعصار، ریح، نرعاها، إمطار، مبرقات، مرعدات،» مرتبه هشت «ر» روان هایشاعر، همخوان

 رنج و درد خاطربه  فقط و اندوه غم به سراینده احساس. است کشیده تصویر به خود، اندوه و غم و سامانی و سر بی مداوم

 .گیردمی بر در نیز را دیگران رنج و درد بلکه نبود، خودش

 خطاب مورد را زنی شاعر، سروده این در .است ساختن سیه: «تعتیم» قصیده در سیاب روان هایهمخوان از دیگر ینمونه

 بر ظلمت و تاریکی و شود یکی حضری حیات با بدوی حیات تا کند خاموش را تنور که خواهدمی او از و دهدمی قرار

 : است گشته مأیوس سعادت به رسیدن از که کندمی بیان همخوان این یریکارگبه با سیاب .گردد چیره زیچهمه
ر کی ال ترانا لنطفیء التّنور و ندفن الخبز فيه کی التعيد الّصخور/ اسطورة للّنار ظّلت تدور حتی غدا أّول ما فيها آخرما فينا/ و لنبق في الّديجو و

 (335)همان :  نمور/ تجوس في الظلماء لترجم األحياء

را که همچنان  آتش ی، افسانهدیگربار تکرار نسازندها تا صخره یمن کن، نان را در آن دفیمتنور را خاموش کن یدبا»)ترجمه( 

کنند یجستجو م یکیکه در تار هاییینند، ببرتا مزدوران مارا نب یمبمان یکیدر تار ید، باباشد پایان ما ،آن آغازتا  شودروایت می

 «.ها سنگ بزنندتا به زنده

 و همخوان «لترجم ترانا، نمور، الدّیجور، تدور، للنّار، اسطورۀ، الصّخور، التنّور،»را در واژگان  «ر»همخوان  بار نه سیاب

 تقویت بر عالوه که است کرده تکرار «لترجم الترانا، الظلماء، لنبق، ظلّت، للنّار، التعید، لنطفیء،»بار در واژگان  را هفت «ل»

 حرکت و مبارزه به را خود مخاطبان که همۀ است آن خواهان شاعر گویا کند،می تأکید سیاسی انقالب بر شعر، درونی موسیقی

 معنای به است «راء» حرف دارای که «أرقِل» فعل همچون دارد و داللت تکرار و حرکت بر «ر»حرف  خواند؛ فرا استعمار علیه

 (84: 1998 عباس،)است کردن حرکت و سریع شتافتن

است  یادآورشده شاعر برای را نوستالژیک آهنگ نوعی «بویب»رود  دادن قرار خطاب با «و الموت النهر» قصیده در سیاب

و  هایدیپل مقابل در سیاب پاکی مظهر رود ابیات، این در دارد؛ رود به سیاب عشق از نشان بویب کلمهمصغر نمودن  و

 :آیدبه شمار می هایناپاک
فی الّشجر وتنضخ الجرار أجراسًا من المطر / بّلورها يذوب في أنين  بويب بويب أجراس برج ضاع في قرارة البحر / الماء في الجرار و الغروب

 (103: 2005، یاب)السبويب يا بويب فيدالهّم في دمي حنين / إليك يا بويب يانهري الحزين کالمطر
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غروب بر شاخسار درختان تصویر  شده، آب در کوزه و یدناپد یادر ژرفایکه در  یبرج یزنگ ها یببو یب،بو»)ترجمه( 

 رود ی..ا یببو ی..ا یببو یشود،ا یمناپدید  شبنم قطرات باران در ندای حزن انگیز بویب تراود، یباران م یآوا ازو 

 .«اشتیاق من نسبت به تو درون خون من افزونی می یابدمن  یناندوهگ

 و همخوان «المطر أجراساً، الجرار، الشّجر، ، الغروب الجرار، البحر، ،قرارة برج،» را در واژگان «ر»بار همخوان  شانزده سیاب

 که «نهر». گذاردیم نمایش به رااسطوره  جهان وی است؛ کرده تکرار «کالمطر فیدالهّم، بلّورها،»در واژگان  بار را سه «ل»

 یک تنها بویب آری گرددیم اندوهگین انسانی معادل سیاب، اندیشۀ در بار این است، حیات و سرزندگی شادابی رمز همواره

 .دهدیم تسکین را خویش و نومیدی افسردگی آن از تحسرآمیز انیب با که است شخصی نیست بلکه رود

 این شاعر در کند؛ ایجاد هماهنگی «المطر الشّجرُ، البحر،»شعرش قوافی و سطر داخل کلمات میان است کوشیده سیاب

 توازن واژگان دیگر و قافیه میان شیوه، این با دارد سعی وی دارد؛ وجود قافیه در که کندمی تکرار را «ر» حرف بیشتر قصیده

 .کند ایجاد آوایی

  ک/ k ج، / gد، /d ت، / tب، /b انسدادی هایهمخوان کاربرد .6. 3

 خارج به فشار با هوا ناگهانی خروج مستلزم تلفظ، هنگام به q،g،d،b هاییآوا ،وp،t،k آواهابی از اعمها همخوان این

 مرتعش کوتاه یاضربه با را هوا کوتاه، یهاصامت این. دهدمی جلوه منقطع را سبکها همخوان این پیاپی هستند. وجود

 هستند مناسبتکرارشونده  و خشک صدایی بیان برای و نمایند ایجاد را منقطع سبکی توانندمی کالم در انباشتگی با کنند،می

(137 :1965 grammont,.) 

 کنندمی مسدود کامالً مدتی برای را گفتار مجرای که آیندمی هم به چنان گویائی اندام دو ها،همخوان این تولید هنگام

: 1373، گرانیو د موان ؛مک83: 1388،شناس)حقگرددیم منقطع کامالً هاهمخوان این تولید پایان تا هوا جریان کهیطوربه

85) 

 القای قصیده این در انسدادی یهاهمخوان مهم یهاازجمله شاخصه «ایوان دختر اشرافی»«يلبالج ةابنشناسيل » قصیده در

 هایکار از را خود خشم انسدادی، یهاهمخوانی از ریگبهرهآید، شاعر با می ادامه در که یادهیقص است. در مفرط خشم حس

 :کندمی بیان هستند، آشفتگی و خشم شکایت، یمایه که ناشایستی
نحو أطرافي / سأعجز بعد حين عن کتابة بيت شعر فی خيالي / فدونك يا خيال مدی و آفاق و ألف سناء /و فّجر رنين المعول الحجرّی يزحف 

من نجومك من ماليين الشموس من األضواء /و أشعل فی دمي زلزال ألکتب قبل موتي أو جنوبي أو خمور يدي من األعياء / خوالج کّل نفسي 
نفسي الّثکلی علی الورق / سيقرأها شقی بعد أعوام ليعلم أّن أشقی بعد أعوام / ليعلم أّن أشقی منه ذکرياتي کّل أحالمي و أوهامي و أسفح 

 (703-702: 1986السياب ، ) عاش بهذه الدنيا/ و علی رغم وحش الّداء و اآلالم واألرق / و رغم الفقر أن يحيا
جوالن دارد ناتوان  یالمکه در خ یشعر یتاز نوشتن ب یشود، بعد از مدتیبلند م یمپتک به سو یانعکاس صدا»)ترجمه( 

ها پراکنده فراوانت نور هاییدهاست، از ستارگانت و از خورشها وآسمانافق ها وزمان یال،خ یخواهم بود، پس در مقابلت ا

جودم خاطرات و و یهابه خاطر پس مانده دستم، یناتوان یاجنون  یامشتعل گشت تا قبل از مرگم  یتکان ،خونم شدند، در
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بداند که  آن را خواهد خواند، تا یبدبخت یمتماد یها، بعد از سالیاورمغدار را بر ورق با، و وجود دیسمرا بنو یاهایمرؤ

 یها وبه رغم فقر زندگیخواب یب ها ودرد و یماریرغم شدت ب یکرد، عل یادقسم  ، ویستز یادن یندرا یزن بدبخت تر از او

 « کند

 الحجریّ، جنوبی، فّجر،» مرتبه شش «ج» ،«الّداء دمی، مدی، یدی، بعد، دونک،» بار در واژگان هفت «د» هایهمخوان

 موتی، بیت، ،کتابة»مرتبه پنج «ت» ،«اکتب بیت، ،کتابة بعد،»در واژگان  بار هفت «ب» ، همخوان«خوالج نجومک، سأعجز،

تکرار شده است؛ این تکرارها،  «ذکریاتی کل، الثکلی، اکتب، نجومک، ،دونک، کتابة» بار هفت «ک» و همخوان «اکتب ذکریاتی،

 مردم و بختیسیه اندیشه که و پوچی است سقوط نومیدی، احساس از سرشار وضعیتی و برانگیز تأسف یفاجعه تصویرگر

 .گرددمی بیان مبهم صورت به موجود شرایط و سنگینی ثقل با همراه دهد کهرا نشان می اوضاع وتحول تغییر در شاعر ناتوانی

 هاهمخوان همنشینی طریق و از است گنجانده کلماتی در قالب و غیرشفاف مبهم صورت به را خود خشم شاعر، جادر این

 .دارد خود نظر مورد مضامین القای در سعی

 قصیده این گردد؛می نمایان سیاب سیاسی گزینیغربت اوج ،«خلیج یبر کناره غریبی»: «الخلیج علی غریب» یدهیقص در

 هنگام اشباح، از ترسیده کودکی در هیأت او و برگشت مادرش یچهره با شاعر برخورد و گذشته یادآوردن راستای به در

 گردد:می بر زبانش جاری سپاردمی گوش انیگوافسانه هایقصه به که نوجوانی سپس و هانخلستان میان در غروب
األصيل / وعلی القالع تظّل تطوی أو تنشر للّرحيل /زحم الخليج بهّن مکتدحون جوابو بحار/ من کل حاف الّريح تلهث بالهجيرةکالجثام علی 

 (4: 2005یاب،)الس نصف عاری

 شوند،یکوچ م یچند یا آمادهپیهم م در یوستهپ هابادباندر تنگ غروب،  یزند همچون کابوسیاز شدت گرما له له م باد»

 «عریانندپابرهنه و نیمه ،نوردندرا درمی هایادر، آورندیفارس از آنان پرشده است آنان با زحمت نان در م خلیج

 مکتدحون،»چهار بار  «ت» ،«بحار بهنّ، ،بالهجيرة» بار سه «ب»، «جوابو الخلیج، الجثام، ،الهجيرة» بارچهار  «ج»هایهمخوان

 عمق انسدادی، هایهمخوان با تکرار سیاب .است شده تکرار «کل مکتدحون، کالجثام،» سه بار «ک»و  «تنشر تظلّ، تلهث،

 عاملی هیچ و ورزیدمی عشق بدان کند؛ عراقی که پیوستهمی بیان را بود دیده عراق از شاعر که نامالیماتی و هالطمات، زخم

  بردارد. میان از را وطنش و وی میان عمیق پیوند و سرکش عشق این تواندنمی

 صحنه توصیف به سروده این است؛ «سربروس در بابل: »«بابل فی سربروس»قصیده  انسدادی، هایهمخوان هاینمود از

 :پردازدمی عراق اجتماعی و سیاسی نامالیمات با شاعر قلبی عواطف و امیال تعارض
کله: يمّص عينيه إلی القرار / أّواه لو يفيق لو يبرعم الحق ول ليعو سبروس فی الدروب و ينبش التراب عن إلهنا الّدفين تموزنا الطعين، يأ

عشتار رّبه الشمال و الجنوب تسير فی السهول و الوهاد / لکّن سربروس بابل الجحيم يحّب فی الدروب خلفها / و يرکض يمّزق النعال فی 
 (485-483: 1971یاب،)السها فأن من دمائها ستخضب الحبوب / سيولد الضياء من رحم ينّز بالدماء أقدام

 او و د،زنکنار  خوردهاز دوموزی زخم دفن شده ما یخدا گور خاک از و ها زوزه بکشد،سربروس در راه یدبا»)ترجمه( 

 ،و جوانه دهند سرسبز شوند هاکاش کشتزار یا شوند، یدارکاش از خواب ب یآه ا ،تا ته بخورد: وچشمانش را به نیش کشدرا 

پشت سرش را دوست  یهاجهنم راه-روان است، اما سربروس بابل هادامنهها و جنوب در دشت شمال و بانوی-خدا ،عشتار
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خواهد شد از متولد  ییشود، روشنایها سرسبز مشود، همانا از خونش دانهیاو پاره م یهاگام یرها زدود، و کفشیم دارد و

 .«تراودیکه خون م یزهدان

 در «ج» ، دو بار از همخوان«دمائها سیولد أقدامها، الوهاد، الّدفین، الدروب،» در واژگان «د» هایهمخوان از بار شاعر شش

 بابل، الجنوب، ،رّبة یبرعم، التراب، ینبش، الدروب، سربروس،»در واژگان  «ب» بار از همخوان چهارده ،«الجحیم الجنوب،»

بار از  سه و «ستخضب تسیر، عشتار، تموزنا، التراب،» «ت» بار از همخوان پنج ،«بالدماء الحبوب، ستخضب، الجنوب، یحبّ،

 .است بهره گرفته«یرکض لکنّ، یأکله،» «همخوان ک

 و نیشدار طنز کند، اینمی آغاز نیشدار و تلخ طنزی با را روزگار از و شکایت شکوه فوق، هایهمخوان تکرار شاعر با

 خشم و آشفتگی انسدادی هایهمخوان که جاییآن گردد. ازمی القا «و ک ت ج، د، ب،» انسدادی هایهمخوان تکرار با خشن

 با بلکه آرام لحنی با نه را روزگار از شکایت شاعر، است؛ خروش و خشم فریاد، بیانگر هاهمخوان این کند،می تداعی را

 .زندمی فریاد استواری و صالبت

  و/  v ف، / f ش، / shس، / s ز، / zسایشی هایهمخوان کاربرد .7. 3

 مدتی برای گفتار مجرای که شوندمی نزدیک هم به چنان هاجایگاه از یکی در اندام دو سایشی هایهمخوان تولید هنگام

 .کندمی ایجاد سایشی و آوای شودمی سائیده وارهید به هوا جریان عبارتی به گرددمی تنگ

 به و آوردمی ذهن به را صفیر و سایش صدای گردد،می تنگ بسیار هوا گذرگاه ها،همخوان این تلفّظ هنگام بهکه  جاازآن

 دمیدنی که است ف f/و v یهاواج شامل نخست نوع. شودمی تقسیم لثوی هایسایشی و یودندانلب هایسایشی دو دستۀ

 با همراه دمشی بیان در غالباً  که زاست z/س  s لثوی هایسایشی شامل هم دوم نوع. کندمی تداعی راصدا و کم رمقیب نرم،

 نفرت ، کین حسادت، حسرت، چون احساساتی بیان در و کنندمی تداعی را باد وزش صدای ینوعبه و روندمی کار به صفیر

 (grammont:1965: 139؛53-55: 1383 قویمی،)دارند کاربرد تحقیر و

أنشودة » چکامه ،اندشده تکرار یکدیگر کنار در هدفمند و مناسب چینشی با آن در سایشی هایهمخوان که هاییسروده از
 بک، خیر) است قرارگرفته درکنارهم منسجم کامالً شعر ساختار و ساختمان تکامل با آن شعری موسیقی که است «المطر

 :خواندفرامی خیزش و انقالب به را مردم سایشی، همخوانبا تکرار  شاعر (.53: 1986
غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأی عنها القمر/ عيناك حين تبسمان تورق الکروم ترقص األضواء ..کاألقمار في النهر / يرّجه  كعينا

المجذاف و هنا ساعة السحر/ کأنما تنبض في غوريهما النجوم/ و تغرقان في ضباب من أسی شفيف/ کالبحر سّرح اليدين فوقه المساء / دف ء 
ة فيه و ارتعاشه الخريف / و الموت، و الميالد، الظالم، و الضياء / فتستفيق مل ء روحي رعشة البکاء و نشوة وحشية تعانق الّسماء / کنشوالّشتاء 

 (119: 2005اب ، ی)الس الّطفل إذا خاف من القمر
چشمانت  درخشد،یشان مبلند که ماه در دور دست یوانبا دو ا از درختان نخلند در آغازصبح، یچشمانت جنگل»)ترجمه( 

موج  ییانگارپارو رقص نورهاست در چشمت چون رقص هزار ماه در برکه، و است پراز برگ، یوقت تبسم چون تاکستان

چون  مه مبهم اندوه شناورند، در و ،زنندسوسو میچشمانت  یها در آغازصبح، انگار ستارگان در ژرفاانداخته است برآن
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 ها،یهلرزش گر ، ویکیتار تولد و و مرگ و پراز نور زمستانند، یگرما و ییزاز لرزش پا پر که دست غروب لمسش کند، یاییدر

 «.هراسدیکه از ماه م یطفل یداییکشد، چون شیبرم که آسمان را در یمهار ناشدن یزد، اوجیریروحم فرو م بر پهنه

بار  هفت را «ش» ،«فتسفیق السماء، سرّح، أسی، تبسمان، السحر، ،ساعة»بار در  را هفت «س» سایشی هایهمخوان سیاب

و  «فستفیق فوقه، خاف، دفء، شرفتان،»بار در  پنج را «ف» ،«وحشية ،نشوة ،رعشة ارتعاشه، الشتّاء، شفیف شرفتان،» در واژگان

 .است کرده تکرار «، الموت نشوة، وحشيةالنجوم غوریهما، األضواء، تورق،» بار در واژگان را هفت «و»

 کهیهنگام دارد ظلم برانداختن به امید که نمایدمی مشخص را خود موضع سایشی، هایهمخوان یریکارگبه با شاعر

 ذکر را روشنایی و تولد آن و در پی گویدمی سخن و تاریکی مرگ از ابتدا در «و الضیاء الموت، المیالد، الظالم»: گویدمی

 هایناگوار، نقطه اوضاع نیدر هم اما شده چیره بر وطن زمستان و خزان زمان این در که اگرچه است باور کند و بر اینمی

 و امیدوار مثبت فضای» نور و تولد «یدیناام فضای» تاریکی و مرگ مذکور هایهمخوان تکرار با شاعر زندمی سوسو امید

 .دهدمی نشان جامعه در را نومیدی فضای روح، تمام در گریه صدای بیدار شدن «کننده

 که باشدمی «غیالن مرحی» قصیده است یافته بازتاب آن آب، در وری غوطه آزمون که سیاب نمادین هایسروده از یکی»

 صدا را پدر که غیالن پسرش صدای .است داده قرار درخت رویش وِیژگی با موازی را آب بارورسازی قدرت آن در شاعر

 هایجوانه دوباره و رویش «بویب»نهر هایآب عمق در نمادین شدن غرق از او دوباره برگشت بخش تداعی شاعر زند، برایمی

 :(19: 1392احمدی چناری،« ) است. زندگی صحنه در امید
سماوة؟ أّی بابا...بابا.... ينساب صوتك فی الظالم إلی کالمطر الغضير / ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد في السرير / من أّی رؤيا جاء؟أّی 

زاهر انطالق / ...و أظّل أسبح فی رشاش منه، أسبح فی عبير فکأن أوديه العراق / فتحت نوافذ من رؤاک علی سهادي : کّل واد / وهبته عشتار األ
تتفّجر األنهار  و الثمار / جيکور من شفتيک توّلد،و من دمائک، في دمائي/ فتحيل أعمدة المدينة أشجار توت فی الربيع و من شوارعها الحزينة

أسمع من شوارعها الحزينة ورق البراعم و هو يکبر أو يمّص ندی الصباح / و النسغ فی الّشجرات يهمس، و الّسنابل فی الرياح تعد الرحی  /
 (32: 1971یاب،)السبطعامهن/کأّن أوردة الّسماء فی الرياح / تنّفس الدم فی عروقی و الکواکب في دمائي

 یاناز م ،زدیریمن م بر صدایت یزد،ریم برمن )وجود من( مانند باران سرشار، ،یکیتو در تار یا...صدا...باببابا»)ترجمه( 

اند،  آمده گاه خیزش از کدام آسمان؟ از کدام رویا؟ از کدام ،یادهیتو بر تخت )خود(خواب کهیدرحال ،یآلودگچرت و خواب

 یدهبخش ییهایوهها و مرا گل یگشوده است، عشتار هر دشت من یخوابیتو را بر ب یشهاز اند ییهاعراق، پنجره یهادشت ییگو

شود و از یبه درختان توت در بهار م یلشهر تبد یهاشود، از خونت در خونم پس ستونیاز لبانت زاده م یکوراست، ج

شبنم  یاشوند و یشنوم که بزرگ میها را مغمزده اش برگ غنچه یهایابانجوشد، از خیم ییهایغمزده اش جو یابانخ

 ییگو ،دهندمی وزش، به آسیاب، وعده نان گندم در یهاو خوشه نجوا دارددرختان  شیره، درون نوشند،یم یصحبگاه

 «مدمد و ستارگان را در خونیم یمآسمان خون را در رگ ها یهارگ

، أسبح، سهادی، أسمع، النسغ، السّنابل، سماؤةینساب، النعاس، السریر، »پانزده بار در  «س» سایشی همخوان قصیده نیدر ا

فتحت، »هفت بار در واژگان « ف»، «رشاش، عشتار، شفتیک، أشجار، شوراع، الشجّرات»هفت بار در واژگان  «ش»، «السّماء

 نیچننیا توانمی القاگری مورد در آوایی الگوی چینش نوع این به با توجه است؛ شده تکرار «شفتیک، فتحیل، تتفجّر، تنفّس
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است  رفته میان از افسردگی و نومیدی و و شکست سقوط احساس است که در آن فضایی تصویرگر قصیده این که کرد بیان

 .دهدمی را روشن آینده به و امید نوزایی، حاصلخیزی نوید شاعر و

 «عراق ملت»از کنایه هانخلستان در باد شیون صدای است؛ یفشانجانو  رنج تجربه نشانگر «الصلب بعد المسیح» قصیده

 همدردی به وادار را جانیب است و طبیعتفرود آمده  در جایگاه مسیح، «سیاب» بر که دارد و دردی رنج اوج از نشان بوده و

 .کندیم وی با

 که جیکور کوچک روستای زادگاهش یعنی ترسیم و به است برگرفته چهره از را مسیح نقاب قصیده، شاعر این ادامه در

 که گردد شهری آرمان به تبدیل تا گستردمی خیالش گسترده افق در قدر آن را روستا این پردازد و می ،است عراق نماد

 (189: 2003الکندی،)است برگرفته و بهار، سراسر آن را در وسرسبزی باروری
شذاها / و الّشموس التی أرضعتها سناها / حين يخضر حتی دجاها يلمس الدفء / قلبی  حينما يزهو التوت و البرتقال حين تخضرعشبا يغّنی

 (458: 1971فيجری دمي في ثراها / قلبی الشمس إذا تنبض الّشمس نورا / قلبی األرض،تنبض قمحًاوزهرًا،ماء نميرا)السياب،
پراکنده  یکورخوش عطر ج یمشمیکور سرسبز شود، ج ینگاه که زمآن، پرتقال بشکفد گاه که درختان توت وآن »)ترجمه( 

شود،گرما قلبم را لمس یسبز م یزاش نیکیتار یکه حت گاهید، آنآینوشاند برمیبدان م یدکه از پرتو خورش یآفتاب گردد،یم

است  ینزم قلب من ،یردگ یدنگاه که نور آفتاب تپقلب من آفتاب است آن یابد،یم یانجر یکورکند، خون من در خاک جیم

 «آب گواراست شکوفه و تپش آن خوشه گندم و و

را پنج بار در واژگان  «ش»،«سناها، یلمس، الشموس،الشمس»بار در واژگان  را پنج «س» سایشی هایهمخوان سراینده

 نوزاییو  حاصلخیزی یالگوکهن بهبا توجه کند و تکرار می «فیجری الدفء،»دو بار در  را« ف»،«الشمس شذاها، عشبا،»

 این است؛ حتمی و رهایی، رستاخیز لیکن شده، صلیب بر سیاب «مسیح» اگرچه که رساندمی را پیام این مذکور همخوان

 او لکن میردمی ظاهراً که است در خاک گندمی همچون خدا و جان دارد بخشو حیات روزافزون گندم، رشدی بسان اندیشه

 را گرسنگان بخش یزندگ و سیرکننده خمیر، نان و سپس بسیار هایخوشه به گشتن بدل با پایان و در است زنده بالقوه

 را جیکور شهرشآرمان هایتاریکی حتی دارد که ایمان وطنش بازایی به ینیبخوش در حد تا آن و یابدمی بالفعل زندگی

 .بیندمی «گندم هایو خوشه گل پرتقال، توت، پرتوخورشید، آب، درختان» باروری هایو نماد هاجلوه در غرق

  نتیجه

 القاگر هایهمخوان و هاواکه از ترکیبی شامل کلی نگاه یک در سیاب قصاید که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته

 پرداخت؛ آن جستجوی به باید واژگان خالل در کهاند شده مفاهیمی و القاگر اندافتهی معنا با یکدیگر ینینشهم اثر در که است

 بیدادگران ستم و ظلم اثر در که است و خروشی فریاد کنندهیتداع درخشان، هایواکه از یتوجه قابل میزان آوردن با شاعر

 وی. نمایدمی بیان اوضاع عدم بهبود از را خود نومیدی و یأس همچنین و و تأثر تأسف روشن، هایواکه با و است شده بلند

 فروخورده خشمیصورت به را خود برآشفتگی انگیزند،حزن و تیره هایاندیشه و افکار بیانگر که «تیره» هایواکه یریکارگبه با

 .است نموده ابراز پنهان و لبیزیر  ایواگویهصورت  به تنها و مبهم و
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 از سراینده ناخرسندی و ناخشنودی و نارضایتی مضامین القاگر سیاب، شعر در «ن» و «م» خیشومی هایهمخوان چنینهم

 خویش ناتوانی و درماندگی رخوت، و سستی با و است گردیده همراه ریشخند و تمسخر از طنینی با که است خویش روزگار

 . کندیم القا مخاطب به موجود شرایط تغییر از را

 رضایت عدم بیانگر که اصواتی و آواها با را داشتن جریان و تداوم «ر» و «ل» روان هایهمخوان یریکارگبه با سراینده این

 کشدیم تصویر به مخاطب دیدگان برابر در است کنونی شرایط بهبود از درماندگی و ناتوانی احساس چنینهم و ناخشنودی و

 .برساند خویش مخاطبان گوش به را آمیزش اعتراض فریاد تواندب شاید تا

 بیانگر و درونی التهاب و اضطراب از ناشی که را اعتراضش تا است آن بر انسدادی هایهمخوان کاربست با همچنین وی

 .نماید بازگو خوانندگان برای -است زمان اوضاع از سراینده این نارضایتی

 تصویر به را خود جامعه آورأسی و سنگین فضای و یمردگدل و سردی سایشی نیز، هایهمخوان یریکارگبه با سیاب

 نیشدار طنزی با و داشته شاعر درونی تالطم و آشوب از نشان او شعر در انسدادی هایهمخوان گویاتر، بیان به است؛ کشیده

خشم،  قبیل از احساساتی یکدیگر، کنار در سایشی هایهمخوان ساختن نینشهم ،گریدعبارت. بهاست شدهانیب خشن و

  .نمایدمی تداعی مخاطب برای را بیداد و ستم ظلم، به نسبت کین، نفرت خشونت،
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