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  مقدمه
نظریـه هـاي   . متن ادبی و خواننده   ،   مؤلف :وجود دارد  عاملسه   ،در کنش ارتباطی ادبی   

اجتماعی ، فلسفی، هاي مختلف بنا به شرایط و تأثیر علل و عوامل فرهنگیناادبی در زم
 و حـول محـور یکـی از ایـن     یابنـد  می بر یکی از این سه محور تمرکز بیشتري   ،و غیره 

ونی در نقـد ادبـی بـه       رویکردهـاي گونـاگ   ،  در طول قرن بیستم   . گیرند  میکانونها شکل   
رویکردهاي سنتی که  کرد؛که می توان آنها را در سه گروه بزرگ طبقه بندي  وجود آمد   

غالب و رایـج بـه شـمار مـی رفـت و در نقـد و       ، رویکرد اصلی ،  تا پیش از قرن بیستم    
داد و او را مرکز ثقل ابداع و خالقیت هنـري   اولویت را به مؤلف اثر می، بررسی ادبیات 

محـیط زنـدگی    آثار ادبی محـصول شـرایط اجتمـاعی      به همین دلیل  .دانست یو ادبی م  
، استفاده از سایر علوم ماننـد روان شناسـی  ، نتیجه چنین نگرشی . شد  دانسته می نویسنده  

اما با تحوالتی که در دانـش     . جامعه شناسی و تاریخ براي نقد و بررسی آثار ادبی است          
دهایی که با الگوبرداري از زبان شناسی نـوین  زبان شناسی به وجود آمد و ظهور رویکر    

توجه و اولویت از مؤلف به خود متن معطوف گردید و    ،  به مطالعه ادبیات می پرداختند    
نگرشـهایی شـکل گرفـت کـه توجـه خـود را       ، سرانجام در دهه هاي پایانی قرن بیستم    

ن بیستم را به می توان دیدگاه هاي نقد ادبی قر، به بیانی دیگر . معطوف خواننده ساختند  
دیـدگاه هـاي   . تقسیم نمـود و خواننده محور    متن محور   ،  رویکردهاي فرامتنی   گروه سه

و مانند آنها که به بحث و بررسی اثـر ادبـی از    ،  اجتماعی،  تاریخی،  زندگینامه اي ،  سنتی
در گروه رویکردهاي ، طریق جهان خارج متن ادبی و زندگی پدیدآورنده اثر می پردازند

سـبک  ، نقـد زبـان شناسـی    رویکردهـایی همچـون     ،  در مقابـل  .  می گیرند  فرامتنی جاي 
 ساختارگرایی که خود مـتن     روسی و صورتگرایی  ،   آمریکایی -نقد نو انگلیسی    ،  شناسی

را در درجه اول اهمیت قرار می دهند و عوامل فرامتنی را درجه دوم تلقی می کنند در                   
  .  خواننده محور هستند، دریافت و دیدگاه هایی مانند نظریه گروه دوم قرار دارند

هستی مستقل و خود بسنده اي دارد و بایـد          ،   متن  که  معتقد است   متن محور      دیدگاه
 و از طریق بررسی و تحلیل عناصـر سـازنده مـتن و       کردآن را به صورت عینی بررسی       

 از شناخت ما، بر طبق این دیدگاه.  به داللتهاي اثر دست یافت،مناسبات درونی میان آنها
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بایـد زنـدگی     به عقیده روالن بارت   . ارتباط چندانی با شناخت اثر ندارد     ،  زندگی مؤلف 
  .مؤلف را درست در جاي خودش قرار دهیم و آن را پایۀ داللتهاي معنایی اثر نشناسیم

نظریه ها و مکتبهاي نقد ادبی که خود متن ادبی و بررسی عینـی           مهم ترین    از جمله     
   )٢٠٠٤، و اجليالنی٢٠٠٤، عزام(است گرایی روسی شکل  گیرد، میقرار آن را در کانون توجه 

  
  )فرمالیسم(شکل گرایی 

ایی روسی بود که با ظهور شکل گر، این عرصهیکی از انقالبی ترین تحوالت در 
در ویان زبان شناسی در روسیه پشتکار و ابتکار گروهی از زبان شناسان و دانشج، تالش

العه زبان شعر در و انجمن مط 1915ر مسکو به سال ب انجمن زبان شناسی دقال
به دنبال یافتن مبنایی علمی براي آنان در اصل . شکل گرفت 1916پترزبورگ به سال 

 از سوي مخالفانشان وبنیان نهادند و رویکردي که مطالعه ادبیات و نقد ادبی بودند 
آنان متن . ستوار بود بر مبناي توجه به خود متن ا،نامیده شد) شکل گرایی(فرمالیسم 

ادبی را در کانون توجه خود قرار دادند و تأکید کردند که براي تحلیل متن صرفا باید به 
خود اثر توجه کرد نه شخصیت وسرگذشت شاعر یا نویسنده و پیش زمینه هاي 

اي علمی  هدف آنان این بود که ادبیات را با شیوه... اجتماعی ، تاریخی سیاسی، فرهنگی
 199 و و 198،  مکاریک8، علوي مقدم (نند و بر استقالل پژوهش ادبی تأکید داشتندمطالعه ک
داوري و ارزشیابی آثار هنري نبود ؛ ،  نقدمنظور آنان از  ضمن اینکه )370 و 369، و فضل

،  ؛ بلکه صرفا به تجزیه ادبی و تعیین خوب و بد آن نبودنددنبال ارزیابی اثرزیرا آنان به 
نه ارزشیابی آنها ، دتن  می پرداختناثر ادبی بر مبناي ساختارهاي خود متحلیل و تشریح 

   . ) 403، میرسکی(
، دند در ابتدا هر گونه توجه به حوزه هاي فرامتنی را رد می کر    هرچند شکل گرایان

هاي  دیدگاههایشان و ضمن عدم نفی ضرورت توجه به زمینهاما در نهایت ضمن تعدیل 
آنان با تغییر کانون توجه . وجه به خود متن را در اولویت قرار دادندت، پیدایش اثر ادبی

ادبیت یا جنبۀ ادبی بودن متن بر ، آورندة اثر به شگردها و تمهیدات کالمی از پدید
 هدف زیرا ؛باید موضوع اصلی نقد ادبی باشد، که از نظر شکل گرایانتمرکز نمودند 
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کند که   تأکید میرومن یاکوبسون. ست کشف جوهر ادبی متون ادبی ا، این رویکرد
یعنی عاملی که یک اثر را به اثري ، ادبیات نیست بلکه ادبیت است، موضوع علم ادبی
  ) .370 و 369،  و فضل199، مکاریک(. ادبی تبدیل می کند
عناصر یک متن یا به طور کلی یک پیام را هرگز نباید موضعی ،      بر این اساس

صر را همواره باید اجزاء سازندة یک مجموعۀ پویا یعنی اجزاء دانست ؛ بلکه این عنا
، یک نظام به شمار آورد و نباید آنها را جداگانه و به طور مجزا از یکدیگر بررسی نمود

،  متن ادبیپس .بلکه باید همۀ این عناصر را در ارتباط متقابل با یکدیگر مطالعه کرد
توان   عناصر سازنده اش منحصر کرد و نمیساختاري دارد که نمی توان آن را به مجموع

ثر ازیرا ؛ بررسی ساختارهاي متن را پایان یافته پنداشت، با تنظیم فهرست فنون بالغت
و تصاویر  تمام عناصر، ادبی داراي بافتی منسجم و به هم پیوسته است که در آن

ی را که این باید شبکه ارتباطهای. پیرامون یک درونمایه و اندیشه مرکزي گردآمده اند
 تا بکوشیمو کرد پیکره ها را در هر سطح با هم و سایر سطوح پیوند می دهد بررسی 

نشان دهیم که چگونه این سطوح مختلف با یکدیگر در ، با گردآوري اجزاء تحلیل
    . )60-56، غیاثی( ترکیب می شوند دیگرهم را کامل می کنند و یا با هم، ارتباطند

  
    » إرادة احلياة«قصیده 

 سالگی 25 میالدي در کشور تونس متولد شد و در سن 1909ابو القاسم الشابی به سال 
 در همین دوران کوتاه توانست به وي.  بر اثر بیماري قلبی درگذشت1934در سال 

رادة إ «قصیده. یکی از نامدارترین شعرا و ادباي جهان عرب در قرن بیستم تبدیل شود
 یعنی یک سال پیش از درگذشت او سروده شده 1933 سپتامبر 16در تاریخ  »احلياة

در این مجال به تحلیل این قصیده .  بیت است63 این قصیده داراي )176، التلیسی(است 
شایان  پردازیم می از دو جنبه ساختار داستانی و ساختار موسیقایی از نگاه شکل گرایی

جامع و ، ثار ادبی کافیرسی و نقد آ هیچ رویکرد نقدي به تنهایی براي برذکر است که
از هر شیوه اي که براي این منظور بهره گیریم تنها می توانیم از یک دریچه . مانع نیست

در این مقاله از زاویه نگاه شکل گرایان به بررسی . و از یک بعد به اثر ادبی بنگریم
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ها و  و این به معنی نفی سایر رویکردپردازیم می ةإرادة احليابرخی ساختارهاي قصیده 
  . روشها نیست

  
   ساختار داستانی -1

مقصود این ساختار داستانی آن است ؛ البته       ،  از جمله نکات جالب توجه در این قصیده       
بلکه ، نیست که این قصیده را داستان تلقی کنیم یا بخواهیم آن را با داستان انطباق دهیم    

یه به یـک قـصه   مقصود این است که شاعر معانی مورد نظر خویش را در ساختاري شب            
 تشبیه کرد که به گونه اي که می توان بخشی این قصیده را به یک قصه. بیان کرده است 

در پنج بیت اول قصیده که به سان مقدمـه و چکیـده            .  می شود  قسمت روایت در شش   
  : شاعر خالصه اندیشه خود را مطرح می سازد، اندیشه شاعر است

 إذا الشأراد احلياة         يوماًعب فالب         دأن ي ستالقَجيب رد  
   رنکِس أن ييِدد للقَـ        والب    لي    ــِل أن ينجـوالبد للي

  )77، الشابی(
تکرار می شود و شاعر از این طریق        » البد« عبارت   4 و   3،  2    سه بار در آغاز مصراع      

هـا سرنوشـت آنهـا را    اینکـه اراده ملت   : بر قطعیت و حتمیت ایده خود تأکیـد مـی ورزد          
محکوم به فنا و نابودي ، دگرگون می سازد و هر آنکه شور و شوق زندگی نداشته باشد     

قضا و قدر هم در برابـر اراده او  ، اگر ملتی اراده کند که زنده بماند و زندگی کند        . است
سر تعظیم فرود  می آورد و این قانون هستی است که هر کس شـوق زنـدگی نداشـته                   

توضیح و اثبـات ایـن   ، بقیه ابیات این قصیده در واقع تفسیر    .  می شود  انام ف باشد سرانج 
گـویی تـابلوي نقاشـی    ، اندیشه براي مخاطبان است و شاعر با بهـره گیـري از واژگـان    
 بـا قهرمانـانی از      داستانیبدیعی در برابر دیدگان ذهن مخاطب به تصویر می کشد و یا             

. همان تم اصلی قصیده را تکرار می کننـد   ،  جنس طبیعت که هر کدام با الفاظی متفاوت       
در . شاعر به اثبات اندیشه خود از زبـان عناصـر طبیعـت مـی پـردازد             ،  قسمتطی پنج   

: شویم  جذاب روبرو میقصه از این  قسمتبا نخستین   ) 11-6ابیات  (بخش دوم قصیده    
چ مانعی تصویر بادي مصمم که با اراده اي پوالدین از دره ها و کوهها می گذرد و از هی
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از زبان او نیز مطالبی دال بر ضرورت حرکت و جنبش و نفی تسلیم و عقـب         ،  ابا ندارد 
تأیید و تکرار مضامین پـنج بیـت نخـست قـصیده     ، ماندگی می شنویم که از نظر مفهوم  

در : هستیم  روبرو   قصه دوم این    قسمتبا  ) 18 -12ابیات   (در بخش سوم قصیده   . است
کند و کـسانی      نیز بلندپروازي و خطر پذیري را ستایش می        او. اینجا قهرمان زمین است   

سخنان زمـین هـم تأییـد و تکـرار     . را که به زندگی ذلت بار خو کرده اند مرده می داند   
  . مضامین مقدمۀ قصیده و سخنان باد در بخش دوم قصیده است

گیریم   در حال و هواي یک شب زمستانی قرار می )34-19ابیات ( سوم قسمت   در
نخست شاعر از شب دربارة امکان بازگشت بهـار  . تاریکی و جنگل: دو قهرمان داریمو  

 ابتـدا در : گوید اما جنگل به مهربانی با او سخن می      . کند اما پاسخی نمی شنود     سؤال می 
از تسلط زمستان بر طبیعت و مدفون شدن گلها و سبزیها و زیبایی هاي طبیعت سـخن            

 اشاره می کند که امید و جوانه هاي حیات را درون ولی در ضمن به بذرهایی، می گوید
  . خود حمل می کنند و چشم به آینده دارند

با قهرمـانی متفـاوت روبـرو هـستیم ؛ رؤیاهـاي          ) 44-35ابیات   ( چهارم قسمتدر  
همین بذرهاي مدفون در زیر برف که با شور و اشتیاق وصف ناپذیري از زمـان بیـرون      

 و زندگی دوبارة طبیعت سؤال می کنند و اشتیاق خود آمدن از درون خاك و آمدن بهار    
  .را براي دیدن هستی ابراز می دارند

 فصل زمستان به پایان رسیده و بذرها بـه آرزوي     :)56-45ابیات   ( پنجم قسمت در  
  بـر بـذرها بوسـه    ، در اینجا قهرمان دیگري به نام بهـار وارد مـی شـود   . خود رسیده اند  

طـراوت و  ، سرسبزي،  باز می گرداند و به آنان مژدة زندگیمی زند و زندگی را به آنان      
رابر آنـان ترسـیم   شادابی می دهد و تصویري از یک زندگی سراسر نور و سرور را در ب  

  . می کند
دوباره .  با نوعی پایان خوش روبرو هستیم   :)63-57ابیات   ( آخر یا ششم   در قسمت 

، زیبـا ، بلکـه شـبی آرام  ، نیشب فرا رسیده است اما نه آن شب سـرد و تاریـک زمـستا        
در دو بیـت پایـانی      . مهتابی که ستارگان در آسمان آن نورافشانی می کنند        و  ،  سحرانگیز

همان بیتی که می توان . شاعر دوباره همان سخن نخست خود را تکرار می کند        ،  قصیده
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غالب قصیده اسـت کـه        عنصر ،رومن یاکوبسن گفت شاه بیت قصیده و یا در اصطالح         
 ي عنـصر  یاکوبـسن از دیـدگاه    . ام ابیات بعد از آن را صرف اثبات آن می کند          تم،  شاعر
 البته در .دهد اع خود قرار مینی است که سایر عناصر را تحت الشع      کانو يعنصر،  غالب

 متفاوت است و می توانـد هـر کـدام از عناصـر تـشکیل         این عنصر   این عنصر  هر متنی 
، 1384، شمیـسا (یقی گرفته تا اندیشه و ایـده   از وزن و موس،دهندة متن ادبی را در برگیرد 

176(  
  )77، الشابی(إذا الشعب يوماً أراد احلياة          فَالبد أن يستجيب القَدر

 سوم تا پنجم نیست ؛ به ویژه در قسمت تمام اجزاء و عناصر     البته این ساختار شامل   
ایـن   ؛نی برخـوردار اسـت  با ساختاري روبرو هـستیم کـه از تعـدادي از عناصـر داسـتا      

   :عناصرعبارتند از
  :طرح یا پیرنگ -1
  دیده گانۀ پیرنگ  ز عناصر شش تنها سه عنصر ا،در ساختار داستانی این قصیده 

: کشمکش، )35-24ابیات  (آمدن زمستان و مدفون شدن بذرها: گره افکنی: می شود
  )45-35ابیات (شور و اشتیاق بذرها براي بازگشت به زندگی 

  ) .56-45ابیات  (آمدن بهار و زنده شدن دوباره طبیعت: ه گشایی گر
  :  شخصیت-2

اول :  روبرو هستیم که از سه نوع متفاوت هستنددر این قصیده با شخصیتهاي نمادین
دوم شخصیتی که  ؛جنگل و تاریکی، بذر، زمین، باد  مانندطبیعت و پدیده هاي طبیعی

و سوم شخصیتی  ؛شمار می رود یعنی فصل بهاردر واقع از عناصر زمانی داستان هم به 
بهره گیري از عناصر طبیعت . رؤیاي بذرهاي مدفون در زیر برف: از جنسی کامال خیالی

یکی از بارزترین ، »تشخیص «به کارگیري صنعت شخصیتهاي این داستان و به عنوان
یگري به  زیرا سبب می شود از جنبۀ ددر این قصیده است؛ » زداییآشنایی«جلوه هاي 

این پدیده هاي طبیعی بنگریم؛ همچون مجموعه اي پویا که سستی و ایستایی در آن 
راهی ندارد و تنها پدیده هایی می توانند در آن به ادامۀ حیات بپردازند که با این پویایی 

  .و سرزندگی همگام و همراه باشند
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خصیت بخشیدن  گزینش عناصر طبیعت و فصلها به عنوان شخصیتهاي داستانی و ش              
، زیرا عناصر طبیعی مانند بـاد  ؛بارزترین جنبۀ آشنایی زدایی در این قصیده است    ،  به آنها 
گاهی به دلیـل عـادات   ، زنبورها و فصل بهار، پرندگان  ،  گلها و سبزه ها و بذرها     ،  زمین

براي ما انسانها آنقدر عادي و معمولی جلـوه مـی کنـد کـه متوجـه عظمـت و        ،  روزمره
نش نمی شویم و از درك پیامها و معانی نهفته در جهان آفرینش غفلت مـی           زیبایی آفری 

توجـه   بار دیگر    ،   از این عناصر می سازد     که شاعر با بهره گیري از       ویري  ااما تص . کنیم
ما را به آنها جلب می کند ؛ این تصویر سازي ها به یاري هنجارگریزي معنـایی شـکل                 

صه هاي معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در می گیرد  که عبارت است از تخطی از مشخ  
  . تخطی از کاربردهاي حاکم در نقش ارجاعی زبان، زبان معیار و یا به عبارت دیگر

بدین ترتیب در شعر با بهره گیري از هنجارگریزي معنایی و کاربردهـاي اسـتعاري          
ـ    ،  زبان ان آزاد واژگان از قید مشخصه هاي معنایی ثابت و تغییر ناپذیر نقش ارجـاعی زب

یکی از انواع هنجارگریزي معنایی که در . )502 و 501، سجودي(گشته به پویایی می رسند 
نقشی چشمگیر و کلیدي ، اشعار ابوالقسام شابی به طور عام و این قصیده به طور خاص

گیـاه  ، توان به سه شاخه انسان پنـداري  تجسم پنداري را می.  تجسم پنداري  است  ،دارد
   .)503 و 502، همان (پنداري تقسیم کردپنداري و جانور 

    در این قصیده انسان پنداري محور اصـلی هنجـارگریزي معنـایی و تـصویر سـازي               
پایـداري و سرسـختی در راه       ،  تصویر باد به عنـوان نمـادي از مقاومـت         ؛  استشاعرانه  

زمین به عنوان مادري دلسوز و مهربان براي نـوع بـشر و     ) 9-6ابیات  ( رسیدن به هدف  
عدم تحرك و مبارزه معنـایی جـز مـرگ و نیـستی     تأکید بر این نکته که    ،  همۀ جانداران 

تصویر بذرهاي مدفون در زیر برف بـه عنـوان نمـادي از افـراد               ،  )17-12ابیات  (ندارد  
  امیـد نمـی شـوند و خـود را     سانی کـه در رویـارویی بـا موانـع نا         کـ  و امیدوار به آینـده   

  .... بازند  نمی
از ، اعر از این پدیده هاي طبیعی که بسیاري از ما بـر حـسب عـادت      بدین ترتیب ش      

هدفمند و مبارز می آفریند و تـصویري تأمـل   ، زنده، نمادهایی پویا ،  کنارشان می گذریم  
 از طبیعـت در برابـر دیـدگان ذهنمـان         ، به آن عادت داریم    با آنچه برانگیز و متفاوت از     
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 معانی مورد نظـر خـود را چنـان بـا بهـره      شاعر مفاهیم و،  به بیان دیگر  . ترسیم می کند  
 که گویی تابلویی نقاشی فـرا روي مخاطبـان خـود       کردهجسم  مگیري از الفاظ و تعابیر      

  . قرار داده است
باالي کوهها و البه الي درختان در حرکت ، ها هباد در میان در: )9-6ابیات ( :تابلوي اول

. ي و طبع بلند خود سخن می گویدتسلیم ناپذیر، است و براي شاعر از روحیه مقاومت 
زمین هم همان معانی و مفاهیم      .  گفتگو میان زمین و شاعر     :)18-12ابیات  ( تابلوي دوم 

  . باد را در قالب الفاظ و مثال هاي دیگر براي شاعر بازگو می کند
شـاعر از  . سـرد و تاریـک در یـک جنگـل        ،   شبی پـاییزي   :)34-19ابیات  ( تابلوي سوم 

کان بازگشت زندگی و طـراوت بـه طبیعـت مـی پرسـد امـا پاسـخی              تاریکی درباره ام  
 تا اینکه جنگل لب به سخن می گشاید و حـوادث پـیش رو را بـراي شـاعر                    شنود  نمی

سـرما و   ،  مـدفون شـدن بـذرها در زیـر خـاك و بـرف             ،  آمدن زمستان : راویت می کند  
  ... یخبندان و

و پویایی روبرو هستیم کـه    در اینجا با تصاویر زنده       :)44-35ابیات  ( تابلوي چهارم 
 رؤیـاي بـذرهایی کـه هنـوز در دل           . در آن هنر تجسم شاعر به اوج خود رسیده است         

از ، خاك و زیر برف مدفون هستند از خواب بیدار می شوند و در اشتیاق نور و زندگی         
  . زمان فرا رسیدن موسم آزادي و پایان عصر ظلمت می پرسند

رسیدن فصل بهار و بازگشت زندگی و شادابی به  فرا   :)56-45ابیات   ( پنجم يتابلو
نغمـه هـا و آرزوهـاي       ،  بهار می آید درحالی که همراه خـود       . طبعیت افسرده و یخ زده    

، بذرها و طبیعت بوسه مـی زنـد  ، بهار می آید و بر زمین.  استگینش را نیز آورده  آعطر
کتفا نمـی کنـد بلکـه     اما بهار فقط به این ا      ،بوسه اي که زندگی را به آنان بازمی گرداند        

تکـاپو و تـالش بـراي زنـدگی سراسـر سـربلندي و       ،  بذرهاي مشتاق حیات را به رشد     
  .موفقیت تشویق می کند 

شاعر بر درونمایه اي واحد تأکید می کند که عبـارت           ،  در سرتاسر قصیده  : درونمایه -3
  . ایستایی و رکود، امید و ایستادگی و پرهیز از جمود، است از دعوت به پویایی
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در ابیـات  : به طور کلی در این قصیده با دو نوع زاویه دید سروکار داریم  : زاویۀ دید  -4
خود یکی از شخصیتهاي داستان است و داستان ، درونی است و راوي،  دیدۀ زاوی34تا5
 دیـد اول شـخص ایـن    ۀاز مزایاي استفاده از زاوی ؛ زبان اول شخص روایت می شود  از

 خود را براي مخاطب نقـل  ۀحوادث شرکت دارد و تجربخود در ، است که چون راوي  
عر یـا   ااحـساسات و افکـار شـ      ،  تأثیرگذاري بر مخاطب بیشتر است و تجارب      ،  می کند 
ارتبـاط میـان    ،   و بدین سان   ؛ صمیمانه تر و مؤثر تر به مخاطب منتقل می شود          ،نویسنده

 ۀاما در ادام. )389و  388، میرصادقی (پدیدآورنده  اثر و مخاطب استحکام بیشتري می یابد  
راوي خـود در  ،  مـی شـود کـه در آن   روایتداستان از طریق زاویۀ دید بیرونی  ،  قصیده

ناظر و شاهد است و براي مخاطب       ،   بیرون از دایرة حوادث    بلکهماجراها شرکت ندارد    
که البته به زاویه دید نویسنده نیـز  یند روایت می کند و به آن زاویۀ دید ناظر هم می گو        

شاعر یا نویسنده این امکان را می یابـد تـا بـه درون ذهـن             ،  در این روش  .  دارد شهرت
 احساسات و آرزوهاي آنان را بـراي مخاطـب بیـان نمایـد    ، شخصیتها نفوذ کند و افکار  

 از قدیم ترین اشکال روایی است و معموال راوي ، این گونه از روایت)392 و 391، همان(
 اهی عالوه بر بیان آنچه در ذهن شخصیتهاي داسـتان از افعال گذشته بهره می گیرد و گ       

  . )104، اخوت (افکار و احساسات آنان را نیز به نقد می کشد، وجود دارد
: با سه زمان سرو کار داریـم      ) 65 -19ابیات  (قصیده  در قسمت سوم تا پنجم      : زمان -5

فصل  56تا  45از بیت و فصل زمستان   44 تا 35از بیت ، شب پاییزي 34 تا 19از بیت 
  .بهار 

امـا در سـایر     . به جنگل اشاره می شـود     ) 34-19ابیات   (تنها در قسمت سوم    :مکان -6
  .بخشها مکان وقوع ماجراها و گفتگوها مشخص نیست 

 زیرا بخش   گفتگوست؛در این قصیده یکی از عناصر کلیدي ساختار داستانی          : گفتگو-7
ان سـخن ،  سـخنان بـاد    ؛ل می شـود   ق به مخاطب منتق   اعظم مطالب و مفاهیم از این طری      

سـخن از زبـان رؤیاهـاي بـذرهاي     ، راوي و جنگـل ، گفتگو میان راوي و زمـین     ،  زمین
  .برف و سخن از زبان فصل بهار  مدفون در زیر
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  ساختار داستانی قصیده) 1(جدول شمارة 
  باد مصمم:  شخصیتها : 11 -6ابیات : قسمت اول   
  زمین: شخصیتها: 18 -12ابیات : قسمت دوم   
  : 34-19ابیات : قسمت سوم   

  جنگل: یک شب پاییزي              مکان: جنگل        زمان، تاریکی: شخصیتها     
   آمدن زمستان و مدفون شدن زیباییهاي طبیعت در زیر برف : گره افکنی    

  44-35ابیات : قسمت چهارم
  سرتاسر زمستان: ي بذرها                          زمانرؤیا: شخصیتها    

  شور و اشتیاق بذرها براي بازگشت به زندگی: کشمکش
  56 -45ابیات : قسمت پنجم

  بهار: شخصیتها   
  آمدن بهار و شروع دوبارة زندگی طبیعت بیرون آمدن بذرها از دل خاك: گره گشایی

  
       ساختار موسیقایی-2

موسیقی ، ان گفت یکی از برجسته ترین عناصر تأثیرگذار در این قصیده به جرأت می تو   
و طنین الفاظ و هارمونی موجـود در سرتاسـر آن و همـاهنگی آوایـی میـان صـامتها و             
مصوتها است که کامال با حال و هواي قصیده و منظور و مقصود شاعر همخـوانی دارد         

به ویژه توازن ناشی از     . زي می کند  و نقش انکارناپذیري در انتقال مفاهیم به مخاطب با        
به شکلی بسیار بـارز     ) نه توازن در برابر توازي که از صنایع بدیعی است          (تکرار کالمی 

نقش محوري در موسیقی این ، توازن آوایی و تکرار کالمی. در اینجا به چشم می خورد   
اط و نـش ، قصیده و تأثیر گذاري آن در مخاطب دارد و به خوبی می توان روح زنـدگی             

               . امید به حرکت را در موسیقی این الفاظ حس کرد
سـروده  ) ولنفعولن فعولن فعـولن فعـ   (این قصیده در بحر متقارب    :  موسیقی بیرونی    

فخـر و حکمـت   ، مـدح ، حماسـه : اغراض آن مهم ترین  شده که وزنی حماسی است و     
  . است که هر چهار غرض را می توان در این قصیده یافت
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یعنی » جهر «صداي آن داراي ویژگی    و   است» ر «حرف قافیه حرف  :  موسیقی کناري    
در حـد  ، وضوح و بلندي صوت هنگام تلفظ است و از نظر صـفات شـدت و رخـوت        

 ویژگی آواشـناختی حـرف   مهم ترین    از سوي دیگر  . )283 و   281،  صالح (وسط قرار دارد  
توجه دیگـر در موسـیقی کنـاري      نکته جالب   ) 78،  عباس(ویژگی تکرار در آن است      » ر«

 کلمه با یکـدیگر  50 کلمه قافیه این قصیده 63از . واژه پایانی هر بیت است ،  این قصیده 
که این نیز سهم بسزایی در شکل گیري و تأثیر موسیقی           % 79سجع متوازن هستند یعنی     

    . کناري دارد
روف و الفاظ به از هارمونی و هماهنگی ترکیب واژگان و طنین ح:  موسیقی درونی   

وجود می آید و فراتر از وزن شعر است و هر نوع تنوع و تکرار که از جنس موسیقی 
 مهم ترین  و یکی از)392، کدکنی(بیرونی و کناري نباشد در این حوزه جاي می گیرد 

است که شکل گرایان آن را عامل به وجود آمدن زبان ادبی » برجسته سازي«جلوه هاي 
موسیقایی و ،  برجسته سازي یعنی چشمگیر شدن عناصر زبانی).40، صفوي(می دانند 

 ،در زبان شاعرانه به حد اعالي خود می رسد موکاروفسکی  در شعر که از نظرمعنایی
  . )83 و 82، علوي مقدم( باط را در پس زمینه قرار می دهدبه گونه اي که عمل ارت

. ودی و موسیقایی تبیین می شبرجسته سازي در دو گروه زبان، یک تقسیم بنديدر     
ردیف و هماهنگی آوایی ، قافیه، عواملی مانند وزن، اییمنظور از برجسته سازي موسیق

است که در مجموع از طریق شکل دهی به آهنگ و توازن سبب عدول زبان شعري از 
.    )51 و50، 40، صفوي(دن آن نقشی اساسی دارند زبان خودکار می شوند و در برجسته ش

توجه خاصی به توازن در ساختار متن ، شکل گرایان در تحلیل متون ادبیهمین دلیل به 
خود به دو گروه ، توازن آوایی. توازن واژگانی و توازن نحوي، دارند مانند توازن آوایی

و توازن آوایی کیفی یعنی تکرار صامتها و مصوتها تقسیم ، توازن آوایی کمی یعنی وزن
  . می شود

بر موسیقی و عناصر آوایی در شعر تأکید ویژه اي دارند و ،  شکل گرانظریه پردازان
 به وزن و عناصر موسیقایی شعر همچنین آنها. شعر را کاربرد ادبی ناب زبان می دانند

  عوامل تأثیرگذار در مخاطب  مهم ترین توجهی خاص دارند؛ زیرا موسیقی را از
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در آشنایی زدایی هم  ،ه سازيد برجستبه ویژه که این عناصر عالوه بر فراین. می دانند
از سوي دیگر شکل گرایان بر این باورند که وزن از جمله . جایگاه مهمی دارند

 و 61، 60، علوي مقدم(.  سودمند استعناصري است که در کشف معنا و دریافت متن
 نظم می سایر عناصر و اجزاء اثر را، و اینکه هارمونی و تناسب میان عناصر موسیقایی شعر) 113

  .بخشد بخشد و همین هماهنگی بر اساس هارمونی است که به شعر انسجام می
 گیرند و با نظم زائداگر صامتها و مصوتها به تناسب خاصی در محور همنشینی قرار     

 جلوه دیگري از موسیقی شعر پدیدار می شود که خود عامل مهمی ،خاصی تکرار شوند
تکـرار مـنظم و   . ختن عناصر شعري به شمار می آیـد در رستاخیز واژه ها و برجسته سا 

  هماهنگ صامتها و مصوتها موجب می شود که در شعر نـوعی موسـیقی درونـی پدیـد            
این موسیقی درونی را می توان در چارچوب فرایند برجسته سـازي و آشـنایی         . می آید 

 و عاطفی یمعنایزدایی جاي داد ؛ به ویژه اگر این نوع هماهنگی صوتی با فضا و زمینه           
   )116، 1381، شمیسا(. شعر مناسب باشد بر مخاطب تأثیر بسیاري خواهد داشت

، هجـا ، تکـرار واج : تکرار است، بنابراین از عوامل کلیدي شکل گیري موسیقی کالم     
تکرار واك یا واج آرایی به معنی تکرار یک صـامت یـا      . جمله یا مصراع    ،  عبارت،  واژه

  :  و بر دو نوع است استملهمصوت در چندین کلمه در ج
که عبارت است از تکـرار یـک صـامت بـا            ) واج آرایی ( همحرفی یا همحروفی     -1    
در این قصیده با چند جنبه از موسـیقی درونـی   . )79، 1381شمیـسا  (مد زیاد در جمله  بسا

اول تعداد کـل  : روبرو هستیم ؛ نخست تکرار صامتها که از دو جهت قابل بررسی است     
  : که بیشترین تکرار را در قصیده دارند ؛ مطابق جدول زیر صامتهایی

  )2(جدول شماره
 بیشترین صامتهایی که در این قصیده به کار رفته اند

  درصد  تعداد   صامت  درصد   تعداد    صامت    درصد  تعداد  صامت   
  %3/18  151  ر  %7/18  155  ن  %4/29  243  ل
  %2/16  134  م
  %10  83  ح

  %8/11  98  ب  %15  124  ت
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   :2در بیت » ل«واج آرایی صامت ، به عنوان مثال
ـلي              و البنجِلليل أن ي ـُد   )٧٧، الشابی(د للقيـد أن ينکـسر ـو الب

  : 15در بیت » ح«واج آرایی صامت 
ـُو الکَـون حـي يحـب احلـياة         و يحتِقر الـميت مهما کَـبر   )٧٨، مهان (ه

از : لبی را روشن مـی سـازد      ه ویژگیهاي آواشناختی این صامتها نیز نکات جا       توجه ب     
، »ل «پـنج صـامت  ،   دارنـد  قصیدهکه بیشترین بسامد تکرار را در این        ،  صامتاین هفت   

از نظـر   . داراي ویژگی جهـر هـستند     ،  از این مجموعه   % 71یعنی    »ن «و» ر «،»ب «،»م«
 صـامت ، از ویژگی شدت  » ت «و» ب« دو صامت ،   و رخوت ادا شدن صامتها نیز      شدت

در حـد وسـط     » ر«و   »م «،»ل «برخوردار است و سه صـامت     » د «از صفت رخوت  » ح«
بخش اعظم صـامتهاي   ان نتیجه گرفتاز مجموع اینها می تو . )281،  الصالح(قرار دارند   

ار گرفته شده در این قصیده از نظر آواشناسی زبان عربی هنگـام تلفـظ از ویژگـی                  به ک 
 عامل بسیار تأثیرگذاري در آفـرینش جـو  ،  و قدرت صوت بهره مندند که خود      آشکاري
  . هیجان و روحیۀ تالش و امید در مخاطب به شمار می رود، سرزندگی

تکرار صامتها در یک واحد کالمی مانند جمله یا بیت که به آن واج آرایی یا ، دوم   
این قصیده داراي ویژگی هم ابیات % 60یعنی  بیت 63 بیت از 38: همحروفی می گوییم

  .حروفی یا واج آرایی هستند 
گاهی نیز این دو . عبارت است از تکرار یا توزیع مصوت در کلمات: هم آوایی -2    
  )80، 79شمیسا، (ایی کالم را به اوج می رسانند  هم به کار می روند و ارزش موسیقبا

   :24در بیت » آ«به عنوان مثال هم آوایی مصوت بلند 
بـاب          شتاُء الثلوج شتاُء املـطر جي٧٩، الشابی(ـیُء الِشتاء شتاء الض(  

   :25در بیت » ر«و  »ح«، »س  «هايو صامت» او «هم آوایی مصوت بلند
  )٧٩، مهان(و ينطَِفیء الِسحر ِسـحر الغصون        و ِسحر الزهور و ِسحر الثَمر 

اسـتفادة گـسترده از سـجع       ،  هایی در ایـن قـصید      موسیق  ترجمه یکی دیگر از عناصر       
 یعنـی  ، افقـی البته نه به طـور     است،  بیت سجع موازنه به کار رفته      34در  . متوازي است 

 بیـت از  34 . عمـودي میـان مـصراعهاي دوم    بلکه به طـور ،ان دو مصراع در هر بیت    می
  :مانند  . از این ویژگی برخوردار است.از کل قصیده% 54 بیت یعنی تقریبا 63مجموع 
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  حتت  الشـــجــر     و وق  اجلـبـاِلو ف       .................................... 6
ـُبتـِرک       .. ..................................٧ ـَنــس    و یـن   امل   ر ذَــيت  احل

  ر ــطَـــَ  اخلـــتِلذّ  رکوبـن  يسم و  ...................................      ١٣
ـَــــ عيشيقنع بالعـــيـش  ........................       ...........١٤   رج احلـ
  ر ـهزيت   الـــلثم مـــَِ يلُو ال النحــ........................       ...........١٦
١٧...........       ........................تلک   ت املـيملا ضـم  ـلـاـتفر ــــح  
ـَـالـ  ذاریـعم  ـــ   و لـم تترن...................................    ٢٢   حرـسـ
)79 و 78، الشابی( الثمر حرـور  و سو سحرُ الزه............       .......................٢٥ 

  در:اي بلنـد اسـت  ت بـر مبنـاي صـامته   وجود سجع متوازن در چهار بی ،     جنبه دیگر  
  : را در نیمه دوم مصراع اول و مصراع دوم می بینیم سجع متوازن37، 25، 24، 6ابیات 

  جرـالش جبال  و حتت ـو فوق ال            جاج   ـ و دمدمت الريح بني الف-٦
  طرـــاء املـلوج شتـتاء الثـ  ش        الضباب       تاء شتاءـ جييء الش-٢٤
  حر الثمرـــو س  و سحر الزهور               فينطیء السحر سحر الغضون -٢٥
   تسـائل أين ضباب الصباح                و سـحر املسـاء و ضـوء القمـر-٣٧

 مورد 63از .  در کلمات پایانی مصراعهاي اول است       متوازي عوجود سج ،      نکته دیگر 
    .که از نوع مبتنی بر صامتهاي بلند است% 71 داریم یعنی  مورد سجع متوازي45

  : شاهد صنعت موازنه هستیم مانند 55 و 53، 40، 26، 22، 16، 10، 2    در ابیات 
١٠-فع و          الشباب    اُءـقلبی دمت ِبج ضـصدری ريت ِبجرـاح أخ  
   فال األفق يحضن ميت الطيور             و ال النـحل يـِثم ميت الزهـر-١٦
  )٨٠ و ٧٨، الشابی(          ظمئت إلی الظل حتت الشجر ظمئت إلی النور فوق الغصون  -٤٠
سجع متوازي از سایر انواع قوي تر و تأثیرگـذار          ،  ضمن اینکه از نظر موسیقی سجع         

  .تر است 
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  )3(جدول شماره 
  موسیقی درونی قصیده

  نسبت      تعداد ابیات      نوع موسیقی درونی       
  %60  38  )همحروفی( واج آرایی -1   
  %16  10   هم آوایی مصوتهاي بلند-2   
  %54  34   موازنه میان مصراعهاي دوم-3   
  %12  8   موازنه در کل بیت-4   
  %3/6  4   سجع متوازن درون بیت-5   
  %71  45   سجع متوازي در کلمات پایانی مصراعهاي اول -6   

  
،  قول رومـن یاکوبـسن  شاه بیت قصیده یا به،     در تمام طول قصیده در فواصلی معین   

  : کانون قصیده با الفاظی متفاوت و البته معنی واحد تکرار می شود
  :4 و 3ابیات : در بخش اول

احلياة       تبخر يف جوها و انـدثرو من مل يعانقه شوق   
                   فويل ملن مل تش78 و 77، الشابی( دم املنتصرقه الـحياة        من صفعة الع(  

  : تکرار می شود 9ین معنی در بخش دوم قصیده بیت هم
  )78، همان(بني احلفر الدهرِ   يعش ابد حيب صعود اجلبال         ن الـو م

  : 18بیت 
  )79، همان(صر العدم املنتـقه احلياة             من لعنةل ملن مل تشفوي 

ت در بیـت آخـر   نکته جالب توجه این است که مضمون بیت اول قصیده با اندکی تفاو      
  :قصیده تکرار می شود 

  يب القدرن يستج      فالبد أ اراد احلياة     عب يومااذا الشـ : 1بیت 
   احلياة و روح الظفرن الطموح          لـهيبن يف الکون أعِلو أ: 62بیت 
  )81-77، همان( جيب القدر          فالبد أن يستـحت للحياه النفوسـإذا طم: 63بیت 
در تثبیـت و  ، کل ابیات نیز هم آوایـی مـصوتهاي بلنـد   % 16 بیت یعنی تقریبا     10     در

در ، »آ« هم آوایی مصوت بلنـد  52 و   47،  37،  24،  5در ابیات   : تقویت معانی نقش دارد   
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هـم آوایـی مـصوت    ، 59در بیت ، »آ«و  » اي« هم آوایی مصوتهاي بلند      55و  ،  33ابیات  
در فـضا سـازي     » او«و  » اي«،  »آ «وایـی مـصوتهاي   هم آ ،  53 و   26و در ابیات    » او «بلند

به عنوان مثال . نقش برجسته اي ایفا می کنند     ،  شاعرانه و تقویت موسیقی درونی قصیده     
  :   بنگریم55به بیت 

  )81، الشابی( جوم و ناجی القمرـ و ناجی الغيوم          و ناجی النی النسيمــو ناج -55
ی روبرو هستیم ؛ واج آرایی یا همحروفی مـصوتهاي       در این بیت با سه نوع تکرار کالم       

 ،»آ«و سوم هم آوایـی مـصوتهاي بلنـد    ، »ناجی «چهار مرتبه تکرار فعل امر ، »ج«و  » ن«
در مجموع فضایی متناسب با مفهوم مناجات و راز و ، که این سه نوع تکرار» او«و » اي«

  .نیاز را در ذهن مخاطب تداعی می کنند 
 -که بسیار هم مـشهود اسـت       -نبه هاي موسیقی درونی این قصیده           یکی دیگر از ج   

جالب  تکرار واژگان در آن است که در اینجا نقش بسزایی در تأکید و تثبیت معنی دارد          
و می توان آن را کلیـد واژة    )  مرتبه 15(بیش از همه تکرار شده است        »احلياة «اینکه واژة 

 مهم ، پویایی و پرهیز از سستی و تسلیمشادابی و، دعوت به زندگی  . این قصیده دانست  
 به  .می خواند   به آن فرا   ، مخاطب را  نکته اي است که شاعر در سرتاسر این ابیات        ترین  

   : دقت کنید) 5(جدول شمارة 
  

  )4(جدول شمارة 
  واژگانی که بیشترین تکرار را در قصیده دارند

  تکرار  واژه  تکرار  واژه  تکرار  واژه  تکرار  واژه  تکرار  واژه
  3  الطيور  3  الربيع  3  النجوم  5  ظِمئت  15  احلياة
  3  الثلوج  3  الشباب  3  قمر  5  ناجی  6  الکون
  3  الضباب  3  الغصون  3  الشتاء  4  النور  6  ِسحر
      3  املطر  3  الروح  3  الليالی  5  إليک
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تکرار کلمات به گونه اي دیگر نیز به چشم می خورد ؛ در مقاطعی چند واژه به فاصله         
در مقدمۀ قصیده هنگامی که شاعر از حتمی بـودن پیـروزي           . رار می شود  اي نزدیک تک  

ارادة ملتها بر سرنوشت و قید و بند استعمار سخن می گوید در آغاز سه مصراع متوالی          
 هنگـامی کـه   17 تـا  15در ابیـات  . تکرار می شود» البد «در بیت یک و دو سه بار واژه    

 در واقع مردگاننـد سـخن مـی گویـد     شاعر از نفی و طرد موجودات ضعیف و ذلیل که    
یت «چهار بار واژة   چهار بار کلمۀ الشتاء تصویر سازي      ،  24در بیت   . تکرار می شود   »الم

» السِحر «شش بار کلمۀ، 26 و 25در ابیات ، زمستان در ذهن مخاطب را تقویت می کند    
در ، »النـور  «ةسه بار واژ، 51 و 50در ابیات  ،  » ظِمئت «پنج بار فعل  ،  44 تا   40در ابیات   

 پـنج بـار فعـل امـر    ، 56 و 55و در ابیـات  ، »إلیـک   «پنج بار اسم فعل  ،  53 و   52ابیات  
نقش مؤثري در ، این تکرارها عالوه بر تقویت موسیقی درونی. تکرار شده است  » ناجی«

بـه ایـن دو   . تأکید بر مفاهیم مورد نظر شاعر و تثبیت آن در ذهن مخاطب ایفا می کنـد        
آنجایی که رؤیاهاي بذرهاي مدفون در زیر برف از شور و اشـتیاق خـود        :نمونه بنگرید 

  :به زندگی سخن می گویند 
  جرـل حتت الش إلی الظوق الغصون         ظمئتظمئت إلی النور فـ -٤٠
  زهرروج          يغنی و يرقـص فوق الـــمئت إلی النبع بني املـ ظ-٤١
  طرو مهِس النسـيم و حلِن املـ  يور       مات الطـظــمئت إلی نغ -٤٢
٤٣-٨٠، الشابی(ظر؟ ـــنتو أنی أری العامل امل        إلی الکون أين الوجود   ظمـمئت(                                                                                       

یان شـور و اشـتیاق از فعـل    شاعر براي ب» ظمئت «در اینجا عالوه بر پنج بار تکرار واژة     
بهره گرفته که در اصل به معنی تشنگی است و مفهـوم اشـتیاق بـا ایـن کـاربرد       » ظمئ«

 که بذرهاي مدفون در فصل بهار سرسبز  استهنگامی، نمونۀ دیگر. بسیار قوي تر است 
  بهار بـه آنـان خـوش آمـد       و می شوند و گیاهان نو رسته سر از خاك بیرون می آورند           

  :می گوید
  زدهرـثری احلامل املإليک الفـضاء إليک الضياء        إليک ال - 52
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  )81، همان(ب النضر إليک اجلـمال الذی ال يبيد       إليک الوجود الرحي - 53
اگر معانی سایر واژگان ایـن دو       . است پنج بار تکرار شده   » إلیک «    در اینجا اسم فعل   

که بهار این بذرها را به گرفتن چه چیزهـایی  بیت را نیز مد نظر قرار دهیم و دقت کنیم     
هستی پهنـاور  و  ، زیبایی، جهان سرسبز رؤیایی  ،  روشنایی،  فضاي آزاد (: دعوت می کند  

تا ، پنج بار تکرار اسم فعل إلیک از زبان بهار، معناییمی بینیم در چنین فضاي ، )شاداب
شور و اشتیاق این ابیات می افزایدچه میزان بر جو  . 

موسیقی معنوي شـعر    ،  تضادها و تقارنها در حوزه معنی     ،  تشابهات :وسیقی معنوي م     
، ایهـام تلمـیح  ، طبـاق ، را به وجود می آورد که از شناخته شده ترین جلوهاي آن تضاد            

در این قصیده عمـده تـرین محـور    ) 393 و 392، کـدکنی (استخدام و مراعات النظیر است  
ر این قصیده بـه  دقت در عمده واژگانی که دبا   و رعایت تناسب است  ،  موسیقی معنوي 

بخش اعظم این کلمات با یکدیگر داراي تناسب در معنی           که   در می یابیم     ،کار رفته اند  
زیرا بیشتر آنها به حوزة طبیعت و مظـاهر طبیعـی           ند؛  یعنی همان صنعت مراعات النظیر    

اط داللت دارند سرزندگی و نش، مربوط می شوند و عمدتا واژگانی هستند که بر پویایی   
را به مخاطب القا می کنند و در ذهن شنونده تابلویی زیبـا از        امید به آینده و پیروزي      و  

ی ماننـد  هیمافـ پویا و در حال تجدید حیات را تجسم می بخـشند ؛ م ، یک طبیعت زنده  
و از . ... شـاداب   ،  سرسـبز ،  نغمـه ،  سِحر،  گل،  رؤیا،  پرندگان،  باران،  بهار،  هستی،  جهان
است که برخی صاحبنظران در توصیف واژگان اشعار شـابی از آن بـه واژگـان     ج همین

دان تـشبیه کـرده انـد        رنگارنگ و موسیقیایی تعبیر کرده و او را به  نقـاش و موسـیقی              
الرعـود و  ، میـان واژگـان الـریح   ) 11-6(به عنوان مثال در ابیـات  . )103 و  101،  التلیـسی (

ناسب وجود دارد ضـمن اینکـه همـه ایـن الفـاظ بـه       ت »الفِجاج و الحفَر،  الجبال«،  المطر
، الثلوج، الخریف، الشتاء«میان واژگان ) 34-19(همچنین در ابیات . طبیعت باز می گردد

تناسب وجـود   » و النجوم ءضیا،  لیالی«و   »أزهار و عطر  ،  أوراق،  بذور« و» المطر و السیل  
 انـد و بـا تناسـب در ابیـات     در اینجا نیز تمامی این واژگان از طبیعت گرفته شده      . دارد

 مهـم  بنابراین مراعات النظیر و تناسب میان واژگـان از جملـه        . گوناگون به کار رفته اند    
  . خصایص الفاظ در ساختار موسیقی معنوي این قصیده استترین 
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  نتایج
از ساختاري منسجم و یکپارچه برخـوردار اسـت و میـان اجـزاء و                »إرادة احلياة  «قصیده

در پـنج بیـت   شـاعر  نخـست  . هماهنگی و انسجام کاملی دیده می شود  ساختارهاي آن   
سـپس در ادامـۀ      ؛چکیده وخالصۀ مقصود خویش را بیان می کنـد        ،  مقدمه مانند قصیده  

ل کـه بـه دلیـ    ابیات به شرح و تکرار همان اندیشه ها از زبان عناصر طبیعت می پردازد          
هرچند سـاختار داسـتانی    . شباهت می یابدقسمت در شش ساختار داستانی به قصه اي   

اما می تـوان بـه ایـن مـوارد در     ، نیستصر داستانی به طور کامل  تمام عناقصیده داراي 
کشمکش و گـره  ، گره افکنی(سه مورد از عناصر ششگانۀ پیرنگ : ساختار آن اشاره کرد  

  .زمان و مکان ، زاویۀ دید، درونمایه، گفتگو، شخصیت، )گشایی
 نقش بسیار عمده اي در فضا سازي متناسب بـا مفـاهیم و            ساختار موسیقایی قصیده  
هماهنگی و توازن آوایی به ویژه توازن آوایی کیفی ناشی          . انتقال معانی به مخاطب دارد    
در قالب ، وزن. داردسهم عمده اي در فرایند برجسته سازي ، از تکرار صامتها و مصوتها

مناسب مـضامین فخـر و      ،   خود هنگتخاب شده که به دلیل ریتم و ضربآ       بحر متقارب ان  
» ر «حرف قافیـه .  و کامال با درونمایه قصیده و هدف شاعر هماهنگ استاستحماسه  

، فیه کلمۀ قا  63از  . که داراي ویژگی تکرار است نیز بر تکرار و تقویت معانی می افزاید            
 کـه از نظـر    هـستند کلمات قافیه با یکدیگر داراي سـجع متـوازي      % 79 یعنی     کلمه  50

در پایان مـصراعهاي اول ابیـات       سجع متوازي را    . قوي ترین نوع است   ،  قی سجع موسی
مـصراعهاي  همچنـین   . %71را شامل می شود یعنـی        مورد   45،   مورد 63می بینیم که از     

 بیت 63 بیت از  38. دارند ابیات قصیده با یکدیگر موازنه    % 54 بیت یعنی تقریبا     34دوم  
 بیـت  11 .هـستند همحروفـی یـا واج آرایـی    ی ابیات این قصیده داراي ویژگ% 60یعنی  
بخش اعظم  . ردار هستند کل ابیات از ویژگی هم آوایی مصوتهاي بلند برخو         % 17یعنی  

 بـا یکـدیگر داراي مراعـات النظیـر هـستند و         اسـت  واژگانی که در قصیده به کار رفته      
حاکی از  طبیعی داللت می کنند که يهماهنگی معنوي دارند؛ زیرا بر پدیده ها و مظاهر       

سرزندگی وامید هستند و همین نحوة گزینش واژگان به موسیقی معنوي قصیده ، شادابی
  .غناي خاصی بخشیده است 
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  »إرادة احلياة  «املوسيقية فیالقصصية و البنية 
  

  الدکتور هومن ناظميان
  عضو اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا

  لخص امل
ا منذ بـدايات القـرن      مدرسة الشکالنيني الروس مسار الدراسات األدبية و النقدية تغيريا رائع         ت  رغي

و البيئية و    االجتماعية   ن الظروف  کيانا مستقال بذاته بغض النظر ع       األثر األديب  عتربتالعشرين حيث ا  
 و اعتربتـه جمموعـة مـن العناصـر       يها و رکزت علی دراسة النص األديب      نشأ األثر ف   اليت   السياسية

  .املتماسکة املتالمحة 
لشايب علـی    القاسم ا  للشاعر التونسي املرموق أيب    »ياةإرادة احل  «دف هذه املقالة إلی دراسة قصيدة     

البنيـة القصـصية و البنيـة       : ذه القـصيدة   هل  هذا الصدد ندرس بنيتني    و يف  منطلق التحليل الشکالين  
  . املوسيقية

تتمتع بالوحدة العضوية و التماسک و الـتالحم بـني           »إرادة احلياة  «قصيدةتوضح هذه الدراسة أن     
.  عناصر القـصة الفنيـة  تع ببعضتتمة أجزاء  ذات ستتشبه البنية القصصية فيها قصة   . ها املختلفة ئأجزا

  .  فی إبراز القيم التعبرييةلتوازن الصويت فيها دور رئيسيا ةًخاص، وللبنية املوسيقية بصفة عامةو
  

  .البنية املوسيقية ، البنية القصصية، الشکالنية، إرادة احلياة، قاسم الشايبأبوال : املفردات الرئيسة
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