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   معنی بسیسو « اثر حتديقصیده » شناسيسبک 

 ( سطح آوایي، صرفي و نحوی) 

 
 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات، 1وحید میرزائی 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دانشیار، نرگس انصاری
 

 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:  03/1398/ 29تاریخ دریافت: 
 

 هچکید

د.  شوآن نمایان میمختلف  سطوح  که در    امکانات زبانی است  باتعامل ادیب    ةبیانگر نحو،  ادبی  سبک

کند. شعر مقاومت فلسطین به  های بیانی متمایز میسبکی را از دیگر شیوهاثر،  شونده در  الگوهای تکرار

به واسط  پرتکرار در شعر عربی،  از مضامین  یکی  دارای سبکی    ،شاعران  یمحتوا و رویکردها  ةعنوان 

«  ةمعرکدیوان »  « از ي حتد»  ةقصید.  دهدنشان میزبان  در  را  گزینش شاعر فلسطینی    ةنحو  خاص است که

بسیسو تأثیرگذارترین سرودهمهم  جمله   از  معنی  و  اترین  بحبوحوهای  در  که  بزرگ آتش  ةست    سوزی 

و  م  1952در سال  مصر   اعتراضیبهمنتشر شد  و  انقالبی  مضامین  پلیس تعقیب    تحتشاعر    آن،  دلیل 

اوست.،  ناپذیریسازش  ة روحیبازتاب    بسیسوشعر    .قرار گرفت  مصر  امنیتی مبارز  و  پژوهش    انقالبی 

  بپردازد   «يحتد»قصیده    ةشناسانبه بررسی سبک   و آماری  تحلیلی  -توصیفی  ةحاضر بر آن است تا به شیو

.  کندزبانی و محتوایی آن را روشن  سطح  چگونگی ارتباط  ،اثرسبکی  های  ویژگیکردن  ضمن مشخص  و

این    و  صدایی را انتخاب کرده استزبان آهنگین و یک  بسیسونتایج این پژوهش حاکی از آن است که  

مییک را  در گزینشصدایی  قالب    توان  در  یکسان  از ساختمان صرفی  که  واژگانی  و  مجهور  حروف 

  ، ساختار نحوی معیار  در قالبح و حسی  ی جمع مکسر شکل گرفته، مشاهده کرد. استفاده از واژگان صر

با عواطف و احساسات عرب نیز پیوند بلکه    ،را نمایان ساختهو واقعیت جامعه او  نه تنها اندیشه شاعر  

 استواری برقرار کرده است.  

 

 .شناسی، معین بسیسو، تحدیزبان شعری، شعر مقاومت، سبک: هاکلیدواژه

 
 Mvahid1366@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1

mailto:Mvahid1366@yahoo.com


     يد ادب معاصر عربنق  284

   همقدم

گیری بیان معانی و به کار  نحوة  ر مضمون و محتوا دردعلی رغم اشتراک  ،  مقاومت  شعر

متمایز   یکدیگر  زبان  و سیاسی شاعر    و  گرددمیاز  اجتماعی  و شرایط  بینش  ارتباط  با 

این میان  دارد.  تنگاتنگی   باسبکدر  تفسیرهایدوری  شناسی  از  شخصی، سبک    جستن 

می قرار  خود  کار  مالک  را  اثر  خالق  حکمی  فردی  و  عرضه    یعلم  نسبتاًدهد  دقیق  و 

نحوةکند.  می شناسایی  به  را  خود  کار  شیوة  دانش  این  که  اثر    هرچند  در  زبان  کاربرد 

های آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی آن را مورد بررسی سازد و جنبهادبی معطوف می 

این دو غافل    ةاثر و ارتباط دوسوی  ةآفرینند  رتباط این ابعاد با تفکردهد، اما از اقرار می

سازد و فردیت اثر را در  ت و در نهایت وحدت ارگانیک و انسجام متن را روشن میسنی

 کند. بیان معانی از سایر آثار متمایز می ةنحو

شاعران  بسیسو جمله  خشنا   یاز  و  تند  زبانی  با  که  و    ست  مردم  بیداری  راه  در 

یوان  دو با نشر  خود را سرود    حماسی و جنگی  اشعار  ،غاصبایستادگی در برابر دشمن  

از آتش«  ةمعرک» بعد  بزرگ مصر در  یک روز  دامن1952سوزی  بر  مرد  ةم  ی  ماعتراضات 

. مورد تعقیب قرار گیرد  ملک عبدالناصرشد شاعر از سوی  و در نتیجه سبب   افزودمصر  

به سرعت در میان مردم جایگاه خود    ،با داشتن قالب سنتی و واژگانی صریحاین دیوان  

بلندی    ةوطنی مردم تبدیل شد. این دیوان به مانند یک قصید  را یافت و به اشعار ملی و

کند و آن دعوت به مبارزه و ایستادگی در  است که مضمون واحدی را با خود بیان می

با  معنی بسیسوای از  برابر خودکامگان زمانه است. در این پژوهش به عنوان نمونه قصیده

این دانتخاب شده است که طالیه  «يحتد»  نام  بررسی و    .شودوان نیز محسوب مییدار 

دیو کل  از  دقیق  و  روشن  نمایی  قصیده  این  زبانی  بازتاب  تحلیل  خواننده  برای  را  ان 

کرد. این پژوهش در پی پاسخ به  بینی شاعر را آشکار خواهد و جهانداد و زبان  خواهد

که   است  پرسش  زبانی    شاعراین  ابزارهای  به  توجه  توانسته  با  و   سبک میان  چگونه 

برقرار کند؟  تمح بیان دیدگاه   همچنینوای قصیده پیوند  تا چه اندازه از  برای  های خود 

 ؟  برده استهای سطوح آوایی و واژگانی بهره قابلیت
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 پژوهشپیشینه

پژوهش اشعار  عمده  با  رابطه  در  که  و  صبسیسو  هایی  مضامین  بررسی  گرفته،  ورت 

  ارشد   نامهپایان  (الف:  کرد  اشاره  اردوم  این  به  توانمی  نمونه  برای.  نمادهای اشعار اوست

  در  ( که1390 :مشهد فردوسی دانشگاه آرمند، محسن) «آثارش خالل  از بسیسو»  عنوان با

  بررسی  و  مقاومت  مفهوم  تحوّل  سیر   ،بسیسو شعری مکاتب   و افکار  و آراء نامه، پایان این

ابعاد هن  گرفته  قرار  توجه  مورد  شاعر  این   شعر  هنری  ابعاد به  ر و در بخش  ی نویسنده 

  بسیسو پردازی در شعر  صورتی موجز به اسلوب غنائی و داستانی، صور خیال و اسطوره

است.     شعر   موردی  بررسی  با  فلسطین  مقاومت  شعر  در  برتر  تصویر»  ب(پرداخته 

  پژوهش،   این  در  (1391نامه ارشد، دانشگاه اراک:  )سمیه ماستری فرهانی، پایان  «بسیسو

  عناصر  بررسی»ج(  .  است  گردیده  تبیین  بیانی  تصاویر  این  بسامد  ههمرا  به  بیانی  تصاویر

  در  (.1392  :قم  دانشگاه  ارشد،  نامةپایان  حسینی،  فاطمه )  «معنی بسیسو  اشعار   در  پایداری 

  عناصر   تشریح  و  معنی بسیسو  شعر  در  پایداری  ادبیات  بررسی  به  نویسنده  پژوهش،  این

» د.  است  پرداخته   پایداری  فی (  الدینی  خمتارة  الرمز  مناذج  بسیسو  عطیة )  «شعر  ،  مبارکة 

  نمادهای  به  تنها  نویسنده  پژوهش   این  در.  (2016  : حممد خیضر  دانشگاه  ارشد،  نامهپایان

 بسیسو  شعری  مضامین  نیز به  دیگر  پژوهش  چندین.  است  پرداخته  بسیسو  شعر  در  دینی

  بیشتر   ها پژوهش  این.  گرددمی  اجتناب ها  آن  ذکر   از   اختصار  دلیل بهکه    اند گماشته  همت

  تحلیل   برای   نماد،  مانند   زبانی   های ویژگی  از  برخی  به  تنها  و  هستند  محور مضمون

توجه    شعری شاعر  گزینش زبان  ةو نحو  سبک  به  و  اند داشتهتوجه  شاعر  شعری  مضامین

 این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.اند که در چندانی نکرده

 

 «يحتد مضمون قصیده »

تفکرات و  رئالیستی    گرایشات  شاعر    سوسیالیستی  –مکتب  این  اشعار  در  وضوح  به 

بسیار به جریان کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی    ةبه علت عالق  بسیسواست.  یافته   نمود

شاعران   با  ارتباط  و  کشور  این  به  آمد  و  رفت  مانند  بنام  و  و   «1مایاکوفسکی»آن 
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وفادار  «2پوشکین» خود  عمر  آخر  تا  و  به  ،  ماند  حزب  در  ا این  را  خود  هنر  و  دبیات 

  1983« که در سال  االحتاد السوفیيت يلخدمت این ایدئولوژی قرار داد. کتاب وی به نام »

رسید چاپ  است،  ،به  مطلب  این  که    مؤید  طوری  المناصرة  به  را  عزالدین  وی 

  .( http://www.ahewar.org :1995املناصرة،) «نامدمی »مایاکوفسکی فلسطین«

« دوم شاعر  دیوان  از  قصیده  انتخابةمعرک این  تجرب«  اولین  از  که  های شعری  هشده 

بیان تند خطابی و مستقیم و زبان حماسی که بر این دیوان حاکم  شود.  قلمداد می  بسیسو

بهتری   باشد،می از  یکی  را  مجموعه آن  شاع ن  این  این    همچنیناست.  قرارداده  رهای 

صورت تناسب و پیوند   با برخورداری از روح زمانه و زبان مردمی، میان محتوا و قصیده

ی رجزخوانمتکلم و روش گفتمان مستقیم به  با استفاده از ضمیر    بسیسو.  کندبرقرار می

  هدفاع از خاک کشورش و ترغیب مردم فلسطین به مبارز  ،پردازد و از کلمات صریحمی

 .زنددشمن صهیونیستی را فریاد می با

 

   «حتدي »های سبکي سروده بررسي ویژگي

تواند از زوایای مختلفی صورت پذیرد. بنابراین در این مقاله  تحلیل سبکی اثر ادبی، می 

از بسیسو در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی مورد تجریه و تحلیل قرار    حتدی  قصیده

 گیرد.می

 

 سطح آوایي 

ا به ویژگی  ز »موسیقی  شعر  زبان  در  موسیقی  اهمیت  است.  شعر  الزمه  و  ذاتی  های 

از  اندازه آن  برخورداری  میزان  با  را  شعر  ساخت  و  انسجام  میزان  گاه  که  است  ای 

وسیعی    ةدامن  بنابراین این سطح  ؛(61-60:  1377دهند« )علوی مقدم،  موسیقی پیوند می

تا  تقسیم نمود    سیقی بیرونی و درونیو م  ةدو حوز  به  آن راتوان  می  که  شودرا شامل می

تحلیل قرار گیرد.    شده، مورد و انسجام ساخت شعری  ابزارهایی که سبب تولید موسیقی

 پردازیم سپس در ادامه به موسیقی درونی. در ذیل ابتدا به بررسی موسیقی بیرونی می

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=596063&nm=1
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 موسیقي بیروني 

ناری که همان قافیه  کو موسیقی   ، عروض خلیلشودوقتی سخن از موسیقی بیرونی می

آورد از ارکان اصلی شعر به حساب  توانکند. وزن و قافیه را میبه ذهن خطور می  ،است

 اند.خود را حفظ کرده ةکه کم و بیش سلط

که هر قسمت    شدهچهار قسمت تشکیل  در قالب عروض خلیل و از«  يحتد»  ةقصید

متفاوت است و هر  ر  گر قسمت با قسمت دیه  ةقافی   .به شکل تخمیس آورده شده است

دارد مجزایی  به دست    .قسمت حرف روی  تقطیع هجایی  با  قصیده  این  در  که  بحری 

زحاف و « به همراه تغییراتی )ُمَتَفاِعُلن« است که از تکرار تفعیله »کامل جمزوء»  آمده، بحر 
ای که در اینجا باید مورد توجه  لهمسأشکل گرفته است.    ،شود( که بر آن عارض میعله

خود را که دارای تدویر است    ةداد این است که شاعر از نظر شکل ظاهری، قصید  رقرا

در اصل این قصیده باید به شکل    ،در کنار هم قرار داده است  ر داده و دو مصراع راتغیی

 شد: زیر نوشته می 

 أان ال  أخاُف  من  الّسل »
 

 « سِل فاربطوين ابلسلسل  
 ( 45: 2008)بسیسو،  

از بحوری  کامل  زیرا بحر    ؛یکپارچه کتابت کرده استبصورت  ا  رشاعر این قصیده  

این    یکی از دالیل  .شود« در هر مصراع ساخته میُمَتَفاِعُلناست که با تکرار سه تفعیله »

کند و  و مقاومت میامر با توجه به مضمون قصیده این است که شاعر دعوت به مبارزه  

ای رسیدن به این  بر  کهخواهد  ن خود مییراندن دشمن را از مردم سرزماتحاد و بیرون

تنها  نه  بسیسواین امر را  ان به هدف خود رسید؛  تو شدن و یکپارچگی میمهم تنها با یکی 

معانی کرده    ،در  اعمال  نیز  قصیده  کتابت  در شکل  یکیبلکه  و  اتحاد  از  خبر  که  شدن 

و فاصله   ویر دداند و با حذف بُعد ظاهری ت گونه جدایی را عامل شکست میدهد، هرمی

گونه مکث و  هیچ  دهد میکه نشان    است   این امر را محقق کرده  های شعریمیان مصراع

سریعاً باید  و  نیست  جایز  بیروندرنگی  به  اقدام  کرد.    دشمن  بسیسو بنابراین  راندن 
اتحاد،  : یعنی  خود پیوند ایجاد کند  ةهنرمندانه توانسته با چینش ابیات میان زبان و اندیش

 . عدم درنگ و سستی  یکپارچگی،
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کردن  یعنی ساکن - زحاف اضمارشود « عارض می کاملتغییراتی که بر وزن »جمله  از 

دوم   »   -)ت(-حرف  که  تفعیل ُمت َفاِعُلناست  به  زحاف  این  با  تغییر شکل  مستفعلن»  ة«   »

 آید: دهد. بر این اساس وزن بیت باال با توجه به این تغییرات به صورت زیر در میمی

 أخاُف  من  الّسل  أان  ال»
 -ن-ن ن   -ن -ن ن

 ُمَتَفاِعُلن       ُمَتَفاِعُلن 

 « سِل    فاربطوين   ابلسلسل  
 - -ن- -    -ن-ن ن

 )مستفعلن( ُمت فاعلتن ُمَتَفاِعُلن         
                       

 

 من  عاش  يف  أرض  الزال »
 -ن- -        -ن- -

 َفاِعُلن ُمت         ُمت َفاِعُلن
    

 

 « زِل    ال  خیاُف  مَن   الزالزل  
 - -ن-ن ن       -ن-ن ن

 ُمَتَفاِعلتن              ُمَتَفاِعُلن

اول   بیت  »افزودن سبب    ترفیل  و  زحاف اضماردر ضرب  آن  صورت گرفته است و 

آخ به  تفعیلهخفیف  تفعیل  ر  که  است  مجموع  وتد  به صورت    ة با  ساخته متفاعلتن  آن 

تغییراتی    (.41:  1997)علی،  .  «شودمی تنها چنین  این    و  شودمشاهده می تا آخر قصیده 

کامل  تغییرات   بحر  رایج در  عارضاز  اساس  بر  که  است  مواردی  و  ترین  شدن زحاف 

می رخ  می  .دهدعلت  سبب  کامل  بحر  در  زحافات  تفعیلاین  از مستفعلن»  ةشود  که   »

و    رجزضور پیدا کند و مرز میان بحر  حدر ساختمان قصیده    ،است  رجزارکان اصلی بحر  

بر    کامل و   رجز یعنی ریتم بحر    ؛از بین برود و ترکیب موسیقایی خاصی ایجاد شود  کامل

موسی ترکیب  همین  و  گردد  حاکم  خیزانقصیده  و  افتان  عوامل  از  یکی  بودن قایی 

 موسیقی بیرونی شعر است. 

تا عنوان  به  که  است  قافیه  این  کالسیک،  بحر  از  موسیقی    جفراتر  ایجاد  به  شعر 

رساند. این سروده که از چهار قسمت تشکیل  دلنشین و پیوند میان دیگر ابیات یاری می

جداگانه رَوی  قسمت  هر  است  کلمه  ایشده  اول  قسمت  در  »دارد.  الزل/  های  السل/ 
«، در قسمت وارف/ واصف  / واصف/ واطفواصف/  «، در قسمت دوم »قاصل/ شاعل/ وافل

 

 مستفعلن 

  زحاف اضمار
 دوم  اسکان متحرک

 زحاف اضمار و ترفیل



 289 (یو نحو يصرف یي،)سطح آوا  یسوبس ین»تحدی« اثر مع یدهقص شناسيسبک 

« با  رائقواعق/ شانق/ اندق/ ایرق/  « و در قسمت چهارم »ر/ جازر/ قامر/ انثربفائر/ قاسوم »

ترین عوامل موسیقایی شعر است که عالوه  قافیه هستند. وجود قافیه از مهم یکدیگر، هم

می ایجاد  خاصی  موسیقی  و  ریتم  ابیات،  استحکام  و بر  شنونده  لذت  سبب  که  کند 

تنها از نظر آوایی  ه شود. در این سروده قافیهخواننده می ا دارای اشتراکی هستند که نه 

نبرد را با خود به همراه دارند که سبب افزایش و  مبارزه و  بلکه از نظر معنایی نیز حس  

معن با  موسیقی  بیرونی  ارتباط  و  گردیده  متن  موسیقایی  باهم  قدرت  شعر  محتوای  و  ا 

   جمع شده است:

  ای عواصف  يبأان ال أخاُف مَن العواصِف فاعصفي »      
 (45: 2008)بسیسو،  «رعوُدُهم القواصف   تدوي     دمي   يف   أان يل رفاق             

طوفان، غرش    ةکه از آنها صدای زوز  شده  توقفماین سروده بر روی کلماتی    ة قافی

و حرکت    شرار  رعد و و جابجایی  از  می   شنیده  ح وضوبه  برق  از طرفی  و    ةجنبشود 

مبارزه حامل پیام  سازد. تمام کلمات قافیه  ر را نمایان می ع شا  عصبانیتخشم و    ،معنایی

 راندن دشمن است:  خش پیروزی و آزادی توأم با بیرونو نویدبو ایستادگی 

   املشانق  کیَف حتُصُدُه   املشانقَ فانظر  ملن  زرَع »
   « اخلنادق  تدفنُه    کیف  اخلنادقَ انظر  ملن  حفَر  و 

 ( 46: همان )

کنند که این امر  بار معنایی یکسانی را حمل می ،با دیگر کلمات کلمات قافیه با پیوند 

که حول محور    «حفر/ دفنزرع/ حصد/  »است. ارتباط میان  ده شانسجام خاصی را سبب 

از صراحت و سادگی خاصی  که  کنند  واری را ایجاد میانسجام دایره  زنند،قافیه دور می

قافی میان  این  در  و  بر    ةبرخوردارند  نیز  »در بُمیانی  است.  افزوده  متن  موسیقایی  عد 

می معنوی  و  ذهنی  )هارمونی(  نوعی  ایجاد  قافیه  می حقیقت  هر  کند.  با  بگوییم  توانیم 

کند تمام تصویرها و خاطراتی  های مشترک ایجاد میها و مصوتبازگشتی که از صامت 

داشته  آن  قبلی  مشابه  از  که  به  را  تأایم  و  تثبیت  ما  ذهن  در  ناهشیار  کند«  می  دکی طور 

 . (100: 1388)شفیعی کدکنی،  

تنوع در حرف آخر قافیه هر بخش    آوایی-های سبکیاز دیگر شاخصه این قصیده 
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خود را به چند مقطع تقسیم نموده و هر مقطع    ة قصید  ، . شاعر به منظور نوآوریاست

است برخوردار  متفاوتی  رَوِی  حرف  از  را    ؛ نیز  مقاطع  این  عروضی  وزن  یک  ولی 

شاعران    دربرگرفته از  بسیاری  دیوان  در  میالدی  پنجاه  دهه  در  شعری  طرز  این  که 

مانند   رشیدفلسطینی  هاشم  »  علی  دیوان  رشید  «،  الطوفاندر  هاشم  »هارون  دیوان  حتی  در 
اند که »در علم  ها به سکون ختم شدهقافیه  ةهم  . از سوییشود« مشاهده می یعود شعبنا

این    و  ( 138:  2009)معوض،  شود.«  گفته می   یدةق قافیه مقافیه حرف روی ساکن باشد بدان  

  ویژگی قافیه در شعر معاصر غالب است.

 

 موسیقي دروني 

های تنوع و تکرار در  از آنجا که مدار موسیقی بر تنوع و تکرار است، هر کدام از جلوه»

)ع بیرونی  موسیقی  مقوله  از  که  آواها  ونظام  در  روضی(  نباشد،  )قافیه(  حوزه  کناری 

میامفهومی   قرار  موسیقی  نوع  هماهنگیین  مجموعه  یعنی  رهگذر  گیرد،  از  که  هایی 

-آید، جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوتوحدت و تشابه یا تضاد صامت 

 (. 12: 1382)محسنی،  «های این نوع موسیقی است

که هم از    باشدمیشده، تکرار واژگانی    بسیسوآنچه باعث موسیقی درونی در شعر  

  ة »قاعد  گذار بوده است.بسیار تأثیر  شاعرلفظی و هم معنایی در غنای موسیقی شعر    رنظ

یا عبارتی که تکرار می با اساسی در تکرار آن است که ارتباط محکمی میان لفظ  شود 

معنای کلی متن وجود داشته باشد، در غیر این صورت تکراری صوری و لفظی ایجاد  

حروف و    ،مصالح شعر  .( 231:  1967)امللئکة،  .«  دتوان آن را پسندی خواهد شد که نمی 

به  هاست واژه انتقال می  ،این دو  وسیلةکه شاعر  دهد و هم موسیقی و  هم پیام خود را 

 . کنندیعنی هم لفظ و هم معنی شعر را خلق می  ؛کندریتم ایجاد می

  ا عادی زبان معیار ر  فرم که    شود مشاهده نمیقصیده تصویر پیچیده و خاصی  در این  

بلکه   د و هنجارشکنی خاصی را نمایش دهد؛های جدیها و استعارهدرهم ریخته و تشبیه

تکرار  که با و سبب زیبایی آن گشته، موسیقی آن است است مشهود   این قصیدهآنچه در  

کلمواژه دیگر  با  آن  ارتباط  و  ابیاتها  و سایر  بیت  ایجاد    ،ات هر  را  ریتمی  و  انسجام 



 291 (یو نحو يصرف یي،)سطح آوا  یسوبس ین»تحدی« اثر مع یدهقص شناسيسبک 

تناسب سحرانگیز معنا  کرده که  با  را  نیست  قصیده نشان می  ی آن  »بنابراین جایز  دهد. 

بلکه شایسته است به    ،تکرار را الفاظی پراکنده در متن بدانیم که ارتباطی با معنی ندارند

توجه گردد«   معنی  با  تکرار  »سلسل/  های  تکرار واژه.  (39:  1992)مفتاح،  پیوند محکم 
قوافل/  مشانق/  ...   عواصف   زالزل/  نظ«  و  سایر    راز  و  افعال  با  ارتباط  در  صرفی  وزن 

به ذهن خواننده می  چکاچاک شمشیرها  ةزمزم  ،کلمات را  که  و جنگ  و  رساند  ببینده 

 دارد:سمفونی زیبایی را از آن دریافت میشنونده  

مَن    ال خیافُ   الزالزلِ   من  عاَش يف أرضِ   /ابلسلسل    فاربطونی  لّسلسلِ من ا  أان ال أخافُ »
هذي    الدُّجیفی    نفختم    مهما  ُتطِفئوا لن    / املقاصل    تشدُّونَ ملن     تنصبونَ   املشانقَ   ملنِ   / الزالزل  

 (  45: 2008)بسیسو،  « املشاعل  
تکرار حروف،  ای است که بدون تغییر لفظ صورت گرفته و  تکرار ساده این سمفونی

راستای   در  که  افعال  و  چیدهواژگان  هم  کنار  در  قصیده  این  م  ،اندشدهمعنای  نند  ابه 

رنجیری کلمات را در هم تنیده و موسیقی واژگان بدان زیبایی و روانی خاصی بخشیده  

پس از بررسی ارتباط  .  ببندد  در ذهن و زبان هر فلسطینی به راحتی نقش  و سبب شده تا

عمیق میان قافیه و کلمات این قصیده، باید اهمیت حروف را در ایجاد هارمونی و طنین  

قرا بررسی  مورد  تقسیمشود.  داده  رکلمات  مهمترین  از  آوابندییکی  که  شناسان  هایی 

ی  تارها  بر اساس لرزش و عدم لرزش  ،اندوف انجام دادهبندی حرزبان عربی در دسته

ربی به دو گروه حروف مجهور و  ست که با توجه به این امر حروف الفبای ع صوتی ا 

هرشدهتقسیم مهموس   بسامد  متواست.  در  حروف  این  از  بیانگر    نکدام  شعری 

-می  رمورد تحلیل قراهای منحصر به فردی است که با توجه به مضمون قصیده  ویژگی

 گیرد.

 

 حروف مجهور 

هنگ که  هستند  حروفی  مجهور  تلفظا »حروف  در  آوایی،  م  لرزش  به  صوتی    تارهای 

مجهور  (91:  1993)زرقه،  آیند«.  می حروف  تعداد  اندکی    ،در  اختالف  آواشناسان  میان 

)ب ج د ذ ر ز ض    کند تعداد این حروف را سیزده حرف ذکر می  انیسمثال    ؛دروجود دا
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حروف مجهور و نه مهموس جای    ةیاء را نه در مجموع و  واو  و همزه،     ظ ع غ ل م ن(

حالی  .دهدمی آواشناساندر  اغلب  می  که  قلمداد  مهجور  را  حرف  سه  دیگر  کنند.  این 

  د. ش پرداخته خواهد  در ادامه به آن    هکحرف قاف است    ،مورد اختالف نزد آواشناسان

 دانند. از حروف مجهور مینیز حروف مد عربی را  آواشناسان 

حروفا میان  قصیده  مجهور  ز  این  مد  ،در  برخوردار    ،حروف  بسامد  بیشترین  از 

استفاده شده که  از این حروف    با یک تساوی خاصی    شعردر هر قسمت از این  است،  

شاعر خشم و صراحت  آنها،  بودن  است و به دلیل مجهور  ب ر آواها غالآهنگ آن بر دیگ 

داند. این حروف  تحرکی را جایز نمیگونه نرمی و بیدارد و هیچدیدگاه خود را بیان می

با غرض شاعر برای بیداری ملت فلسطین و دعوت به مبارزه    ،هایی که دارندبا ویژگی

   :قابل مشاهده استکه در مقطع زیر  تناسب و پیوند دارد

من  عاَش يف أرِض الزالزِل ال خیاُف مَن   / فاربطوين ابلسلسل    أان ال أخاُف من الّسلسلِ »
املقاصل  / الزالزل   تشدُّوَن  ملن   تنصبوَن  املشانَق  هذی    /ملِن  الدُّجی  فی  نفختم   مهما  ُتطِفئوا  لن 

 (45: 2008)بسیسو،  «الشعُب أوقدها وساَر هبا قوافَل فی قوافل   / املشاعل  
سوای حرف مد    «الف»   کشیدة  حرف مد  مرتبه  22فقط    از قصیده،  این مقطع اول   رد

ف استغاثه  تکرار شده است. این حرف معانی فراوانی مثل: الف تعجب، ال   «یاء»و    «واو»

می دارا  را  ندبه  الف  متنو  در  خود  موقعیت  به  توجه  با  که  معنای   ،باشد  و  کاربرد 

عدی دانست و تنها یک معنا  وان این حرف را تک بُت نمی.  کندفردی را القا می بهمنحصر

رکرد چند معنایی  بودن کابا دارا  یاء«  -حرف در کنار »واواز آن استنباط نمود؛ زیرا این  

های حزن و اندوه و  هم برای حالت  ،بودن، اتساع و امتداد نفسهمچون شدت، جهری

اد و خشم شاعر  ی افته است. فرهم برای شوق و خیزش در شعر معاصر نمود خاصی ی 

با مضمون قصیده، ریتم خاصی را ایجاد   کامالً با این اصوات همسو گشته و هماهنگ 

شناسی ساختمان صوتی و ادراک  کرده است. »اصوات مد و لین عنصر مهمی در زیبایی

که   این حرفهمچنین وجود   (.51: 1983)سلوم، « قایی و نشاط ایقاعی استارزش موسی

، در سرتاسر قصیده انسجام خاصی را پدید  افیه قرار گرفتهقیگاه حرف تاسیس  در جا

ناقدان بر این عقیده هستند که    سازد.که موسیقی داخلی قصیده را افزون میاست  آورده  
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در بررسی   «اتمر سلوم»این حروف بیشترین داللت را بر مفاهیم حزن و اندوه دارند که  

ذبیانی    ة« ابئی » مسانبغة  این  میبر  تاکید  کارکردهای  که  حالیدر  .(46  :همان)  دکن أله 

همانطور که    ؛های مختلفی را به آن بخشیده استاین حروف قدرت و نقش  ةجانبچند

در این قصیده امتداد و کشیدگی این اصوات نهایت خشم و اعتراض شاعر را با صدای  

 اندازد.  بلندی طنین می 

نیز مانند مصوت تحلیل آوایی صامت   نیازمند شناخت  ها  های صوتی این  یژگیو ها 

صامت است.  زبان  در  ادبیحروف  متون  در  تکرارشان  میزان  به  توجه  با  نوعی    ،ها 

برجسته و  میتشخص  اعطا  متن  به  را  مدسازی  حروف  مانند  و  ایجاد   ،کنند  در  چه 

قسمت  شاعر در  دهند.  متن را به ادبیت سوق می  ،معنایی  ةموسیقی متن و چه در حوز

حرف آخر قافیه نیز  این حرف را به عنوان  ویژه  کرده و بهکرارتاول حرف الم را بسیار  

است.   داده  بهم    این صامت قرار  و  پیوستگی  و  »التصاق  که  مجهوری است  از حروف 

شدن«   ویژگی  (61:  1998عباس،  )متصل  کامالً  هایاز  پیوستگی  این  و  است  در    آن 

واضح است. شاعر با    ،دنکن « که اتصال را بیان میسلسل/ زالزل/ مقاصل/ قوافلکلمات »

با تکرار این حرف فضای    آن را فراگرفته  وتینگی  ه اوضاع فلسیطن که زنجیر وتوجه ب

، هیچ چیزی  های دارو چوبه  کند که با وجود غل و زنجیرموجود کشورش را ترسیم می

تواند مردم فلسطین را از هدفی که دارند باز دارد، به طوری که شاعر در ورای این  نمی

م  کند. همچنین حرف راء در قسمت سوت جنایات رژیم صهیونیستی را بازگو می اکلم

 این قصیده بسیار تکرار شده است:

  / ر  ِضنا اخلضراء ُُتاَر املقاب ر دوا من أر أن  َیط   /ر  الضفائ  رَ خی فوقَ ُهم  ُح  ر قد أقسموا والّشمُس تُ »
واجملازِ ّرر وحی املذابِح  قیِد  من  اإلنساَن  غاماوا  ّرر وحیُ   / ر  وا 

ُ
امل قلِم  من  قام   رِ لتاریَخ 

ُ
الوطَن    / ر  وامل حنّقَق 

 (  45: 2008)بسیسو،  «ر  لنا ونزرعُه مناث   الکبیَ 
ب از حروف مجهور است که  نیز  از زبان عربی  ه  این حرف  قول حسن عباس »اگر 

توانایی سیال بودنش را از دست می عباس،  )دهد«  کنار گذاشته شود این زبان پویایی و 
بخش سوم، موسیقی دلنشینی را    ةکلمات و حرف آخر قافی  ین حرف درا.  (64:  2000

ای از نظر معنایی تشویق مردم فلسطین برای حرکت و آزادسازی و  گونههایجاد کرده و ب
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خوبی با مضمون مورد نظر  ه این ویژگی این حرف ب  کهخواهد بیرون راندن دشمن را می

 گر شده است.شاعر جلوه

از که  حروفی  دیگر  است  از  برخوردار  باالیی  قاف    ،بسامد  . باشدمیحرف 

را مجهور می» این حرف  به  آواشناسان و عالمان تجوید  اینکه در عصر حاضر  با  دانند 

می تلفظ  مهموس  آواشناسان    .(160ات:الالسعران،  )شود«  صورت  سخن  به  توجه  با  ولی 

مجهور   برخی  و  دارد  وجود  حرف  این  مورد  در  هنوز  اختالف  این  برخی   ومعاصر 

انی قصیده ده این حرف فقط در بخش پای  .(91  :2001الغامدي،  )  اندقلمداد کردهمهموس  

است.  مرتبه شده  گفت  تکرار  حرفراهیدی  ةبه  »این  نیکو  :  و  زیبا  را  جمالت  ترکیب  ف 

:  1980فراهیدی،  )  زیرا دارای بیشترین قوت و قدرت در ایجاد موسیقی است«  ؛گرداندمی
بیانگر نوع زبان شاعر است که از   ،ت شدت و خشونتی که داردفاین حرف با ص  (.1/53

بودن را  و همین ویژگی صفت جهری  شودهای سبکی و زبانی وی محسوب میویژگی

»این حرف در کنار »خاء، جیم، ضاد، طاء، ظاء    أنیس  تةو به گف  کنددر این حرف القا می

: 1394أنیس،)  رود«ر میان از مناسب ترین حروف به شموصاد« برای معانی سخت و خش

   :بار تکرار شده است 27و در سرتاسر قصیده در مجموع  (42

هووا صواع» هناک  هناک أخي  هم  املشان/ق فی صواع  ق ها  ملن زرع  حتصده    قفانظر  کیف 
اخلناد/قاملشان حفر  ملن  اخلناد   قوانظر  تدفنه  ل قهم  /قکیف  أخی  الفجر  قادمون  علی  رکزوا  د 
    (.46: 2008)بسیسو،   «ق م املیت أتکله احلرائوهوی وراءهم الظل/ق البیار 

بسام   «نون»حرف   با  که  است  مجهور  آواهای  از  بکار  نیز  قصیده  این  در  باالیی  د 

قسمتبرده در  یکسانی  نسبت  به  و  است.شده  شده  تکرار  سروده  این  و    «قاف»  های 

بودن اراد. این حروف در کنار هم و با  ندنون تمامی از اصوات مجهور و    «راء»و  »الم«  

بیانگر احساسات و عواطف شاعر است که هیچگونه ایستایی و سکوت    ،صفت استعالء

نمی ت   و  پذیردرا  ایستادگی  و  بیرونتحدی  و  آزادگی  به  رسیدن  راه  دشمن نها  راندن 

ستحکمی وجود دارد و همین امر  است. میان مواضع شاعر و حروف وی ارتباط بسیار م

  تندی در اشعار وی بسیار شایع باشد و خشونت و    شده استفاده از حروف مجهورببس

 .های اشعار وی گردداز ویژگی
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 حروف مهموس 

یعنی تارهای صوتی در تلفظ این    ؛مقابل حروف مجهور قرار دارند  ةقطاین حروف در ن

  ،اردف مهموسی که در این قصیده بسامد باالیی دوحراز  آید.  حروف به لرزش در نمی

در  است  «خاء»حرف   قصید  ةتمان جملساخ   که  أخاف)  ةاصلی  است.ال  تکرار شده   )  

، انیستوجه به سخن ولی با  ،و سایشی است ی صفت نرمدارای  علیرغم اینکه این حرف 

و در    باشدمیاین حرف در کنار حرف قاف برای معانی سخت و خشن بسیار مناسب  

حرف در  همین ویژگی    باخته است.نگ  این قصیده نیز سکون و ایستایی این حرف ر

قصیده  وجود  نیز    «فاء» این  دوم  قسمت  در  حرف  این  کلمات  دارد.  ساختمان  در 

  اینة  هماست.  تکرارشده  «جارفة/خاطفةعواطف/خواطف/قواطف/جوارف/رفاق/أخاف/»

می   ت اکلم بیان  را  جنبش  و  حرف  علیند.  کنحرکت  اینکه  ساختمان    «فاء» رغم  در 

رفت کار  به  بس  ،هکلمات  کثرت  و  قصیده  مضمون  قدرت  ولی  میزان  از  مد  حروف  امد 

سوق  و آن را همسو با خود برای بیان مضمون اصلی قصیده    کاستهویژگی این حرف  

   داده است.

 توان میزان تکرار آواهای این قصیده را در جدول زیر نمایش داد: بنابراین می 

 بسامد حروف پرکاربرد سروده

ّف ر خ ق ن ل مد ّ حروف

34ّ 21 23 26 44 41 100 دادتع
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 سطح لغوی 

نماید این است که آیا شاعر توانسته است میان واژگان خود آنچه در این بخش مهم می

شعری    جمی را برقرار کند و حالت و تجربةو معنای مورد نظرش ارتباط محکم و منس

شده و دارای  یینتع  الفاظ از سوی شاعر از پیش   خود را به نمایش بگذارد یا نه؟ گزینش

توان در ارتباط با انتخاب واژگان شاعر بیان کرد  ی نیست تنها عاملی که میخاص  ةقاعد

گیرد و این ذوق و  این است که شاعر واژگان خود را از بطن جامعه خود به عاریت می

دار  دارد. به عبارت دیگر شاعر وامها وجهیت و اعتبار ارزانی مینه آاوست که ب  ةسلیق

ا  حیطم میان  و  است  خود  ارتباط  اجتماعی  خود  زبان  و  آن  بر  حاکم  عقاید  و  فکار 

 .کندنا میمحکمی ب

واژگان وی صراحت  به    ،های سیاسی و حزبیحضور شاعر در اعتراضات و فعالیت

استبیشتری   میبخشیده  دیوان خود  مقدمه  در  وی  قدمیة  گوید:  .  یوغسلفیة  »يف کنیسة 
 .(8-7: 2008)بسیسو:  « عر هو الصداقةقال لنا: الش –مرة األولی لل  -رأیته )روفائیل ألربيت( 

می  وی  شعر  را  کند. شعری  صحبت  واقعیت  از  و  باشد  راستین  که  داند 

او   شعر  تمامبنابراین  جامعاست   او  ةجامعاز    نماییآینه  واقعیت  تمام   ة.  به  او 

نیز   او  یافته  سواژگان  هررایت و تسری  از  دور  به  ابهامیو    با (  حتدي)  ةواژ  گونه 

شع دیگر   ایجکلمات  را  عمیقی  پیوند  »کرده  ادر  جملة  تکرار  با  که  أاست  ال  «  خافأان 

اند. این جنبه نه تنها از نظر فرم، بلکه از  ابیات به مانند زنجیری به یکدیگر متصل شده

لویت قرار دادن وا  لحاظ محتوا نیز صورت پذیرفته و بینش شاعر را تداعی ساخته است.

شاعر برای    لیتر شود وان به زبان هنجار نزدیکشده واژگسببهر چند  معنا    ه واندیش

عد آوایی واژگان خود بیشتر تمرکز نموده است که در ساختمان  فرار از این واقعیت بر بُ

 . قابل مشاهده است اآنه
 

 جمع مکسر«  ةساختمان صرفي واژگان »صیغ

قصیده  ةهم محتوای  راستای  در  مبجوّ  ،واژگان  از  درگیارزی  و  نمایش  ه  به  را  ری 

های اصلی این قصیده در عین  واژهتمام  گذارند که شاعر در چنین محیطی قرار دارد.  می
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روشنی،   و  »سادگی  مانند:  است  رفته  کار  به  جمع  صورت  مشانق/  به  زالزل/  سلسل/ 
مقاصل/ مشاعل/ قوافل/ عواصف/ قواصب/ خواطف/ جوارف/ ضفائر/ مقابر/ مذابح/ جمازر/  

که    باشدمیهای زبانی عربی  وزان جمع مکسر از ویژگیا «.  خنادق/ بیارق/ حرائق  /اعق صو 

تنوع و کثرت در واژگان این زبان گشته است.   با صفت جمع خود    این کلماتسبب 

دهد که اگر  را نشان میشاعر    ةحاکم بر جامعوخیم  از شرایط    تصویری کلی و روشنی

می  کلمات  این  جایگزین  مفردی  و  ن   ،شدکلمات  معانی  تنها  بسته  محدود   تصاویر  و  ه 

بُکلب  ،گردیدمی نیز رنگ میه  برای  انتخاب چ  باخت.عد موسیقایی قصیده  نین واژگانی 

اهمی موسیتشاعر  و  معنایی  تلفیق  تا  زیبایی شعر خود خلقداشته  برای  را   و  کندقایی 

  یل دیگری دال   یکی ازتوان آن را به عنوان سبک فردی و شخصی شاعر قلمداد نمود.  می

رتباط با ساختمان کلمات این قصیده گفت این است که شاعر با توجه  توان در اکه می 

می ویران  جمع  این  در  کلمه  بنای  که  مکسر  جمع  ویژگی  میبه  تغییر  و  به  کندشود   ،

   عربی است.  ةصریح خواستار تغییر و ساخت جدیدی در جامعای غیر گونه

 

 واژگان حسي و انتزاعي 

از قصیده  ین  اواژگان   به عاریت می  ة جامع  حسی هستند و شاعر  ابهام و خود  و  گیرد 

کند و شفافیت  های حسی سبک متن را حسی میواژه  ةپیچیدگی در آن راه ندارد. »غلب 

(.  251:  1395)فتوحی،  های حسی است«  واژه  ةسبک ادبی و تأثیر هنری آن نیز ناشی از غلب 

عینیبکار  با  بسیسو واژگان  ح  گیری  برابر  ، سیو  در  را  فلسطین  ترسیم    اوضاع  ببینده 

از    وکند  می بیان می  و  جنایتفضایی  را  به  کشت و کشتار رژیم صهیونیستی  او  دارد. 

نیست انتزاعی  و  مبهم  واژگان  گزینش  مبهم    ،دنبال  فلسطین  سرزمین  واقعیت  چون 

 نیست. 

کلم این  است.  واژه  ده  و  صد  آن  حروف  احتساب  بدون  قصیده  این  ات  کلمات 

هستند عینی  و    و   «و...رعود/دم/سیل/مشاعل/قوافل/شعب/دم/  /شانق سلسل/م»  حسی 

خواهد و  مبارزه زبانی صریح و قابل لمس می  و  یتحدّ  که  توان به این نتیجه رسید می

برای تحریک مردم و به پاخواستن آنها باید ملموس و شفاف باشند و سبب  واژگان نیز  
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ود. یکی از عواملی  بنیان اشغال و اشغالگری ش  ردنخشم و بیداری آنان برای ویران ک

می و که  خشونت  واژگان  این  به  و  بوده  دخیل  حسی  واژگان  انتخاب  در  گفت  توان 

نگاری باشد. به دلیل ة روزنامهبودن شاعر و تحصیل در رشت، حزبیتندی را اعطا کرده

  و دارد   جودو بسیسوارتباط محکمی میان واژگان صریح و خشن    ونیستیمک  هایگرایش

ای زبانی مبهم و  ژی در اشعار وی حاکم است. زبان جنگ و روزنامهتأثیر این ایدئولو

بسیسو  از طرفی مخاطب  به دنبال تحلیل و تأویل آن باشد؛    ای نیست که خوانندهپیچیده
جنگد. بسامد این کلمات در  مردمی عامی است که در کنار آنان برای آزادی وطنش می

 دهد. به خوبی نشان مین متن اثر و دیدگاه وی را میاوی پیوند   ةسرود

 

 مرتبط با اندیشه شاعرواژگان  

در    دارهای نشانهایی که نویسنده برای افراد و نهادها به کار برده و بسامد واژه»شاخص

نشان وی  است  ةدهندسخن  ایدئولوژی  با  متن  های واژه  .( 260:  1390)فتوحی،  «  پیوند 

 کند.جتماعی شاعر را بیان میهای سیاسی و فرهنگی و اریگیدار از سویی جهتنشان

وی    ةسازد و ارتباط سرودهایی که به وضوح نگرش و اندیشه شاعر را نمایان میاز واژه

این کلمه یکی از اصطالحات حزب  .  « استرفیق»  ةدهد، واژرا با اندیشه وی نشان می

برند  شان به کار میتدای اسامیاب  ونیست است که افراد این حزب برای نامیدن هم درمک

بار تکرار    نیز در این قصیده این کلمه را دو  بسیسو.  «رفیق چگوارا یا رفیق لنین»مانند  

گونه ترسی بر آنها غالب  داند که با وجودشان هیچکند و خود را دارای دوستانی میمی

  نیست:

   فی دمي تدوی رعوُدهُم القواصف   أان لی رفاق  »
 ( 45: 2008)بسیسو، «  ای عواصف    رفاق   ويل أخاُف   أان ال أخاُف ومن                         

واقعیت را در انکشاف    ةدر حقیقت »رئالیسم سوسیالیستی از هنرمند تجسم صادقان

هایی  بردن واژهزبان روشن شاعر و بکار  (.1/303: 1381حسینی،  )سیدخواهد«  اش میانقالبی

ا که  آزادی«  و  وطن  »رفیق،  پ چون  تعز  به  یا  بسامدترین  اساسیبیری  ر  از  ترین  دیگر 

آزادی   بسیسواست.  گرفته باشد، در این سروده جایهای این حزب میو نگرش  هاواژه
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اتحاد و حزبی در  را  تودهبودن میکشورش  دارد که  ایمان  و  را  بیند  امر  این  های مردم 

 محقق خواهند ساخت. 

 

 سطح نحوی 

جمالت و دیگر موضوعات  بودن  فعال، اسمیه و فعلیهن اها، زما چگونگی ساختار جمله

دستوری   و  بخش  نحوی  این  قراردر  بررسی  میان  میمورد  پیوند  یافتن  و  گیرد 

است. برخوردار  باالیی  اهمیت  از  اثر  معنای  و  نحوی  پیوند    ساختارهای  این  کشف 

 . ( 156-155:  1373)شمیسا،  گذارده صاحب متن را به نمایش میارتباط میان سبک و اندیش

 

 ها طول جمله

از مواردی است که در این سطح مورد بررسی قرار    -کوتاهی و بلندی–مالت  طول ج

گیری جمالت شاعر است که سبب شکل  ة زیرا این امر بیانگر اندیشه و عاطف  ؛گیردمی

شعر،  یم بر  حاکم  فضای  دلیل  به  برای  شود.  مردم  تشویق  و  قصیده  حماسی  مضمون 

این امر به دلیل توان گفت  است. می فتهدر کالم شاعر بسیار نمودیا ه  امبارزه، جمالت کوت

بطوری که    ،تابدنمیباشد که هرگونه تعلل و سستی را برراندن دشمن  شتاب برای بیرون

 شوند:در برخی از ابیات چند جمله در کنار هم جمع می 

 ؟  ای عواصف    يل رفاق  و  من أخافُ و  أان ال أخافُ »
 «  اعق  صواعَق يف صو   َهووا هناکَ  أخي  ُهم  هناکَ ها  

 ( 46-45: 2008)بسیسو،  
 

تغییر   زبانی  ساختار  لحاظ  از  و  نکرده  عدول  معیار  نحو  از  سروده  این  جمالت 

آنها   در  نیستچندانی  ساده   . مشهود  و  روشن  بافتی  خود  اشعار  به  این عمل شاعر  با 

تکرار موجود در  ی و  ردمزیرا او شاعری است م   ؛ بخشیده تا برای همگان قابل فهم باشد

تأ  ،التاین جم به عنوان  کید برای شتافتن و عدم هرنوعی  گونه ترسی است که شاعر 

تا قوت قلب و شجاعت همی می نماینده مردم کشورش بر زبان جار   وطنانش راسازد 
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مانند ابیات باال نوعی حرکت و خیزش در جریان است و افزون کند. در ابیات زیر نیز  

قبگونه به  پویایی و استه و سبک  صیدای  اندیشه و مرار میشاعر  در  بخشد و قاطعیت 

 گذارد: عمل وی را به نحو احسن به نمایش می

 ای عواصف  يب  فاعصفي أان ال أخاُف من العواصف»
 «  رعوُدهُم القواصف   تدوي     دمي   يف   رفاق     يل  أان  

 ( 45: 2008)بسیسو، 
 

می مشاهده  که  بسیار  همانگونه  جمالت  هستندکوت شود  نهاه  کوتاه  جمالت  نها  ت؛ 

»فراوانی جمالت کوتاه و بلکه  ؛گرداندتر میحفظ و تکرار آن را از جانب مخاطب آسان 

)فتوحی،  شود«  انگیزی می منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان

ه  را با خود به همرا  یشتاب و سرعت اندیشه با خود سرعت عمل و حرکت  (.275:  1395

عد بار مثبتی را با خود  . همچنین تکرار جمالت از یک بُدر پی آن است  بسیسوارد که  د

می خوشحمل  نگاه  و  می  ةبینانکنند  نوید  میهنش  آزادسازی  برای  را  از شاعر  و  دهد 

کند که در بند و زنجیر رژیم صهیونیستی دست و  طرفی ابعاد منفی وطنش را بازگو می

 زند. پا می

 

 ا ه ساختار جمله

جمله آن را جمالت   17  تعداداز این    است کهجمله    39از  متشکل  ین سروده در کل  ا

درصد و    31یعنی حدود    هانشائیآن را جمالت  جمله    12درصد،    43فعلیه یعنی حدود  

  درصد تشکیل داده است. 26اسمیه حدود  آن را جمالت جمله  10
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که   فعلیه  باالی جمله  نموبسامد  مضارع  افعال  در  یبیشتر  و  د  تجدید  از  نشان  افته، 

این افعال بار مثبت و فعالی دارند و القاگر این مفهومند که تالش و    ةدن دارد و همشنو

مقاومت مردم فلسطین پایانی ندارد و امید پیروزی در دل آنان برای همیشه زنده است و  

 شود: هر روز فکر بیرون راندن دشمن تقویت و نو می 

/ بُ   يف عیينَّ خاطفة   تضيءُ » قد   / ّفیَّ جارفة  سیوُُلُم اجلوارف  ن  کَ م  تسیلُ روُقهُم اخلواطف 
 ( 45: 2008)بسیسو،  «... فنحقق الوطن ... حیرروا.....حیرروا من ... و  ان یطردوا اقسموا...

« مانند:  انشائی  جمالت  از  شاعر  املقاصلهدف  تشدون  ملن  تنصبون  املشانق  این ملن   »

باشد پاسخ  دنبال  به  که  می  لکهب  ،نیست  چوبهخود  این  که  گیوتنهایداند  و  ها  دار 

صاحبانشان را به کام خود فرو خواهند برد و در آخر قصیده شاعر به این مورد با زبانی  

 صریح و روشن پاسخ میدهد: 

 ( 46: 2008)بسیسو،  « فانظر  ملن  زرَع املشانَق کیَف حتُصُدُه املشانق  »
( به ای عواصفابلسلسل/ فاعصفي يب    طوين ارب فافعال امری بکار رفته در این سروده )

میطل مبارزه نشان  را  دشمن  تأبیدن  در  و  جملدهد  معنای  »  ةکید  أخافاسمیه  ال  «  أان 

 . شاعر بارز است ةو خشم لبریز شدنهایت شجاعت 

 

 ها چیدمان ساختار جمله

یی  آواهایی معنایی و  های متفاوت و برخورداری از مولفهد زبان شعری با توجه به کارکر

های معیار نحوی آن زبان  گرداندن از شکل ها، مجبور به رویساختاری جملهدر ترکیب  

کند. »هر نوع  شاعر را بازگو می  ةعدول از ساختار نحوی در واقع نگاه و اندیش  و  است 

واژه گروه  یک  از  واژگان،  نظمی  نظم  تغییر  یعنی  است؛  متفاوت  معنایی  حامل  ها، 

کامال   معنایی  میمتف کاربردهای  بار  به  را  اثر  ب  آورد.اوتی  در  نحوی  معنای  نابراین 

   .( 272: 1390)فتوحی، « کند جایی کلمات تغییر میجابه

ترین عواملی که  است. از مهم   در این قصیده عدول از نحو معیار بسیار کم رخ داده

تغییرشده  سبب از جمالت  برخی  نحوی  وزن عروضی قصیده ساختار  و  کند، موسیقی 

عد معنایی را از ویرانی نجات داده و هم بر بُ  ر با این کار هم وزن قصیدهشاعت که  اس
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و   موسیقایی  کارکرد  زیر  بیت  در  مثال  عنوان  به  است.  ورزیده  اهتمام  و  تاکید  واژگان 

 توان به وضوح مشاهده کرد:میها  جملهنحوی را در ساختار معنایی 

 ل  لن ُتطِفئوا مهما نفختم  فی الدُّجی هذی املشاع»
 (45: 2008)بسیسو، « فی قوافل    قوافَل      وساَر هبا    أوقدها  شعُب  ال                       

ساختار جمله به این صورت در شود، بازنویسی این بیت ، یاگر بر اساس معیار نحو 

 آید:می

 

 - -ن   -  - -ن  - -ن     /–ن  -  - /-ن   - - «مهما نفختم  فی الدُّجی فلن تُطِفئوا هذی املشاعل  »

 -  -ن   –/ن ن  –ن  –/ن ن  –ن ن  - /-ن ن  -         « َر هبا قوافَل فی قوافل  أوقدها الشعُب وسا »

عر تقطیع  به  توجه  استبا  کامل  بحر  در  که  قصیده  وزن  و    ،وضی،  آشوب  دچار 

« که  مفتعلناول »  ةر بیت دوم دو تفعیلآخر و د  ةشود و در بیت اول دو تفعیلویرانی می 

 ة « و کلملن ُتطِفئواشود. از سویی تقدیم فعل »ظاهر می   ،بسیار نادر است  املدر بحر ک 

شاعر  الشعبُ » برای  باالیی  اهمیت  از  که  است  واژگان  این  معنای  بر  تاکید  خاطر  به   »

است مقدم برخوردار  می ؛  بیان  را  جامعه  مردم  نقش  و  استقامت  واژگان  این  کند.  شدن 

در کل   به ساخت ین  ا  هایی جملهنحوساختمان  ولی  پایة شاعر  زبان عربی    نحو  های 

 بسیار نزدیک است و فردیت و تشخص سبکی خاصی را ندارد. 

 

 گیرییجهنت 

 این قصیده نتایج زیر حاصل شد:  با بررسی سبک

ریتم خاصی را بر قصیده بخشیده است و    سنتیدر بخش آوایی استفاده از قالب    -1

ده القا  ی تحرک و سرعت را به خوانن نوععد تدویر در شکل ظاهری قصیده به  حذف بُ

هماهنگی کاملی با دیدگاه   ،ا با استفاده از کلمات جمعسازی زیبکند و از سویی قافیه می

است رسانده  ثمر  به  احسن  نحو  به  را  هارمونی  این  و  نموده  ایجاد  شاعر  زبان    .و 

ب با  که  مجهور  حروف  از  برخاسته  موسیقی  قصیدهمچنین  این  در  باالیی  بسامد  ه  ه 

دایرکار شکل  راانسجامی    ةرفته،  قصیده  موضوع  و  شاعر  تفکر  حروف  است.  ادهدبا 
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نفس  مجهور   امتداد  و  به  با صفت شدت  که  کلمات  یکسان  کنار ساختمان صرفی  در 

شکل جمع مکسر نمود یافته است، طنین و آهنگ خاصی را به قصیده بخشیده است که  

هنرمندان کاربرد  ایجا  ة نشانگر  برای  یشاعر  صور   صداییک د  میان  انسجام  و  و  ت 

سبباز سویی    ست.محتوا مهموس  کم حروف  کنار  تعداد  در  این حروف  آهنگ  شده 

شدن اصوات  ر میان فضای مضمونی قصیده و غالب رنگ گردد و دحروف مهجور کم

 گیرد.   تای القای موضوع اصلی قصیده قرارمجهور در راس

جم  -2 قالب  در  واژگان  تکرار  لغوی  سطح  مدر  موجود   کسرع  وضعیت  تنها  نه 

را در برابر دیدگان مخاطب به   ظلم و جنایت  کند و ابعاد گستردهشاعر را بیان می   ةامعج

گونه ناامیدی و سستی  که هیچ  استت و دلیری شاعر  أجربیانگر    بلکهشد،  کتصویر می 

برنمیرا علی خاص  ساخت صرفی  با کاربرد  وی    همچنین؛  تابدرغم خفقان و شکنجه 

به نوعی  ل  شک  در تغییر و دگرگونی در جامعه  خواستکلمات جمع  این    باشدمیار  که 

گونه به  را  استویژگی  گرفته  عاریت  به  مکسر  جمع  این  ویژه  ساختار  از  پنهان    . ای 

میهمان شکل  واژه  ساخت  در  دگرگونی  و  تغییر  با  جمع  این  که  از گیرد  گونه  و 

میویژگی محسوب  زبانی وی  از سویی  شودهای  عینی  تما .  و  قصیده حسی  کلمات  م 

پسندد و شعر راستین را  شاعر چنین سبکی را با توجه به افکار و عقاید خود می  بوده و

ه سخن بگوید. بالطبع چنین  از واقعیت جامعو   باشد داند که ملموس و روشنشعری می

باشد.تواند  نمی افکاری،   پذیرا  را  انتزاعی  اندیش  واژگان  که  را    اعر ش  ةاز جمله کلماتی 

 میان شعر او و تفکرات وی ارتباط مستحکمی ایجاد نموده،  بازگو کرده و به صراحت 

کلمه    ةاستفاد از  برای    «رفیق»صریح  واژه  این  باالیی    بسیسواست.  اهمیت  از 

و صراحت زبان    دهدتفکر سیاسی و کمونیستی وی را به خوبی نشان می،  بودهبرخوردار

 .کندرا دوچندان می وی

به جملهکالم  وی  نح  در سطح  -3 متکی  عنوان  شاعر  به  توجه  با  کوتاه است.  های 

قصیده سرعت و شتاب در زمان کارزار سبب پیروزی است و این امر جمالت کوتاهی  

داند. این جمالت  را جایز نمی  یطلبد که شاعر به دنبال آن است و هرگونه درنگرا می

یافته  بیشتر در افعال مضارع نمودکه  ست  های فعلیه همراه ا کوتاه با بسامد باالی جمله
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کند با هماهنگی با افعال  های کوتاه که با خود سرعت و شتاب را ایجاد میاست. جمله 

از    د.ن شدن دارنو  د؛ زیرا این افعال نشان از تجدید وشومضارع این ویژگی دوچندان می

ساخته و دیکو واقعیت نز  زبان شعری را به زبان مردم  سویی عدم عدول از نحو معیار،

شود که شاعر تنها در مواقع ضرورت وزنی و تاکید بر  آسان آن میسبب حفظ و تکرار  

  نحوی شده است.    ةمعنای بخشی از جمله ملزم به تغییر ساختار پای

 

 ها پي نوشت
1. Vladimir Mayakovsky 
2. Alexander Pushkin 
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 صیدة »حتدي« ملعنی بسیسو )البنیة اإلیقاعیة والصرفیة والنحویة( لق دراسة أسلوبیة

 
 1وحید میزائی 

 2انصاری   رگسن
 

 امللخص 
األديب تعبی عن کیفیة علقة األدیب مع االمکانیات اللغویة اليت تتبلور يف مستوایهتا املختلفة، والنماذج  األسلوب  

الفلسطینیة   املقاومة  اليت متیز األسلوب عن غیه من األسالیب األدبیة األخری. وشعر  التکراریة يف أي نٍص هي 
مینه واُتاهات شعرائه له أسلوب  خاصٌّ  میّثل كیفیة  يف الشعر العريب بسبب مضا  دا  کإحدی املضامنی األکثر ترد

ختیار  قمنا اب  اليتملعنی بسیسو  «  ي»حتد  ةقصیدو   توظیف اللغة و مفرداهتا من قبل الشاعر الفلسطیين يف شعره،
اُلامة واملإمن    عدُّ تُ   بحثال  افی هذ  ودراستها القصائد  الفلسطیين  ثرة يفؤ حدی  یعتزون هبا، مم  الشعب   ا جعلتهم 

مطاردة الشاعر من قبل السلطات   تسببت يف  اليتو   ،1952نشرها يف خضم الثورة املصریة عام    تّ   القصیدة  هذه
روحه فکاره الثوریة و أة تعکس بصدق  آمر   بسیسو  شعرأیدیهم؛ ألّن  للعتقال أكثر من مرة على    تهضاملصریة وعرّ 

البحث  یعتمد.  واملناضلة   األبیة الوصفيی  عل  هذا  دراسة    حصائيواإلي  التحلیل-املنهج   ة قصید لسلوبیة  أيف 
ومن النتائج اليت وصل إلیها البحث، أّن اختیار اللغة  والداللیة. دبیةاللغویة واأل امیزاهتأبرز  والكشف عن ي«حتد»

كن مشاهدهتا میة  هذه املیز و   الشعریة  خصائصهیعترب من    وذات رننی صاخب واالبتعاد من التعدد الصويت  ةاملوزون
الشاعر   ستخدامامع املکسر.  اجلشکل صیغة    واحد يف  أتلفت من بناء صريف  هورة والکلمات اليتف اجملرو احل  يف

ل القصیدة  الصرحیةيف  رؤیة  لمفردات  عن  یکشف  ال  املعتاد  النحوي  إطار  جمتمعه    ومعاانته  الشاعر  يف  وواقع 
 .  فهمفحسب، بل له علقة موثوقة مع أحاسیس العرب وعواط 
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Abstract 
Literary genres illustrate the author’s interaction with linguistic 

features as manifested at different levels. Recurrent patterns in any 
text type are distinct from those in other types. Palestinian resistance 
is one of the most popular themes in Arabic poetry. With its contents 
and approaches, it has a particular style that illuminates how the 
Palestinian poets are distinguished for their language style. 
"Challenge" is one of the most important and influential songs 
released during the great fire in Egypt in 1952. Because of his 
revolutionary and antagonistic themes, the poet was wanted by the 
Egyptian security police. The present study aims to investigate the 
elegy of Challenge in a descriptive-analytic method to notify its 
linguistic and literary characteristics. The results indicate that Bseiso 
had selected a rhythmic language and a kind of monotony that can be 
seen in the selection of words. The poet's communist points of view, 
using explicit vocabulary in standard grammar, are expressed in a 
plain and expressive language.   
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