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Introduction: The cohesion of poetic elements is one of the factors contributing to 

the organic unity of odes. Poetic cohesion is the result of various elements, 

especially coordinating conjunctions. In other words, the literariness of a text is the 

result of syntactic coordination. Since the early 20th century and with the advent of 

modernist literary movements in the Arab world, the subject of cohesion and 

coherence in odes has turned into a hot topic. In this regard, the structure of modern 

poetry is set free from the strict systematism of traditional poems, which was held 

by the poets of the 1950s as an important element of poetry. In other words, since a 

poetic context is made up of various phonetic, syntactic, rhetorical, and semantic 

structures, it is of necessity to find a way to connect these distinct structures. In 

other words, these structures are so distinct that, in order to capture the nuances 

involved in each area, each has turned into a distinct field of study. Therefore, the 

present study focuses on coordinating conjunctions, which are related to the 

syntactic layer. Furthermore, the existing cohesion is studied in larger linguistic 

units, i.e., sentences, and the type and usage of these links are analyzed by 

considering coordinating conjunctions and syntactic parallelism, structures lacking 

coordinating conjunctions and cause-and-effect relations. To this end, twenty odes 

by three resistance poets (Muin Bseiso, Muhammad al- Fitoori, and Adnan al-

Saegh) are studied to answer the research questions a) What is the relationship 

between the context and the poetic components of the selected poems? and b) What 

are the most important elements in achieving syntactic cohesion in the works of 

these three poets? 

Methodology: The present research is a descriptive-analytical-comparative one. It 

seeks to study the syntactic cohesion and its types in twenty odes written by Bseiso, 

al- Fitoori, and al-Saegh.  

Results and Discussion: Unlike Bseiso’s poems, referral compounds in al-Fitoori’s 

poems are used frequently. Such structures are tangible and undeniable ones which 

originate from the stagnation, dictatorship and colonialism existing in the society. 

The poem, consequently, shows this feeling and approach perfectly well by making 

use of coordinating conjunctions to link different sentences in the poem. This feature 

is indicative of the stagnation and dullness and removes the liveliness and speed of 
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the words. On the other hand, Bseiso has combative and fierce spirits, and he rushes 

to oust the enemies and urges people to show up in battlefields. This makes his 

poems devoid of referral compounds. Al-Saegh’s poems are structurally different 

and arranged in a pleasing manner and, therefore, enjoy a high level of cohesion. 

Each sentence can be considered as a macro-structure in which several sentences are 

embedded and each macro-structure is repeated in the next structure with exactly the 

same coordination; the ode of ‘Maqate’’ can be a case in point. Unlike the other two 

poets, al-Fitoori makes extensive use of ‘uslub al-shart’ (conditionals) to express his 

and his people’s degree of resistance. This structure, in addition to coordination and 

musicality, sheds light on the poet’s thought in terms of meaning.  

Conclusion: Studying the poems written by the poets of resistance yields the 

following conclusions: 

a). Al-Fitoori has made use of coordination to link his sentences where a mystical 

feeling was dominant and no conjunctions were used. This is as if there is a feeling 

of divine intoxication and surprise to link the sentences together with no need for 

coordinating conjunctions.  

b) Bseiso’s poetry, compared to al-Fitoori’s, makes use of these elements much less 

frequently in connecting the sentences. Bseiso’s wrath and belligerence have caused 

him to write sentence without any kind of link. In other words, his rush for ousting 

the enemies and encouraging people is a factor that has led to this feature in his 

poetry.  

c) Al-Saegh’s poetry makes use of repetitive coordinations to link the sentences 

semantically and contextually. The different structure of his poem resembles more 

that of prose, and semantic relations are observed quite frequently. Furthermore, 

unlike Bseiso and al-Saegh, al-Fitoori makes extensive use of conditionals and the 

poet, quite vividly, depicts the toleration of torture, pain, and difficulty on the way to 

liberate one’s home country and ousting foreign colonialists. Furthermore, through 

cause-and-effect relationships, he actually warns his enemies against his seriousness 

and irreconcilability. However, such a cause-and-effect relationship can be achieved 

through a literary and emotional look which makes the audience ponder and delve 

into the details. 

Keywords: Syntactic cohesion, Coordination, Poetry of resistance, Bseiso, al-

Fitoori, al-Saegh. 
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و  فیتوری بسیسو، مطالعه موردی شعر) شعر مقاومت بررسی انسجام در ساختار نحوی
 صائغ(

 زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( دکتری دانش آموخته، 1وحید میرزائی
 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، دانشیار زبان و ادبیات عربی، نرگس انصاری
 نشگاه بین المللی امام خمینی )ره(دا ،زبان و ادبیات عربی دانشیار، علیرضا شیخی

 
 11/49/1044تاريخ پذيرش:  10/11/1911تاريخ دريافت: 

 
 هیدكچ

 ،پارچگی متن شعریكی .آوردقصیده را پدید می که وحدت ارگانیکاز جمله مسائلی است  ،انسجام اجزای شعر
عبارت دیگر نند؛ بهکایفا می در آنساختارهای همپایه نقش مهمی  ،ه در این میانکمحصول عوامل مختلفی است 

انی در جهان ترین مفاهیم انسشعر مقاومت از عالی هکاز آنجا  .است همپایگی نحویمتن شعری حاصل  وجه ادبی
-هنگی میان اجزای آن مهم میپرداختن به ابعاد ساختاری متن و هما بررسی محتوایی و لذا رود،شمار میعرب به

)معین تحلیلی و با گزینش بیست قصیده از سه شاعر مقاومت -توصیفی یا شیوهب تالش داردپژوهش حاضر  .نماید
 در موجود به بررسی چگونگی پیوند ساختار نحوی ،شور مختلفکاز سه  صائغ(الو عدنان  الفیتوريبسیسو و محمد 

های تا جلوه ددهمیرا مبنا قرار  -جمالت-در این راستا تنها واحدهای زبانی بزرگتر ؛بپردازد این مضمون شعری
 یحوزه ساز و پیوندهای شرطی بیان گردد. از سویی تفاوت درحروف همپایه ،اساس وحدت معناییبر انسجام

رد. نتایج پژوهش کار خواهد كبینی و نوع پیوند میان جمالتشان را برای خواننده آشجغرافیایی این شاعران، جهان
ار وه خوشهکاست  يفیتور ی شعركهای سبمعلولی از شاخصهی و دهد هماهنگی و پیوندهای شرطی و عل  نشان می

ه كحال آن ،ساز عطفی در پیوند میان جمالت نقش اساسی داردگشته و حروف همپایهدر ساختار قصاید وی ظاهر
نخست ناشی از روحیه  یاین امر در درجه که غلبه دارد بسیسو ساز در شعرروف همپایهساختار گسسته و بدون ح

 .ندکتر میرنگمکساز را بخشد و حضور حروف همپایهوی سرعت می به شعره کازش ناپذیر شاعر است مبارز و س
 یاندیشه و عاطفهمیان  ،گیری از عنصر همپایگی و در آمیختگی دو دنیای متفاوت )جنگ و عشق(با بهرهنیز  صائغ

و معنوی را به  ه دو عنصر مادیکاست پیوند بافتار شعری وی حاصل عواطف و معانی  ؛ندکخود پیوند ایجاد می
  .سازدانسجام جمالت شعری وی را فراهم میو  وحدت معنایی و دیگر گره زدهكی

 
 .صائغعدنان ال، يفیتورمحمد البسیسو، معین ، همپایگی، شعر مقاومت، نحوی انسجام :هالیدواژهک
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  همقدم
شدن موضوع و مطرحدر جهان عرب  اهای ادبی نوگرو همراه با ظهور جریان بیستمقرن  اوایلاز 

و  صیده در صدر مباحث ادبی قرار گرفتوار قوحدت اندام ،انسجام و پیوستگی قصاید شعری
پنجاه، وحدت  یشاعران دهه»؛ زیرا رهایی یافت سنتیشعر  کمندی خشساختار شعر نو از نظام

تب كثیر مأاز سویی ت(. 649: 3169، يلجیوس)ا« دانستندی از مهمترین عناصر شعر میكوار را یاندام
را برای شعر رقم چنین نگاهی  ،از دیگر سو مونیستی و چپکگرایی و اصول و عقاید جریان واقع
ل و محتوا باید كاثر هنری در ش کی ،گرایی سوسیالیستی یا اجتماعیاساس واقعبر»زد؛ زیرا می

واحد  کی ،نار همکخوبی در هنیز بداشته باشد و اجزای داخلی آن  کهماهنگی و وحدت ارگانی
م بر شعر عالوه بر محور افقی، در کبنابراین هماهنگی حا(. 133)همان: « نمایش درآوردندامل را بهک

 گیرد.بسیار حائز اهمیت است و جوانب مختلفی را در بر مینیز محور عمودی 
 همیت و اعتبارا نیزدام که هرک داردانواع گوناگونی  ،هماهنگی و همپایگی در ساختار شعر

بافت شعری به  د.نشوی اثر میكهای سباختن ویژگیساركه سبب ادبیت متن  و آشک خاصی دارند
ه شامل ک ستهااین سازه»در تمام  هماهنگی های مختلف نیازمند  دلیل برخورداری از سازه

 یزهدارای حو کیه هرک( 61: 3669)مفتاح،« شودآوایی، نحوی، بالغی و معنایی می هایساخت
هایی مانند سجع، عنوان مثال هماهنگی و همپایگی بالغی آرایههستند. به مطالعاتی مجزایی

گیرد آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار می اما دهد.نظر قرار میرا مد موارد دیگر موازنه، تشبیه و
ی زبانی بزرگتر را گیرد و پیوند میان واحدهامی نحوی قرار یه در الیهکای است های همپایهساخت

ساز و توازی نحوی، پیوند را با توجه به حروف همپایهنوع و چگونگی این  ،مد نظر قرار داده
 ند.     کی و معلولی بررسی میساز و پیوندهای عل  های بدون همپایهسازه

 )معین بسیسو، محمد الفیتوريشاعر مقاومت  سه این پژوهش با گزینش بیست قصیده از شعر
ها و عناصر هماهنگی و پیوند در شعر مقاومت معاصر لفهؤبه بررسی این م ،ان الصائغ(و عدن

متفاوت و جایگاه و  یاز دالیل مهم انتخاب این سه شاعر باید به جامعهعربی خواهد پرداخت. 
 آنان اشاره عد زبانی و نحوی شعرماندن ب  مغفول نیزآنان در شعر معاصر عرب و  ینقش برجسته

این در شعر های انسجام نحوی ؤلفهبه تحلیل م ،االت زیرؤبر آن است تا با طرح سچنین هم رد.ک
 سه شاعر مقاومت بپردازد:

 شعری این شاعران چگونه صورت گرفته است؟ پیوند و ارتباط میان بافت و اجزای -3
 دامند؟ک شاعرسه های انسجام نحوی در شعر این لفهؤمهمترین م -6
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 تحقیق یپیشینه
به  ،سازکهای دستوری سبلفهؤلی شعر مقاومت و بسامد مکبا توجه به ساختار پژوهش  این

و در این راستا با نگاهی  است شاعر پرداخته آثار این سهپیوند جمالت شعری در  چگونگی
. بنابراین باشدمی در پی تحلیل ارتباط و هماهنگی میان ذهن شاعر با جمالت شعری او ،متفاوت

هالیدی قرار  گرایو نقش رد انسجامیكار خود را رویکه مبنای کهایی ر پژوهشکدر اینجا از ذ
 . شودمینظر صرفاند، داده

یبي في شعر أبي حمو موسی الزیاني "مقاربة في کفاعلیة التوازي التر» یمقالهم بوزیدي در یلس
العدد  دب الجزائري، أبحاث في اللغة واألالمخبر مجلةمنتشرشده در ، «یب الشعري"کأسلوبیة التر

اسمیه و توازی  یبه توازی افعال، وجه استفهامی، جمله ،الجزایر-رةكجامعة بس-6131-التاسع
نیز  مقاالت دیگری البتهنظر قرار داده است. عد آوایی و موسیقایی توازی را مدرار پرداخته و تنها ب  كت

توان هماهنگی، می یی در حوزهول شود؛از ذکر آن صرف نظر می هکردی وجود دارند كرویچنین  با
 رد: کبه موارد زیر اشاره 

از محمدرضا عمرانپور، « های زیباشناختی هماهنگی در شعر معاصرجنبه» یمقالهدر 
نویسنده با ، 3111: 62شماره  ،رمانکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كدانش ینشریه

هماهنگی بین محتوا و  و گی آوایی، واژگانی، نحویبه هماهن ،هایی از شعر فارسیر نمونهکذ
هماهنگی را از عناصر  همچنینوی  است. موسیقی و تصاویر و محتوا در شعر معاصر پرداخته

 داند. آمدن نظام شعر میوحدت معنوی و عاطفی اجزا و پدید اساسی در
دراستها في الوحدة العضویة و» یمقالهپور و محمدخسروی چیتگر در زینت عرفتهمچنین 

 (3166 :61، العدد2دراسات األدب المعاصر، السنة  ةمجل)« لمیخائیل نعیمه« الطمأنینة»قصیدة 
 یدر ابتدا به مفاهیم نظری درباره یعنی ؛اندقرار داده «هاللال يغنیممحمد »ار خود را آرای کمبنای 

میخائیل قصیده از  کی ،در ادامه سپس وحدت ارگانیگ از سوی ناقدان و شاعران عربی پرداخته
 . اندردهکرا بررسی  ةنعیم

  :شوداشاره می هاپژوهشعنوان نمونه به برخی از نیز به سه شاعر مورد بحث یدرباره
 ه توسط عارف الساعدي درک« شعر عدنان الصائغ: دراسة أسلوبیة»ارشد با عنوان  ینامهپایان

جز عنوان  نامهپایانهیچ اطالعاتی در مورد این  متأسفانه وشده در دانشگاه بغداد دفاع 6119سال 
 آن وجود ندارد. 

شكنی در شعر محمد شعر عربی و شالوده»ی خود با عنوان نامهندا نظری سندیانی در پایان
ژاک »و « روالن بارت»شكنی به ویژه نظران نقد شالوده(، با توجه به آراء صاحب3116« )الفیتوري
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شكنی و دو محور اصلی آن یعنی خواننده و متن، در ادبیات عربی با ختسا ی، به مطالعه«دریدا
 تكیه بر اشعار فیتوری پرداخته است.

دیوان أغاني إفریقیا لمحمد الفیتوري دراسة »ی ارشد خود با عنوان نامهزینب منصوری در پایان
کار رفته در ای بهموسیقی درونی و بیرونی، ساختار جمالت و نماده به بررسی ،(6133)، «اسلوبیة

 این دیوان پرداخته است. 
ی زهرا ، نوشته«حمد الفیتوريکارکرد ایقاع در شعر م»ی دیگری با عنوان نامه در پایان

نمودن های ایقاع و موسیقی در اشعار فیتوری و مشخص(، به بررسی مؤلفه3161طینیت )خوش
 استزی پرداخته شدهارتباط وزن و معنا و ایقاع داخلی از جمله تكرار و توا

جمالیات األسالیب »ای با عنوان مقالهرسول بالوی، علی خضری و آمنه آبگون در همچنین 
، به بررسی (3164 :63اللغة العربیة وآدابها، العدد  يدراسات ف)، «شعر عدنان الصائغ يالبصریة ف

وعات شعری دیوان ردهای معنایی آن با توجه به موضکارکشناختی اسلوب بصری و ابعاد زیبایی
 اند. عدنان الصائغ پرداخته

، «الرمز الدیني في شعر بسیسو نماذج مختارة»ی خود با عنوان نامهعطیة مبارکة در پایان
 (، به بررسی نمادهای دینی در شعر بسیسو پرداخته است. 6139)

عین بررسی هنجارگریزی در اشعار م» یمقالهدر محمدتقی زند وکیلی و مرضیه قاسمیان 
مطالعات ادبیات تطبیقی سال  یمنتشرشده در مجله ،«بسیسو و محمدرضا شفیعی کدکنی

( را در شعر این دو شاعر بررسی غیره های هنجارگریزی )نحوی، واژگانی و، مؤلفه3161دوازدهم: 
 کرده است. 

لم به ق، «ائد عدنان الصائغ الملتزمةامیرا الشعریة في قصكال»پژوهش دیگری با عنوان  در
نویسندگان ، (3441: 6، العدد 63آفاق الحضارة اإلسالمیة، السنة ) زینب دریانورد و رسول بالوی

هایش را تی برای بیان تجربهکهای حرنوع روایت و پالن ،های سینماییکنیكمندی شاعر از تبهره
 اند. مورد بررسی قرار داده

والداللیة في شعر المقاومة بسیسو  البنیة اإلیقاعیة» با عنوان دیگریی مقالهدر همچنین 
 :66آفاق الحضارة اإلسالمیة، السنة )وحید میرزائی و نرگس انصاری،  به قلم ،«والفیتوري نموذجا  

 .اندردهکهای موسیقایی شعر این دو شاعر را بررسی ی، نویسندگان موسیقی و نوآور(3161
شعر مقاومت  ازای جدید ه جنبهگردد پژوهش حاضر بشده مالحظه میبا عنایت به موارد یاد

 بررسی چگونگی هماهنگی و پیوند در جمالت شعری شاعران مقاومت آن هم که همت گذاشته
های ادبی و نار بیان محتوا و مضمون واالی چنین ادبیاتی، جنبهکتواند در می و باشدمی
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 را برای مخاطب نمایان گرداند. این دسته از متونشناسی زیبایی
 

 ها )بر اساس ساختار همپایگی(لهپیوند جم
رد. تناسب و کاثر را تبیین خواهد  کغالب بر ی یمحتوا و اندیشه ،هابررسی پیوند جمله

ید کأه ناقدان گذشته نیز بر ضرروت آن در متون ادبی تكای نیست؛ بلمطلب تازه ،پارچگیكی
 از ناقدان، خالف بسیاریه برکرد کاشاره  حازم القرطاجنيتوان به اند. از جمله این ناقدان میداشته

الم کبه نظر وی هر بخش از . »استای مد نظر داشتهساختار فرا جمله تناسب و هماهنگی را در
« ها باید دارای همبستگی و برخوردار از رابطه باشندبخش تمامباشد و  کباید دارای تماس

و را بازگ کیا ارگانی ت عضویوحد ینظریه نین نگاهی دقیقا  چ(. 661-611: 3613القرطاجني، )
منظور از هماهنگی، وحدت . »باشده و اصل مباحث ادبی میپای ،معاصر یه در دروهکند کمی

از  ،ویژه در محور عمودیهمعنایی و عاطفی بین اجزای شعر است. هماهنگی بین اجزای شعر ب
از جمله  همپایگی،. (393: 3111)عمرانپور، « عناصر اساسی و سبب پدید آمدن نظام شعر است

ست بین ای ادهد. همپایگی رابطهل میكه در این میان پیوند جمالت را شکاست ترین عواملی مهم
ناصر را از نظر نحوی آید و آن عوجود میساز بهپایهه با ادات همکنوع دو یا چند عنصر دستوری هم

ه حداقل کی ایجاد ساختی عبارت دیگر همپایگی عاملی است برا؛ بهسازدنقش میهمپایه و هم
همسانی یا » همپایگی یعنی درواقع(. 116: 3111، ک)فالدارای دو سازه یا دو عنصر همپایه است 

 (. 1: 3666)حسن الشیخ، « سانكلمات در سطرهای یکهماهنگی ساختمان و معنای 
 آن  از  ،ه در زبان عربی بیشترین سهمک هستند میان جمالت عامل پیوند ،سازادات همپایه

ساز عطفی نامید توان زبان عربی را ساختار همپایهبا توجه به این ویژگی می .است« و»ساز همپایه
ل كساز شآید و گاهی نیز پیوند بدون همپایهاربردترین همپایگی در این زبان به شمار میکه پرک

ه تفاوت ساختارهای کی توجه شود. بنابراین عامل و معنا المکه برای یافتن آن باید به بافت کگیرد می
ار گرفته کهای همپایه بهه در ساختکهایی است آورد، سازهنحوی را در شعر شاعران به وجود می

ه سبب زیبایی شعر و تولید ابعاد موسیقایی و جلب ک هستند های همپایهشوند. همین ساختمی
ند کستمر توصیف میساختار شعر را ساختار همپایگی م»ون نیز سبکتوجه مخاطب گشته است. یا

بررسی هماهنگی  .(12 :3611بسون، یاک)« داندو ادبیت زبان شعری را محصول همپایگی نحوی می
ه از کشود سبب تمایز اشعاری می ،و پیوند جمالت شعر با توجه به همپایگی موجود میان آنها

 نوعیدام بهکهره کهای گوناگونی دارد سان برخوردارند. همپایگی نحوی زیر مجموعهكمحتوای ی
توان همپایگی جمالت شعری این شاعران را در د. بنابراین مینشوپیوند میان جمالت می سبب

 رد.  کعناوین زیر بررسی 
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 پیوند جمالت و همپایگی با حروف عطف
 ،. از میان حروف عطفهستند جمالت یو پیونددهندهانسجام دستوری  ادوات ،حروف عطف

نیز در مرتبه دوم و سوم « ثم»و « فاء»، حرف عطف گذشته از آن .استحرف  اربردترین  کپر« واو»
همپایگی  سببعالوه بر انسجام،  ،جا مطرح استه با این حروف در اینکگیرند. پیوندی قرار می

 د. گردمی نیز -ان ادبیت زبان است کی از اركه یک -میان جمالت 
 کبسیار اند ، در پیوند میان جمالت عنوان مثال در شعر بسیسو دامنه و بسامد این حروفبه

اربرد فراوانی نسبت به دیگر قصاید که حرف عطف در آن کاز جمله قصایدی با این حال، است. 
است. در این قصیده اگر حروف عطف « راسة رسم لساعة حائطکمن » یقصیده ،بسیسو دارد
سازد. بنابراین مختل میه پیوند میان جمالت را کشود معنایی احساس می نوعی خأل ،حذف گردد

 به همان اندازه فقدان آن ،ها درست و مفید نیسته وجود حرف عطف در همه بافتکگونه همان
 :مثال  ؛ گرددمی بافتار متناهش ادبیت و پیوستگی و ارتباط کسبب  هم

.../ ن  لقاؤنا م  كنا/ لم یی  ق  ذا الت  كه» ، وکصادفه  ../ والخوف  ی  کنت  خائفا  ع  النساء  م  جنت  خائفه 
/ ثم ی  صن  / ی  بالرجال   .. عون  الخوف  طفال  / وکهربون   (463: 6111)بسیسو،  «نت  هاربه..کنت  هاربا 

زومات ساختاری از مل ،«نت  هاربه..کنت  هاربا  وک»میان جمالت  «واو»وجود حرف عطف 
ند و احساس و که بدون حرف عطف، انسجام و پیوند آنها تغییر میکطوریاین جمالت است. به

متن به این عطف نیازمند است.  بافتدر واقع دهد. ارزش جلوه میمکشاعر را ناپخته و  یعاطفه
یافته، بر اشتراک بین ر مسند جمله که در عنصر ترس تجلیو تكرا «واو» عطف وجود حرف

ن آنها این حضور هم در بافتار موسیقایی جمالت و هم در همپایگی موجود میا که افزوده جمالت
جای این دو هتوانست بآیا شاعر نمی که شوداین سؤال مطرح می ارساز بوده است. از سوییکبسیار 

ه در این صورت کخائفین(؟ پیداست هاربین أو نا کبگوید: ) و ردهکله استفاده جم کجمله از ی
شاعر  ی،سویاز  .گرفتشد و ساختار روایی در صدر قرار میرنگ میمکاسلوب و ساختار گفتگو 

با این اسلوب قصد انتقال حس درونی خود به مخاطب را دارد و از سوی دیگر بر آن است تا 
شد. بنابراین وجود حرف عطف در کی محبوب خود را نیز برای مخاطب به تصویر كحضور فیزی

هی توجی ه شاعر بدون هیچکگونه نیست یابد و اینشعر با توجه به بافت و ساختار متن نیز معنا می
 ار برده باشد. کآن را به

غالب  اربرد بیشتری دارد.کبر خالف شعر بسیسو، فراوانی و  يدر شعر فیتور« ساختار عطفی»
عنوان مثال در اند. بهدیگر پیوند خوردهكبه ی «واو»جمالت شعری این شاعر با حرف عطف 

 واو بوده است: وم به عطف جمالت باكشروع داستانی قصیده مح ،«البحار العجوز» یقصیده
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 خیمة   ب  ثق  ، واألمطار/ ت  ، والنجوم  فن/ معلقات في البحار/والشمس  والس   تنفخ القالع   الریح  »
  (611: 3616، )الفیتوري «!الوطن  
دیگر عطف گشته و همپایگی میان آنها كیبه «واو»ف طع اول این قصیده، سه جمله با حردر مق

ساختار و  .داده استبودنشان رخدلیل اسمیهبهت، عالوه بر مراعات نظیر موجود میان کلما
 یار است. جامعهكقابل انعواملی ملموس و غیر یزاده ،پیوندهای عطفی موجود در شعر فیتوری

همچون زندگی خود شاعر. یعنی  قرار دارد؛ود و ایستایی، استبداد و استعمار کر یشاعر در سایه
بردن ارکر این نوع احساس و نگرش را با بهد و شاعدارسان كنی و درونی شاعر حالتی یدنیای بیرو

فته از ردهد. چنین حالتی برگخوبی نشان میساز در پیوند میان جمالت شعری بهحروف همپایه
و شتاب سخن را  شتهگذاصحه بر ایستایی و رخوت ،ه با حرف عطفک اوضاع جامعه است

 گیرد.می

 
ل داده و كپیوند جمالت را ش« لة إلی الخرطومرسا» یدر قصیده «واو عطف»همچنین حضور 

 اند:ای واحد شدهرهكبا این حرف چون پی امال  ک ،جمالت دو مقطع اول قصیده
وأرتمي  /شارع ل  کفي  فل  ط  لاک /.. وأعدوكأرنو إلی/المواجع ثیر  کداٍم /حیران ضائع في األرض  »

نتها  ع/وصورة  دام  ن م  م نا یا بالدي../ستارة  نالمضاجع/ وبی كوفوق شو /زنيفوق ح   یا بالدي../ قد لوَّ
 (629 :)همان «عالمداف   یا بالدي../من فوهات   المفاجع/ وحائط  

و  ردککدروجود و عدم وجود حرف عطف را شاید بتوان در قسمت اول این سطور شعری 
بافت  همپایگی و بدین معنا که؛ جمالت )أرنو / أعدو/ أرتمی( را بدون حرف عطف به هم پیوند داد

...وفوق  فوق حزني»ولی در قسمت دوم  ارتباط هستند.این  یآفریننده ،معنایی
نبود این  توان از وجود حرف عطف غافل ماند؛ چرا کهنمی ،«...وبیننا...وصورة...وحائط...كشو

توان عنوان متن را بر دیگر نمی و دسازحرف، پیوند معنایی و ارتباطی میان جمالت را مخدوش می
قابل  یتهكنمتنی سوق خواهد داد. سوی بیک متن آن را بهرد؛ زیرا نبود انسجام در یکالق آن اط

ه کعلیه است جامع بین معطوف و معطوفک سبب وجود ی»ه حضور این حرف عطف، كتوجه آن
  (.126-121: 6111، يکاكسال) «این دو در معنای اعرابی است کاشترا ،آن یفایده



  نقد ادب معاصر عربي  171

 ؛دارد يفیتور واشعار بسیسو  کاربرد حروف عطف، حالتی بینابین میاناز نظر  «صائغ»اما شعر 
المحطة » یقصیده ،سبب پیوند میان جمالت گشته ،«واو»ه حرف عطف کاز جمله اشعار وی 

 است: « األخیرة
/ والق  المحط  »  ح  طارات  قد ر  ات  فارغة 

، هل  ..ثقلة  بالحنین  المبل  / م   -نتصف  اللیل  م   ذا/ بعد  كت  / ل 
 (914-911:  6114 )الصائغ، «لماتكقیلة  . . .،/ والربات  الث  بالت  المحبین،/ والع  وأنطفأت  ق  

به نظر  های ابتداییبخشاند. در دیگر پیوند خوردهكدر این متن جمالت با حرف واو به ی
ایی و ند و ساختار معنکنیاز تواند آنها را از حرف عطف بیمی رسد ارتباط معنایی جمالت هممی

تواند با توجه به بافت از نظر انسجام و پیوستگی معنایی می ،ه میان جمالت وجود داردک واژگانی
المحطات فارغة/ القطارات قد »ل زنجیرهای به هم پیوسته در آورد. جمالت كشآنها را به ،جمالت

ذهن د را بهدف و پیوناز نظر معنایی توالی، ترا« رحلت/ العربات الثقیلة.../ لم یبق في البار إالي  
سازند، حتی با نبود حرف عطف. از سویی وجود حرف عطف نیز با توجه به ساختار متبادر می

راحتی که بهدهد رده، اجازه نمیکخود جلبسوی شاعر، ذهن و احساس خواننده را بهمتفاوت شعر 
، مل داردأبه ته نیاز کاندیشه و احساس مخاطب را درگیر شعری  «صائغ». بگذرد وی شعر از

وأنطفأت  قبالت  المحبین،/ »ند: کدیگر عطف ك. خواننده در ابتدا شاید این جمالت را به یکندمی
صوری این جمالت نیست دنبال عطف ظاهری و ؛ ولی شاعر به«لماتكوالعربات  الثقیلة  . . .،/ وال

 کش شعر خود شریچین در حقیقت فراخوانی است از خواننده تا او را در خوانو حضور نقطه
ر را نیز به مخاطب انتقال چنین ساختاری احساس ایستایی و خستگی شاع. جالب آنكه گرداند

ساختاری متفاوت به اشعار  ،ای نیست. تعامل شاعر با جمالتدیگر حوصله که گویی دهد؛می
 نمایشالن به کساختار  کعطفی را در ی - وی بخشیده و این ارتباط میان آنها پیوستگی معنایی

ه کرد کتوان مشاهده می« سماء في خوذة» یدر بخشی از قصیده گذاشته است. چنین ساختاری را
 ند:کسان، معانی متفاوتی را تداعی میكدیگر و همپایگی یكعطف جمالت به ی

/ والف  تمي../ والمرأتي، الش  ، ی  للطفولة  » ../للحرب، هذا اعر  .../ وللذقر  . ریات  .کلنزیف  الطویل 
 (411: )همان «ماد  الر  

شدن باشد. مقدمننده تامل برانگیز میی برای خواکتغییر ساختار جمله در سطر سوم اند
گاه دلیل بر اهمیت آنها نزد شاعر است. این سه واژه برای صائغ از جای ،«ریاتکطفولة/ امراة/ ذ»

قصایدش از آنها یاد  ثرکه در اکروزهای خوبی است  ینندهکو تداعی بسیار واالیی برخوردار بوده
 دلیل منفورجنگ به یواژهجایگاه دهند. ولی یل میكاو را تش یه دنیای گذشتهکروزهایی  ؛ندکمی

. تغییر معنا باشد لماتکتفاوت آن با سایر  یهرده تا نشانکتغییر هابا دیگر واژهنیز ناهمگونی  بودن و
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 الت نمایانی تفاوت میان ساختار جمشده از نظر همپایگی و ظاهرسو سببکدر سطر سوم از ی
ی مثبت و زیبا و دو اول بار باشد که سطرب هم به این امر توجه داشتهشود و از سوی دیگر مخاط

 های اصلی جمله رخه در سازهکاین جابجایی نحوی  انگیز دارند.باری منفی و حزن بعدی سطر
 م نیز تاثیرگذار بوده است.الکه البته در تقویت موسیقی کشده داده، سبب توازی نحوی

 
 یوند و همپایگی جمالت بدون حروف عطفپ
های ی از ویژگیكدر پیوند میان جمالت را ی زبانی ربط عدم استفاده از حروف ،«عشری زائد علي»

ها تبكلمات در آثار مربوط به این مکداند. جمالت و تب سوررئالیسم و سمبولیسم میكی مكسب
چنین ویژگی را در اشعار   (.91: 6116عشري زائد، )خورند گر پیوند میدیكبه ی بدون حرف ربطی

 ی. در قصیدهدارای انسجام است یکه بدون حرف ربط نمادین اشعاری ؛توان دیدبسیسو می
رفته و پیوند جمالت بر ارکک جمله بهادات ربط عطفی تنها در ی ،«األغنیة المعصوبة العینین»

 عواملی دیگر است: یعهده
ط  الس  أین القمر  المعصوب  العینین  ی  » ...؟/ وس  ،/ أسوار  ت  ساق  الل  تح  وظ  نف  حب  الفاغرة  األشداق 

/ تر ح  خلف  کعاریة  ب  ذ  / ت  ، أبواب  ، ض  / ت  األبواب  ... أوراق  / الصرخة  اق  م  خف  ل  ط  من سق  / الصرخة  ع 
مار   ،/ غصون  ... وث  حم   (344: 6111)بسیسو،  «شجر  الل 

 
با مقطع  ایشدهزیبا و حساب با اسلوب ،ه با استفهام آغازشدهکین بخش از مقطع اول قصیده ا

عنوان بخشی از عنوان ه بهک« األغنیة» ییافته است. در مقطع دوم قصیده واژهدوم قصیده پیوند
گیرد و با ساختار سطر اول قصیده انسجام و در سطر آغازین مقطع دوم قرار می ،قصیده است

 ند:کهنگی ایجاد میهما
 الخفاق  یراق   كیا وطني أین األغنیة تساق؟   /  خیط  من دم

 (344: 6111)بسیسو، 
نه صورت گرفته است. ارتباط سطر اول قصیده با سطر اول مقطع دوم قصیده، بسیار هنرمندا

وطنش خلق  ه میان خود وکه شاعر میان ماه و ترانه برقرار ساخته، پیوندی ادبی است کمعنایی پیوند 
شود و ترانه، ه در میان ابرهای خشمگین بلعیده میکتواند وطن شاعر باشد ند. ماه در اینجا میکمی
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ها، شود. استفاده نمادین از واژهها را متحمل مینجهكه برای رسیدن به ماه سختی و شکشاعر است 
پیوند ساختارهای متنی  ی از عواملكه یکرده است کانه میان جمالت ایجاد کپیوندی منسجم و زیر

ه نه تنها کرد؛ چرا کلمات احساس کتوان اعتراض و حزن شاعر را در ورای این است. از سویی می
شود. همچنین در ه به خود شاعر هم اهمیتی داده نمیكبل ،میهن شاعر ارزش و جایگاهی ندارد

و  ار وی شدهكی افندگکرفتن فلسطین سبب پراحزن شاعر و از دست ،«القمر المحنط» یقصیده
 ند:داردیگر پیوند كی ی باجمالت بدون حرف ربط

 سقوط ساریه   أخشی
 أن أموت  تحت علٍم غریب   أخاف  تقتلني، 

 أن أموت  تحت  علٍم أرفض   أخاف  
 لَّ خیٍط فیه  ک

 طا  صغیر  محن   یا قمرا   یا وطنيبیر  كال یا إلهي
 فر  الس   قیبة  له  في ح  أحم  

 ب  ش  ن خ  مهاجرا  علی جواٍد م
  (112 ان:)هم  أبحث  عن طروادة  العرب  

 
 ساخته و تنها پیوستگی  عطفی را میان جمالت منتفیحرف گونه وجود هر ،شاعر و غربت ترس

و همپایگی ساختاری )وحدت آوایی میان ساختار فعلی و  میان جمالت از طریق پیوندهای معنایی
سو و کاز یالم کایی یا درونی میان اجزای تعامل معن لذا صورت پذیرفته است. ندایی جمالت(

ه کردهای بدیع در پیوند و انسجام میان اجزای متن دانست کارکاز »را باید وحدت آوایی جمالت 
  (1: 3661)عبد المجید، است.  را متجلی ساخته ایشناسی متن افق تازهاز منظر زبان

 خورد.چشم میي بهاشعار فیتور شد، ساختار عطفی جمالت در بیشتر  رکه قبال ذکطور همان
 :چنین ساختاری وجود ندارد ،«فریقيالبعث اإل» یقصیده لكن در

/ قد طالما ن   كلم  إفریقیا../ إفریقیا استیقظي../ استیقظي من ح  » سأمي؟/ أ لم مت .. ألم ت  األسود 
؟/ قد طالما استلقیت   ي قدم السید   (93: 3616، )الفیتوري «تحت الدجی تملِّ

 چنیناگر  که توان حرف عطفی را در میان آنها قرار داده نمیکای است گونهجمالت به ساختار
دچار  نیز ه از نظر ساختار و ریتم موسیقاییكنه تنها از نظر معنا، بل این شعر اتفاقی رخ دهد،

بدون حرف عطف، چه در کالم عادی و چه  رار برخی واژگان و جمالتكتگاهی شود. می تاللخا
یعنی حرف عطفی را « بیدار شو و بیدار شو» توان گفت:نمی مثال  ؛ ناپذیر استار، اجتنابدر نوشت

 همپایگی جمالت

 جمالت همپایگی

 همپایگی جمالت
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دهد. در این صورت وجود حرف عطف رد؛ زیرا ساختار دستوری زبان این اجازه را نمیکظاهر 
ه ورود حرف کو زائدی خواهد بود و در اینجا ساختار دستوری تنها عاملی است  کمضح عنصر

شده هم لفظی و صوری است و هم له حاصکند. در اینجا باید گفت پیوندی کعطف را رد می
معنایی. پیوند لفظی را همپایگی برای این سطور شعری فراهم نموده و پیوند معنایی را احساس و 

 ،بودن آنها از سویی دیگرسو و نیز امریکبودن جمالت از یاستفهامی زبان دیگر،به عواطف شاعر.
ه ارتباط جمالت بدون وجود کاز دیگر قصاید وی اند. ساختهبه حرف عطف منتفی  نیاز جمالت را

ی كی ،عد عرفانی قصیدهرویای گسترده و ب  . است« ورقة علی سطح القمر» ،باشدحرف عطف می
 :گرددقلمداد میاز عوامل این نوع پیوند 

، شيء  جه  ../ وی  عانقنيعلی فضاء/ ومضی ی   بطت  ../ ه  علی أرٍض  بطت  . . لم أهبط  وه  »  ش فيَّ
الدماء/ اآلن  یه آثار  ت علی شفت  ف  الذي/ ج   ك../ أین سیدكني یا أرض نحوشد  ت   ریات  کاء/ الذكالب  ک

/ غربة   الخوف   صوت    (216 -212 :)همان «نادیني؟ن ی  / م  أعمق   نسان  اإل أعمق 
یبی نیست. با توجه عج یشعری او پدیده که در سبکرده کآغاز« واو»خود را با  یشاعر قصیده

 ؛عطف «واو»بیاید و هم بدون  «واو»تواند با دوم هم می یبه قواعد دستوری در سطر اول، جمله
ند. در کفایت میکحالیه  یضمیر موجود در جمله یاول به وسیله یهمچنین ارتباط آن با جمله

ه با کگرفته ربط صورتی قبل بدون حرف می فرق دارد و ارتباط آن با دو جملهکله أسطر دوم مس
ه شاعر آن را هرگز ک؛ در حالیمانداضرابیه می« بل»خواننده منتظر شنیدن  ،معنای جمالتتوجه به

وجود عطف احساسات که اند دیگر پیوند خوردهكدو جمله با واو عطف به ی ،ند. در ادامهکر نمیکذ
بدون حرف  ،«كني یا أرض نحوریات تشدکالذ»ند و علت آن را در سطر بعدی کشاعر را بیان می

م بر نفس شاعر کدلیل سرگشتگی و تشویش حادارد. عدم وجود حرف ربط، بهان میعطف بی
سامانی قرار تمام هستی وی در وادی حیرت و بی گویی؛ جا فرود آمدهکداند است. او خود نیز نمی

امه نیز فضای منقطع و بدون حرف ربط ظاهر شوند. در اد ،و سبب گشته جمالت استگرفته
 شودثیر نهاده و سبب میأم بر قصیده در ارتباط و پیوند میان جمالت شعری او نیز تکمجهول حا

ثی كای موجود آورد و از طرفی با هر جملهار جمالت را بهکصورت خودحالتی از فرا واقعیت به
عیت و حال خود صورت گیرد و مخاطب را با حس شعری خود همراه سازد و برای مدتی او را از واق

 . سازددور 
ها ساختار شعر باید بدون هیچ اندیشه و در حقیقت باید گفت بنا بر اعتقاد سوررئالیست

اغذ نقش بندد. چنین دیدگاهی مرز میان شعر و سایر متون نثری را از جهاتی ک یری بر صفحهكتف
اول  یه شعر در درجهک وع[]این موضپیشگامان شعر آزاد عربی، »مانند دارد. از سویی اگر ن میبیا
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ها را در رابطه با پیوند میان توان سخن سوررئالیستمیشود، پذیرفته (361: 3111)عالق، « رویاست
طور مطلق از اندیشه توان رؤیا را بهین باید گفت نمیجمالت شعری تفسیر و توجیه نمود. همچن

ه خواسته یا کاندیشه است  جدا نمود؛ زیرا تمام تصورات و رویاهای بشری محصول زبان و
رد کتوان چنین استدالل د. بنابراین مینگذارثیر خود را بر رویا و احساس شاعر میأناخواسته ت

گاه شاعر سرچشمه میؤه شعر رکهرچند  ه کولی  به این معنا نیست  ،گیردیاست و از عالم ناخودآ
 ثیر این اندیشه را با خود همیشهأر ته شعكگردد؛ بللی از این حوزه قطع میکر بهكپای اندیشه و تف

شعر »أدونیس  یاصلی شعر، رویا و خیال شاعر است. به گفته یهمراه خواهد داشت؛ چون پایهبه
« ها و نظام نگرش به آنهاجهش به بیرون از مفاهیم رایج است، بنابراین تغییری است در نظام پدیده

ه کدر معنا  و تغییر در ساختار، در نگاه ؛است با توجه به سخن أدونیس، شعر تغییر( 361: )همان
الم را شامل شود. پس با توجه به نگاه أدونیس شعر را کتواند تغییر و ارتباط میان تمام اجزای می

 خالی از اندیشه برشمرد.موضوعی رویا و  کی توان صرفا  نمی
شاعر قبلی دارد.  ها تفاوت چشمگیری نسبت به دوابزار ارتباطی میان جمله «صائغ»در شعر 
ه انسجامی بسیار کهمپایگی بسیار زیبا و ساختاری متفاوت برخوردار است  کها از یارتباط جمله

ه در درون خود کرد کالن مشاهده کساختار  کصورت یرا به هر جمله توانمیوجود آورده و قوی به
رارشده كدر ساختار بعدی ت سانكبا همپایگی ی الن، دقیقا  کداده و هر ساختار چندین جمله را جای

 توان دید:می« مقاطع» یبارز آن را در قصیده یه نمونهک
 المقاهي .. جمیع  أحبُّ المقاهي  »

 لِّ شيءٍ کثرثر  في جلسنا ن   وحیث  
 ق  في الواجهات المضیئة..حد  ن  

   البلیلة رقات  في الط  
 في العابرین

 نا .. في انتشاءت  هو  .. ق  ونشرب  
 لَّ الحدائق  ک. . الحدائق   أحب  
 «الفراشات   ضنا . . وراء  کر حیث  

 (992: 6114الصائغ، )
 
 
 

 المقاهی

 جمیع المقاهی

 أحب

 الشجیرات الحدائق

 کل الحدائق کل الغصون

 حیث کتبنا حیث جلسنا
 حیث اختبأنا

 حیث رکضنا
 حیث استرحنا
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بند و پاراگراف ظاهر شده است. ل كدیگر پیوند خورده و به شكیبه« أحب» یهر قسمت با واژه
خواندن قصیده  یوی را به ادامه و دام از این بندها تصاویری را در برابر مخاطب قرار دادهکهر

آید، توجه خواننده را نیز ه جدید و نو به نظر میکد. از سویی ساختار زیبای همپایگی نکترغیب می
پای شاعر از تصاویر آن لذت ببرد و با احساس و عاطفه دهد تا پا بهان را میكند و این امکجلب می

 ایینماشعارش از آن بهره برده،  ساختنبرای موسیقایی «صائغ»ه ک گردد. همپایگی کناب وی شری
وآوری نظام جمله را در شعر تغییر و ن ،بخشد و همین همپایگی و ساخت جدیدنو به شعر وی می

انات زبانی به بهترین كه از امکهنر شاعری است  کنیكارگیری این تکدهد. به خوبی نشان میاو به
 .کشدتفرد او را در برابر دیگران به تصویر می بخشد وجوید و به آن ادبیت میل بهره میكش

 
 پیوند و همپایگی سببی

های سببی یا دهندهگیرد، پیونده در ارتباط با پیوند جمالت مورد بررسی قرار میکاز دیگر مواردی 
 لكمعنای ساختاری جمالت ش یه بر پایهکی و معلولی است شرطی است. پیوند سببی رابطه عل  

إن، اذا، لو، حیثما، »جود دارد مانند: های سببی فراوانی در زبان عربی ودهندهگیرند. پیوندمی
ه کسازد پایه و پیرو را بر قرار می یارتباط میان دو جمله ها غالبا  این پیونددهنده «.غیره حینما، منذ و

)پاشایی و « شودپایه جواب شرط اطالق می یپیرو فعل شرط و جمله یدر زبان عربی به جمله»
ه کمستقیمی با موضوع و محتوایی دارد  یها رابطهن پیونددهندهاستفاده از ای .(334: 3169، همكاران

ها در شود. استفاده از این نوع ساختار و پیونددهندهشاعر برای بیان آن نیازمند این گونه ادوات می
برای بیان میزان استقامت و  يفیتور دارد. بسامد باالیی نسبت به بسیسو و صائغ ير فیتورشع

با پیوند  گیرد و این ساختار غالبا  شورش از اسلوب شرط بسیار بهره میکپایداری خود و مردم 
عد همپایگی و موسیقایی، از نظر ه عالوه بر ب  کجمالت زیادی در ساختار شرطی همراه است 

مقطع دوم  ،«أغاني أفریقیا» یعنوان مثال در قصیدهند. بهکار میكشاعر را آش معنایی نیز اندیشه
 طوالنی:همراه با جمالت  ،شرطی است ً امالک
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 سنینا كرنا علی الشوس   ن  كإن ن                
 ولقینا من أذاه ما لقینا                      

 جائعینا                                      راة  تنا ع  ب   ن  كإن ن                 
 بائسینا فاة  شنا ح  ع   ن  كأو ن                

 وانا ق   الفاس   ت  قد أوه   ن  كإن ت                
    

 جونا          نا/ فبنینا ألمانینا س  سخرنا جالد   ن  كإن ی          
 نا/ ولثمنا قدیمه خاشعینا     ورفعناه علی أعناق            
 وأنینا منا/ فتساقانا جراحا  ن د  ه م  أس  کومألنا          
 یونا                   فونا وع  شناه ج  ؤوسا/ونق  ر ر  القص وجعلنا حجر            

 ( 12-11: 3616، ي)الفیتور                     
 

جمله است.  کتنها ی ،و جواب شرط« إن»رار كشرطی پیرو در قالب پنج جمله و با ت یجمله
یز بیان مقاومت جوید در اینجا نبه فراخور موضوع شاعر از ابزارهای متفاوتی برای بیان آن یاری می

ه در کدلیل پیوند علت و معلولی ه اسلوب شرط بهکرده کو مبارزه در برابر دشمنان این چنین اقتضا 
تردیدی گونه ند و هیچکاندیشه شاعر را بازگو  افق تواند نهایت مقاومت ومی ،ندکجمالت ایجاد می

ند و هم میزان کها را بازگو میهنجكها و شجای نگذارد. چنین اسلوبی هم ابعاد گسترده سختیرا بر
و « المقتول یدفع الثمن» یاستقامت و ایستادگی مردم سرزمین سیاه را. همچنین در قصیده

خود را با جمالت شرطی طوالنی آغاز  یقصیده يفیتور ،«محادثة عاطفیة داخل زمن الحصار»
 ند. کمی

در شعر بسیسو جایگاه  ،ر رفتهاکبه يه در اشعار فیتورکچنین اسلوب شرط و ساختار سببی 
نیازی شاعر به دلیل بیری در شعر بسیسو شاید بهخور توجهی ندارد. نبود چنین اسلوب و ساختادر

اش به میهن خود باشد. از جمله ادوات سببی آوردن برهان و علتی برای روایت عشق و عالقه
ی برخی قصاید وی مشاهده ابتدا ه درکرد کاشاره « حینما»توان به شرطی در شعر بسیسو می

 «:إلی عیني غزة في منتصف لیل االحتالل اإلسرائیلي» یشود مانند قصیدهمی
الطائر  في منقاره  ک حوم اللیل  م  مرَّ مساء  ومساء/ وی  كمساء/ ول لِّ کفي  حینما أرسف  باألسوار  »

یا غزتي الخضراء   كینسات  طیر/ لب  ناحیه  بعیدا  ویالقلب  ج   خیط  ضیاء/ لنجوٍم ال أراها في السماء/یفرد  
 (334: 6111)بسیسو،  «الصدورکغلي ت   كفي لیل  الجحیم/ولجدارن

  جمالت پیرو جمله پایه

 فلقد ثرنا علی أنفسنا
ة فینا ة الذل  م   جمالت پیرو جمالت پایه ومحونا وص 
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گاه  کند و او رامی آن ترغیببرای شنیدن را مخاطب  واری،داستان چنین آغازاین  در انتظار آ
ای از ابهام در پایان شعر با هاله لكن خواننده دهد.قرار میشدن از هدف، اندیشه و احساس شاعر 

این پیوند  ،دیگر متصل سازدكپیرو و پایه را به ی یگردد و به دنبال پیوندی است تا جملهروبرو می
چه ارتباطی میان شبی آید که این سؤال پیش میبرد. توان به آن پیمل دارد و به سادگی نمیأنیاز به ت

سوی زادگاهش ه بهکبا قلب شاعری  ،ردبه چون پرنده نوار نورانی را برای ستارگان پنهان آسمان میک
 ؛دانده شاعر خود را مانند شب میکرد کشد، وجود دارد؟ شاید بتوان این گونه توصیف کغزه پر می

یابد، شاعر نیز هویت و وجود خود را در ه شب زیبایی و تبلور خود را در ستارگان میکگونههمان
بی هویت و  ،بدون وطن ،مطلق است و شاعرجوید. شب بدون ستارگان در خاموشی زادگاهش می

 آسمان به دنبال ستارگان و شاعر به دنبال وطن.     ؛بدون هستی. هر دو آواره و سرگردانند
ه شاعر برای بیان کاربرد ندارد، شاید به این دلیل کهای سببی در قصاید صائغ چنین اسلوب

و نگرش خود  علتی را برای اندیشه ه به اثبات چیزی بپردازد و دلیل وكعواطف خود بیش از آن
 ل تصاویر زنده و سینماییكدهد عمق تاثیرات جنگ و پیامدهای آن را به شمطرح سازد، ترجیح می

  در برابر مخاطب به نمایش گذارد.
  

 یجهنت 
 اکثردر  يباشد. فیتوراربردترین ادوات در پیوستگی جمالت میکاز پر ،«و»ساز عطفی همپایه

ه احساسی کبرای پیوند میان جمالت بهره گرفته است و آنجا  این حرف ربط از خود قصاید
 گونه ادوات ربط ظاهری بهدون هیچجمالت ب چیره گشته،صوفیانه و عرفانی بر معنای قصیده 

حروف  یر پیوند میان جمالت را بدون نیاز بهر و تحكاند. گویی حالتی از سدیگر پیوند خوردهكی
متری در کاربرد کاین ادوات  ،ه است. در شعر بسیسو بر خالف شعر فیتوریردکساز ایجاد همپایه

دنبال شده تا جمالت بدون پیوند بهسبب اند. خشم و جنگجویی بسیسوربط میان جمالت داشته
و تشویق  کراندن دشمن و تحریعجله و شتاب وی برای بیرون ،به بیانی بهتر .هم ظاهر شوند

گونه ادوات نباشد. در شعر صائغ نیز شده مجالی برای اینعثه باکاز عواملی است  ،مردم
دیگر پیوند داده است و ساختار متفاوت كجمالت را به ی ،راری از نظر معنایی و بافتیكهمپایگی ت

 کساختار شعری وی را به قالب نثری نزدی ،شدهیا پاراگراف ظاهره مانند بند کجمالت شعری وی 
 ياصلی و قوی پیوند میان جمالت است. همچنین در شعر فیتورساخته و ارتباط معنایی دلیل 

برخالف بسیسو و صائغ وجه شرطی حضوری گسترده دارد و شاعر به صراحت با استفاده از این 
راندن قبال رسیدن به آزادی وطن و بیروننجه، رنج و عذابی را در كتحمل هرگونه ش ،ساختار
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انی در برابر در حقیقت خط و نش ،پیوند علی و معلولی شد و با ایجادکتصویر میاستعمارگران به
از سویی به دشمن خود . دهدمیخبر ناپذیری خود از جدیت و سازش دشمن خود ترسیم و

سیاه هرگز نا  یند مردم قارهکشورش تالش کماندگی ه هر چقدر برای تحقیر و عقبکفهماند می
است؛ صریح و بدون هیچگونه ابهامی  يیتوریوس نخواهند شد. چنین اسلوبی در شعر فأامید و م

ه در شعر بسیسو چنین پیوندی حاصل نگاهی كحال آن ؛جوشدشاعر می یگویی از عمق اندیشه
 دارد. ه مخاطب را به تامل و درنگ وا میکادیبانه و عاطفی است 
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( دراسة تماسك البنیة النحویة في شعر المقاومة  )بسیسو، الفیتوري والصائغ أنموذجا 
 *1وحید میرزائی

 1نرگس انصاری
 1علیرضا شیخی

ص خَّ ل   الم 
ـعد  التماسك والتناغم بین م النص وحدة عضویة وتشابكا  ونات القصیدة من العوامل التي تعطي كی 

االنسجام في النص الشعري نتیجة کثیر من العوامل والبناءات، منها البنیات . لهیكلة القصیدة
المتوازیة التي تلعب دورا  هاما  في هذا المجال؛ بعبارة أخری، شعریة النص الشعري حصیلة 

عد  من أسمی المفاهیم التوازي النحوي اإلنسانیة في العالم العربي، فمن . فبما أن  شعر المقاومة ی 
وناتها. من هذا المنطلق، یسعی هذا البحث كلیة للقصیدة والتنسیق بین مكالمهم دراسة األبعاد الهی

ل من الشعراء المقاومة وهم كمن خالل المنهج التوصیفي والتحلیلي واختیار عشرین قصیدة ل
ن إلی ثالثة بلدان مختلفة  إلی دراسة معین بسیسو ومحمد الفیتوري وعدنان الصائغ الذین ینتمو

یبیة وقد اعتمدنا في دراستنا هذه علی الوحدات اللغویة کیفیة التماسك والتناغم للبنیات الترک
یفیة التماسك واالتصال بناء علی الوحدة الداللیة وحروف العطف کالجمل للتعبیر عن کبری كال

شف كن الناحیة الجغرافیة لهوالء الشعراء ستوالعالقات السببیة. من جانب آخر، فإن  االختالف م
یفیة العالقة بین جملهم. تظهر نتائج البحث أن  التناغم کون وما حوله وكللمتلقي رؤیتهم تجاة ال

ل كوالعالقات السببیة والشرطیة من المیزات اإلسلوبیة عند الفیتوري، التي جاءت في شعره بش
البنیات أن  الشعریة في حین  جملالبین  في التماسكم  اه دور  في شعره  ف العطفوحرلل، وعنقودي

عن روح  قبل کل شيء ناتجوهذا  المنفصلة التي تنقص المقاطعات من خصائص شعر بسیسو
ا یسرع في واألبیةالشاعر المناضلة  أما و .الربط دواتأاستخدام ل من ویقل   عرض الجمالت مم 

استخدام عنصر التوازي والتشابك بین العالمین یره وعاطفته بكیبني عالقة بین تففهو شاعر الصائغ 
اللتین واالتساق في نسیجه الشعري ناتج عن المشاعر والمعاني المختلفین وهما الحرب والحب. 

 النحویة.  كالوحدة الداللیة والتماس انتوفرالمادي والمعنوي وت العنصرین انبطتر
الفیتوري، محمد بسیسو، معین اومة، ، التوازي، شعر المقنسجام النحوياإل: لمات الدلیلیةكال

 الصائغ. عدنان
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