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 ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه مازندران یکارشناس يدانشجو

  چکیده 
هاي مبتنی بر زبانشناسـی  رویکردهاي متن محور در بررسی متن ادبی در قرن بیستم تحت تأثیر دیدگاه

در این  میان زبانشناسان روس و مکتب فرمالیسم روسی در تحول نقد ادبی قرن بیسـتم  . شکل گرفتند
تحلیل متن ادبی معتقد بودند که تمام چیزهاي ارزشمند یک اثر  در اي کهبه گونه. داشتند سزاییبه سهم

زنـدگی شـاعر در   و ، ساخت اثر  یا هـدف از آن  در خودش نهفته است و عواملی مانند ظرف تاریخی
ور با ظهگوناگون به خصوص ادبیات روسی  فرمالیسم در ادبیات ملل. درجات بعدي اهمیت قرار دارد

هاي لفظ محور عرب وامدار تالش گر است و در ادبیاتجلوه... فسکی و، شکلوبزرگانی چون یاکوبسن
هاي آن در ادبیـات معاصـر   بزرگانی چون جاحظ و قدامه بن جعفر و عبدالقاهر جرجانی است و نشانه

ایلیا ابوماضی نیز، از . استقابل مشاهده ... ، صالح عبدالصبور ور بزرگانی چون أمین نخلهعرب در آثا
-فلسفه« يبررسی فرمالیستی قصیده. دهدجمله شاعرانی است که به ارتباط بین لفظ و معنا اهمیت می

سازي این قصیده اي را در فرایند برجستهکه سهم عمدهي موسیقیـ اثر این شاعر نامدارـ ازجنبه» الحیاه
 ؛ زیرا قصیده از ساختاري منسجمکل با محتواي این قصیده دارد، نشان از ارتباط داشتن شعهده داردبر

؛ ایلیا نه تنها در شعر، آهنگ حاصل از وزن عروضی به وجود آورده اسـت . و یکپارچه برخوردار است
، ایجاد نماید بلکه توانسته است حاالتی مالیم توأم با آرامش و تفکّر را که با موضوع شعر مرتبط است

  .  تناسب باعث برجسته سازي این قصیده گردد و با ایجاد این
   .، فلسفه الحیاهماضیایلیا ابو ،موسیقی، فرمالیسم، : هاکلید واژه

                                                
     h.goodarzi@umz.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول - 1
               08/03/1393: تاریخ پذیرش                    26/01/1392: تاریخ دریافت 

  



 ینقد ادب معاصر عرب 32

    مقدمه

ر ات مؤثّتواند در جهت پویایی و بالندگی ادبیاز دیر باز نقد ادبی به عنوان عاملی که می
هاي شگفت انگیزي که دگرگونیبا توجه به . بوده است ه ادیبان و شعرامورد توج ،باشد

، در ها شدانسان يل در روابط همهي بیستم روي داد و باعث تغییر و تحودر آغاز سده
هنصیب نماندات نیز بیاین میان ادبی بدین گونه نقد ادبی و بررسی . ل شدو دچار تحو
در نزد قدما . متفاوت است ،شودآن استنباط می با آنچه امروزه از گذشتگانادبی در نزد 

 لغت و این معنی از خود این بوده است که معایب اثري را بیان کنیم معموالً ،مراد از نقد
» نَقَد الصیرفی الدراهم و الـدنانیر و انتقـدها  «در اصل از » نقد« زیرا ؛شودنقد فهمیده می

 ص ،تاعتیق، بی(ه جدا کند ها و دینارها نگاه کرد تا سره را از ناسریعنی صیرفی به درهم
-لذا منتقد ادبی مـی . اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب نیست ).8

آن را براي خواننـده روشـن    ساختار و معنی: الًوأکوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی 
 ،1388 شمیسا،( قوانینی را که باعث اعتالي آن اثر ادبی شده است توضیح دهد: ثانیاً. کند
بر حسب ارجاع آثار به جهان بیرونی یا خواننـده   توان نقد را  به طور کلّی، می ).27ص

نقـد بـه لحـاظ    (نقد محاکـاتی   :به چهار نوع تقسیم نمود یا نویسنده و یا خود اثر ادبی
حـاظ  نقـد بـه ل  ( ، نقد بیانگرانه)نقد به لحاظ خواننده( ، نقد کاربردي یا تأثیريتواقعی

 ترین مکتب نقد ادبیمهم، که  فرمالیسم روس، )نقد به لحاظ اثر(نقد عینی  و )نویسنده
    .)46ـ42 صص ،همان(گیرد قرار می که در این تقسیم بندي است 

 
  ي تحقیق پیشینه

  : ند ازا ها و مقاالت زیادي نوشته شده است که عبارتپایان نامه  در مورد ایلیا ابوماضی
» األدبیـۀ إلیلیا إبی ماضی و ما فیه من العناصر  ةشعر فلسفۀ الحیا«احسان، محمد،  -:الف

اي که به شرح حال زندگی أبوماضی، تاریخچه ادبیات مهجر، گرایش پایان نامه )2008(
رومانتیکی شاعر و نیز، به صورت خیلی مختصر  و در حد دو یا کمتر از سه صفحه بـه  
موسیقی شعر هم پرداخته است؛ اما در این مقاله سعی شده است به صورت اختصاصی 

  هاي گوناگون پرداخته و ، از جنبهةبه ساختار موسیقایی  قصیده فلسفۀ الحیاتر و گسترده
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    .تجزیه و تحلیل شود

نامـه  پایان ).1389( .»هاي ایلیا ابوماضیآوريبررسی و تحلیل نو« .عزیزي، سرگلب ـ  
در ایـن رسـاله،   . کردسـتان  ات و علوم انسانی دانشگاهادبی يانشکدهکارشناسی ارشد د

ـ نگارنده به ادبی ـ نـو  ی در ایجـاد ات مهجر که نقش مهم ات عـرب داشـته،   آوري در ادبی
ي ماضی را که از شاعران بزرگ و برجسـته در فصلی دیگر آثار ایلیا ابو و پرداخته است

که شاعر اشعار خود را در  بر این ات مهجر بود، مورد بررسی قرار داد و مدعی شدادبی
  اام. است لوب قدیمی سرودهبر طبق اس) ماضیبوا یلیا ادیوان  تذکار الماضی،( دو دیوان

آوري اشعار خـود در  ، به نو»هیملَه القَطَابِالرَّ«با مهاجرت به آمریکا و  پیوستن به انجمن 
   .  پرداخته است) راببر و التُّل، التِّمائ، الخَلداوِالج(هاي دیوان
مقالـه   ).1388( .»ماضیبوأیلیا إیام و ین الخَموض بهول و الغُالذُّ« .علی شال، پیرانیج ـ  
در این مقاله، نویسنده . »هاه و آدابِربیلعا غهلُّه له اإلیرانیالجمعی« يهپژوهشی مجلّ ـ  علمی

که از مفاخر ادبی دو فرهنـگ   ضمن معرفی اجمالی از دو شاعر بزرگ خیام و ابوماضی
ـ «از را »  ابوماضـی «اثرپـذیري   تـا  فارسی و عربی هستند، تالش کرده اسـت  در » امخی

  .بیان کند حیرت سرگشتگی و تشاؤم و
). 1388(»ي اراده الحیاهبررسی ساختار داستانی و موسیقایی قصیده«. ـ  ناظمیان، هومند

ـ لعا غهلُّه له اإلیرانیالجمعی«يـ پژوهشی مجلّهمقاله علمی   در ایـن مقالـه،    .»هـا ه و آدابِربی
اثـر شـاعر نامـدار               » اراده الحیـاه « ينویسنده به بررسـی داسـتانی و موسـیقایی قصـیده    

ماري به البتّه نگارنده در این مقاله به صورت کلّی و آ. ـ پرداخته استابوالقاسم شابی ـ
فلسـفه  «ي گرایی پرداخته است؛ اما مقاله اي که قصـیده شکلتحلیل این قصیده از نگاه 

، بـه نگـارش   دهـد را از جنبه موسیقایی براساس مکتب فرمالیسم مورد بررسـی  » الحیاه
  . شوده در این پژوهش به آن پرداخته میدرنیامده است ک

  
    »فلسفه الحیاه« قصیده
  ترین شعراي مهجر و از بزرگترین شعراي معاصر عرب  به ماضی یکی از بزرگایلیا ابو

  در » تذکَار الماضی«وي اولین دیوان خود را با عنوان ). 112ص ،1999جحا،(آید شمار می
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قصـیده در موضـوعات    55این دیوان شامل ). 591ص ،1422،الفـاخوري (مصر چاپ نمود 
مختلف است که بیانگر تجربیـات ایلیـا در طـول ایـن چنـد سـال زنـدگی وي اسـت         

اراي اسـت کـه د  » فلسـفه الحیـاه  «ي قصاید، قصیدهاز جمله این ). 52ص ،1997المعوش،(
ز و پر از بلند پروا ه یک جوانآموزد کایلیا، در این قصیده به ما می. باشدچهل بیت می

وي در این قصیده، اصول بلند اخالقی و . هایی باید داشته باشدامید و آرزو، چه ویژگی
اي نسـبت بـه مسـائل    خوشـبینانه نگاه کارد و هاي رفیع انسانی را در جان ما میارزش

  ).  5ص ،1993،برهومی(هستی دارد 
  

  1فرمالیسم

هـا  پرداخته شده است که بـه برخـی از آن  » فرمالیسم«هاي مختلف به مفهوم در فرهنگ
اسـت، در لغـت بـه    » شَـکالنیه «که معادل آن در زبان عربـی  » فرمالیسم«: شوداشاره می

» پـردازد شناسـی  در اثـر مـی   یافتن شکل و عناصر زیباییرویکردي که بر غلبه «معناي 
چنین به معناي اهمیت دادن به شـکل در مقابـل جـوهر    هم). شَکلیه ماده ذیل، 1984وهبه،(

نقد  اصطالحی بود که مخالفان این جریانِ ،فرمالیسم). شَکلی ماده ذیل ،1980مدکور،(» است
علوي ( ه به آن اطالق کردنداین نظری ادبی با هدف کوچک شمردن و خرد کردن پیروانِ

در  1914در سال ) فرمالیسم(هاي شایان ذکر است که نخستین نشانه ).27ص ،1377،مقدم
ایـن  . گسـترش بیشـتري یافـت    1917تـا   1915هـاي  روسیه پدیدار شـد و بـین سـال   

ات در پـی داشـت    ، نوزایی ژرفی رادگرگونی بـارزترین ویژگـی ایـن    . در ساحت ادبیـ
. ها، هنجارهاي ادبی گذشته و معیارهاي متعارف پیشین بوددگرگونی، گسستن از سنّت 

در سال » رستاخیز واژه«با انتشار  1 -2نخستین گام در این زمینه را ویکتور شکلوفسکی
ي تقلیـد  هنـر بـه مثابـه   «ي رساله،  ترین اثر پژوهی شکلوفسکیارزنده. برداشت 1914

 هاي نقد ادبـی پدیـد آورد  دگرگونی بزرگی را در چهارچوب نظریه است که» )شگرد(
  ). 21ص ،1372 سلدان،(

                                                
١. Formalism 
٢. Victor,Shoklovsky 
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مطـالبی هـر چنـد     رسد تابه نظر می ضروريآشنا شدیم، » فرمالیسم«حال که با  مفهوم 
اثـر ادبـی را    ،گرایـان صورت .بیان شود ها و اهداف آن در مورد عقاید، ویژگی مختصر

 اجزاي مرتبط بـا یکـدیگر در درون کـلّ    يدانند که به مثابهتمهیدات میز اي امجموعه
 :شـمارند مـی بر است و این تمهیدات را بـه ایـن ترتیـب   » هایینقش«داراي  ،نظام متن

 ،1368 ایگلتـون، ( عناصر ادبـی صـوري   ،یکلّ و به طور ، قافیه، وزنخیالروص ،آوا ،آهنگ
 شـعر  هایی را که زبان شعر را از زبان غیـر و آرایهتمام شگردها و ترفندها ها آن ).6ص

ـ  ،ساختمی آن را براي مخاطب بیگانه و جدا کرده )معیار( -آشـنایی « یتحت عنوان کلّ

کـه   اسـت  تـرین نکـاتی  این یکی از مهـم  ).6 ، ص1381،نامداریانپور( جاي دادند »زدایی
 بـه  فسـکی ي شـکلو نخستین اشاره. شکل بیان ادبی مطرح کردندي بارهدر هافرمالیست

بـه نظـر   . یافتنی است) 1917( در سال »هنر همچون شگرد« اشزدایی در رسالهآشنایی
هاي قاعده دهد و در این مسیری ما را دوباره سازمان میـّ، ادراك حسکی هنرـشکلوفس

هـاي مـا را   عـادت  هنر .کندت را دگرگون میقعیآشنا و ساختارهاي به ظاهر ماندگار وا
انچه براي خـود  چن« را کند و اشیادهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه میتغییر می

ها این شگرد ،گرایاندر نظر صورت ).47ص ،1370،احمدي( نمایاندمی به ما» وجود دارند
خوردار بیشتري نسبت به زبان نثر برجستگی ص و برشود تا زبان شعر از تشخّمی باعث

ي مهـم در ایـن   مسـأله  .ه مخاطب از معنی به زبان منعطـف شـود  نتیجه توج شود و در
داشت آشنا و معمولی مخاطب از زبان از بین برود تا مخاطب به این است که بر ،شگرد

نکرده ی خود از اثر بسندهجهت غرابت و ناآشنایی زبان و بیان، به نخستین ادراك حس ،
   ).397،همان( به تأویل آن بپردازد

     
   فرمالیسم در ادبیات عرب  

اي بـس کهـن   ، پیشینهپیوند میان صورت و معنا و جدایی ناپذیري این دو از یکدیگر  
» فن الشـعر «، در ادبیات عرب نیز کتاب دارد و از روزگار افالطون و ارسطو مطرح بود

و » سـاخت «معروف بـود، جـاحظ معتقـد بـود کـه روح ادب،      ارسطو در زمان جاحظ 
کند، بعد از جاحظ، قدامه بن جعفر، افکار وي را به نحوي دیگر بیان می. است» تصویر«
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البته بایـد خـاطر نشـان    . همان شکل است قدامه بن جعفر معتقد است که جوهر شعر،
تصـویري ارتبـاط    کرد، بهترین کسی که توانست در نقد ادبی  میـان شـعر و  هنرهـاي   

وي معتقد اسـت  ). 50ـ49صص ،تابی الهالل،غنیمی(برقرار سازد، عبد القاهر جرجانی است 
ارزش لفظ، فقـط بالغـت   . است» رمز«ي یک که لفظ براي معنا و فکر و عاطفه به مثابه

یا به تعبیر دیگـر، بـراي هـر    . کندآن نیست، بلکه همان رمزي است که به آن اشاره می
مـی بـریم تـا ایـن      چیزي صورت ذهنی وجود دارد و ما الفاظ را به عنوان زبان به کار

در جرجانی  القاهرعبد افکار). 91ص ،1995 ،خفاجی( را حرکت دهیم صورت ذهنی پنهان
از بنیانگذاران آن مکتب بود، مورد استفاده  3- 1تو کروچهکه بند 2»تعبیریه«مکتب جدید 

 الهالل،غنیمی(شد می در این مکتب به همبستگی میان شکل و مضمون تأکید. قرار گرفت
شایان ذکر است که نقد جدید عرب اصول و قواعدش را از تمام مـذاهب  ). 55ص ،تابی

 ،1995 ،خفـاجی ( نقدي در قدیم و جدید و شرق و غرب  به طور یکسـان اسـتفاده کـرد   
را بخواند و هدف اصـلی  » خود متن«کوشد از دیدگاه ادونیس، نقد جدید، می). 107ص

از از این قرائت و مطالعه نیز نقد و ارزیابی نیست، بلکه قصـد اصـلی در ایـن مرحلـه     
 که مالحظه شد، ادبیاتطورهمان). 297ص ،1978 أدونیس،(است » متن«مطالعه استفاده از 

جعفر و عبدالقاهر  هاي لفظ محور بزرگانی چون جاحظ و قدامه بنعرب وامدار تالش
نیز، قابل مشاهده است و هاي فرمالیسم در ادبیات معاصر عرب جرجانی است و نشانه

. دهـد ایلیا ابوماضی نیز، از جمله شاعرانی است که به ارتباط بین لفظ و معنا اهمیت می
فلسفه «ي هاي فرمالیسم یعنی موسیقی را در قصیدهتا یکی از جنبهاین مقاله بر آن است 

سـاختار موسـیقایی تـا چـه     : مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ گوید» الحیاه
  جسته سازي و انسجام و یکپارچگی در این قصیده شده است؟اندازه باعث بر

  
  ساختار موسیقی 

  گرا بر موسیقی و عناصر آوایی در شعر تأکید شایان ذکر است که نظریه پردازان صورت
  موسیقیِ . ي طبیعت شعر استویژگی ذاتی و الزمه ،از نظر آنان موسیقی. اي دارندویژه

                                                
١.Croce, Benedetto  
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موسـیقی در   اهمیت. اي جدا ناپذیر از شعر است و پیوندي ذاتی با شعر دارد، پارهزبان
زان برخورداري ساخت شعر را با میاي است که گاه میزان انسجام و شعر به اندازه زبانِ

حقیقت نخسـتین عـاملی کـه    در). 60ص ،1377 ،مقدمعلوي(دهند میآن از موسیقی پیوند 
، همـین  داشته اسـت ها در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی وامایه رستاخیز کلمه

ها رستاخیز کلمه ها بوده است و از رهگذر موسیقایی سببکاربرد موسیقی در نظام واژه
که مالحظه شد، طورهمان). 8ص ،1388 ،کدکنیشفیعی(شوند ها در زبان میو تشخّص واژه

چه براي گرا نیز سالحشان را در موسیقی و شکلِ ظاهري یافتند و آنپردازان شکلنظریه
ها مهم است، خلق شکل زیبا است که در متن مشخّص شود و چشم را اسیر و خیره آن

 راغـب، (گونه ارتباط موقّت و زودگذر با واقعیـت خـالی باشـد    که از هرکند به شرط آن
ي ، قادر است به واسطهي بیان آن صوت استموسیقی که وسیله). 392ـ391صص ،2003

هر کالم و بیانی که واجد مفهوم و معنایی باشد، در ما حاالت عاطفی گوناگون و البتّـه  
منظور ما از موسیقی . وجود بیاوردمانی مناسب با آن را بههاي مادي و جسالعملعکس

توان هر تمهیدي را که شاعر در شعر در شعر تنها وزن عروضی نیست؛ به طور کلّی، می
برد تا سخن را از سیاق طبیعی نثر دور کنـد و در آن نـوعی آهنـگ و تناسـب     کار میبه

ع مفهومی از موسیقی شعر نـه تنهـا   چنین توس. ، در شمار موسیقی شعر آوردایجاد کند
، انتخاب ي ترکیب کلمات، بلکه هر تناسب و آهنگی را که ناشی از شیوهوزن عروضی

 گیرد، را نیز در بر میها و جز آن باشدها و مصوتهمسانی صامت، هماهنگی و هاقافیه
فلسـفه  «ي موسـیقایی قصـیده  آنیم تا ساختار در این مقاله بر ).414ص ،1381پورنامداریان،(

، موسیقی کناري، موسیقی درونی و موسیقی معنوي موسیقی بیرونی: هايجنبهاز » الحیاه
مـورد   رایان به آن بسیار تأکیـد دارنـد ـ   گکه صورتـ را براساس فرایند برجسته سازي

        :بررسی قرار دهیم
وجـود   آوایی و صوتی به هر مجموعه گفتار از مقداري عناصر): وزن(موسیقی بیرونی 

هـا و یـا ترکیـب    هاي آوایی از لحاظ کوتاه و بلندي مصـوت آمده است و این مجموعه
هـــا از نظـــام خاصـــی برخـــوردار اســـت کـــه آن را وزن                          هـــا و مصـــوتصـــامت

باید خاطر نشان کرد که هر شعري بسـته بـه   ). 9ـ   8 صـص  ،1388 ،کدکنیشفیعی(نامیم می
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، ، با وزن خاصی مطابقـت دارد و شـاعر از میـان اوزان شـعر    اشمحتوا و حالت عاطفی
 وحیدیان کامیار،( گزیندمیوزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد، بر

  :  مانند). 41ص ،1367
ــهذا  الشَّــاکی و ما  بـکأی  ــلُن  داءستفعفَعـِـالتُن فاعـِـالتُن م     

    فَعـِـالتُن فاعـِـالتُن  متَفعـِـلُن   إذا غـدوت علیـال؟ کیف تَغــدو
فی األَرضِ نفـس نـاهــالتُن  إنَّ شـرَّ الجــالتُن      فاعتَفعـِـلُن فاعم
  فاعــالتُن  فاعـِـالتُن متَفعــلُن  تَتَوقَّی ، قبـلَ  الرَّحیـلِ ، الرّحیـال

 لـی الحیــاهع ــبءــالتُن  ثقیــلٌهـوعــلُن فَعتَفعفَعـِــالتُن   م  
  فاعــالتُنفاعـِـالتُن  متَفعـِـلُن   ثقیـــالمن یظُـنُ الحیــاه عبئــا ً
  فَعــالتُن متَفعـِـلُن  فاعـِـالتُن  جمـــالٍوالـَّذي نفســه بغــیـرِ 

  فاعــالتُن متَفعــلُن  فاعــالتُن  ال یري فی الوجود  شیئاً  جمیـال
ن یرَي العیـشأَشقَی مم اًلیسـرــالتُن   مستَفعـِـلُنفاعــالتُنمفاع  

  فَعـــالتُنمستَفعـِــلُن فَعــالتُـن  فُضُــوالیظُــنُّّ اللَّـذَات  فیــه  و
  ). 354ص ،2005 أبوماضی،(    

بدترین  اي کسی که دردي نداري و شکایت می کنی، اگر بیمار شوي چکار می کنی؟(
، زنـدگی . بترسـد قبل از کوچ کـردن،   از رفتن،  است که کسیجنایتکار بر روي زمین، 

از نفس زیبـایی  کسی که . باري گران براي کسی است که آن را گران و سنگین بپندارد
تر از کسی کـه زنـدگی را   بدبخت .چیز زیبایی را نمی بیندهستی  وردار نیست، دربرخ

      .)را زائد می پندارد، وجود ندارد یشتلخ، و لذت ها
سروده شـده اسـت و شـاعر توانسـته اسـت  از ایـن وزن       4»خفیف«این قصیده در بحر 

اسـتفاده کنـد و   شعري که بیانگر حاالت مالیم توأم با آرامش و تفکّر است، به خـوبی  
آموزي از طبیعت هاي خود را در قالب این وزن بسراید و خواننده را به تأمل و پنداندرز

کـه وزن ایـن قصـیده    طـور یعنی همان. ها متقاعد سازدمندي از زندگی و فرصتو بهره
کند تا با الهـام گـرفتن از   مالیم و نرم است، شاعر در محتواي این قصیده نیز، سعی می

، حــس خوشــبینی نســبت بــه زنــدگی را در خواننــده بیــدار نمایــد و ایــن را             طبیعــت
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کـن جمیــالً تـرَ الوجــود    ـهذا الشَّـاکی و ما بــک داء أَی«توان در شاه بیت قصیده می
مایـه شـعر    این تناسبی را که شاعر میـان وزن و درون . به خوبی ترسیم نمود» جمیــال

این همان چیزي اسـت   سازي در این قصیده شده است و ، باعث برجستهبرقرار ساخته
سـازي در ایـن   ي دیگري که بـه برجسـته  نکته. ورزندگریان به آن تأکید میکه صورت

با دقّت . شوداست که در تمام اجزاي آن داخل می 5)خَبن( زحافکند، قصیده کمک می
» متَفعلُن«به » مستَفعلُن«تبدیل شده و » فَعالتُن«به » تُنفاعال«یابیم، که میبه این ابیات در

شـود، سـرعت   هنگامی که هجاي بلند به هجـاي کوتـاه تبـدیل مـی    . تبدیل شده است
براي نمونه در بیت اول، شاعر حرکت خود را با خطاب قـرار  . یابدمیسیقی افزایش مو

شـود؛   رسد، حرکت تنـد مـی  می »درد«ي کند؛ وقتی به واژهدادن شکایت کننده آغاز می
قـراري و اضـطراب   کند، بیزیرا شکایت کننده به خاطر دردي که در خود احساس می

شود و آرامش را از او گونه درد با انسان عجین میگیرد و اینسراسر وجود او را فرا می
شود، ضربان قلبش تندتر شود و هنگامی که می کند که این عدم آرامش باعثسلب می

اي استفهامی است، خواننده را بـا  که واژه» کَیف تَغدو«رسد با آوردن راع دوم میبه مص
ادراك خواننـده،  سازد و به این طریق با کند شدن حرکت رو میابهام و نادانستگی روبه

یعنی، با انسان . گزیندمیرا بر» علیال«ي هنگامی که شاعر واژه. شودمیموسیقی نیز آرام 
-گیرد و اینبرد، حرکت موسیقی بار دیگر اوج میآرامی به سر میاوج نامریضی که در 

  . کنندها نیز در اشعار ایلیا همگام با موسیقی، تند حرکت میگونه واژه
، عواملی است که در نظـام موسـیقایی شـعر    منظور از موسیقی کناري: موسیقی کناري

-جلـوه . اع قابل مشاهده نیستداراي تأثیر است، ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصر

 ،1388کـدکنی،  شـفیعی ( تـرین آن قافیـه اسـت   هاي موسیقی کناري بسیار است و آشـکار 
است و در اصطالح یعنی آخرین کلمـه  » ماوراء العنق«قافیه در لغت به معناي ). 391ص

-از ویژگـی  قافیه هم، مانند وزن،«: گویدابن رشیق می). 10ص ،1992،تهرانینظام(در بیت 

» شـود نمـی  د، شـعر نامیـده  هاي ذاتی شعر است و کالمی که داراي وزن و قافیه نباشـ 
، آهنگ در شعر، نمودي طبیعی داشت و از در آغاز پیدایش شعر). 186ص تا،بی السعدنی،(

و بنـدهایی بـراي احسـاس     ، به تدریج، قیـد ، ولی بشرسیرت آهنگین کالم مایه گرفت
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قید و بندهایی مثـل قافیـه   . را از مسیر طبیعت خود خارج ساختخویش تراشید و آن 
  : با نگاهی به این قصیده). 96ص ،1380،فلکی(

داء  ــهذا الشَّـــاکـی  و  مـا  بــکعـلیـالکیـ  أَی و إذا غــدوتتَغــد ؟ف  
ِفی األَرضِ  نفــس نــاهقّـی  إِنَّ شــرَّالـجالرَّحیــــال، قبـلَ الرَّحیــلتَتَو ،  

  *إِکـلیــالأن تَـرَي فَـوقَهــا النَّـــدي  و تَري الشَّوك فی الورود، و تَعمی
ثقیـــال  یظُــنُّ الحیـــاه َعبئـــاًمــَن   هو عـــب ءعلــی الحیـــاه  ثقـیــلٌ

  یئاً جـمیــالال یـري فـی الوجود ش  و الـَّــذي نفســـه  بغـــیرِ جمــــالٍ
  فُضُــــوال  و یظُــنُّ اللَّــذات فیــــه  لیس أَشقَی ممن یرَي العیش مــرّاً

أُنــاس فأَحســــنوا التَّعـلیــــالعلّـلوهـــا  أَحکـم االنـّاس ِ فی الحیـاه*  
    * یـَزوال ال تَخَــف أَن یــزولَ حتــی  دمــت فیـــهفَتَـمتََّـع بـالصبح ِ مـا

  ).  354ص ،2005أبوماضی، (                                     
ان قـرار دارد،  که چون تـاجی بـر رویشـ   بینی؛ ولی شبنمی را ها میروي گل را بر خار(

تـا  . کسی است که بهترین دلیـل را بـراي زنـدگی مـی آورد    ترین مردم حکیم. بینینمی
نترس که سپري شود تـا اینکـه محـو     و از آن بهره ببربري که در صبح به سر میزمانی
      .)گردد

حرف روي است که » ل«. در این ابیات، قافیه، موسیقی قابل توجهی را ایجاد کرده است
-سپس حرف مدي که از اشباع حرف روي ایجـاد مـی  . دارد 6»جهر«صداي آن ویژگی 

 ،8آن را از حـروف مهموسـه  است که شاعر با هنرمندي بسیار زیاد خـود   7» الف«شود، 
اي بـا  ماضـی بـازیرکی ماهرانـه   ایلیا ابو. کنددرست نقطه مقابل حرف قافیه، انتخاب می

یعنـی، ابتـدا بـا صـداي بلنـد      . پـردازد سازي قافیه مـی آوردن حروف متّضاد به برجسته
 ، بـا صـداي  ي قافیهواژه در آخر »الف«کند و سپس با آوردن خواننده را متوجه خود می

) خوشبینی نسبت به زندگی(آرام ولی با کشش و امتداد آن باعث تأثیر بیشتر پیام خود 
کند این است ي دیگري که توجه مخاطب را به خود جلب مینکته .شودمیدر خواننده 

در محور عمودي شعر است که دهان خواننده حالت نیمـه  » الف«که تکرار این مصوت 
ناآرامی شاعر از شکایت کننده و خطـاب شـاعر بـه شـکایت     حالت ناله و . ماندباز می
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کند کـه  را به شکلی بسیار هنري در روح و جان خواننده زنده می» أیهذا الشَّاکی«کننده 
از دیگر مواردي که در موسـیقی کنـاري ایـن    . مایه قصیده استکامالً در خدمت درون

در این قصـیده در پـنج   . است 9کند، آوردن ردیفقصیده، توجه ما را به خود جلب می
خواننـده را  » واو«بیت ششم، شاعر بـا آوردن   است که در» یاء«یف حرف بیت اول، رد
کند و این خود، باعـث ایجـاد   خواننده احساس  ناهمگونی آهنگی می. کندغافلگیر می

چون عالوه بر گوش، . یابدسازي نمود میشود و در نتیجه، برجستهموسیقی در شعر می
گیري موسیقی کناري این ي دیگري که به شکلنکته. کندگیر میم خواننده را نیز درچش

-باشند که محور عمودي این قصیده را تشکیل مـی هایی میکند، قافیهقصیده کمک می

ها با هم سجع تمامی این قافیهکه  ...ثقیــال و علیـال، الرَّحیــال، (: اند ازدهند و عبارت
-نوا را پر اثر مـی  دهد و قافیه، عنصر موسیقیایی به شعر می ،گونهاین دارد و 10متوازي

  .     کند
هایی است که در نتیجه همسانی واژگان و وحدت مجموعه هماهنگی: موسیقی درونی

 ).108ص ،1380،فلکی(آید ي واژگان درون یک شعر به وجود میهاها و صامتبین مصوت
هـا و  تکرار است که بسامد آن در مصوت ر شعر معاصر،محور اصلی موسیقی درونی د

شود و یکی از ، موجب زیبایی و ایجاد موسیقی میها و جمالت، هجاها، واژههاصامت
ترین عواملی است که فرم و محتوا را به یکدیگر پیونـد داده و وحـدت سـاختاري    مهم

بـا چنـد جنبـه از موسـیقی درونـی      در این قصیده ). 89ص ،1378 ،پورعلی(کند ایجاد می
 : اند ازروبرو هستیم که عبارت

هـا بـه تناسـب خاصـی در محـور      ها و مصوتاگر صامت: ـ تکرار صامت و مصوت1
ي دیگـري از موسـیقی شـعر    ، جلـوه همنشینی قرار گیرند و با نظم خاص تکرار شوند

سـته سـاختن عناصـر    هـا و برج شود، که خود عامل مهمی در رسـتاخیز واژه پدیدار می
شود کـه در شـعر   ها موجب میها و مصوت، تکرار منظّم صامتآیدشعري به شمار می

هـاي صـوتی بـا فضـا و     ویژه اگر این نوع هماهنگیبه. نوعی موسیقی درونی پدید آید
 ،1377، علـوي مقـدم  ( افتـد ي موضوعی و عاطفی شعر مناسب باشد، بسیار مؤثّر میزمینه

  :       شودهایی از آن در ذیل اشاره مینمونهبه ). 116ص
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  : »ل«تکرار صامت 
  *ـیـار عـند  الهجــیرِ ظـلّا ظلیــال  فاطلُب اللَّهو مثلما تَطلُب األَ طــ
    *واتـرُك  القـَالَ  للــوري و القیـال  وتَعلَّــم حــب الطبیعــه منهـــا

  *عـذُوالکلَّ حـینٍ فی کـلِّ شـخصٍ  یلقَــی فالــذي یتّقــی العــواذلَ
  ).355ص ،2005أبوماضی، (                                                            

ي خنک هسـتند، تـو نیـز بـه     دنبال سایه به روزطوري که پرندگان در گرماي نیمهمان(
بیاموز و به قیل و قال  به طبیعت را از پرندگان عشق. گذرانی باشدنبال شادي و خوش

سرزنش کننـدگان مـی هراسـد، در هـر زمـان و       کسی که از سرزنشِ .مردم اهمیت نده
   .)ازجانب هر شخصی سرزنش می شود

  :»ي«تکرار صامت 
داء  ــهذا الشَّــاکی و ما بــککی  أَیـفوإذاغـــدوتعلیــال؟تَغـــد   

 علـی الحیــاهــبءظـُــنُّمـَـن  ثقـیــلٌهـوعبئـــایَع ثقیــالالحیـــاه  
  جمیـال ال یـري فی الوجـود شیئـاً  جمـــالنفســه ُبغـــیرِوالـــذي

  : »الف«تکرار مصوت 

    *األَصیــالوقفــت فوقَهـــاتنـــاجی  ذا ذَهــب األَصیـلُ الرَّوابــیفـإِ
  *وحـــوالفیـــه المـیــاهتسـتـحیـلَ  ال وِعــاء یقیــد المــاء حتَّـــی
  *تمـألُ األرض فــی الظَّـالمِ عـویـال  ال سمـوماً من السـوافی اللَّـواتی

  ).356ـ 354صص ،2005أبوماضی، (                                                                   
ایسـتند و بـا   کند و پرنـدگان بـر بـاالي آن مـی    می ها را طالییکه غروب، تپههنگامی( 

که بگندد دارد تا اینمثل ظرفی نباش که آب را در خود نگه می ،کنندمی مناجاتغروب 
  ).    پر از تاریکی و صداي ناله می کندزمین را  و نیز، مانند باد گرمی نباش که

» ل« یابیم که در محور افقی آن صـامت میدر» فلسفه الحیاه«ي به قصیدهبا نگاهی گذرا 
تکرار پیاپی . بار تکرار شده است 127» الف«بار و مصوت  119» ي« بار و صامت 206

-که موجب ایجاد نوعی موسیقی درونی در شعر میاین مصوت و صامت عالوه بر این

خیزد و میوسی است که از ضمیر شعر برشود؛ گویی صداي هشدار و اعتراض و یا افس
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دهد که کامالً با درون مایه قصیده در ارتباط دائماً شکایت کننده را مورد خطاب قرار می
گرایـان   کـه صـورت   توان در چهارچوب فرایند برجسته سازي زبـان است و آن را می

کـه   ایـن اسـت    نکته دیگري که حائز اهمیت است. بسیار به آن توجه دارند، جاي داد
از حروفی است که گاهی درشت و پر حجم و گاهی نیز نازك و کم حجم » ل«صامت 
یابیم که میدقّت در بیت اول، درغافل نبوده، با» ل«شاعر نیز از این صفت . شودبیان می

    هاي این دنیا فـرا       ، به بهره بردن از خوشیخواننده را با نرمی» ل«شاعر با تکرار صامت 
آورد که حـرف  میخواند و با همین تکرار، در مصراع بیت دوم، انگار شاعر فریاد برمی

کند و نیز بـا مشـاهده، در   استفاده می» ل«ارزش را ترك کن و از صفت جهر یاوه و بی
پردازد، بیشتر از درد و رنج با خواننده صحبت می» ي«ابیاتی که شاعر به تکرار صامت 

طوري کـه شـاعر در مصـراع    به . است 11»شَجر«جزء حروف » ي«ت کند؛ زیرا صاممی
دهد؛ چـون  به طور واضح این سختی را نشان می» ء علـی الحیــاه ثقـیــلٌهـو عــب«

یک زیبایی صـوري دیگـري نیـز در    » ثَقیلٌ«ي و تکرار واژه» ي«عالوه بر تکرار صامت 
» ثَقیلٌ«و صفت » عبء«میان موصوف  اي است کهکند و آن فاصلهاین مصراع ایجاد می

شاعر با  . کندوجود دارد و با این فاصله، خواننده را در دریافت معنا با سختی مواجه می
-مهارت و زیرکی به رستاخیز واژه می پردازد و خواننده را به سمت محتوا سـوق مـی  

 .  دهد

. کنندن بسیار تأکید میگرایان بر آواژه یکی از عناصري است که صورت: ـ تکرار واژه2
دار واژه از نظر آنان واژه عنصري بنیادین و اساسی در شعر است و توالی آهنگین و معنا

واژه در شعر آن چنان اهمیتی دارد که ). 73ص ،1377علوي مقدم،( آوردها شعر را پدید می
اصـوات یـا هجاهـا در    ، تکرار انواع فنون ادبی نظیر وزن شعر« :گویدمی 12 -1رنه ولک

ها را به سوي واژهاند تا توجه خواننده ، طرز ترکیب اصوات براي این ابداع شدهکلمات
  :  مانند). 45ص ،1370،ولک(» جلب کند

         ِفی األَرضِ نفـس نـاهقّـیإِنَّ شـرَّالجالرَّحیـــال، قَبـلَ الرَّحیــلتَتَو ،ِ  
  ).356ص ،2005أبوماضی،( 

                                                
 ١.Rene Wellek 
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ضی با این تکرار عـالوه بـر   مابار تکرار شده که ایلیا ابو 2» الرَّحیل«ي در این بیت واژه
ظاهري قصد دارد تا طنین صداي کوچ کردن را در ذهن خواننده تثبیت کند و او زیبایی 

  . را متوجه این حقیقت کند که جاودانگی در این دنیا وجود ندارد
  مـن یظُنُّ الحیاه  عبئَـاً  ثَقیــال  الحیـَاه  ثَقیــلٌهـُو عـِبء علَـی 

   ).       356، همان( 
کـه  » حیـاه ثَقیـلٌ، عـبء،   «هـاي  ر واژهاي با تکـرا در این بیت شاعر با هنرمندي ماهرانه

-کس زندگی را سخت بگیرد، زندگی نیز بر او سـخت مـی  ـ هرمتناسب با مفهوم بیت  

نکتـه قابـل   . کند تا تأثیر بیشتري بر خواننده داشته باشداست، آن را برجسته میگیرد ـ  
باهم تناسب معنایی دارند که باعث ایجاد » عبء، ثَقیلٌ«توجه دیگر این است که کلمات 

  .موسیقی درونی زیبایی در این بیت شده است

  * ــائدونَ السـبیــالعلَیهـــا، و الص  ، والصقرُ قد ملَـک الجــوتَتَغنَّـی

    *قتیــالخَذُ حیاً والبعــض یقضـی   ، و قـد رأت بعضَها یـُـؤتَتَغنَّـی

    *؟أفتبکــی و قد تَعیــش  طویــال  ، و عمرُهـا بعـض  عـامٍتَتَغنَّـی

  ).    354، همان( 
آواز سر . اندگشته پرندگان چیرهکه عقاب و شکارچیان راه، بر حالیدر آواز می خوانی(

شوند و برخی برخی از پرندگان توسط شکارچیان، زنده گرفتار می کهدر حالی دهیمی
سـال  کمتـر از یـک  که عمر برخی از آنهـا  در حالی خوانیآواز می. شونددیگر کشته می

  ).     تو که عمري طوالنی داري، ناراحتی و گریه می کنی؟ آیا. است
کند این است که شاعر با تکرار نظر خواننده را به خود جلب میچه در این سه بیت آن
رساند که اي میو آوردن ویرگول بعد از آن ،چشم و گوش خواننده را به نقطه» تَتَغَنَّی«

شود که این فرصت باعث می. خواهد به زودي از آن بگذرندچندان شتابی ندارند و نمی
ـ صرف نظر از معـانی    هاو فیزیکی واژه ذهن و گوش و چشم خواننده به زیبایی ذاتی

فسکی در مورد شعر و تـوالی  این همان چیزي است که شکلو. هاـ بیشتر توجه کنندآن
شـوند؛  شعر موجد این احساس است که چیزها شـناخته نمـی  «: آهنگین واژگان نوشت
ر ضمن کمک به یکپارچگی این تکرا). 80ص ،1370،احمـدي (» آیندبلکه تنها به چشم می



 45  بر پایه مکتب فرمالیسم» فلسفه الحیاه«ي ساختار موسیقایی قصیده

 

ساختاري اثر، مفهوم اصرار و التماس شاعر براي درك پیام که همان خوشبینی نسبت به 
زندگی است، را به شعر افزوده است و فضاي موسیقیایی شعر را براي القـاي هـر چـه    
بهتر مفهوم مورد نظر شاعر مهیا کرده اسـت و توانـایی خواننـده را بـراي حفـظ شـعر       

سـازي  البتّه باید توجه داشت که موقعیت قرار گرفتن واژه در برجسـته . دهدافزایش می
ماضی نیز از این نکته غافل نبوده است آن از اهمیت خاصی برخوردار است که ایلیا ابو

را در ابتداي ابیات آورده است تا بدین وسیله به میزان برجستگی » تَتَغَنَّی«و تکرار واژه 
  .      ساس خوشحالی و لذّت را در ذهن خواننده مجسم کندکالم بیفزاید  و اح

، ایجـاد  یکی از کارکردهاي تکرار مصراع یا یک بند از شعر) : مصراع(ـ تکرار جمله 3
  :  ت که در این قصیده شاهد آن هستیممکث و توقف در فواصل عمودي شعر اس

داء ــهذا الشَّـاکی و ما بــکو إذا   أَیتَغــد علیـال؟کیف غــدوت  
داء ـهذا الشَّـاکی و ما بــکمیــال  أَیج ـودجمیـالً ترَ الوکـن ج *  

  ).  356ـ354صص ،2005أبوماضی،( 
  ).زیبا باش تا هستی را زیبا ببینی درد،اي شاکی بی(

قصیده که مصراع اول عیناً در بیت آخر این ابیات، حائز اهمیت است این اي که درنکته
چون این تکرار، باعث ایجاد . تکرار شده که باعث تأکید و برجسته سازي آن شده است

دهـد و   مستقیم به آغاز شعر ارجاع میشود و خواننده را غیرحرکت دورانی در شعر می
شود که عینـاً  اي آغاز مییابد که مصراع اول قصیده، با جملهمیبه این طریق خواننده در

دار و مهم کـه در  بیت تکرار شده است با این تفاوت کوچک؛ اما داللت در مصراع آخر
پذیرد و شـاعر پیـام   بیت آخرِ قصیده نه با عالمت سوال، بلکه با هشدار و پند پایان می

عالمت سؤال در مصـراع  » کُن جمیالً تَرَ الوجود جمیال«. کندخود را به خواننده القا می
ابهام و نادانستگی است؛ یعنی، آن ابهـامی کـه در ابتـداي کـالم     ي دومِ بیت اول، نشانه

آوردن فعل  ـشود و قصیده با یک پیام کوششی وجود داشت، در پایان، آن ابهام حل می
توان گفت کلِّ قصیده، کوششی بـراي رفـع ابهـام    می. شودـ تمام میامر در ابتداي کالم

سعی دارد تا رفع ابهـام کنـد و در نهایـت،    ماضی با آوردن دلیل و مثال است و ایلیا ابو
ماضـی در ایـن قصـیده بـا     ایلیـا ابـو  . رسـاند مـی  جمله را بدون عالمت سؤال به پایان

، پیوند عاطفی بین خواننده و شعرِ خود آفرینیتکرارهاي منظّم و موزون عالوه بر زیبایی
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کند صیده ایجاد میکند که این تکرارها نوعی ظرافت و زیبایی صوري را در قبرقرار می
یکی در سویه نوشتاري و دیـداري و  : داردکه ذهن مخاطب را در دو سو منتظر نگه می

و  )کنـد یعنی چشم  و گوش خواننده را درگیر می(13دیگر در سویه گفتاري و شنیداري
گونـه شـکل و محتـوا را بـه     و ایـن سـازد  آورده میانتظار خواننده را با این تکرارها بر

  .کنددیگر پیوند داده و وحدت ساختاري را در قصیده ایجاد مییک
-هاي معنایی شعر حاصل مـی هاي معنایی که در حوزهگاهی تناسب: موسیقی معنوي 

ایـن  . شـود کنند که موجب التذاذ میشوند، نوعی موسیقی و ارتباط در سخن ایجاد می
می شـود و شـامل    ، حاصلاستها برقرار نوع موسیقی از تقابل یا تضادي که میان واژه

-شـفیعی (می باشـد  ...طباق، تضاد، تشابهات، مراعات نظیر، تشخیص و: هایی چونآرایه

  :   شوداشاره می هایی از آنبه نمونه که .)307ص ،1388 کدکنی،
 ، تصرّفی استهاي صور خیال در شعراین صنعت یکی از زیباترین گونه: ـ تشخیص1 

کنـد و از رهگـذر نیـروي تخیـل     جان طبیعت میبیکه ذهن شاعر در اشیا و در عناصر 
ي چشم او بخشد و در نتیجه، هنگامی که از دریچهها حرکت و جنبش میآن خویش به

، همه چیز در برابر ما سرشار از زنـدگی، حرکـت و حیـات    نگریمبه طبیعت و اشیا می
هـا  تر کسـی از آن کنند؛ اما کمطبیعت را وصف میبسیاري از شاعران هستند که . است

کـه قـبالً   طورهمان). 149 ،همان( صف را با حرکت و حیات همراه کنند، این وتوانندمی
یعنی شـاعر یـا    سازي است؛ها برجستههاي فرمالیستترین نظریهذکر شد، یکی از مهم

اندازي بر سر راه مخاطب خود دستدارد و خواننده را به درنگ و تأمل وا می ،نویسنده
  :   مانند. کند تا حرکت ادراك او را کند نمایدایجاد می

     *ال غُـرابـاً یطــارد الـدود فی األَر     ضِ و بومـاً فی اللَّیـلِ یبکـی الطُّلــوال
  ).355ص ،2005 أبوماضی،(                                                           

بر  شبانه گردد و جغدي نباش کهکالغی نباش که بر روي زمین به دنبال کرم میمانند (
  ).گریدها میویرانه

بومـاً فـی اللَّیـلِ یبکـی     « ، امـا بـا شـنیدن   سازي نداریمگونه برجستهدر مصراع اول هیچ
، جمله برایش ناآشناست، شـاعر خواننـده را بـه    کندخواننده به ناگاه مکث می» الطُّلوال
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سـازي باعـث                         کنـد و ایـن برجسـته   که جغد چگونه گریـه مـی  داشته است، اینتأمل وا
گونه ذهن خواننده شاعر این. تري برسدشود که خواننده از این پدیده  به درك ژرفمی

اي کند و جغـد را بـه گونـه   وجه انسان میتر برده و مترا از تصور یک پرنده صرف فرا
نیست، بلکـه بیـان آن   » هست« چه کهگرایان بیان شعر آنبیند، به قول صورتدیگر می

شاعر با ).  47ص ،1377،مقدمعلوي(کند می» هست«و شاعر آن را » نیست«چیزي است که 
چشم خواننده برجسته اشاره به گریستن بر اطالل، زبان شعر را کهن ساخته و آن را در 

  : اند ازسازي در این قصیده عبارتهاي دیگر از این برجستهنمونه. ساخته است
ِفـی األَرضِ نفـس نـاهقّـی  إِنَّ شــرَّ الجالرَّحیـــال، قبـلَ الرَّحیــلتَتَو ،  

    *جهـــُــوالفَمــِن العـَــارِأَن تظــَلَّ   أَدرکـَت کُنههـا طیــور الرَّوابــی
  األَصیـــالوقفــت فوقَهــا تنــاجی   فـإِ ذا ذَهــب األَصیــلُ  الرَّوابــی
    *آفـه النّـجـمِ أَن یخــاف  األُفــــوال  کــلُّ نجـمٍ إِلی األُفــولِ و لکـــن

  ).   356ـ354صص ،2005أبوماضی،( 
 سرانجام. حقیقت زندگی را درك کردند و ننگ است که تو نادان بمانی ،هاپرندگان تپه(

  ). ، بترسداین است که از غروب کردن ستاره غروب کردن است؛ اما بدبختی
-شود این است که خواننده به درك و تجربهحاصل می ،در تمامی این ابیاتآن چه که 

ماضی در این قصیده بـه  ایلیا ابو که یابد، همان چیزي، از زندگی دست میاي تازه و نو
ي مهم دیگـري کـه  در ایـن    نکته. شودپردازد و باعث ایجاد موسیقی معنوي میآن می

ماضی در این قصیده، کند، این است که ایلیا ابوابیات توجه خواننده را به خود جلب می
-ن طبیعت بیبرد و این پیوند میاکار مییک طرف انسان و در طرف دیگر طبیعت را به

عـالوه بـر آن   . جان و انسان چیزي است که تصویرهاي او را زنده و پویا ساخته است
تَتَـوقَّی، أدرکَـت، تُنـاجِی،    «: هـایی ماننـد  کار بردن صنعت تشـخیص از فعـل  وي در به

،خَافد را در قصـیده     استفاده می »...یکند و با این هنرمندي حرکـت و پویـایی و تجـد
از دیگر مواردي کـه بـه   . کندند و آن را از حالت ایستایی و ثبوت خارج میکبیشتر می

کـه فعلـی    ــ  کار بـردن  فعـل مضـارع   کند، بهاش کمک میپویایی و تحرّك در قصیده
قابـل  ) مـورد  47حـدود  (ــ  تر و داراي نوعی کشش و تـداوم در زمـان اسـت    متحرّك
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سـازي شـده اسـت، در کنـار     هاین حرکت و تحرّك کـه باعـث برجسـت   . مشاهده است
موسیقی، زیبایی این قصیده را دو چندان کرده است و مخاطب از کشـف آن احسـاس   

  . کندلذّت می
کنـد کـه   موسیقی معنوي نوعی پیوند ویژه بین واژگان شعر ایجاد مـی : ـ مراعات نظیر2

، همـان  نـوع سـاده ایـن موسـیقی    . تر اسـت ، لذّت بخشي شعردرك آن براي خواننده
حضور قابل توجهی است که در این قصیده در یک حوزه معنایی قرار دارند و قدما بـه  

  :  توان در ابیات زیر مشاهده کردهایی از آن را مینمونه. گفتندآن مراعات نظیر می
   *آفـه الـنّجـــمِ أَن یخـــاف األُفـُــوال  َلکـِـــنکــلُّ نجـمٍ إِلی األُفــولِ و

     کـُـن حکیمـَـاً واسبـِق إِلَیـه الذُبــُوال  غایـه الـورد فی الرِّیـاضِ ذُبـُــولٌ
َمـاء اکفَهـــرَّتو توقّـع ــوال  ،، إِذا الســهحیــی السهولِ ی طَـراً فی السـم*  

     *الی الکُبـــوالالکَبــلِ ال یبـــو مــع َ  یتَغنَّــــیکــُن هــــزَاراً فی عشِّـه
       ).355،ص2005أبوماضی،( 

کـه آسـمان    هنگـامی . پژمردگی است، دانا باش تا پژمرده نگردي هاگل در باغ عاقبت(
چون بلبلی باش کـه در قفـس   . کندها را زنده میسیاه شد، منتظر بارانی باش که دشت

  ).  کندخواند و به غلّ و زنجیر خود توجه نمیآواز می
، نَجم: یابیم که نوعی تناسب معنایی میان کلماتی نظیرمیبا کمی دقّت در این ابیات، در

وجود دارد که همـه  ... ، یتَغَنَّی و ، هزَار، سهول، مطَر، ذُبول، السماء، الرِّیاضاألفول، ورد
ها یشتر این واژهب. شوندي طبیعت و مظاهر طبیعی مربوط میعناصري است که به حوزه

، سرزندگی و نشاط داللت دارنـد و در ذهـن خواننـده یـک تـابلوي زیبـا از       بر پویایی
  .   کنندطبیعت زنده و پویا را مجسم می

بخشـد،  عنصر دیگري که حرکت و حیات را در تصویر، تجسم بیشتري مـی : ـ تضاد3 
  :   مانند. ها وجود داردي آنتضادي است که در ماهیت اجزا

  أن تَــرَي فَوقَهـــا النَّـــدي إِکلیـــال  و تَري الشَّـوك فی الورود  و تَعمـی
  ال یري فــی الوجـود شیئـاً  جمیـــال  ُبغـــیرِ جمــــال والـــذي نفســـه

   *ذلیــال عبـداً ملـکــاً أَو کنـتکنــت   أَنـــت  لــألَرضِ أَوال و أَخــــیراً

  ). 354ص ،2005 أبوماضی،( 
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  .)خار و ذلیلاي ، چه پادشاه باشی، چه بندهتعلق داريخاك  سرانجام به (

ً، أخیراً، ، جمیال، أوالجمالٍ ، غَیرِ، تَعمیتَرَي: هاي متّضاد، نظیرکه خواننده با واژههنگامی
ها را بار دیگر این واژهکند و یکروي این کلمات مکث می کند،برخورد می) ً، عبداًملکا

اغلـب  «. همان کند نمـودن حرکـت ادراك اسـت    کند و این کاردر ذهن خود مرور می
چرا . صنایع بدیعی هرگاه از دیدگاه فرمالیستی بررسی شوند، قابل اعتنا و ارزش هستند

 ،1388 کـدکنی، شـفیعی (» شودکه به کار بردن اغلب این صنایع به برجسته سازي منجر می
  ).309ص
 در یک معنارا  اشتراك چیزي در چیز دیگر که  اصطالحی در علم بیان است :ـ تشبیه4

  :مانند ).188ص ،1388 ،التفتازانی(دهد نشان میبه همراه ادات تشبیه 
  ال یبـــالی الکُبـــوال ومــع َ الکَبــلِ  فی عشِّـه یتَغنَّــــیکــُن هــــزَاراً 

  الطُّلــوالو بومـاً فی اللَّیـلِ یبکـی ضِ  األَربـاً  یطــارد  الـــدود فی الغُـرا
    *الحقـــوالمـن جانَبیــه قــاً فیسـقـی  کـُن غَـدیراً یسیرُ فی األَرضِ رِقـرا

  الــمیاه  فیــه وحــوال تســتَــحیـلَ  حتَّـــیعـــــاءیقــیــدالمــــاء وال
   ).355ص ، 2005بوماضی،أ( 

ها را دشت، از هر طرفزمین حرکت می کند و  بر روي زالل باش کهاي چون چشمه(
  ). کندآبیاري می

ماضی چون نقّاشی ماهر بیشترین کوشش خود کنیم، که ایلیا ابودر این ابیات مشاهده می
. گیردکند و از آن الهام میو عناصر دنیاي بیرون میبرداري از طبیعت را مصروف نسخه

ایلیا در تشبیهات خود خواننده را از یک طرف با انسان و از طرف دیگـر بـا عوامــلی    
کار کدام از تشبیهاتی که ایلیا بههر. سازدرو میهزَاراً، غُرَاباً، بوماً، غَدیراً، وِعاء روبه: مانند

اش را ـ که همان خوشبینی نسبت به زندگی اسـت ـ را بـه     قصیده برد، پیام محوريمی
شود و انسـان  کند و بار دیگر باعث پویایی و حرکت در این قصیده میخواننده القا می

ي دیگري که در این تشبیهات نظرمان را بـه خـود   نکته. داردرا به حرکت و امید وا می
به در این تشبیهات به آسـانی یافـت   کند، این است که مشبه، مشبه بِه، وجه شجلب می

گونه تشبیهات در دوران جاهلیت شایع بود و ایلیا با این هنرمندي خود شود که اینمی
  . بار دیگر زبان شعر خود را کهن ساخته است
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  نتیجه  
اي بود، که در زبان اتفـاق  گرایان به این نکته تأکید داشتند که شعر صرفاً حادثهصورت

شد تا خواننده میان زبان شعري داد که باعث میمی شاعر عملی در زبان انجام. افتادمی
ــه       ــوم آن لحظ ــراي درك مفه ــد و ب ــاس کن ــایزي احس ــره تم ــان روزم ــا زب اي               او ب

موسـیقی و  . ، غرق در لـذّت شـود  درنگ کند و پس از کشف راز و رمز زیبایی اثر وي
ترین علل زیبـا کـردن اثـر    سازي و از مهمتههاي مختلف آن یکی از عوامل برجسجلوه

 »فلسفه الحیـاه «ي ما نیز در این مقاله با بررسی فرمالیستی قصیده. شدادبی محسوب می
، کناري، موسیقی درونی، موسیقی معنوي، موسیقیموسیقی بیرونی :ي موسیقاییجنبهاز 
خـوردار بـود، میـان اجـزا و     قصیده از ساختاري منسجم و یکپارچه بریافتیم که این در

ایلیا نه تنها در شعر آهنگ حاصل از . ساختارهاي آن هماهنگی و انسجام کامل دیده شد
وزن عروضی به وجود آورده بود؛ بلکه توانست حاالت مالیم توأم با آرامش و تفکّر را 

ي ساز، ایجاد کند و با ایجاد این تناسب باعث برجستهکه با موضوع شعر ارتباط داشت
تکرارهاي منظّم و موزون عالوه بر ایلیا ابوماضی توانست با استفاده از . این قصیده شود

، پیوند عاطفی بین خواننده و قصیده برقرار کند کـه ایـن تکرارهـا نـوعی     آفرینیزیبایی
گیـري صـنایع بـدیعی    کـار ظرافت و زیبایی صوري را در قصـیده ایجـاد کـرد و بـا بـه     

سازي در قصـیده خـود پرداخـت و    به برجسته) نظیر، تشبیهتشخیص، تضاد، مراعات (
وي در ایـن قصـیده نشـان داد کـه بـه      . گونه میان معنا و صورت ارتباط برقرار کرداین

  .  دهدارتباط بین لفظ و معنا اهمیت می
   

  پی نوشت
 هـاي شـاخص  ، نویسنده، منتقد روس و یکی از چهره)1984ـ 1893(فسکی، ویکتورشکلوـ 1 

اشـاره  ... و» ي شـاعري دربـاره «، »هـا واژه«توان به از آثار وي می. مکتب فرمالیسم روسی است
  . نمود

در ایـن  . این مکتب افکارشان به افکار عبد القاهر جرجانی شـبیه اسـت  : »تعبیریه«ـ مکتب 2  
ظـر  همـان رأي و ن  ،پردازد و اینمکتب به محکم کردن ارتباط میان ساخت لغوي و معنایی می

ي تعبیـر و  است و اعتقاد بندتوکروچه این است که کلمات مفرد از حیث ماده» تعبیریه«مکتب 
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 غنیمی(نیز از لحاظ آهنگ و صوت از لفظ و صورت جدا نیست؛ بلکه در ارتباط با هم هستند 
  ).     ، با تصرّف55ص ،تابی الهالل،

لـدبی و مـورخ ایتالیـایی کـه از مخالفـان      ، فیلسـوف، منتقـد   )1866ـ 1952( توـ کروچه، بند3
مـیالدي یکـی از مشـهورترین آثـارش      1917تا سال  1902رفت و از سال شمار میفاشیسم به

    ). 859، ص1375قربانی،(ي تحریر در آوردرا به رشته» ي روحفلسفه«یعنی 
  ). 123ص ،1999عبداللطیف،(است ) فَاعالتُن، مستَفعلُن، فاعالتُن(ـ بحر خفیف 4
شـود، بنـابرین هرگـاه بـر     ـ خبن در تمام اجزاي آن یعنی حشو، عروض، ضرب داخل مـی 5 
داخل شود تفعلـه آن  » مستَفعلُن«هرگاه بر. آیددر می» فَعالتُن«داخل شود به صورت » فاعالتُن«
  ).     197ص ،1383عبدالرضا،(شود می» متَفعلُن«
 ،آشـکار بـودن  (در لغت به معناي ) ، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي، ز، ض، ج، د، ذ، رب( ـ جهر6 

در مقابل پیامبر ـ صـلٌی اللٌـه علیـه و آلـه ـ  بـا        : و ال تجهروا له بالقول (آمده است ) آواز بلند
  ).   83ص ،1385، موسوي بلده( صداي بلند سخن نگویید

شود که از تغییر و مهموسه محسوب میدر آواشناسی جدید از حروف » الف«حرف : ـ الف  7
  ).83ص ،1385، موسوي بلده(شود ، ناشی میتحول زبان اقوام گذشته و گذر زمان

، مخفی بـودن (ضد جهر است ) ، هـ، ك، ف، ط، قت، ث، ح، خ، س، ش، ص ،ء(ـ همس   8
 ،همـان (مگر صداي آهسـته   شنوددر قیامت از انسانها نمی: فال تسمعا إلّا همسا) صداي آهسته

  ).84ص
، عبدالرضـا (حرف مد یا حرف لین ساکنی که بدون فاصله قبل از حرف روي بیایـد  : ـ ردیف9

  ).251، ص 1383
  ).       404ص ،1417،الهاشمی(یعنی در وزن و قافیه با هم برابر هستند : ـ سجع متوازي10
فاصله و شکاف وسـط زبـان و قسـمت مقابـل     که » جیم،شین،یاء«مخرج سه حرف : ـ شجر11

و در لغت به معناي میان دو جـاي تنـگ   ) 94،ص1390حبیبی،(گویند» شجر«خود از کام باال را 
  ).   ذیل شجر، 1377سیاح،(

: انـد از آثار وي عبارت. ـ  آمریکایی بود، وي منتقد ادبی چکی  )1995ـ 1903( رنه ـ ولک،12
  ).  910ص ،1375 قربانی،(... و » تاریخ نقد جدید«، »)مجموعه مقاالت(ادبیات و تحقیق ادبی «
ها مربوط به دو حس هستند، شنوایی و بینایی و حـواس دیگـر   هنر: ـ گفتاري و شنیداري13  

هاي تراشی، هنراشی و پیکرنقّ. نقشی در ایجاد هنر ندارند) المسه(چشایی و بویایی و بساوایی 
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البتّـه شـعر چـون صـورت     . هاي شنیداري هستندموسیقی و شعر هنر. هستند) بصري(دیداري 
 ،1383 کامیـار، وحیدیان(تواند داشته باشد، از یک جهت هنر دیداري نیز هستند نوشتاري نیز می

جا نیز منظور از شنیداري و نوشتاري این است که شـاعر عـالوه بـر گـوش،     در این). 263 ص
  . کندگیر میننده را نیز درچشم خوا

    
  منابع و مآخذ 

   .لبنان، مؤسسه النور للمطبوعاتـ  ماضی، بیروتدیوان إیلیا أبو ،)2005( ، إیلیاماضیـ أبو   
  اللغـۀ ، قسم ألدبیۀإلیلیا أبی ماضی و ما فیه من العناصر ا ةشعر فلسفۀ الحیا ،)2008( احسان، محمد -  

بجاکرتـا،   اإلسـالمیۀ الحکومیـۀ  اهللا  هدایـۀ شـریف   لجامعۀ اإلنسانیۀاآلداب و العلوم  کلیۀ-و آدابها العربیۀ
  .ه1429

  . نشر مرکز، تهران ،ساختار و تأویل متن ،)1370( احمدي، بابک -
   . العوده، دار، لبنان، بیروت، الطبعه الثانیزمن الشعر ،)1978(ـ أدونیس  
  . تهران، نشر مرکز ،ي عباس مخبرترجمه ،پیش درآمدي بر نظریه ادبی ،)1368( تري ،ایگلتون - 

  .  دارالمکتبه العلمیه ماضی شاعر السوال و الجمال، بیروت،أبو ،)1993( ، خلیلـ برهومی  
  . مؤسسه انتشارات نگاه ،، تهران)سفر در مه( تأملی در شعر اشعار شاملو ،)1381(، تقیـ پورنامداریان 
 مجلـۀ الجمعیـۀ العلمیـۀ   الذهول و الغموض بین الخیام و إیلیا أبـی ماضـی،    ،)1388(پیرانی شال، علی -

   .35-19، شتاء، صص13 و آدابها، العدد اإلیرانیۀ للغۀ العربیۀ
  .انتشارات دارالفکر ،، قم، چاپ نهممختصر المعانی ،)1388( ، سعدالدینالتفتازانیـ  
 یکـم، قـم،   چـاپ بیسـت و   روان خوانی و تجوید قرآن کـریم، ). 1390(، شهیدي علی رضا ـ حبیبی، 

     .   انتشارات روحانی
ادار المصـریه   ،مـدارس النقـد األَدبـی الحـدیث، الطبعـه األولـی       ،)1995( ، محمد عبدالمنعمـ خفاجی  

  . اللبنانیه
بیـروت،    من أحمـد شـوقی إلـی محمـود درویـش،      الحدیثالعربیالشعر ،)1999( میشال ،جحاخلیلـ 

  .       دارالعوده
  . الشرکه المصریه العالمیه للنشر ـ لو نجمان ،موسوعه النظریات األدبیه ،)2003( ، نبیلـ راغب 
، الناشـر المعـارف   اسـماعیل التصـویر الفنـی فـی الشـعر محمـود حسـن       ). تـا ال( ، مصطفیـ السعدنی 

   .باالسکندریه
   . ي عباس مخبر، تهران، طرح نوي ادبی معاصر، ترجمهراهنماي نظریه ،)1372( ـ سلدان، رامان 
  . آگاه موسیقی شعر، چاپ یازدهم، تهران،). 1388( محمد رضا ،ـ شفیعی کدکنی 



 53  بر پایه مکتب فرمالیسم» فلسفه الحیاه«ي ساختار موسیقایی قصیده

 

  .  ، آگاه، تهران، چاپ سیزدهمصور خیال در شعر فارسی ،)1388.( ــــــــــــــــ   
  . ، تهران، فردوسنقد ادبی، چاپ سوم ،)1388( ، سیروسـ شمیسا 
   .الشروق، دارالبناء العروضی للقصیده العربیه ،)1999( ، محمدحماسهـ عبداللطیف 
  . دار النهضه العربیه، منشورات، بیروت ـ لبنان، تاریخ النقد العربی عند العرب ،)التا( عبدالعزیز ـ عتیق، 
  .  ، ترجمه حسین یوسفی، دانشگاه مازندرانموسیقی شعر سنتی و نو ،)1383( ، علیـ عبدالرضا 
، تهران، سـازمان  )گراییگرایان و ساختارصورت(هاي نقد معاصر نظریه ،)1377( ، مهیارـ علوي مقدم 

  . دانشگاهی سمت مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
   .نشر فردوس ،، تهرانامروززبان شعر  ساختار ).1378( مصطفی ،ـ علی پور 
  .   ، نهضه مصردراسات و نماذج فی مذاهب الشعر و نقده ،)تاال( ، محمدـ غنیمی الهالل 
  .  ، منشورات ذوي القربی، قم)الحدیث(الجامع فی تاریخ االدب العربی  ،)1422( حنٌا ،ـ الفاخوري 
  . ، انتشارات مروارید، تهراننگاهی به شعر شاملو). 1380( ، محمودفلکی ـ 

  .  ، دایره المعارف مشاهیر جهان، انتشارات میالد)1375( ـ قربانی، سروش  
  . العربیه اللغه المعجم الوجیز، مجمع ،)1980( مدکور، ابراهیمـ  

إیلیا أبوماضی بین الشرق و الغرب فی الرحله و التشرد والفلسفه و الشاعریه،  ،)1997( ، سالمـ المعوش
  . بیروت، مؤسسه بحسون للنشر

، آموزش تجوید قرآن به روایت حفص از عاصـم  2حلیه القرآن سطح ). 1385( ، محسنـ موسوي بلده
  .شرکت انتشارات احیاء کتاب

 مجلۀ الجمعیۀ العلمیـۀ اإلیرانیـۀ  ، ةالحیا ةساختار داستانی و موسیقیایی در إراد ،)1388( ناظمیان، هومن-
     . 176-155، شتاء، صص 13و آدابها، العدد للغۀ العربیۀ

   . العروض العربی، طهران، جامعه العالمه الطباطبائی). 1992( ، نادرـ  نظام طهرانی 
  . وزن و قافیه شعر فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ،)1367( ـ وحیدیان کامیار، تقی  
  . ،مشهد، انتشارات سخن گستر)زبان چگونه شعر می شود(مجموعه مقاالت).1383.(ــــــــــــــــ ـ 
 الطبعه الثانیـه،  معجم المصطلحات العربی فی اللغه و األدب،، )1984( المهندس کامل .مجدي ـ وهبه، 

  .مکتبه لبنان
) امیـر (، ترجمه غالمحسین یوسـفی و محمـد تقـی    چشم اندازي ازهنر و ادبیات ،)1370( هولک، رنـ 

  .  ، تهران، انتشارات معینصدقیانی
، مرکـز النشـر التـابع لمکتـب     جواهر البالغه فی المعانی و البیـان و البـدیع  ، )1417( احمد ،ـ  الهاشمی

  .  الإلعالم اإلسالمی





  
   

  
بناء علی الشكالنية» فلسفة الحياة« :البنية اإليقاعية لقصيدة  

 
1حسن کودرزي لمراسکی  

2زآباديمعصومه خطی دی  
  
  

  :الملخّص
تشكلت النظرات النصية لدراسة النص األديب يف القرن العشرين متأثرا بالوجهات النظر اليت انبنـت علـی علـم 
 َ اللغة و أصبح الفضل للغويني الروس و الشـكالنية الروسـية حيـث كـانوا يـرون يف حتليـل الـنص األديب، أن العناصـر

ها لكل أثر، تكمن يف نفس األثر و الظروف التارخي ية، بنية األثـر، هدفـه و حيـاة الشـاعر فـی درجـة ثانيـة اهلامة كَل
و يف األدب العـريب ... قد تبلورت الشكالنية يف األدب الروسي، يف آثار ياكوبسن، شكلوفسـكي و . من االمهية

ار يعتنــون بـــاللفظ أكثــر مـــن املضــمون مثـــل اجلــاحظ، قدامـــة بــن جعفـــر و عبـــدالقاهر  القــدمي تـــدين مبحــاوالت كبـــ
إن ... هد إرهاصاته يف األدب العريب املعاصر عند أمني خنلة، صالح عبدالصبور، ايليا أبوماضي واجلرجاين و نشا

ِ فلسـفة احليـاة الشـكالنيةَ  مـن ناحيـة املوسـيقی الـيت هلـا دور كبـري يف حتـديب  -أثـر ايليـا ابـی ماضـی–دراسةَ قصيدة
. ة تتحظـی ببنيــة موحـدة  و منســجمةهـذه القصـيدة، تــدل علـی عالقـة الشــكل الواسـعة باملضــمون؛ إذ إن القصـيد

ليس ايليـا قـام بإجيـاد اإليقـاع النـاتج عـن الـوزن العروضـي فقـط، بـل متكـن مـن اجيـاد احلـاالت املالئمـة مـع اهلـدوء و 
  .   التفكري املرتبطني بالشعر هی التی سببت حتديب هذه القصيدة

  
                                                              

  .، ايليا أبوماضي، فلسفة احلياةالشعر الشكالنية، املوسيقی :الکلمات الرئيسية
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