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  :مقدمه
از  ؛نمایـد   مـی ساختاري، از دو جنبـه سـودمند    –شعر از دیدگاه زبان شناختی  ۀمطالع

ي کالمـی را در تمـام   ها طرفی روشن است که علم زبان، یعنی زبان شناسی، باید نشانه
ي آنها بررسی و واکاوي کند، به خصوص در شعر کـه  ها ترکیبات و در گوناگونی نقش

از دیگـر روي   .و آداب ملل از جنبه اي جهان شمول برخوردار است ها فرهنگ ۀدر کلی
ي علمی در ها هر جستاري در باب شعر، آشناییِ ولو اندك با مطالعات و خوانش ۀالزم

طبیعتاً هر شعر و یا هـر  .  چیزي جز مسند کالم نیستباشد چرا که شعر  میمورد زبان 
اثر ادبی و علمی از ریاضیات و فیزیک گرفتـه تـا جامعـه شناسـی و زبـان شناسـی بـا        

م با مـردم شناسـی لـویی    1958این امر که در سال . ساختگرایی ارتباط مستحکمی دارد
باب شـد،  ] یعلوم سیاسی و زبان شناس ةفیلسوف و دانشمند آلمانی در حوز[اشتراوس

م جهان شمول گردید و پس از آن نیز وارد زبان همگانی 1970تا1960ي ها در میان سال
  ).9 :، ش1383گلدمن، (شد

اجزاء به هم مرتبط است، به نحوي که کارکرد  ۀساختار یعنی نظام و در هر نظام نیز هم
ا چنـان کـه   تواند بیرون از کار اجز میهر جزء، وابسته به کل نظام است و هیچ جزئی ن

زبان  ۀاست که بر پای میدر ادبیات منظور از ساختگرایی بیشتر به معناي نظا .هست باشد
شناسیِ ساختاري استوار است و به موجب این رشته از دانش، زبان یک نظام ارتبـاطی  

دال یعنی همان عالئـم نوشـتاري،    .است که در آن بین دال و مدلول باید فرق گذاشت
ـ   میاست که پیام را  ییها نشانه ۀمجموع مـتن   ۀرساند، و مدلول همان محتـوا و درونمای

گذرد تا به مقصود  میآید،  میادبی است که در نقد ساختاري از سه مرحله اي که در پی 
  .رسد می
  استخراج اجزاي ساختار اثر-1
  برقرار ساختن ارتباط موجود بین این اجزا -2 
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  ).45 :، ش1387سجودي، (اثر نشان دادن داللت موجود در کلیت ساختار -3
یکی از برجسته ترین زبان شناسان ساختگراي قـرن  ) م 1982 – 1896(رومان یاکوبسن

بیستم است که حدود هفتاد سال در این مسیر گام برداشت و مکتب صورتگرایان روس 
انجمن « ي علمی خوبش به جاي نهاد، او در واقع یکی از بنیانگذاران ها را از پی فعالیت

ـ . )80 – 82،  1367قویمی،  (نیز هست» ن شناسی پراك زبا آن  ۀدر این پژوهش بر پای
« چه که از یاکوبسن نوشته آمده به بررسی و تحلیل زبان شناسی ـ ساختارگرایی شـعر   

شود و ساختار  میمصري پرداخته  ةصالح عبدالصبور شاعر و نویسند» الظل و الصلیب 
و زبان شناسی از رهگذر تحلیل آوایی و دستوري شعر از دو منظر ساختگرایی  ةو پیکر

سعی و کوشش در این جستار بر آن است .  گیرد میو معناي واژگانی مورد کاوش قرار 
تا در متن ادبی مورد بحث، چگونگی برجسته سازي عناصر گوناگون زبانی نشـان داده  

اي تنگاتنگ پیونده. ي شاعر و رموز حرفه اي آفرینش او آشکار گرددها شود و عبارت
ي ساختاري زبان و آفرینش ادبی در این تحلیل نمودار است چرا کـه بـین   ها میان جنبه

ي نحـوي و نیـز مفهـوم شـعر، نـوعی      ها و یا تقابل ها ي ساخت واژه اي، توازنها مقوله
تحلیـل  « اکوبسن نیز بر این باور اسـت کـه   ه یهمان گونه ک. باشد میهمبستگی حاکم 

ي هـا  ي دسـتوري و همبسـتگی  ها انگیزي را بین توزیع مقولهاشعار، همبستگی شگفت 
  (jakobson, 1984: 131).سازد میي شعر، بارز ها بندها و وزن

گیـرد و پیکـره و    میتحلیل یاکوبسن در سه سطح آوایی، دستوري، و واژگانی صورت  
تجزیـه  نماید و نیز پیوند میان عناصر موجود اثر ادبی را مورد  میساختار اثر را واکاوي 

البته باید اضافه نمود که تحلیل ساختاري ـ زبان شـناختی در پـی    . وتحلیل قرار میدهد
ــ    ــر قطع ــرا ه ــت، زی ــعر نیس ــک ش ــراي ی ــدي ب ــوم واح ــافتن مفه ــی را داراي  ۀی ادب

بـه  . کوشد تا مفاهیم ممکن را خاطر نشـان کنـد   میداند و همواره  میچندگانه  میمفاهی
تواند معنی شناسیِ رابطه اي را بررسی نماید؛ یعنی  میاعتقاد یاکوبسن، زبان شناس فقط 

ي اجزا، در بطـن محـور همنشـینی و محـور     ها و همانندي ها که از تفاوت می آن مفاهی
بایـد   مـی اوست که  ؛اما تفسیر شعر بر عهده منتقد ادبی است .آیند میجانشینی، حاصل 
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د و مفهـوم یـک اثـر    براي یک اثر با حساسیت خاصی زمان و مکان آن را در نظر بگیر
  .ادبی و محتواي معنی شناختیِ فردي آن را بیان کند

ي اصلی و محوري گزینش این قصیده، جداي از جایگـاه آن در شـعر   ها یکی از انگیزه
معاصر عربی، حزن وتراژدي موجود در کالم صالح عبد الصبور اسـت وایـن خـود در    

غنـاي هـر چـه بیشـتر بحـث      و واژگانی قصیده کمک شایانی بـه   میبحث تحلیل مفهو
ي  مهمی که این شعر براي پیاده کردن مباحـث  ها خواهد نمود، واز سوي دیگر ویژگی

صالح  ةپیشتر چنین پژوهشی دربار. تواند مزید بر علت باشد میتئوریک در خود دارد 
هنگـام   ۀعبدالصبور صورت نگرفته است اما مهوش قـویمی ایـن تحلیـل را روي قطعـ    

در زبان و ادبیـات عربـی بـه نـدرت بـه بحـث ترکیبـی        . نموده است اخوان ثالث پیاده
شود لذا چه بسا نگارش چنین مقاالتی راه را براي  میزبان شناختی پرداخته –ساختاري 

یی ها نگارندگان این مقاله دغدغه مند فرضیه. بگشاید ها وعناوین پژوهش ها ظهور روش
کـه در ایـن مـتن ادبـی     » توازن«صل باشند از جمله آن که رعایت ا میدر کلیت قصیده 

اندام شعر است تا چه میزانی حاصل گشته واینکه آیا  ةمحوري ترین رکن تشکیل دهند
اصـطالح ادبـی رایـج در مباحـث زبـان      ()morphology(»ساخت واژيِ«آفرینش ادبی و 

شعر یاد شده ) باشد میزبان  ةشناسی که حاکی از روند ساخت و تولید واژگان در گستر
خیـال شـاعر را ناخودآگـاه بـه پـرواز       ةشود یا پرنـد  میبشخوري خودآگاه سیراب از آ
مـذکور   ةنهد؟ و بـاالخره آیـا قصـید    میآید و واژگان شعري را فرا روي مخاطب  میدر

کند یا آنکه  در هر بخش از شعر تفکـري مجـزا از    میواحدي را تا پایان دنبال  ۀاندیش
  نماید؟ میرا به مخاطب و خواننده القا  ها دیگر  بخش

  :الظِّلُّ و الصلیب
در  .دشوارتر است» تنظیم مضمون و محتواي زیبا«، از »تصویر شعري مناسب«یک  ۀارائ

بین نقادان معاصر عربی عقیده اي رایج شده و آن این است که در بررسی آثار ادبـی و  
پدیدآورنـده، بسـیار مهـم تـر از      بخصوص شعري، پرداختن به مضمون و ایده و افکار

ي به کار رفته در ها گردد بدون آنکه  به نوآوري میبررسی صور و ساختار شعري تلقی 
البته این امر بـه معنـاي   . آنها، به ویژه از حیث ساختار شکلی، بذل عنایتی صورت گیرد
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د، جدی ةانکار ارزش نقد و بررسی مضمون و محتوا نیست اما بدیهی است که در قصید
شاعر به تعامل با موسیقی، واژگـان، و شـکل روي آورده، بنـابراین چـارچوب عناصـر      

: ، صص1966اسماعیل، (شعريِ این قصیده با چارچوب شعر قدیم متفاوت خواهد بود
از چهار قسمت مجزا از هم تشکیل شده و در » الظل و الصلیب « ةقصید). 239 – 238

ر گر حالتی مشابه در زندگی هر انسـانی  واقع شعر خستگی و دلمردگی است که تصوی
عنوان شعر دال برآن است که شاعر در این قصیده نه مرده است و نه زنده، در . باشد می

را که همان مرگ و زندگی اسـت بـه   ) الصلیب(و صلیب) الظل(واقع درگیري بین سایه
ي شعر است و شاعر نیز دلیل مرگ ها قطعه می غالب در تما ۀاین اندیش. کشد میتصویر 

شمارد؛ و  میداند و زندگی و مرگ را در گرو این دو  میو زندگی را خستگی و ناامیدي 
. آن می توان معناي زندگی را درك کـرد  ۀاین احساس پوچیِ حقیقتی است که در سای

ي آن  تعمـیم  هـا  مشاعر و احساسات موجود در اولین قسمت قصیده بـه تمـام  بخـش   
در واقع خالصه اي از مشاعر جزئی همانند و شبیه به حقایقی کلی اسـت کـه   .  دیاب می

قسـمت   ۀاندیش ۀقسمت دوم قصیده عالوه بر ادام. دهد میواقعیات زندگی را انعکاس 
افزاید، در قسمت سـوم، شـاعر صـورت جدیـدي از      مینخست، بعد جدیدي را به آن 

مشـاعر را بـه  بیـان دیگـري عرضـه      دهـد وهمـان    میحاکم بر قصیده را ارائه  ۀاندیش
قسمت اول  اشاره دارد و تداخلی  ۀقسمت واپسین قصیده دوباره به همان اندیش.کند می

تـوان تحـت    میرا ن» قصاید جدید«البته تمام . گیرد میاز احساسات و عواطف را در بر 
حکم واحدي درآورد بلکه باید گفت، در اوایل عصر جدید شعرا با دقت و حساسـیت  

بـه  .  قدیم درآمدند و رفته رفته به کلی آن را کنار گذاشـتند  ةقصید ۀتدریج از پوست به
ي نخستین ماننـد آثـار نـازك المالئکـه، بـدر شـاکر       ها همین دلیل است که وقتی قطعه

مقایسه کنـیم،   آنهاالسیاب، عبدالوهاب البیاتی و صالح عبدالصبور را با قصاید جدیدتر 
در طـول دوره اي حـدوداً بیسـت و پـنج سـاله      . بینـیم  می تفاوت آشکاري را میان آنها

یی براي قصیده تعیین شـد  ها ، چارچوب)فاصله زمانی بین قصاید اولیه و قصاید اخیر(
ي تغییـر و تحـول در   هـا  بلند بود و همزمان بـا بارقـه   ةکه آخرین آن، چارچوب قصید
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، 1998همان، (دهم بر شعر معاصر غلبه کر» درامی«جدید، رویکردي  ةچارچوب قصید
  ).239 – 240ص 

 ةتوانـد در بـر دارنـد    مـی با عنایت به شکل و محتواي خـود  » الظل و الصلیب« ةقصید 
باشد اما با توجه به حجم نسبتاٌ زیاد این قصیده، بـراي  » جدید ةقصید«ي یک ها ویژگی

  .ي شعري مورد بحث، بسنده خواهد شدها تحلیل آن به سطر
  

                                            »لیبالظِّلُ و الص«  
)1(   

  .هذا زمانُ السأمِ-1
  نفخَ اراجیلُ السأمِ -2
  ال عمقَ لأللمِ -4
  ألنه کالزیت فوقَ صفحۀ السأمِ -5
  ال طعم للندمِ -6
7- إال لحظه انه ال یحملونَ الوزرل....  
8-و یهبطُ السأم  
  سانِیقوم هیکلُ اإلن-9

  إنسانُ هدا العصرِ و األوانِِ-10
  جثث االفکار و االحزان-11
  انا رجعت من بحارِ الفکرِ دونَ فکرٍ -13
  قابلنی الفکرُ، ولکنی رجعت دونَ الفکرِ-14
15- دونَ موت ن بحارِ الموتم انا رجعت  
16-دونَ الموت جد لدي ما ُیمیته، وعدتلَم ی ،حینَ أتانی الموت  
  الذي أحیا بال امجاد أنا-17
18- أنا الذي أحیا بال أبعاد  
19- أنا الذي أحیا بال آماد  
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  و ال صلیبٍ. .اَنا الذي أحیا بِال ظلٍ -20
  الظلُ لص یسرقُ السعادة -21
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  یا شجرَ الصفصاف لَو فکرت تصلبنی -26
27- لَو ذکرت نی یا شجرَ الصفصافتصلب  
تصلبنی یا شجرَ الصفصاف لَو حملت ظلی فـوقَ کتفـی و انطلقـت و انکسـرت و      -28

  .انتصرت
  ةِإنسانُ هذا العصرِ سید الحیا-29
30- عیشُها سأمألنه ی  
31- زنی ِبها سأمی  
32- موتُها سأمی  

 )2 (         
  :لتُم لیقُ

33-س أنفَک فیما یعنی جاركال تَدس  
  لکنی أسالُکم أن تعطونی أنفی -34
35- األنف جهی فی مرآتی مجدوعو  

)3(  
  مالحنا ینتف شعرَ الذقنِ فی جنونِ -36
  یدعو إله النقمه المجنونَ أن یلینَ قلبه، و ال یلینُ -37
39-  رعاهاألمینَ أن ی النعمه اله قضی الصاله،َیدعوحتی ی  
  حتی یوتی الزکاه، حتی ینحرُ القربانَ، حتی یبتنی بحرَ ماله کنیسۀ و مسجداً و خانَ-40
44- االصحاب حینَ ودع ،قُبیلَ الموت نا ماتمالح  
  و األحباب إلی قمقمها حیاته، و انکمشت أعضاوه، و مالَ -45
  واألحباب والزمانُ والمکانُ... -46
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48-المشرقِ البعید األعناقِ نحو لویهباألصابعِ الم أشار  
  :ثُم قالَ-49
  هذي جبالُ الملحِ و القصدیرِ -50
51- فکلُ مرکبِ تجیئُها تدور  
52- ها الصخورتحطم  
  هذي إذن جبالُ الملح و القصدیرِ -54
  نعیش فی مشارف المحظورِ. .و افرحا -55
56-أن نذوقَ لحظه بعد الرُعبِ المریرِ والتوقع المریرِ نموت  
  وبعد آالف اللیالی من زماننا الضریرِ-57
  مضت ثقیالت الخطی علی عصا التدبرِ البصیرِ-58
  مالحنا أسلم سور الروحِ قبلَ أن نُالمس الجبل -59
  و طار قلبه من الوجل -60
  کانَ سلیم الجسمِ دونَ جرحٍ، دونَ خدشٍ، دونَ دم -61
  و لم یعش لینهزم  -64
  هذا زمنُ الحقِ الضائعِ -68
  .ألنه یعیش دونَ أن یریقَ نقطۀ دم -66

)4(    
69- و متی قتله ن قاتلهفیه مقتولُ م ال یعرف  
70- الحیوانات ثثالناسِ علی ج و رؤوس  
  و رؤوس الحیوانات علی جثث الناسِ -71
  ).154-148، صص،1972ر، دیوان صالح عبد الصبو(فَتَحسس رأسک -72

  :بررسی آوایی
اما اگر قراردادهاي شـعري مـثالً وزن،    .آوایی است ۀبی شک شعر قبل از هر چیز، آرای

تعقل خود را فقط در زمینه  ةقافیه و تکرار آواها را تنها در سطح آواشناختی بسنجیم، قو
پـل   .کنـد  مـی صوري به کار بسته ایم که هیچ تجربه اي بنیادي، ایـن روش را توجیـه ن  
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شـعر، گفتمـانی    :گویـد  مـی ] شاعر، نویسنده و فیلسوف فرانسوي)[1945-1871(والري
است مستمر بین صورت و مفهوم و این عبارت والري از تمام صور تفکیک گرایانه در 

  .)Jakobson, 1984, p. 233( .، بسیار واقع گراتر و علمی تر استآوایی ۀزمین
.  پـردازیم  میي آن ها قافیه ۀبه مطالع» الظل و الصلیب «  ةدر ابتدا با بررسی آوایی قصید
و نقش نحوي هر یک از کلماتی را که در قافیـه قـرار    آنهاجدول زیر چگونگی ترتیب 

در مقابل یک واژه بیانگر آن است که این واژه  @  عالمت.  دهد میگرفته است، نشان 
دیگري در پایان سطر هم قافیه نیست و عالمت       نشان دهنده هم قافیه  ةبا هیچ واژ

  .بودن سطرهاست
   

 نقش محوري مقوله دستوري واژه قافیه ترتیب قافیه شماره

 مضاف الیه ال+ اسم  السأم 1

 خبر اسم سأم  2

 جار و مجرور اسم+ حرف جر  لأللم 3

 مضاف الیه ال+ اسم  السأم 4

 جار و مجرور اسم+ حرف جر  للندم 5

 فاعل ال+ اسم  السأم 6

 جار و مجرور ال+ اسم  القدم 7

 جار و مجرور ال+ اسم  الندم 8

 جار و مجرور ال+ اسم  األحزان 9

 جار و مجرور ال+ اسم  اإلنسان 10

 جار و مجرور ال+ اسم  األوان 11

مضــــاف الیــــه و  اسم فکر @ 12
 مجرور

مضــــاف الیــــه و  اسم فکر @ 13
 مجرور
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مجــرور بــه حــرف  اسم أبعاد 14
 جر

مجــرور بــه حــرف  اسم آماد 15
 جر

مضــــاف الیــــه و  ال+ اسم  الطریق 16
 مجرور

مجــرور بــه حــرف  اسم بریق 17
 جر

18 فاعل فاعلیضمیر + فعل  فکرت 

19 فاعل ضمیر فاعلی+ فعل  ذکرت 

 فاعل ضمیر فاعلی+ فعل  انتصرت 20

 فاعل اسم سأم @ 21

 مفعول اسم سأم @ 22

 فاعل اسم سأم @ 23

 مفعول دوم ضمیر مجرور+ اسم  أنفی  24

 مضاف الیه ال+ اسم  األنف 25

 مجرور به حرف جر اسم جنون 26

فعــل، فاعــل هــو    فعل+ نفی  حرف الیلین 27
 مستتر

ــه انــس،  اسم شیطان 28 معطــوف ب
 فاعل

ــه و   ال+ اسم  الزمان 29 ــاف الیــ مضــ
 مجرور

مجــرور و معطــوف  ال+ اسم  السکان 30
 به الجداف
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ــو  فعل استکان 31 ــاعلش ه ــل، ف فع
 مستتر

مجرور به حرف جر  اسم لسان 32
 ال

ــه و  ال+ اسم  الزوال @ 33 ــاف الیــ  مضــ
 مجرور

ــه و   اسم القصدیر @ 34 ــاف الیــ مضــ
 مجرور

فعــل، فــاعلش هــی  فعل تدور 35
 مستتر

 فاعل و مرفوع ال+ اسم  الصخور 36

 فاعل و مرفوع ال+ اسم  المخطور 37

ــه و   ال+ اسم  القصدیر 38 ــاف الیــ مضــ
 مجرور

ــه و   ال+ اسم  المخطور  39 ــاف الیــ مضــ
 مجرور

 صفت ال+ اسم  المریر 40

 صفت ال+ اسم  الضریر  41

 مفعول به و منصوب ال+ اسم  الجبل 42

مجرور به حرف جر  ال+ اسم  الوجل 43
 من

مجرور به حرف جر  ال+ اسم  دم 44
 دون

فعل و فـاعلش هـو    ل امر غائب+ فعل  لینهزم 45
 مستتر
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کند وجود قافیه در برخی سطرها و نبود  میاولین نکته اي که در این جدول جلب نظر 

بـی قافیـه انـد بعـالوه،      16، 15، 14، 3، 2، 1مـثالً سـطرهاي   . آن در برخی دیگر است
با سـطر   61سطر (شوند؛ گاه به شکل ضربدر  میهایی که به صورت نامنظم ظاهر  قافیه

هـم قافیـه    )56با سـطر   55و سطر  54با سطر  50سطر (تکراري  اي به شیوهوگاه ) 64
در واقع صالح عبدالصبور براي پدید آوردن موسیقی شـعري خـویش از قافیـه    . هستند
از  هـا  سـاخت قافیـه  . داند میجوید و رعایت قافیه را هر جا الزم و ضروري ن میکمک 

ي هـا  متفاوت است مثالً در قافیه ها افیهنظر تعداد هجاهاي هم آوا و نیز تعداد هجا در ق
دو هجـاي   56و 54ي هـا  هجاهاي مشترك هم آوا سه واج مشترك دارد و قافیه 23و 22

 58و  57ي قافیه در سه سـطر  ها دارد و تعداد هجاهاي واژه) دو واج(مشترك هم آوا با 
د است یی از این دست مشهوها یکسان است به همین ترتیب در دیگر سطرها نیز تفاوت

نباید این نکته را نادیده گرفت که تعریف قافیه تکرار «البته ). 220، ص 1378اسکولز، (
  ) 21، ص 1345خانلري، (. »ي هم سنگ استها یا گروههاي واج ها منظم واج

زبان شناختی، بررسی قافیه تنها از نقطه نظـر آوایـی، نـوعی      –اما در تحلیل ساختاري 
الزاماً ارتباطی معنایی بین  ها هم قافیه شدن واژه«اد یاکوبسن ساده پنداري است و به اعتق

 .)Jakobson, 1976, p. 238(» کنـد  مـی خورد، ایجـاب   میعناصري که به یکدیگر پیوند 
قافیـه بـه یـک     ةباید به این مسأله توجه داشت که آیا واژ ها پس در هنگام بررسی قافیه

نوعی شباهت یـا   ها متفاوت؟ آیا بین این واژهي ها مقوله دستوري تعلق دارد یا به مقوله
 ,Jakobson, 1966, p.233(همجواري معنایی که ایجاد تصویر کند وجود دارد یـا خیـر   

» جنـون «دستوري تعلق ندارد چرا کـه   ۀبه یک مقول 37و  36ي ها مثالً واژه قافیه .)234
که » جنون«ین مفهوم دوسویه ب اي باشد و رابطه میفعل » الیلینُ«اسم است در حالی که 

که غیر قابل انعطاف اسـت و از نـرم خـویی    » الیلینُ« ةدیوانگی و سرکشی است و واژ

ــه و   ال+ اسم  البحار 46 ــاف الیــ مضــ
 مجرور

 مفعول به منصوب اسم التیار  47
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دستوري مشـابه   ۀاز یک مقول 57و  56ي ها قافیه ةواژ .دای برخوردار نیست به وجود می
دهد کـه   مینوعی تصویر مشابه از تلخی و خسران و ضرر را به دست  .برخوردار است

بیـانگر ایـن مطلـب     6و  5ي هـا  قافیه ةواژ ۀمقایس .رتباطی تنگاتنگ هستبین این دو ا
متقابل و دوسویه وجود دارد کـه   ۀیک رابط» الندم«و » السأم«است که میان هر دو واژه 

 .خستگی و دلمردگی در نهایت جز پشیمانی و حسرت چیزي را به بـار نخواهـد آورد  
این معنی را به  32و  31، 30تکراري در سطرهاي  اي به شیوه» سأم«ي ها همجواري واژه

کند که کلیت شعر و مفهوم کلیدي واژگـان قصـیده،    میروشنی به ذهن خواننده متبادر 
هـر دو از یـک    27و  26ي هـا  قافیـه  ةواژ .باشـد  میخستگی و دلمردگی ناشی از مرگ 

آنهـا دیـده   مشـابه یـا متضـاد بـین       میاما مفهـو  .دستوري مشابه برخوردار هست ۀمقول
به این مفهوم خـواهیم رسـید کـه آوردن     60و  59ي ها قافیه ةبا نگاهی به واژ .شود مین

کـه کـوه اسـت، بـه طـور      » الجبـل « ةبه معناي ترس و دلهـره از پـسِ واژ  » الوجل« ةواژ
  .انگیزد میناخودآگاه احساس ترس را در وجود آدمی بر

یعنـی همـان    هـا  و واکه ها مخواناز سوي دیگر در بررسی آوایی الزم است که تکرار ه
متفاوت تحـت   اي نتهاي موسیقایی مختلفی را که طنین و کیفیتشان گوش ما را به گونه

ي ها نتهاي زیر و برخی، صفت ها برخی واکه .دهد مورد بررسی قرار دهیم میتاثیر قرار 
ما ا .)21، ص 1383قویمی، (ي تیره دارند ها بم، بعضی نتهاي روشن و بعضی دیگر نت

  :توان دسته بندي کرد میرا به شکل زیر  ها به طور کلی واکه
بخش پیشین سختکام اسـت کـه در    آنهاکه واجگاه  )e (و ا  )i ( اي :ي روشنها واکه-1

شـود بنـابراین زیرتـر     میبسته تر است و در قسمت جلوتر زبان تلفظ  i ۀاین میان، واک
  .است

 .بخش پسین سختکام است آنهاکه واجگاه ) U(، او )o(، اُ ) a(، آ)a (اَ  :ي بمها واکه -2
 ∂ aي هـا  گـردد، امـا واکـه    مـی بسته تر و تیره تر محسـوب    uو O ها در میان این واکه

در این بخش به جنبه موسیقایی اشعار صـالح  ) Grammont, 1974, p. 12(درخشان اند 
 ةیـد گفـت قصـید   عبدالصبور که بر کسی نیز پوشیده نیست، اشاره خواهد شد  باري با

برخوردار اسـت و در اغلـب سـطرها     اي مذکور نیز از هماهنگی آوایی نسبتاً فوق العاده
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شود که جدول زیر حاوي  میحداقل یک صوت وجود دارد که دست کم سه بار تکرار 
  :باشد مییی از این دست ها نمونه

  
  

 تعداد تکرارها همخوان تکراري تعداد تکرارها واکه تکراري  سطر

1 A 3 M 2 

6 a , u 4 - - 

36 u , e 3 J 2 

68   , u∂  3 N 3 

65 ∂ 4 B 2 

16 u , o 3 T 3 

71 o , u 4 Gh 3 

20   , a∂e ,  4 - - 

21  , a ∂ 4 - - 

                                                                                                                                  
که توجه مخاطـب را   اي در سر تا سر این  شعر، ما شاهد چنین تکراري هستیم و نکته

غالباً در اکثر » السأم« ةواژ ةتواند به خود جلب کند این است که حروف تشکیل دهند می
که عنوان » الظل و الصلیب«ي به کار رفته در ها خورد و واکه میسطرهاي شعر به چشم 

همچنین بـه وفـور در سـطرها و     ها باشد این واکه می o ،eباشد به ترتیب  میقصیده نیز 
  .واژگان شعر استفاده شده است

در شـعر، هـر   «: کنـیم کـه   مـی ینه مستند حال گفتار فوق را با اعتقاد یاکوبسن در این زم
» .شود میتشابه ظاهري در صوت و آوا با تکیه بر تشابه یا عدم تشابه در مفهوم ارزیابی 

))Jakobson, 1976, p. 254       یعنی تکرارها داللتی عمیـق در بردارنـد؛ بـه ایـن معنـی کـه
ن شعر اسـت  ي اصلی ایها خواننده را همواره به نقش کلیدي که در عین حال درونمایه
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پایانی قصیده هـم   ۀماند که از ابتداي شعر تا نقط میدهد و به مانند راهنمایی  میرجوع 
  .کند میگام با مخاطب او را به مقصود اصلی راهبري 

  :بیانی –بررسی دستوري 
ي بی شماري هستیم که در ها ما در اشعار شاعران، شاهد تصویرسازي و تحلیل آفرینی

ي هـا  اما در برخی متون ادبـی نـدرت و کمبـود اسـتعاره     .شود میسطح واژگان پدیدار 
بـاري   .شـود  مـی ي دستوري باشکوه و فاخر جبـران  ها واژگانی با ظهور استعاره و آرایه

به اعتقاد یاکوبسن توازن است که همین مورد در علم بیان، ساختار  ها مهمترین این آرایه
ن باور است که در سطحی وسیع تر شود اگرچه وي بر ای میدستوري مشابهی را شامل 

اما این بحث در پی آن است تا به بررسـی موضـوع در    .توان این آرایه را به کار برد می
  .سطح نحوي و دستوري آن مبادرت ورزد

در سـه  » السـأم « ۀکند تکرار کلمـ  میکه در این زمینه جلب نظر  اي بی شک اولین نکته
باشـد کـه در    مـی ) »یموتها سأم«و » ی بها سأمیزن«و » النه یعیشها سأم«( 30،31،32سطر

 ۀشـایان توجـه اسـت کـه کلمـ     . شـود  میي متفاوت به کار بسته ها این سه سطر با فعل
در . که هفت بار در مقطع اول شعر پدیدار شد خود گواه بر این مدعاست» سأم«کلیدي 

، توازن را به دو صورت متفـاوت؛ یکـی بـه صـورت     »سأم« ةاینجا نیز تکرار صرف واژ
این نوع توازن را . سازد میتشابه ساختاري و دیگري به شکل تباین از نظر فعل آشکار 

  :از آ ن جمله است 27و 26توان شاهد بود که دو سطر  میي مختلف نیز ها بین سطر
 »لو فکرت تصلبنی یا شجرَ الصفصاف  

تصلبنی یا شجرَ الصفصاف  لو ذکرت«  
+ حرف ندا + مفعول به+ فعل  (: باشد میآرایش دستوري در این دو سطر  بدین گونه 

سـاختار   15و  13همچنـین در دو سـطر   . )فعـل + ادات شـرط  + مضاف الیـه  + منادي 
  :دستوري مشابه اي وجود دارد که واژگان این دو تا حدود زیادي با هم مشترك اند

  رِ دونَ فکرٍانا رجعت من بحارِ الفک«
 دونَ موت ن بحارِ الموتم انا رجعت«  
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مضاف + جار و مجرور + خبر + مبتدا (: آرایش جمله در هر دو سطر بدین شکل است
اما شاید بتوان گفت که  زیباترین توازن دسـتوري موجـود   . )مجرور+ حرف جر + الیه 

  :جمع آمده است 19و  18در این شعر میان دو سطر 
  یا ِبال أبعادأنا الذي أح«

 أنا الذي أحیا بِال آماد«  
چنان که در این دو سطر دقت نماییم در خواهیم یافت که آن دو نه تنها ساختار نحوي 

 )مجـرور + حـرف نهـی   + حرف جر + فعل + خبر + مبتدا (کامالً مشابهی با هم دارند 
کننـد   مـی نیز ضرباهنگی شیرین را در گوش مخاطب طنین افکـن   ها بلکه از حیث واج

دارد که همان  میالبته این تکرار داللت شگرف دیگري را نیز از مفهوم شعر به ما ارزانی 
  .سرگشتگی و دلمردگی است

  :گوید میتوان یافت، آنجا که شاعر  میچنین توازنی را در سطرهاي اول و دوم نیز 
  هذا زمانُ السأمِ« 

  »نفخ األراجیل سأمِ 
نخست کالم، نقش تاکیدي دارنـد و   ۀتکرار واژه، در وهلیی با ها بدیهی است که توازن

بـه   .انگیـزد  مـی باشد که تاثر واندوه را در مخاطب  بر میبارز آن نیز، تکرار فعل  ۀنمون
تکرار فعـل  » یدعو إله النقمه المجنونَ أن یلین قلبه، و ال یلین« 39عنوان نمونه در سطر 

مفهومِ بر آمده از شعر و شعور شاعر را مثبت و منفی احساس و  اي یلین آن هم به شیوه
  .کند میزیبا و رسا به خواننده منتقل 

ـ   ها در بررسی  ۀي یاد شده  شاهد توازن در ابتدا و انتهاي سطرها بودیم امـا آرایـش بقی
هـر نـوع   « :نویسـد  مـی  هـا  این گونه توازن ةیاکوبسن دربار .دقیقاً مشابه نیست ها جمله

 .تواند جلب نظر کند، ترفندي موثر اسـت  میه که بازگشت یک مضمون دستوري مشاب
خواننده حتی اگر از حساسیت اندکی برخوردار  .خصلتی قاطع دارند ها این گونه توازن

شاعرانه و بار معناشناختیِ این گونه آرایشهاي دستوري را  ةغریزي جلو اي باشد به گونه
و در اکثـر مـوارد، خـود    کند  میبدون کوچکترین نیاز به تحلیلی دقیق و سنجیده درك 
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قـویمی،  (»شاعر نیز از این نقطه نظر در موقعیتی مشابه با موقعیـت خواننـده قـرار دارد   
118 ،1383.(  

خورد  میدر پایان دو سطر به چشم » األنف« ةقصیده، تکرار واژ 35و  34در سطرهاي  
کـه در سـطر بعـد     مینخست ذهن خواننده را براي دریافـت پیـام و مفهـو    ۀکه در وهل

همچنین است در دو سطر . کند تا به معناي مورد نظر دست یازد میگنجانده شده آماده 
لحن قاطع تر و محکم تـري را بـه آنهـا    » یعیش«و » لم یعش«که حضور فعل  66و  64
و پایـان  » هذا زمان السـأم « ةبخشد، و باألخره آنکه مقطع نخست شعر با ضمیر اشار می

شود که این امر بر زیبایی و  میهمراه » هذا زمن الحق الضائع« ةاشار مقطع سوم با ضمیر
افزاید با این توضیح که توازن نه تنها نوعی همـاهنگی ناشـی از تکـرار     میآهنگ شعر 

در  هـا  آواهاي مشابه است بلکه در عین حال  نوعی تناسب را نیز در بـین مفـاهیم واژه  
  .خود نهفته دارد

هنگـامی کـه شـاعر    . علت و معلولی وجود دارد ۀرابط 7و  6 ، و نیز5و  4در سطرهاي 
در » ألنـه کالزیـت فـوق صـفحه السـأم     «: گویـد  میو در ادامه » ال عمق لأللم«: گوید می

حقیقت سطر دوم خود را در حکم معلول و پاسخی براي سؤالی که در سـطر قبلـی آن   
شایان ذکـر   .ال استهم شرایط بر همین منو 5و  4و در سطرهاي . آورد مینهفته است 

تَصلبنی یا شجرَ «: خورد میبه چشم  28است که عالوه بر توازن، نوعی تباین و در سطر 
ـ «. »الصفصاف لَو حملت ظلی فوقَ کتفی، وانطلقت انکسرت و انتصرت  ۀاز این دو آرای

همنشینی اجزاي زبـان شـناختی اسـت و بـه      ۀدستوري تباین که همانند توازن در رابط
، در این جا )121: ، ص1376قویمی، (»یاکوبسن ارزش معنا شناختی بارزي دارداعتقاد 

  .مورد بهره وري قرار گرفته است» انطلقت، انکسرت، و انتصرت«ي ها نیز در مورد واژه
اگر نگاهی زبان شناسانه به توازن داشته باشیم در خواهیم یافت که آن، یکی از دسـت  

توان در دو گروه موسیقایی،  میبرجسته سازي را  .تي اساسی برجسته سازي اسها مایه
گروه موسیقایی همان است کـه زبـان ادبـی را از زبـان     . و زبانی، تحلیل و واکاوي کرد

سازد و گروه زبانی نیز مجموعه عـواملی اسـت    میهنجار به کمک آهنگ و توازن جدا 
شود کـه عـواملی    میکه به اعتبار نفس واژگان در نظام جمالت موجب برجسته سازي 
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). 43 :، ص1382صـفوي،  (تـوان جـزء آن برشـمرد    مـی چون استعاره مجاز و کنایـه را  
 .برجســته ســازي را در مــورد هنجــارگریزي و قاعــده افزایــی نیــز دســته بنــدي کــرد 

هنجارگریزي در واقع انحراف از زبان هنجار است اما قاعده افزایـی از رهگـذر وزن و   
در ). 72 :، ص1379شفیعی، (گردد میدر سطرها حاصل تکرار حروف به کار برده شده 

شاعر با بهره گیـري از وزن و هـم حرفـی واژگـان و بـا اسـتفاده از        71و  70دو سطر 
و «: در ایـن دو سـطر  . آفرینـد  میصنعت قلب، موسیقی مواج و آهنگینی را در دو سطر 

بـا پـس و   » النـاسِ رؤوس الناسِ علی جثث الحیوانات، و رؤوس الحیوانات علی جثث 
ي سطرها  عالوه بر مفهوم برآمده از این جابجایی موسیقی دالویـزي  ها پیش کردن واژه

ارتبـاط بـا فراینـد همنشـینی و     در در مبحـث  تـوازن یاکوبسـنی    . آید مینیز به دست 
توان به این امر اشاره داشت که هر دوي ایـن مباحـث    میفردینان دو سوسور  جانشینی

ذکر این نکته . یی را دارندها یمایند اما در بیان و گفتار با یکدیگر تفاوتپ مییک راه  را 
خالی از فایده نیست کـه دوسوسـور در قالـب نشـانه شناسـی وجـود دو محـور قـائم         

در . جانشینی و همنشینی را در زبان کشف کرد و غناي بیشتري به زبان شناسی بخشید
شود؛ یعنی در نقـش   کدیگر سنجیده میمحور همنشینی مناسبات واژگان در ارتباط با ی

یابد تا پیام را بـه گیرنـده برسـاند امـا      دیگر می ةاي که هر واژه در همنشینی با واژ ویژه
بنـابراین بـا مـدلی    . دیگرِ هم عرض اسـت  ةپنهان هر واژه با واژ ۀمحور جانشینی، رابط

. آفریـد  ي دیگـري را هـا  شـمار جملـه   توان بی فرضی از یک جمله به جهت منطقی، می
در  1.دانـد  یاکوبسن جایگاه مجاز را محور افقی و جایگاه استعاره را محور عمودي مـی 

تـرین مکـان    ترین جایگاه کاربرد استعاره، و نثر را اصلی نهایت یاکوبسن  شعر را عمده
همان طور که اشـاره شـد یکـی    ). 96،ص 1378دوسوسور ،(براي کاربرد مجاز می داند

به عنـوان مثـال   . شود تکرار است میتوازن و قاعده افزایی منجر دیگر از عواملی که به 
که  اي شود و عالوه بر موسیقی میدر دو سطر واپسین قصیده تکرار  71و  70سطرهاي 

بـاري   .آورد بر مفهوم برآمده از شعر نیز تکیه و تاکید خاصی دارد میدر کالم به وجود 
. آن تمام موسیقی  شعر تکـرار اسـت   تکرار، پایه واساس ضربآهنگ کالم است وبه تبع

هر اندازه هم که خوش لحن و متین باشند اما اگر  ها ي ناشی از تکرار واجها پس ضربه
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به صورت منظم تکرار نشوند منجر بـه خلـق موسـیقی نخواهنـد شـد، پـس یکـی از        
اساسی در تکـرار آن   ةاز دیگر سو قاعد. ي تکرار، خاصیت موسیقایی آن استها انگیزه
شود، ارتباط محکم و دقیقی با معناي  کلـی شـعر    میکه لفظ و عبارتی  که مکرر است 

از . کنـد  میداشته و از قواعد ذوقی و زیبایی شناسی که بر اثر ادبی حاکم است  پیروي 
  دیگر اغراضی که در پسِ تکرار نهقته است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةنویسـند . رمانتیسم و سمبولیسم فرآیند اسـتعاري اولویـت دارد  هاي ادبی  در جنبش-1

چنـین  . زند به موقعیت مکانی و زمانی گریز می) مجاز(رئالیست با استفاده از مجاورت 
  .مند است که از نوع مجاز جزء به کل باشد اي به جزییات عالقه نویسنده

اس هندسه در کالم نیز کند؛ مقصود از اس میلفظی است که در کالم ایجاد  ۀنوعی هندس
). 111و 110رجایی ،آشـنایی بـا نقـد ادبـی معاصـر،     (همان اصل توازن در عبارت است

همان طور که از پیش نوشته آمد عواملی چون استعاره، مجاز و کنایه به برجسته سازي 
جثـثُ  (، 11در سـطر  . سازد میکند و از حیث ادبی، زبان را برجسته و متمایز  میکمک 

را به مانند  ها مکنیه، افکار و ناراحتی ة، شاعر با بهره گیري از استعار)األحزانِ األفکارِ و
. داند که مرده و افکارش به مانند الشه و جسد ي متعفن، بـدبو شـده اسـت    میانسانی 

هسـتیم کـه در    مـی  ، شاهد تشبیهی وه)الظلُ لص یسرقُ السعاده( 21همچنین در سطر 
داند چراکه سایه، سردي و تـاریکی را بـا    میواقع سایه را عامل از دست رفتن سعادت 

  . خود به همراه دارد
مفهـوم ادبـی و تامـل    ) وجهی فی مرآتی مجـدوع األنـف  ( 35در مقطع دوم شعر، سطر 

سطر  همچنین در .که کنایه از خذالن، خواري و نومیدي است.  برانگیزي را در بر دارد
داند که کور و نابیناست لـذا   میصالح عبدالصبور  روزگار را انسانی )زماننا الضَریرِ( 57

ادبی و خیال انگیـز در   اي توانسته با سود جستن از استعاره، اوضاع بد حاکم را به شیوه
  .فرا روي مخاطب مجسم کند

   :بررسی ساختاري مضمون قصیده
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بینـیم، بلکـه قسـمت     میشعوري شاعر را ن ۀبدر قسمت اول شعر الظل و الصلیب، تجر
سـأم، خسـتگی،   «. کلی اسـت کـه در آغـاز آمـده اسـت      ۀاول بیشتر شبیه به یک دیباچ

انسان یا شاعر هم از جمله کسانی است که زندگی  .حالت کلی زندگی است» دلمردگی
در قسمت دوم، شـاعر معتقـد اسـت کـه او زنـدگی       .گذرانند میخود را در این حالت 

او سپس درگیري میان سـایه و صـلیب یـا     .ند در حالی که نه زنده است و نه مردهک می
غالب بر این قطعه  ۀتوانیم اندیش میدر این جا . کشد میبین مرگ و زندگی را به تصویر 

اگر به زندگی شوق داریـم   .است، پیدا کنیم» براي زندگی ها تحمل سختی«را که همان 
از آن خالص شویم، دلیل هـر دو، دلمردگـی و خسـتگی    خواهیم  مییا اگر گریزانیم و 

  .بنابراین زندگی و مرگ، هر دو تابع همین خستگی و دلمردگی هستند. است
آیا قسمت دوم قصیده نیز  در پی انتقال همین اندیشه است؟ در این قسمت شـاعر بـا    

ـ   میکسانی سخن   ةارگوید که به او توصیه کرده بودند فقط به فکر خویش باشـد و درب
آیا این تجسس واقعاً اتفاق افتاده است؟ پاسخ مثبت است چراکه .  دیگران تجسس نکند

ـ     .او با دیگران سر و کار دارد خـود شـاعر    ۀدرست است که ایـن امـر ناشـی از  تجرب
باشد اما وي آن را تعمیم داده است هر چند این هم نـوعی تجسـس و سرکشـی در      می

نماید همان دلزدگـی و   میو در  کار دیگران تجسس و دلیل این که ا. کار دیگران است
خستگی است و این رابطی است که قسمت دوم از قصـیده را بـه قسـمت اول مـرتبط     

شاعر وقتـی در   .بر نژاد است» اأنف«دیگر که باید یادآور شویم داللت  ۀمسال. سازد می
رسیده که  اي مرحله بیند که به میبیند که بینی اش بریده شده است،  میکند  میآینه نگاه 

وجهی فی مرآتـی مجـدوع   «قابلیت خود را از دست داده و دلزده و دلمرده شده است؛ 
عد جدیدي را به اندیش. »األنفوقتـی اسـاس   . اولیه افزوده است ۀاین بخش از شعر، ب

تواند از روي خستگی و  میزندگی انسان، بر خستگی و دلمردگی بنا شده باشد، پس او 
با نگاهی واکاوانه به هر . زندگی اهمیت دهد و گاهی هم بر آن وقعی ننهد دلمردگی به

توان گفت که اگر بخش نخست در نگاه اول هیچ ربطـی بـه قسـمت دوم     میدو بخش 
ندارد اما در واقع با آن به نوعی در ارتباط تام است به دلیل آنکه مکمـل آن بـه شـمار    

  ).27، ص 1379ژان لویی، (آید می
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در اینجا با دریانوردي . شود میاصلی قصیده، وارد بعد جدیدي  ۀ، اندیشدر قسمت سوم
خواند و گاه با پارو و سکان خـویش   میشویم که دیوانه شده، گاه اهریمن را  میروبرو 

دهد کـه گویـا بـه زنـدگی چنـگ       میاهورامزدا را، و این گونه خدایش را خطاب قرار 
خوانـد کـه    مـی او در جایی دیگر خداي خیـر را  . زند تا هستی خود را محقق سازد می

مراقب او باشد تا نماز بخواند، زکات بدهد، قربانی کند، با مال خود کلیسا و مسـجد و  
توان گفت دریانورد در این جا انسانی است در سفر  می. هتل بسازد و آنها را وقف کند

کنـد بـه وسـیله     مـی و بیزار از زندگی است، او سـعی   زندگی، انسان این دوره، دلمرده
خواهد براي تهیدستان انجام دهد، وجود خود را  میدیگران، به وسیله اعمال خیري که 

این خود صورت دیگرِ فرار از این دلمردگی است هرچند این خستگی  .عینیت ببخشد
صـیده، تصـویر   گفتیم که در این قسمت از ق. و دلمردگی هنوز در وجود او پابرجاست

در  :توانیم آن تصویر را این گونه بیان کنیم میاکنون  .بینیم میاولیه را  ۀجدیدي از اندیش
دو قسمت پیشین دیدیم که فرو رفتن در خود و لذات شخصی و از طرفی دل کندن از 

در این . آید میخستگی و دلمردگی پدید  ۀآن لذات، دو رفتاري است که هر دو در نتیج
یم که فرو رفتن شخص در راه عینیت بخشیدن به وجود خود، چه از راه تحقق بین میجا 

لذات یا از راه مصالح اجتماعی، باز هم به خـاطر همـان خسـتگی و دلمردگـی شـکل      
  ).202، ص 1379اسکولز، (گیرد می

. پـردازیم  مـی گذرایی بین دریـانورد و شـاعر    ۀدر اثناي این قسمت از قصیده به مقایس
در ایـن هنگـام   . رود میبرد که احتمال هالکشان  میبه محلی خطرناك  کشتی هر دو را
لـرزد و   مـی به خـود  » المحظور«در این جا یک انسان در مقابل « :زند میدریانورد فریاد 

خواهد در چیزي که به او مربوط نیست دخالت  مییکی از آن دو ن .شود میدیگري شاد 
کنـد تـا    میاولی چون خسته و دلزده است این کار را . کند میکند و دیگري این کار را 

دهد تا دلزدگی خـود را   میاین کار را انجام  می گرفتار خوب و بد زندگی نشود، اما دو
قبل از رسیدن مـرگ، مـرده    میدریانورد ک. سرنوشت هر دو یکسان است. »از بین ببرد

د و خوشحال است از این که بین میممنوعه را  ۀاما شاعر شادمان است چون منطق. است
  .تواند یک بار دیگر  روي پاهایش بایستد میسایه اش بر زمین گسترده شده، واینکه 
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در این جا همـه   .خورد میدر قسمت واپسین قصیده دوباره مفهوم قسمت اول به چشم 
تواننـد یـک حقیقـت واحـد را از      مـی چیز در هم آمیخته شده تا جایی که حتی افنراد ن

دانـد قاتـل واقعـی اش     مـی حتی خود مقتول هـم ن  .ین تداخل تشخیص دهندالبالي ا
گاهی اوقات انسان خود قاتل است و دیگران  .کیست و چه هنگام به قتل رسیده است

بهم ریخته، اگر روزگاري انسان  ها کنیم که نظام ارزش میما در دوره اي زندگی .مقتول
طوري بود، امروزه هیچ چیز غیرعـادي  با سر حیوان یا حیوانی با سر انسان غریب و اس

این . »فروؤس الناسِ علی جثث الحیوانات و روؤس الحیوانات علی جثث الناسِ«نبود؛ 
اندازد؛ حیوانی که سري چـون انسـان داشـت و     میتصویر شعري ما را به یاد ابوالهول 

ولین تصویر یادآور در اینجا ا .توت که انسانی بود با سري حیوانی ۀهمین طور به یاد اله
خواهیم تداخل خیر و شر را نشـان دهـیم    میزمانی که  .شر است و دیگري یادآور خیر

این دو تصویر بسیار گویا  هستند و زمانی که خیر و شر تداخل پیدا کننـد حقیقـت از   
حقایقی هستند که در وجود انسان در کنـار هـم گـرد    ) خیر و شر(این دو  .رود میبین 

ش، ص  1382راودراد، (ته است که انسان خویشتن را با آن دو  بشناسـد آمده اند شایس
91 – 75.(  

  :نتیجه گیري
بـه   "الظل و الصلیب"در پژوهش و جستاري که در باب پیکره و ساختار مضمون شعر 

عمل آمد اگر نگاهی یاکوبسن گونه به توازن داشته باشـیم درخـواهیم یافـت کـه ایـن      
اگرچـه  . آن در خـود دارد  ةي بررسی شـد ها قصیده  ساختار دستوري مشابهی را نمونه

تواند تأمل برانگیز باشد از رهگذر این تـوازن بـه    میتباین در کنار این گونه توازن نیز 
با این نگاه به این نکته . خوریم میکه نقش تاکیدي دارند نیز  بریی با تکرار فعل ها توازن

ي اساسیِ برجسته سازيِ ادبی است که از ها خواهیم رسید که توازن یکی از دست مایه
تـوازن در ایـن    ۀباري وزن. آید میطریق تکرار آواهاي مشابه، وزن، هم حرفی به دست 

آورد وآن  میروزمرگی زبان بیرون  ۀرطکند و شعر را از و میشعر نیز به خوبی سنگینی 
  .بخشد میسازد و غناي خاصی هم به آن  میرا از حیث ادبی برجسته 
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یعنی با امیال و آرزوهـایی کـه   ) خویشتن(در این شعر، شعور ناخودآگاه با عامل فردي 
از ایـن  . تواند آنها را برتابـد، جمـع آمـده اسـت     میسرکوب شده و زندگی اجتماعی ن

توان گفت که بسیاري از رفتارها شامل همین آرزوها و امیال واپس خـورده   میرهگذر 
امـا آگـاهی و شـعور    . است که در کلیت متن ادبی، سخت داللـت گـر و نمـادین انـد    

دهـد، آن   میخودآگاه فرديِ شاعر تنها یک بخش از رفتار و داللت عینی آن را به دست 
کنـد امـا    مـی حواس پنجگانه درك  هم همان چیزي است که در پیرامون خود دارد و با

. باشد میگذشته و ضمیر ناخودآگاه، منشأ مهم و غیرقابل انکاري براي رفتارهاي انسانی 
توان بر خودآگاه بودن یا  میپس با توجه به نسبی بودن علوم انسانی آن هم روانشناسی ن

حکـم داد  با قطعیت » الظل و الصلیب«ناخودآگاه بودن ذهن ادبی صالح عبدالصبور در 
کند اما چه   میتوان گفت وي خود را از هر دو آبشخور واژگان شعري سیراب  میبلکه 

  .بسا ممکن است این تاثیرپذیري در هر دو حوزه یکسان نباشد
حق و حقیقت،  ةخیر و شر دو ارزش مستقل از هم نیستند، در واقع زمانِ به پایان رسید

ر و شر در وجود انسان انعکاسی است تداخل خی. همان زمان خستگی و دلمردگی است
بینـیم کـه    مـی بـدین صـورت    .براي تداخل مرگ و زندگی یـا همـان سـایه و صـلیب    

نماینـد اکنـون    مـی اول، با یکدیگر غیر مـرتبط   ۀي مختلف قصیده که در وهلها قسمت
ي هـا  گویند؛ مانند نُت میواحدي سخن  ۀکنند و از اندیش میپیوسته و هم پارچه جلوه 

رسند اما بـر اسـاس یـک طـرح و      میمتنوع موسیقی که جداي از هم به نظر  مختلف و
بلنـد در مسـیر تعیـین     ةبنابراین، قصید. شوند میواحد و مشخص با هم ترکیب  ۀبرنام

  . شود میشده و فراروي خود تبدیل به اندیشه اي شامل و فراگیر و در عین حال دقیق 
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لصـالح عبـد » بيالظل و الصـل«دة ياکوبسن لقصية علی أساس منَط يلغو  -ةيو يإن هذا البحث هو دراسة بن    
  الصبور؛

اد حرکــة الشــعر اجلديالشــاعر املصــری العمــالق، الــذی   ّ ــن يد فــی األدب العربــی، و الــذی يــنضــوی حتــت رو عتــرب مِ
بعی ما بعد احلداثة فی مالحمها الغرب   .ةيمتّ

تها مـن يب مسـتعيدة الظل و الصليتناول قصيأن  -اولحيما يف-البحث اول حي     ا اللغـوی أوالً، فدراسـ نًا مبنظرهـ
دُة يه القصـيـما تشـتمل عليق الشاعر؛ صالح عبدالصبور فيهدف الوصولَ إلی مدی توفيمث . ايث املضمون ثانيح

  .یة و املغز يه من األهداف التی تنضوی حتت البنري من القالب و احملتوی، وغ
  

                                                        

ران استاذ في اللغة العربیة و آدابھا بجامعة -١  خوارزمی 
ا -٢ ران املاجستريفی الغه العربيه وآدا  خوارزمی 
  


