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 چکیده

ستور کار خود اثر ادبی را در د نقد فرمالیستی یکی از رویکردهای نقدی متن محور است که توّجه به شکل و فرمِ   

کوشد تا دریابد خواهد بگوید، بلکه میگرا در پی این نیست که ادیب در آفرینش ادبی خود چه میدارد. یک منتقد شکل

مفهوم پنهان آن  کند و تالش دارد از رهگذر شکلِ متن، به معنا وکه شاعر یا نویسنده مقصود خویش را چگونه بیان می

اکنون از دیدگاه به رغم شهرت فراوانش ت "بدر شاکر سیّاب"« المطرِ أنشودة»توجه به این امر که سرودۀ  دست یابد. با

 انتقادی این سروده –نقد فرمالیستی مورد بررسی قرار نگرفته است، در جستار حاضر، نگارندگان برآنند تا با شیوۀ تحلیلی

شکلی به کار  ین فرضیه را مورد تحلیل قرار دهند که شگردهایرا از نظرگاه مکتب فرمالیسم روسی بررسی نمایند و ا

شاعر  صودروساخت آن انجامیده و از سوی دیگر مشخص کنندۀ هدف و مق رفته در شعر از یک سو به افزایش زیبایی

 ها، حروف،گرایانة این سروده گویای آن است که شاعر برای القای حسّ پایداری و ظلم ستیزی، آوانقد شکل است.

متن به معنا و  ای منسجم و هدفمند به کار گرفته تا مخاطب با دیدن شکل زیبای بیرونیِواژگان و جمالت را به شیوه

نما، متناقض زدایی و استفاده از شگردهایی همچونشکل درونی آن پی ببرد. در ضمن شاعر کوشیده با کاربرد آشنایی

 فزاید.کنایه، استعاره و . . .  بر ادبیّت شعر خویش بی

 .أنشودة المطرنما، بدر شاکر السّیاب، انسجام، متناقض : نقد فرمالیستی،هاکلیدواژه
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 .مقدمه1    

کنند؛ برخی ادیب را اساس نقد خود ای خاص به متن توجه میهای نقدی فراوانی وجود دارد که هر کدام از زاویهمکتب

های خود بر عوامل خارجی تأکید دارند و برخی ها در تحلیلمکتبدهند و برخی دیگر مخاطب را. بعضی از این قرار می

دیگر بر خودِ متن. یکی از رویکردهای نقد متن ادبی، نقد فرمالیستی است؛ این شیوه از نقد در آغاز قرن بیستم توسط افرادی 

شکل و فرِم اثر ادبی را در  مانند ویکتور شکلوفسکی و رومن یاکوبسن ظهور یافت. صورتگرایان متن محور بوده و توّجه به

 اند تا تحولی در مطالعات ادبی بوجود آورند.دستور کار خود  قرار داده

به مفهوم »قدر به شکل بیرونی اثر ادبی توجّه کرده که امروزه این مکتب را گرایان آندهد که شکلپژوهش نشان می 

(. هدف اساسی صورتگرایان یافتن یک مبنای علمی 27: 1377 مقدم،)علوی« اندای از شکل و فرم هنری دانستهدریافت ویژه

رو به تحلیل عناصر ای علمی کشف کنند، از این( اثر را با شیوهliterarinessخواهند ادبیّت )برای نقد ادبی است. آنان می

بود که با محوری ساختن  ها به مطالعات نقادانة ادبی اینخدمت بزرگ فرمالیست(. »9همان: ) پردازندموجود در خود اثر می

ای قائم به ذات تبدیل کردند و آن را از جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش جایگاه شکل در نقد ادبی، ادبیات را به حوزه

(. گفتنی است طرفداران این نوع از نقد ادبی در قالب دو مکتب به فعالیت 6:  1383پاینده، «)از آن زمان سابقه نداشت

 پرداختند. 

  پژوهش ةنیشیپ

 رزی قرار از اندقرار داده یمورد بررس یستینقد فرمال هیسروده را از زاو کیکه  هاییپژوهش نتریمهم یصورت کل به

 :است

و سالم گلستانه، چاپ شده در مجله نقد  یمخم اسیال ،یسانیابو نیاز حس ،یستینقد فرمال نهییدر آ یالجزائ یسرود مل .1

  .1394هار ، ب10شماره  ،یادب عرب

 یسانیبو نیاز حس ،یستیاز منظر نقد فرمال یحجاز یأحمد عبدالمعط« العام السادس عشر» دهیقص یشناس ییبایز یبررس. 2

 .1394، بهار 10شماره  ،یچاپ شده مجله نقد ادب عرب ،یلیو سجاد اسماع

چاپ شده در  ،ییاز محمود رضا م،سیفرمال کردیو ملک الشعراء بهار بر اساس رو یاز فردوس تیدو ب ینقد و بررس. 3

 .1393، بهار 9شماره  ،یبالغ یمجله مطالعات زبان

 ،یرگیو طاهره خواجه یریاز محمود بش اکوبسن،یبر آراء گرامون و  دیبا تاک یستینقد فرمال هیبر پا ییسه غزل سنا یبررس. 4

 .1390، بهار 9شماره  ،یمیتعل اتیچاپ شده در مجله پژوهشنامه ادب
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، 1شماره  ،یو سبک شناس ینقد ادب هایچاپ شده در فصلنامه پژوهش ،یخسرو نیشعر زمستان، از حس یستید فرمالنق. 5

 .1389 زییپا

 .1387، تابستان 2شماره  ،یچاپ شده در فصلنامه نقد ادب ،یاز کاووس حسن ل دل،یاز ب یغزل یستیفرمال یبازخوان. 6

 یچاپ شده در فصلنامه متن پژوه ،یاز ابوالفضل حر ،یستینقد فرمال دگاهیداز  یحضور اثر سهراب سپهر یشعر تا انتها.7

 .1385، بهار 27شماره  ،یادب

و  ابیدرباره شعر بدرشاکر الس هاییقیاز آن است که گرچه تحق یانجام شده حاک هایپژوهش یو محتوا نیعناو یبررس

واقع  یابیمورد نقد و ارز یستیتاکنون از نظرگاه نقد فرمالحاضر  ۀهمه سرود نیصورت گرفته، با ا یالمطرِ و أنشودةسروده 

 یستینقد فرمال یراهبرد گاهیجا زیسروده و ن تینگرفته است. در پرتو اهم رارمخاطب ق دیآن فرا د هایییباینشده است و ز

کند  لینقد و تحل یوسر سمیبر اصول مکتب فرمال هیرا با تک ادشدهیجستار حاضر تالش دارد تا سروده  ،یمتن ادب لیدر تحل

روساخت  ییبایز شیدر افزا یسع ییانقد صورتگرا، شاعر با کاربرد چه شگرده دگاهدی از که دهد پاسخ هاسشپر نیو به ا

و انسجام متن نقش داشته است؟ کاربست  تیّدر ادب زانیسروده تا چه م نیدخالت داده شده در ا هایکیشعر خود دارد؟ تکن

 و . . . دیمفهوم مورد نظر به مخاطب کمک نما یتا چه حد توانسته شاعر را در القا یستید فرمالمورد نظر نق یشگردها

 های نقد فرمالیستیمکتب

فرمالیسم روسی که طرفداران آن بر این باورند که  -1»دهد که نقد صورتگرایانه دارای دو شاخه است: پژوهش نشان می

باشد موضوع هنر نیز هست؛ بنابراین ؛ تکنیک عالوه بر اینکه شیوه میهنر در وهلة نخست، موضوع سبک و تکنیک است

فرمالیسم آمریکایی با عنوان مطلق فرمالیسم  -2گوید اهمیت دارد. گوید مهم نیست، بلکه اینکه چگونه میآنچه نویسنده می

ای خاص برخورد و با شکل اثر به شیوه اند با کنار گذاشتن محتوا در نقد و تحلیل ادبی به شکل بپردازدیا نقد نو، که کوشیده

(. اکنون با 14: 1377)علوی مقدم، « های تکوینی و گسترش یافتة ادبی را برپایة نظم درونی آثار مشخص کندکند و شکل

عنایت به این امر که پژوهش حاضر برپایة اصول مکتب فرمالیسم روسی صورت خواهد گرفت، در ادامه به بررسی برخی از 

 پردازیم.های این مکتب میو مؤلفه هاویژگی

 های فرمالیسم روسیمؤلفه. 2

 خطای نیّت .1. 2

مطرح بود، بدین معناست که برای « جدا کردن متن ادبی از تاریخ»های روس با اصطالح خطای نیّت که در نزد فرمالیست

 ت جهان بیرون از متن ادبی کمک گرفتتوان برای شناخفهم آثار ادبی شناخت جهان بیرون چندان اهمیتی ندارد، بلکه می

گرایان روس براین باورند که برای نقد یک اثر ادبی به جای تالش برای روانشناسی (. شکل112 - 111: 1391طاوسی، )

نویسنده یا خواننده و توجه به اوضاع و احوال اجتماعی زمان آفرینش اثر، باید کوشید تا متن شعر را تحلیل موشکافانه کرد 
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یابند و در این روند به عوامل تر منتقدان صورتگرا از شکل اثر به معنا دست میمعنای آن دست یافت؛ به بیان ساده و به

 سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و . . . توجهی ندارند. 

 ادبیّت .2 .2

اثر »تبدیل به یک است؛ ادبیّت عاملی است که مادۀ ادبی را « ادبیّت»یکی از موضوعات اصلی در فرمالیسم روسی مسئله 

شود که هنرسازه در تمام آثار ادبی، از تواند باشد و ادبیّت هنگامی آغاز میها نمیکند. محتوا چیزی جز انگیزش فرممی« ادبی

شناس، خالق ( رومن یاکوبسنِ زبان60-59: 1391شفیعی کدکنی، )شوند. حالت مألوف و آشنا و تکراری و غیرفعّال خارج می

(. 107-106: 1391طاوسی، ) داندست؛ وی ادبیت را تالش برای یافتن وجوه مشترک آثار ادبی مختلف میاین اصطالح ا

گرایان بر این باورند که یک ناقِد برخی نیز معتقدند که منتقد در آغاز باید به دنبال ادبی بودن متن باشد؛ به دیگر بیان، صورت

را گوهر اصلی متن « ادبیّت»ها ادبی است و کدام یک ادبی نیست. فرمالیستگرا باید در پی این اصل باشد که کدام اثر، شکل

(. نباید از یاد برد 46: 1380فر، شایگان) کوشند اجزای سازندۀ ادبیّت متن را از شکل و بنیان آن استخراج کننددانند و میمی

 انجامد.سازی است که به ادبیّت میزدایی و برجستهکه این آشنایی

 زداییناییآش .3 .2

زدایی کار هنرمند، آشنایی»زدایی برای اولین بار توسط شکلوفسکی مطرح شد و آن بدین معناست که اصطالح آشنایی

زدایی ذکر این مقوله الزم است که (. در باب آشنایی95: 1391)شفیعی کدکنی، « از چشم ما« غبار عادت»است و زدودن 

ها بر اثر کنند و بر این باورند که هنر سازههای از کار افتاده تعریف مین هنرسازهها، هنجارگریزی را فعّال کردفرمالیست

بخشی جدید خود های مرده را با نظامدهند و کار هنرمند این است که آن هنرسازهاستعمال، توانایی القاءِ خود را از دست می

کوشد تا از گرایانة آثار ادبی، بویژه شعر، میمینة نقد شکل(. در پی آن، یک ناقد فرمالیست در ز106زنده و فعّال کند )همان: 

 -1»ترینِ این شگردها عبارتند از: برد. مهمزدایی بهره میها در جهت آشناییای پرده بردارد که شاعر از آنشگردهای زبانی

انه )استعاره، انواع مجاز، مجازهای بیان شاعر -2هاست.نشینی واژگان در شعرکه بنیان آن آهنگ و موسیقی واجنظم و هم

 -6کاربرد صفت به جای موصوف  -5کاربرد واژگان و ساختارهای نحوی کهن  -4ایجاز  -3کنایه، تشبیه، حسّ آمیزی( 

توان چه گفته شد می(. با توجه به آن60-59: 1386احمدی، «)ساختن واژگان ترکیبی جدید -7های معنایی جدید ترکیب

است از تمامی فنونی که با زبان عادی و روزمره متفاوت و مخالف است و با هنجارگریزی در  زدایی عبارتگفت: آشنایی

 شود مخاطب زبان شعر را بیگانه بیابد.گردد که این گریز از هنجار باعث میکالم ایجاد می
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 «أنشودة المطر»نظری به نقد فرمالیستی در سرودۀ  –. نگاهی تحلیلی 3

 . چرخة اوّل1. 3

غابتا نخیل ساعة الّسحر/ أو شرفتان راح ینأی عنهما القمر/ عیناک حین تبسمان تورق الکروم/ وترقص اوضواء کاوقمار في نهر/ یرّجه عیناک 
 (.119: 1987المجذاف وهنًا ساعة الّسحر/ کأّنما تنبض في غوریهما الّنجوم )سّیاب، 

کند این است که شاعر کالم خود را با ه خود نمایی مینخستین امری که در نگرش صورتگرایانه به چرخة آغازین سرود 

حرف جهر )ع( شروع کرده است که تا اندوه درونش را آشکارا بیان کند؛ این شروع از آن روست که وی قصد دارد از همان 

حرف جهر ، از چندین از سروده ابتدا به مخاطب القا کند که وی به خاطر معشوق/ وطن، غمگین است. سیاب در این وهله

پایان خود را به مخاطب برساند. گفتنی است که استفاده دیگر از جمله)م، ر، غ، ق( نیز بهره برده است تا اندوه و حسرت بی

ها مرتبه در این بیت 15از حروف مجهوره برای بیان با صدای بلند، دارای یک نوع هماهنگی با واکة درخشان )آ( است که 

این صداها عالوه بر جنبة القایی، بر انسجام موسیقایی متن نیز تأثیر داشته است. در این ابیات  تکرار شده است؛ زیرا کاربرد

مرتبة آن در قافیه رخ داده است؛ وی ابتدا  قافیة )ر(  را به صورت  4بار تکرار شده است که از این تعداد  12همخوان )ر( 

م(. به عبارت دیگر، قافیة  -م، رر -کند)ررمین تکنیک را تکرار میزوج آورده است، سپس قافیة فردِ )م( را آورده و دوباره ه

و باعث ایجاد تنوع در قافیه شده است. شاعر در حقیقت با این ترفند، موسیقی  جدید )م( بعد از دوبار تکرار )ر( قرار گرفته

ها با وصف و مقدمة غزلگونة از این همخوان ها ایجاد کرده است. دیگر اینکه استفادۀ شاعردرونی این ابیات را با تنوّع در قافیه

 (. 470: 1973غنیمی الهالل، ) وی تناسب دارد

گواه این نکته است که شاعر به سراغ طبیعت رفته است و برای القای مقصود خود  نگاهی به واژگان این قسمت از سروده 

( استفاده کرده تا با فضا سازی الّنجوم األقمار/ نهر/ غابة/ نخیل/ السحر/ القمر/  الکروم/  األضواء/از واژگانی ساده چون )

( را دو بار به کار برده است؛ دو بار پشت سر هم ساعة السحرمناسب، ادبیّت متن خویش را افزایش دهد. وی ترکیب اضافی )

هنگام، هماهنگی زار به وقت سحر و پارو زدنِ آرام در این در این ترکیب با سکون و آرامش بیشه« س»آمدنِ صدای مهموس 

کند و یاد می« جادوی مجاورت»از آن با عنوان « رستاخیز کلمات»در کتاب  "شفیعی کدکنی"دارد. این همان امری است که 

جادوی مجاورت با ایجاد هماوایی، شنونده را بی اختیار تسخیر و پیام نهفته در عبارات را به او تلقین »بر این عقیده است که 

پایانی و (. نباید فراموش کرد که تکرار این ترکیب در پایان دو سطر سبب ایجاد هم417: 1391کنی، )شفیعی کد« کندمی

در آغاز دو « عیناک»توان به تکرار عمودی ترکیب اضافی های مکرر این مصراع میانسجام سخن شده است. از دیگر ترکیب

بیانگر این امر « ک»نجامیده است. ضمن اینکه آوردن ضمیرآغازی به منسجم شدن شعر اسطر اشاره کرد که با ایجاد نوعی هم

 گوید؛ به دیگر بیان وی شیوۀ دیالوگ را برگزیده است. است که شاعر مخاطبی دارد و با او سخن می

سیاب در این سطرها اسلوب خبری با جمالت فعلیه را برگزیده است. افعالی که وی در این وهله از شعر خود به کار بسته 

دهند و از دیگر سو نمایانگر سرزندگی، ارعند که از یک سو پیوستگی، آهستگی و استمرار افعال مورد نظر را نشان میهمه مض
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از این، کاربرد این  . گذشته)ینأی/ تبسمان/ تورق /ترقص/ یرجّه /تنبض(ها عبارتند از: پویایی و آغاز زندگی هستند. این فعل

 ستارگان در تاریکی شب و سحرگاهان به ایجاد تصاویر دیداری و حرکتی انجامیده است.افعال حرکتی و اشاره به نور ماه و 

بدین صورت که دو شعر با تشبیه آغاز شده است و آن تشبیه چشمان معشوقه به دو نخلستان و دو کنگرۀ بالکن است. 

همنشینی با هم ترکیب کرده است ها را بر روی محور نشانه را از روی محور جانشینی بر حسب تشابه انتخاب کرده و آن

های )چشم و نخلستان( و )چشم و کنگره( را به خاطر مشابهت برگزیده و ( به دیگر بیان، سیاب نشانه126: 1390)صفوی، 

که در نشینِی مشترک قرار داده و ادعا کرده است که طرفین همسان هستند، حال آنها را  روی یک محور همسپس این نشانه

هایی که در آب رود هستند، تشبیه تمثیلی حرکت ماه در آب به رقص، تشبیه رقص نورها به ماهچنین نیست.  عالم حقیقت

های این چرخه است که زداییهای آشناییهمگی از نمونه« ترقص األضواء»، استعارۀ تبعیه در «تنبض النجوم»استعارۀ مکنیة 

توضیح اینکه «. تپندها میستاره»شود گاه گفته نمینرم و معیار هیچ های مخاطب یکسان نیست. برای نمونه در زبانبا عادت

است. وی  ، از دیگر شگردهای سیاب برای افزایش ادبیّت سرودهزدایی با آوردن صفات غیر متعارف برای موصوفآشنایی

بالکنی که نور ماه کم کم  هایچشمان معشوق را یک بار به نخلستانی از درختان بزرگ و سخت خرما، و بار دیگر به کنگره

شود تشبیه کرده است. شاعر در هر دو تشبیه، زبانِ معیار را در هم ریخته و نوعی هنجارگریزی را موجب گشته از آن دور می

 است.

(، رابطة بینامتنی مضمونی و محتوایی دارد. 20: 1982این تابلو با اسطورۀ عشتار که الهة باروری و عشق است )فریزر، 

های سیاسی و اوضاع در برابر ناکامی دیچنین نما کاربستبه آنکه به نام این اسطوره تصریح کند، تالش دارد با بیشاعر، 

از زمان های  خود با اشاره به عظمت و شکوه گذشتة سرزمین کوشد تاد. وی مینابسامان کشورهای عربی به اعتراض برخیز

هایی از ناخودآگاه به خودآگاه حساس نوستالژیک سبب شده است تا یادوارهتر این ا؛ به بیان سادهیاد کنند وطن خویشدور 

 شاعر منتقل شود که متعلّق به روزگار پرشکوه عراق و جهان عرب است.

 . چرخة دوّم2. 3

، والظالم، ء الشتاء فیه وارتعاشة الخریف/ والموت، والمیالدوتغرقان في ضباب من أسی شفیف/ کالبحر سّرح الیدین فوقه المساء/ دف
والضیاء؛/ فتستفیق ملء روحي، رعشة البکاء/ ونشوة وحشیة تعانق السماء/ کنشوة الطفل إذا خاف من القمر/ وقطرة فقطرة تذوب في المطر/ 

 (.119: 1987وکرکر اوطفال في عرائش الکروم،/ ودغدغت صمت العصافیر علی الشجر/ أنشودة المطر / مطر/ مطر / مطر )سّیاب، 

دهد که قبل از تکرار آن معانی را ها معانی تازه و غیرمتعارفی میها به آنقد فرمالیستی تکرار حروف و واکهاز نظر ن

مرتبه بکار برده است تا با این ترفند اندوه و حسرت خود را از نبود  15اند. شاعر در این مقطع تکرار واکة )آ( را نداشته

های بلند به عّلت کشیدگی بار بهره جسته است؛ زیرا مصوت 9واکة روشن )ای( نیز معشوق القا کند. در کنار این تکرار وی از 

سازند و به همین دلیل است که در هنگام استغاثه و طلب یاری این صداها کاربرد در هنگام تلفظ، اندوه را به ذهن متبادر می

ش: 1383قویمی، ) نجواگونه داللت داشته باشد.تواند بر صدایی تسلی بخش و دارند. عالوه بر این، کاربرد واکة روشن می
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آورد. از دیگر صداهای مکرر این بخش از سروده باید به رمق این سطرها را بر زبان می( گویی که سیاب آهسته و بی27

( که با جنبة القایی و موسیقایی 54)همان: « گر دمشی نرم و کم صدا استتداعی»د؛ این صدا اشاره کر صدای سایشی )ف(

 دو آوای قبلی کامالً هماهنگ است.

ها اصوات به شکل خاصی با یکدیگر بکار رفته است؛ در این فعل« دغدغت» و « کرکر»در این مقطع دو فعل رباعی 

هماهنگی » این شیوه را  "ژان پییر شوسری البری"شود. مشابهت دارند به طوری که دو صوت مشابه در یک واژه دیده می

(. تکرار 135: 2002را قرار داده است )نقل از ناظم، « أ+ ب/ أ+ ب»نامیده است و برای آن رمز « در پی پیوستة تکرارهای پی

صداها به این سبک وسیاق و افزودن یک صوت به فعل ثالثی عالوه بر ایجاد سطح موسیقایی با افزایش دادن پتانسیل و توان 

توان (. افزون بر تکرار اصوات در این تابلو، می137همان: ) شودیز میکالم و تأثیرگذاری فراوان، باعث تقویت داللت آن فعل ن

های باران نقشی مؤثرّ دارد. عالوه نیز اشاره داشت که در القای تصویری از ریزش پی در پی قطره« فقطرۀ قطرۀ»به تکرار افقی 

های واژگانی متوازن بکار رفته در گروه بر موارد گفته شده، سجع نیز سهم بسزایی در موسیقی درونی سروده داشته است؛ سجع

 )مساء، سماء، بکاء(، )قمر، شجر، مطر( باعث افزایش موسیقی سخن از نظر روابط آوایی شده است.

گرایی شاعر در کاربرد واژگان این چرخه نیز به روش چرخة قبل عمل کرده است و از نمادهایی بهره گرفته که طبیعت 

الظالم/ السماء/ القمر/ المطر/ الکروم/  البحر/ المساء/  الشتاء/ الخریف/ الضیاء/ ضباب/نی مانند )زند؛ واژگاها موج میدر آن

اند. قابل ذکر است که بین واژگان )ضیاء و ظالم ( و )الموت و المیالد( رابطة ( همه از طبیعت گرفته شدهالعصافیر/ الشجر

در این « بکاء»ایجاد نموده است. جالب توجه است که کاربرد واژۀ تضاد و طباق برقرار است که نوعی وحدت و هماهنگی را 

بعدی مجازی  -با در نظر گرفتن تمام تابلو  -تواند تواند دارای بعد حقیقی و به معنای گریستن باشد و هم میتابلو هم می

ر بعد مجازی آن را در نظر بگیریم اگ رونیازاها است. ی درون برای از بین بردن تمام دردها و رنجسازپاکداشته باشد و آن 

 زدایی انجامیده است. ی ابهام و آشنایینوع بهکاربرد این واژه 

در عبارت  توان به نوع تشبیه و استعاره اشاره کرد؛ تشبیه و استعارۀ مکنیهدر این بخش می رفته کاره بهای زداییاز آشنایی 

با  ن شاعر است؛ زیرا تصاویر استعاری برگرفته از خیال شاعر هستند. ویبیانی از روا «کالبحر سرّح الیدین فوقه المساء»

هایی مانند دهد. این استعاره و کاربستِ فعلها، تجارب گذشته را که به خودآگاهش انتقال یافته است، بازتاب میاستفاده از آن

داری و حرکتی شده است. در همین بخش به ترتیب سبب ایجاد تصاویر شنیداری، دی« تغرقان»و « سرّح»، «دغدغت»، «کرکر»

« دغدغت صمت العصافیر علی الشجر»و  «و کرکر اوطفاُل في عرائش الکروم»، «کنشوة الطفل إذا خاف من القمر»جمالتی مانندِ 

( به گذشته خاطرات کودکی خود را به یاد  flash backدهد شاعر با فلش بک )عباراتی نوستالژیک هستند که نشان می

 رد.  آومی

که البته در –شود ها که باعث برجستگی و ادبیّت متن اثر ادبی میافزون سخن اینکه یکی از شگرد مورد توجّه فرمالیست

یابند، در دو دسته نماد تجلّی می»پارادوکس است؛ در این چرخه دیدگان معشوق  -ای به آن داشتهاین متن شاعر توجّه ویژه
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مثل میالد، نور و کودک و دیگری نمادهای اندوه، نومیدی و مرگ  مانند اندوه، مه، غرق  یک دسته، نمادهای امید و زندگی

(. 181: 1390)طهماسبی و زارع، « چربندشدن، غروب، تاریکی، گرمی زمستان و لرزش پاییز که بر نمادهای دستة نخست می

چه مخاطب در چرخة نخست با آن انس از آن به دیگر بیان، این چرخه از یک سو با قسمت آغازین سروده در تناقض بوده و

 کند و از سوی دیگر در درون خود نیز دارای تصاویر پارادوکسی است.زدایی میگرفته آشنایی

 چرخة سوّم. 3. 3

فاق منذ عاْم/ فلم یجدها، ثمَّ التي أ -تثاءب المساء، والغیوم ما تزاْل/ تسّح ما تسّح من دموعها الثقاْل/ کأنِّ طفال بات یهذي قبل أن یناْم/ بأنَّ أّمه 
ال بّد أن تعوْد/ وإن تهامس الرفاق أّنها هناْك/ في جان  الّتل تنام نومة اّللحوْد/ تسّف من ترابها « / بعد غٍد تعودْ »حین لّج في السؤاْل/ قالوا له: 

 (.120: 1987وتشرب المطر )سّیاب، 

 17« الم»بار و همخوان  16« م»حث است؛ در این قسمت همخوان تکرار حروف ذلقی در این تابلو از سرودۀ سیّاب قابل ب

ها بکار گرفته بر ارزش واژگانی که این حروف در آن»ها مرتبه تکرار شده است تا عالوه بر القای موسیقی و تشخص واژه

ماتی با فرمول (. در پایان تمام سطرها شاهد کل164: 1998)شکری، « ها تأکید ورزدشده است و احساسات مربوط به آن

هستیم. واژگانی مانند )تزال، ثقال، ینام، عام، سؤال، تعود، هناک و الّلحود( « صامت+ مصوت بلند+ صامت + عالمت سکون»

های درخشان و تیره قرار با اینکه در آواشناسی در دو گروه جداگانه، یعنی واکه« او»و « آ»دال بر این امر است. حروف مدّ 

های بلند، آه و مصوتتابلو از شعر هر دو القاگر حزن و اندوه شاعرند؛ زیرا همانگونه که در قبل اشاره شد،  دارند، اّما در این

برای القای صداهای نارسا، « او»و « اُ»های تیره مانند دیگر اینکه واکهکنند. حسرت نهفته در دل شاعر را به ذهن متبادر می

که به معنای )پچ پچ کردن( و )درگوشی « تهامس»(. این کاربرد با فعل 39و  37: 1383حزن انگیز بکار رفته است )قویمی، 

سخن گفتن( است هماهنگی کامل دارد و باعث تناسب بین اصوات، واژگان و معانی و در نتیجه انسجام متن شده است. قابل 

 ذکر است که کاربرد این فعل با فضای ناامن محیط شاعر همسو است.  

گردند در این چرخه مشهود است؛ در افعالی مانندِ )تثاءب، تزال، تسحّ، آغاز می« ت»عی که با حرف کاربرد افعال مضار

« صدای انفجاری»تعود، تهامس، تسفّ و تشرب( عالوه بر اینکه خود افعال مضارع بر پیوستگی داللت دارند، بکارگیری این 

های ی متوازن متن مانند )تزال، ثقال، سؤال(، )تعود، لحود( و سجعها( سجع43همان: ) بر مکرر بودن این افعال نیز تأکید دارد.

و زمینة رستاخیز واژگان را فراهم آورده است. تکرار لفظی  مطّرفی همچون )عام، ینام( نیز در موسیقی سخن مؤثر واقع شده

« دموعها الثقال»انی با ترکیب نیز عالوه بر کارکرد موسیقایی آن و ایجاد یک آهنگ دراماتیِک رو« تسّح ما تسحّ»و افقی 

« تسحّ»هماهنگی دارد. سرایندۀ شعر در جهت نشان دادن ظلم و ستم سنگین وارد آمده بر وطن این ترکیب را با تکرار فعل 

 همراه کرده است.

 أفاق التي - أّمه )بأنَّ های بکار گرفته شده در سطرهای شعری این تابلو، کاربرد جمالت معترضه است. در سطرهایِ از شیوه 
خبر إنّ با فاصلة سه سطرآورده شده و به نقص  تعوْد ( أن بّد  ال «/تعودْ  غدٍ  بعد»له:  السؤاْل/ قالوا في لّج  حین ثمَّ  یجدها، عاْم/ فلم منذ
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 سطر شعری از دو جنبة داللتی و ترکیبی انجامیده است. البته مسبّب این اختالل تنها جملة معترضة صرف نیست، بلکه طوالنی

زدایی (. عالوه بر مورد ذکر شده در باال، نوعی آشنایی173م: 2002بودن آن نیز باعث تشدید این نقص ترکیبی شده است )ناظم، 

کند و آن آوردن فعل ماضی )أفاق( بدون تاء تأنیث، بعد از موصول مخاطب شعری را غافلگیر می ،ای در این مقطعنحوی

 گردد. ست که خطاب به همان کودک است که ضمیر مستتر به آن برمیمؤنّث است. این استعمال بدین علّت ا

و نشانة « قالوا»در این قسمت پرسش و پاسخ و دیالوگی میان کودک و دوستانش شکل گرفته که شاعر با آوردن فعل 

« انسان انگاری»شگرد  و به کارگیری« المساء»و نسبت دادن آن به « تثاءب»کند. کاربرد مجازی فعل آن را بیان می»:« سجاوندی 

آید. شاعر از زبان هنجار مخاطب فراتر رفته است و با کمک صور خیال به های فرمالیستی این مقطع به شمار میاز ویژگی

 زدایی از معنا مبادرت ورزیده است.آشنایی

های است. از عبارت« ینام»و « أفاق»با کمک دو فعل متضادِ « طباق»های این چرخه به کارگیری هنرسازۀ بدیعی از زیبایی

ترکیب کنایه از مرگ و ویرانی است که عراق را فراگرفته و ترکیب  اشاره کرد، این« الّلحود نومة»کنایی این بخش نیز باید به 

 برند. در این بخش سیّاب خاطراتی را از دوران کودکینیز کنایه از ظلم و خفقانی است که مردم از آن رنج می« دموعها الثقال»

گردد که امّیدوار به بازگشت مادرش بوده، امّا ناگهان ای باز میآورد و به گذشتهخود و مرگ زود هنگام مادرش به یاد می

 شود که او در قبری آرمیده است. متوجّه می

 . چرخة چهارم4. 3

 (.120: 1987مطر/ مطر )سّیاب، کأّن صّیادًا حزیًنا یجمع الشباك/ ویلعن المیاه واَلقدر/ وینثر الغناء حیث یأفل القمر/ 

 تواند دالّ بر تحّرک، تکرار و ترجیع باشداست که می« ر»صدای  -مانند کلّ سروده -های این تابلوصدای غالب در قافیه

(. کاربرد مکرر این حرف کوششی برای رهایی و فرار از بحران است. کاربست افعال مضارع در این مقطع 28: 1998عباس، )

-نیم»اند، به طور کّلی این آغاز شده« ی»فعل مضارع به کار رفته است که با حرف 4است؛ در این چرخة کوتاه  نیز نمایان

ناپذیری احساس و اندیشة شاعر گر تداوم و پایانمرتبه بکار بسته شده است تا همزمان با افعال مضارع تداعی 8« همخوان

از دو جهت معنادار است؛ زیرا این کلمه بخشی از معنی رزق و روزی را  در این مقطع« مطر»(. واژۀ 63: 1383باشد )قویمی، 

در نفس و روان صیاد گرفته و بخش دیگری از معنای روزی و آرزو را در دو نفس صّیاد و سیّاب به دست آورده است. سه 

و طنزی تلخ در  ای از سخریهاله، آن هم در پایان مقطع، این احساس را ایجاد کرده است که در آن ه«باران»مرتبه تکرار واژۀ 

: 1983دست است که با ترس و نگرانی به دنبال روزی است)حاوی، نماد عراق تنگ« صیّاد»شود. مورد اندیشة امید دیده می

شود تا بتواند روزی خویش را بدست آورد یا ظلم و ستم را از میان بردارد، امّا ( و با امواج دریا و قضا و قدر درگیر می181

 فرستد.ها لعنت میبرد، بر آنچون راه به جایی نمی
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 . چرخة پنجم5. 3

المراق،/  کالدم – انتهاء بال بالضیاع؟/کالجیاع، فیه الوحید یشعر مر؟/ وکیفنها إذا المزاری  تنشج المطر؟/ وکیف یبعث أتعلمین أّي حزن
 (120: 1987هو المطر. )سّیاب،  -کالموتی کاوطفال، کالح ، المطر

ف روی در دو سطر اول مشابه است و این امر از یک سو باعث یکی شدن آهنگ و موسیقی سخن شده و از دیگر حر

کند و آن مشاهدۀ این حرف در قافیة سطر سوم است، با این همه توقع مورد نظر برآورده سو انتظاری را در مخاطب ایجاد می

تبدیل شده است. گفتنی است در نقد ادبی از تکنیک « ع»سّوم به شود؛ زیرا حرف روی در سطر نشده و خواننده غافلگیر می

شود و شود. این قافیة زوج و مشابهت صوتی در سطرهای سه و چهار نیز دیده مییاد می« تنوع قافیه»مورد نظر، با عنوان 

گردد گر به قافیة )ر( بازمیحرف )ر( که قافیة مشابه در دو سطر پیش بود در این دو سطر به )ع( تبدیل شده است. شاعر بار دی

های آید هماهنگ باشد. تنوع قافیه در این تابلو را باید حاصل آشفتگیچه در تابلو بعد میرا ایجاد کند که با آن تا نوعی موسیقی

 روانی شاعر در محیطی سراسر تناقض و کشمکش دانست.

پیدایش یک ریتم و موسیقی جدید شده و آن آوردن موجب « عین»به « راء»شایان ذکر است که شاعر با انتقال از صدای 

ایجاد نشده، بلکه به وسیلة تکرار یک مقطع « عین»است. این ایقاع جدید با تکرار صدای متشابه « جیاع»و « ضیاع»دو واژۀ 

دو بوجود آمده است. تقارب و نزدیکی مفهومی در این سطرهای شعری یا به طور کلّی در سروده در « یاع»صوتی، یعنی 

کند و دوم اینکه را اقتضا می« انهمار»، فعل «امطار»است؛ فعل « انهمار»و « مطر»سطح قابل بحث است: اوّل فراخوانی دو کلمة 

نیاز به فاعل دارد و فاعل همان ضمیر مستتری است که به « انهمر»نیز هست؛ چرا که « مطر»در بردارندۀ کلمة « انهمر»واژۀ 

بینیم؛ زیرا هر یک از این دو کلمه، اقتضای دیگری را نیز می« الجیاع»و « الضیاع»رب را در دو واژۀ گردد. این تقابازمی« مطر»

 (131: 2002ناظم، ) دارد.

سه سطر آغازین این چرخه دارای شیوۀ دیالوگ و پرسشگری تقریری است؛ شاعر پرسش خود را با همزۀ استفهام آغاز 

در سطرهای بعدی ادامه داده است تا با این شیوه نشان دهد که این سطرهای « کیف»کرده است و این سبک را با اسم استفهام 

سه گانه از یک سو به وسیلة ساختار استفهام به هم پیوند خورده است و از سوی دیگر افعال مضارع مشابهی که بعد از ادوات 

 ال داشته است. استفهام آورده شده است با ایجاد نوعی توازن نحوی، انسجام سطرها را به دنب

 کالدم- انتهاء بال کالجیاع،پارادوکس آمیخته با آیرونی و ریشخند که ویژگی برجستة متن است در این مقطع در دو سطر )

زدایی انجامیده است؛ باران به ( نمایان گشته است و به نوعی آشناییهو المطر -کالموتى کاألطفال، کالحب، المراق،/ المطر

هایی مانند خون ریخته، گرسنگان، عشق، کودکان و مردگان بایکدیگر در تناقضند؛ بهیه شده است، مشبهنمادهای متفاوتی تشب

های زیرا شاعر با این تشبیهات در یک آن، باران را هم آغاز زندگی دانسته و هم پایان آن. کاربرد درست و بجای عالمت

مرتبه از  4فهوم سخن خود را به مخاطب القا کند؛ وی سجاوندی در این سطرها به شاعر کمک کرده است تا بخشی از م

 استفاده کرده تا مخاطب با مکثی کوتاه هنگام خواندن شعر، در مفاهیم آن هم قدری بیندیشد. « ،»نشانة 
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در عبارت هق هق « األنسنة»یا همان « جاندارپنداری»های ادبی این مقطع باید به دخالت دادن شگرد از دیگر ویژگی 

جان نسبت داده است تا های بیاشاره نمود؛ سیّاب گریستن را که فعلی انسانی است به ناودان« تنشج المزاریب»ها ناودان

ترین به عنوان صادق -ای است که بر عاطفة حزنهای باران را به ناودان ترسیم کند. گریستن واژهتصویر شنیداری برخورد قطره

کند مخاطب را دهد و هم تالش میفعلی هم عاطفة خود را به مخاطب انتقال می داللت دارد شاعر با کاربرد چنین -عاطفه

 عاطفی بار بیاورد و احساسات او را تحریک کند.

 . چرخة ششم6. 3

یها لومقلتاك بي تطیفان مع المطر/ وعبر أمواج الخلیج تمسح البروق/ سواحل العراق بالنجوم والمحار،/ کأّنها تهّم بالشروق/ فیسح  الّلیل ع
دی. )سّیاب، من دٍم دثار/ یا خلیج أصیح بالخلیج/ یا واه  اللؤلؤ، والمحار، والّردی/ فیرجع الصدی/ کأّنه النشیج/ یا خلیج/ یا واه  المحار والّر 

1987 :121) 

ین حرف مرتبه بکار گرفته شده است و القاگر حزن و اندوه شاعر است، به ویژه هنگامی که ا 20در این تابلو « آ»حرف مدّ  

استفاده نکرده « ذالقه»آمده باشد. به طور کلّی باید گفت: شاعر هر جا از اصوات « راء»در کلمات قافیه و قبل از حرف روی 

تکرار صدای مذکور نزد مخاطب »را برای بیان احساس خویش فراوان بکار گرفته است. « الف»حروف مدّ و مالیم، بویژه 

کند. این امر در نتیجة همخوانی، هماهنگی و تناسب بین سطرهای سروده با ایجاد میاحساس به موسیقی و دریافت آن را 

 (133: 2002)کنوان، « موسیقی خاص خود رخ داده است.

سیّاب در این مقطع موّفق شده رمزگونه صدای پژواک را القا کند و حالت روانی خود را بیان نماید، به همین دلیل بدون 

رسد که شاعر این بخش را جای مناسبی برای دهد. چنین به نظر میار کند به این تابلو خاتمه میرا تکر« مطر»اینکه واژۀ 

« مطر»بر واژۀ  –های گذشتهبر خالف مقطع-( وی در این چرخه 107-108: 2007یابد. )األعرجی، آوردن این واژه نمی

، زمینه را برای تکرار این کلمه در «راء»حرف روی  های پیشین با مقدمه چینی و تأکید برتأکیدی ندارد؛ زیرا وی در چرخه

است. این تأکید نیز نشانگر غم و اندوه شاعر « دال»آورد، اّما در این قسمت تأکید وی بر حرف روی پایان چرخه فراهم می

الشجر/ دغدغت صمت العصافیر علی »شود. برای نمونه در سطرهای خمیده می« دال»است؛ زیرا وی از شدت اندوه مانند 

 قرار داده است. در پایان مقطع « مطر»را به عنوان درآمدی برای تکرار کلمة « الشجر»شاعر واژۀ « مطر مطر/ مطر/ /أنشودة المطر

حذف شده  -که نماد حیات و آبادانی است -از سطر هفتم، یعنی پژواک صدای شاعر « لؤلؤ»شایان ذکر است که واژۀ 

توان مشاهده نمود؛ در عالم واقع وقتی به پژواک صدای خود گوش کنیم، کالم ما به می است. این حالت را در واقعیت نیز

تری رسد، بلکه قسمتی از آن حذف و بر پایان سخن تأکید و پافشاری شده و صدا با نیرو و شّدت بیشطور کامل به پایان نمی

و مرگ را باقی گذاشته است تا امّیدواری خود  سیاب مروارید را که دستاورد انقالب است حذف کرده و صدف»گردد. بر می

 (107)همان: « های مردمی و انقالبی القا کند و شهیدان قیام را یاد کند.را برای گسترش جنبش
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های شعر را پدید از دیدگاه نقد فرمالیستی، واژه عنصری بنیادین و اساسی در شعر است و توالی آهنگین و معنادار واژه

مرتبه،  4(. در این مقطع از سروده برخی از واژگان تکرار شده است که عبارتند از: خلیج 73: 1377م، آورد )علوی مقدمی

ورزد و از پراکندگی معنا و چند شاعر با تکرار یک واژه بر تک آوایی کردن سروده تأکید میبار. در واقع  2و الرّدی  3محار 

مراد شاعر از تکرار این واژگان آن است که عالوه بر ایجاد زیبایی  (.160: 1390جوید)روحانی، آوایی شدن کالم، دوری می

تر نقش ببندد تا متوجه مشکالت میهن خویش ظاهری در بافت شعر، این کلمات در ذهن مخاطبان و هموطنان وی بیش

بخشد. مکرر ی به آن میشوند. عالوه بر این تکرار واژه، آن را از معنای متعارف خارج کرده و معنایی  فراتر از معنای قاموس

های عراق را یادآور ، گم شدن ثروت«یا واهب المحار»دوری شاعر از وطن و تکرار پژواک « یا خلیج»آوردنِ اسلوب ندای 

آورد کند، سپس به اسلوب انشایی و ندا روی میهای خبری شروع میشود. سیاب در این قسمت ابتدا کالم خود را با جملهمی

زند. صاحب متن در این چرخه را صدا می« خلیج»گوید، سپس شیوۀ دیالوگ ابتدا با معشوق خود سخن می و با به کارگیری

 کند.  بازگشتی به بخش اّول داشته است و دوباره چشمان معشوق را یاد می

توازن در تابلوی  نباید از آن غافل ماند. از نمودهای اینها است که از دیگر مسائل مورد توجه فرمالیست« توازن واژگانی»

ششم، سجع و جناس است. بین واژگان )بروق و شروق(، )دثار و محار(، )خلیج و نشیج(، )ردی و صدی( سجع متوازی و 

شود که هر یک از این دو سبک عالوه بر ایجاد موسیقی بین کلمات )بروق و شروق(، )ردی و صدی( جناس ناقص دیده می

توان به موارد زیر اشاره داشت: های به کار رفته در این تابلو میشده است. از کنایه سبب القای معانی و انسجام کالم نیز

های کنایه از انسان« بروق»کنایه از امید به زوال استعمار و « الشروق»های موجود در عراق، کنایه از ثروت« المحار»و « النّجوم»

 انقالبی.

ای که در آن بکار رفته با ایجاد یابیم که استعارۀ مکنیهبنگریم، در می« روقتمسح الب»اگر از زاویة نقد فرمالیستی به عبارت 

به در این عبارت به انسان شورشگر علیه ظلم تشبیه شده، سپس مشبه« بروق»است؛ زدایی انجامیده نوعی ابهام به آشنایی

و منادا « خلیج»ن صفت بخشندگی به ذکر شده است. همچنین نسبت داد« تمسح»حذف گردیده و یکی از لوازم آن یعنی فعل 

قرار دادن آن به شکل گرفتن تشخیص و استعاره انجامیده و زبان شعر را برجسته کرده است. گذشته از آن، پارادوکس موجود 

اند؛ عرف است که یک شخص را زمانی درا بخشندۀ صدف و مرگ می« خلیج»در این چرخه نیز قابل توجّه است؛ سیّاب 

شود فردی را بخشندۀ امر نامیمونی مانند مرگ مند که یک شیئ خوشایند را ببخشد و از نظرگاه عقل نیز نمینابخشنده می

 نمای بکار رفته را آمیخته با طنز و آیرونی کرده است. دانست، اّما شاعر با انجام این کار، متناقض

 . چرخة هفتم7. 3

لسهول والجبال،/ الرجال حتی ِإذا ما فّض عنها ختمها/ لم تترك الریاح من ثمود/ في أکاد أسمُع العراق یْذخر الرعود/ ویخزن البروق في ا
الواِد من أثر/ أکاد أسمع النخیل یشرب المطر/وأسمع القری تئّن، والمهاجرین/ یصارعون بالمجاذیف وبالقلوع،/ عواصف الخلیج، والرعود، 

 (121: 1987منشدین:/ مطر/ مطر/ مطر. )سّیاب، 
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در این بخش از سروده نقش قابل  -تری روی آن دارندها نسبت به دیگر صنایع ادبی تأکید بیشکه فرمالیست-ی توازن آوای

توان به صدای )ــُـ( و )او( اشاره داشت که هر کدام به توجّهی در برجستگی کالم دارد؛ از صداهای پربسامد این تابلو می

تکرار  درصد استفاده شده است. سیاب با 8/5و  5/9وات در کلّ سروده مرتبه بکار گرفته شده است؛ این اص 7و  14ترتیب 

)الجواری: « اعراب رفع باالترین مرتبة اعراب است.»( سعی دارد بار اندوه خود را سنگین نشان دهد؛ چرا که -ُواکة پسین )

 بردارد.  بار تکرار شده است تا از شّدت غم شاعر پرده 17« آ» ( در کنار این صداها، حرف37: 2006

حّد »نشانگر این امر است که شاعر از « تک گویی»یا همان « مونولوگ»و کاربستِ شگرد .« أکاد أسمع . . »تکرار عبارت 

خبردهی صِرف فراتر رفته و افزون بر اضافه کردن معانی جدید به شعر و شرکت دادن سرایندۀ آن در ارتقای شعریت اثر، 

( اسلوب خبری به کار رفته در این عبارت 39تا: )السد، بی« تر شاعر و خواننده نیز است.د بیشدربردارندۀ تأکید، تقویت و اتّحا

های خبری دخالت داده شده دارای توان نشان از انقالب موجود در عراق دانست؛ زیرا جملههای این تابلو را میو سایر جمله

 ه جلو دارند.های مضارعی هستند که همگی حکایت از پویایی و حرک رو بفعل

واژگان حضور یافته در این بخش آسان، ساده، رمزگونه و برگرفته از طبیعت پیرامون شاعر هستند؛ از جملة این کلمات 

مرتبه در این  4« مطر»اشاره کرد. گفتنی است واژۀ  )الرعود، السهول، الجبال، الریاح، الواد، النخیل، الخلیج، المطر(توان به می

زیبایی »است؛ یک بار به صورت جداگانه و سه بار دیگر پشت سر هم. به طور کلّی باید اذعان داشت که فضا استفاده شده 

است که از صوت ذلقی+ حرکت + سکون تشکیل شده و « مطر» صوتی ساختار این متن شعری به دلیل اعتماد سّیاب بر واژۀ 

بار آورده شده  2نیز در این مقطع « رعود»(  واژۀ 468: 2009)الخریشه، « به یکی شدن برسد. باعث گشته قافیة کلّی سروده

در آغاز تابلو نمادی از نیروهای انباشته برای از بین بردن و نابودی ثمود « رعود»است که در هر بار تکرار، داللتی متفاوت دارد؛ 

نیز در اینجا « ثمود»و « ریاح»ها و موانعی است که بر سر راه مهاجرین وجود دارد. واژۀ است و در پایان چرخه رمز سختی

( به هر روی شاعر از این واژگان 191: 1390طهماسبی و زارع، ) بهترین بدیلِ عینی برای ایجاد احساس خشم، غضب و طغیانند.

 ها را در معنای مورد نظر خود بکاربرده است نه در معنای متعارف و مألوفی که مخاطب با آن انسزدایی کرده و آنساده آشنایی

 دارد.

و عمل انسانی « یشرب»تشخیص و استعارۀ مکنیه در چرخة مورد بحث در دو سطر بکار رفته است: ابتدا در سطری که فعل 

نوشیدن به نخلستان نسبت داده شده و سپس در سطر هفتم که فعل ناله کردن به روستاها منسوب شده است. با کاربرد این 

شود. پارادوکس و طنزِ به کار رفته در این یش ادبیت متن، زبان شاعر نیز برجسته میهای معنایی عالوه بر افزازداییآشنایی

شوند و سرزمین عراق حاصلخیز است، ها از آب باران سیراب میبارد، نخلستانگوید باران میقسمت هنگامی است که شاعر می

، شاعر در اینجا میان متن خود و داستان قوم ثمود که دهند. از آن گذشتهبرند و ناله سر میامّا روستاها در گرسنگی به سر می

با  «تترك الّریاح من ثمود/ في الواد ِمن أثرلم»ایجاد کرده است؛ عبارت « نفی متوازی»در قرآن کریم آمده است رابطة بینامتنی از نوع 

دهی ارد؛ چنین پیوندهایی موجب دخالتبینامتنی محتوایی و مضمونی د« اعراف»سورۀ  78و  77و « الحاقّه»سورۀ  8تا  5های آیه

 کوشد متن از قبل خوانده را به یاد آورد. گردد؛ زیرا وی میمخاطب در متن می
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 . چرخة هشتم8. 3

/ وفي العراق جوع / وینثر الغالل فیه موسم الحصاد / لتشبع الغربان والجراد/ وتطحن الّشوان والحجر/ رحی تدور في الحقول ... حولها بشر
بالمطر/ مطر/ مطر/ ومنذ أن کّنا صغاًرا، کانت  –خوف أن نالم  –. . ./ مطر . . ./ مطر . . ./ وکم ذرفنا لیلة الّرحیل، من دموع/ ثم اعتللنا مطر 

سّیاب، نجوْع/ ما مّر عام والعراق لیس فیه جوْع/ مطر/ مطر/ مطر. ) –حین یعش  الثری  –السماء/ تغیم في الشتاء/ ویهطل المطر،/ وکلَّ عام 
1987 :122) 

بار ذکر  19را برای القای غم و اندوه ناشی از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی عراق « آ»شاعر در این مقطع صدای 

مرتبه به کار برده است تا القاگر ریزش باران باشند؛ زیرا  21و  23به ترتیب « ل»و « ر»کرده است. وی دو همخوان روان 

: 1383قویمی، ) کند.مضامینی مانند روانی و سیالیّت و ریزش برف و باران را تداعی می«  ل» و «  ر»های روان مثل همخوان

51) 

های اول و دوم های فرمالیستی سطرهای ابتدایی این چرخه، تفاوت و تعارض صوتی در حرف روی مصراعاز ویژگی 

 -)عین( و )دال(  -هاگزیده است که بین حروف آخر آنرا به عنوان واژگان قافیه بر« الحصاد»و « جوع»است؛ شاعر دو کلمة 

فراهم « الجراد»زمینه را برای قافیة سطر سوم، « دال»شود. البته باید یادآور شد که حرف روی هیچ تشابه صوتی احساس نمی

کاهد. زمان ول نمیهای دو سطر ااز تعارض صوتی قافیه« الجراد»و « الحصاد»آورده است، امّا این تشابه صوتی بین دو واژۀ 

برد، بلکه آن را از رهگذر تنافر درو محصول در سطر سوم با گرسنگی در سطر نخست رویاروی است، ولی آن را از بین نمی

کند، اما شاعر سطر سه را به کار برده است تا از شدت تنافر بین دو سطر اول ریزی میبین دو دادۀ داللتی ومعنایی پی برجسته

: 2002ناظم، ) آنکه آن را بطور کامل حل کند.ی را برای مشکل این دو سطر ارائه دهد و آن را مجاز بشمارد بیبکاهد و تفسیر

197 ) 

مرتبه تکرار شده است. آوردن این واژه به صورت مکرر آنهم در سطرهای مستقل  9« مطر»در این قسمت از سروده واژۀ 

شدن سروده شده است؛ بدین صورت که تکرار آن نشانگر پیوستگی بارش ، باعث دیداری » . . .«و کاربرد عالمت سجاوندی 

نماید؛ واژگانی مانند های باران در واقعیت نیز است. موسیقی برخاسته از سجع متوازی در این چرخه نیز جلب توجه میقطره

ر آهنگ کالم و برجستگی آن )مطر، حجر، بشر(، )الجراد، الحصاد( و )سماء، شتاء( واژگانی مسجّع هستند که نقشی مؤثر د

 دارند.

زدایی همراه با ریشخند و آیرونی در این مقطع دو مرتبه نمایان شده است؛ یک بار در آغاز سطر پارادوکس و آشنایی

برند؛ چرا که آنچه برداشت شده به دست بارد، امّا اهل عراق همچنان در گرسنگی به سر میشعری هنگامی که باران می

کند با وجود است که شاعر بیان می 16سرشت افتاده است و بار دیگر در سطر  صفت و ملخمتجاوزان کالغ  استعمارگران و

برند. شایان ذکر است که سیّاب در مرتبة اوّل برای تناقض بارش باران و حاصلخیزی زمین، اهل عراق در گرسنگی به سر می

اند، امّا در مرتبة دوّم داند که دست به چپاول این کشور زدهنی میکند و عّلت آن را ستمگراموجود در عراق مجوز صادر می
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در پایان « مطر»و تکرار واژۀ « جوع فیه لیس والعراق عام مرّ ما»برای وضع موجود نه تنها هیچ جوازی وجود ندارد بلکه جملة 

 این عبارت بر این تناقض تأکید دارد و نشانگر نیاز مبرم به بارش باران است. 

کند، اّما در میانة کالم با به کارگیری ترفند های جامعة عراق را بیان میمتن در ابتدای چرخه داستان نابسامانی صاحب

وکم ذرفنا لیلة الّرحیل، من »گوید: گردد و میبه شب کوچ و به دوران کودکی باز می« مونولوگ»و « فلش بک»سینمایی -ادبی
وی با این بازگشت  «طر/ مطر/ مطر/ ومنذ أن کّنا صغاًرا، کانت السماء/ تغیم في الشتاء/ ویهطل المطر،بالم –خوف أن نالم  –دموع/ ثم اعتللنا 

باریده است و با کاربرد ضمیر متکلم کند که باران از زمان کودکی او مینوستالژیک به گذشته، این مفهوم را به مخاطب القا می

 دهد. های دور او را آزار میداند که از زمانمگانی میای هو شگرد گفتگوی درونی، دغدغة خود را دغدغه

 . چرخة نهم9. 3

انتظار مبسم  في کل قطرة من المطر/ حمراُء أو صفراء من أجنة الّزهر/ وکّل دمعٍة من الجیاع والعراة/ وکّل قطرة تراق من دم العبید/ فهي ابتسام في
الفتّي، واه  الحیاة/ مطر/ مطر/ مطر/ سیعش  العراق بالمطر/ یا خلیج أصیح بالخلیج/ یا جدید/ أو حلمٌة توّردت علی فم الولید/ في عالم الغد 

 (124: 1987واه  اللؤلؤ، والمحار، والردی/ فیرجع الصدی/ کأّنه النشیج/ یا خلیج/ یا واه  المحار والردی. )سّیاب، 

از حروف « میم»و « راء»د که از این میان دو حرفاشاره کر« م»و « آ»، «ر»توان به حروف از صداهای پربسامد این چرخه می

های مشترکی پردازان و هر دو دارای ویژگیشود که از دیدگاه نظریهها تلفظ میذلقی هستند که اولی با سر زبان و دومی با لب

ار دارد؛ این حرف نیز در شمار حروف مّد قر« آ»( واکة 10: 1954مانند سبکی، نرمی، سرعت و آسانی تلفظ هستند )ابن جنّی، 

 نشانگر هیاهو، شادمانی و امیدواری است.   -های پیشینبر عکس داللت آن در بخش-در این مقطع 

میزان » «مطر»بار ذکر واژۀ  4در این چرخه و  6در آغاز سه سطر، تکرار بخشی از مقطع « کلّ + مضاف الیه»تکرار ترکیب 

( و در نهایت به افزیش سطح موسیقی کالم و انسجام 67: 1980، الجیدۀ)« سازدچیرگی و تسلط امر مکرر را بر شاعر نمایان می

سطر بعدی  4اوّلین سطر شعری این چرخه برای تکمیل معنای خود به متن مورد بررسی انجامیده است. جالب توجّه است که 

باعث تناسب و سازگاری بیشتر  نام دارد که«  تضمین متسلسل» -سطر گذشته  2که از حدود  -نیازمند است، این وابستگی 

 (190: 2002ناظم، ) سطرهای شعری شده است.

ها که شاعر گاهی از تصاویر دیداری و شنیداری در این چرخه سهم بسزایی در زیبایی روساخت متن داشته است؛ رنگ

کند، ها اشاره میعشب( به آنبرد )حمراء، صفراء( و گاهی با آوردن واژگانی مانند )دم، تورّدت، سیها بطور صریح نام میآن

گیری تصاویر دیداری این متن شده است. تصاویر شنیداری نیز در واژگانی همچون )أصیح، نشیج، یرجع الصدی( سبب شکل

تواند می« دم العبید»انجامد؛ ترکیب خورد و به بینامتنی میدر این بخش به نوعی متن با میراث پیوند می نمایان شده است.

را به عنوان  "مسیح"و  "تموز"باشد. سیّاب به فکر انقالب است به همین سبب دو اسطورۀ  "مسیح "نامتنی با اسطورۀنشانگر بی

 دهد که در این مرحله شاعر واکنش در برابر ستم را همّت خود قرار داده است. گزیند و نشان میدو نماد برمی
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 . چرخة دهم10. 3

ة وینثر الخلیج من هباته الکثار،/ والم جاج،/ وما تّبقی من عظام بائٍس غریق/ من المهاجرین ظّل یشرب الّردی/ من لجَّ
ُ
حار علی الّرمال،: رغوه او

 (124م: 1987الخلیج و القرار،/ وفي العراق ألف أفعی تشرب الّرحیق/ من زهرة یرّبها الفرات بالّندی. )سّیاب، 

فراوان به کار « ر»و « آ»های پیشین دو حرف قسمت مانند چرخهدهد که شاعر در این نقد فرمالیستی چرخة باال نشان می

گرفته است تا اندوه خود را از شّدت ستمی که عراق را فراگرفته به مخاطب القا کند و چهرۀ واقعی ظلم را به اهل عراق 

مانند )کثار، و قرار،  غریق  تأثیر نیست؛ بین واژگانیبشناساند. سهم آرایة لفظی سجع نیز در افزایش موسیقی کناری این بخش بی

شود که موسیقی کناری سخن را از نظر روابط آوایی دو چندان کرده است و و رحیق، الرّدی و الّندی( سجع متوازی دیده می

 ها تشخص داده است.به واژه

واژۀ )الرّدی و الّندی( های تأثیرگذار در موسیقی درونی چرخة مورد بررسی باید به جناس اشاره داشت؛ بین دو از دیگر آرایه

کند و از سوى دیگر سبب تداعى معانى مختلف از یک سو در کالم، ایجاد موسیقى مى شود. این آرایهجناس مضارع دیده می

توان گفت: . در پرتو این مسأله میانجامدمى گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنوندهبه گردد و یک لفظ واحد مى

: یکى آنچه مربوط به دارددو سرچشمه  ،زیرا زیبایى و فخامت در سخن ؛عوامل ایجاد زیبایى و هنر است این آرایة لفظی از

( از آن گذشته، 3- 2 :1367تجلیل، ) .شودیزاى تداعى معانى مربوط مهاست و دیگر آنچه به نیروى لذتآهنگ و طنین واژه

ایی دارد با کاربست چهار فعل مضارع )ینثر، یشرب، تشرب و یرّب( سیّاب سعی دارد این اندیشه را که ظلم پیوسته چهرۀ نازیب

های آنان را تحریک کند، تا پذیرای که بر استمرار داللت دارد به هموطنان خود القا کند و با تالشی آهسته ولی مستمر همّت

 ستم و ستمکاران مار سرشت نباشند.

کار رفته تا به ادبیت متن افزوده شود. شاعر با نسبت دادن فعل زدایی با شگرد تشخیص دو مرتبه به در این بخش آشنایی

های معنوی این ادبیّت کالم خود را افزایش داده است. از دیگر زیبایی« فرات»به رود « یربّ »جان و فعل بی« خلیج»به « ینثر»

ها که نماد حیات و شیرابة گل»اشاره کرد؛ « رحیق»زدایی موجود در واژۀ توان به پارادوکس و آشناییقسمت از سروده می

کشند هایی به نیش میها را افعیشود امّا درد آور این است که شیرابهزندگی است در عراق به برکت آب فراوان فرات یافت می

 ( 195: 1390)طهماسبی و زارع، « که خود سمّی و عامل مرگِ دیگرانند.

کند که القا کنندۀ تنش، تباین و ناهمسازی هستند، استفاده می شاعر برای انسجام در شکل شعر از صنایع بدیع و لفظی

نمایانه قادر است بویژه دو صنعت متناقض نما و آیرونی. از این رو باید پذیرفت: سّیاب صرفًا با توسل به زبانی متناقض

هایی است ها و تنشتباین حقیقتی را که مطمح نظرش است بیان کند؛ چراکه وجه تمایز زبان شعر از زبان غیر شعر نیز همین

ها در کنار کاربرد واژگانی مانند )عظام ( این تناقض10-9: 1386پاینده، ) سازد.که شکل شعر را به کلّیتی ساختارمند تبدیل می

بائس، غریق، الرّدی، لجّة، افعی( از یک سو بیانگر بدبینی شاعر نسبت به وضع موجود در عراق است و از سوی دیگر القاگر 

 اقضات موجود در جامعه است. تن
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 چرخة یازدهم .11. 3

العراة / وکّل وأسمع الّصدی/ یرّن في الخلیج/ مطر/ مطر/ مطر/ في کّل قطرة من المطر/ حمراُء أو صفراُء من أجّنِة الّزهر/ وکلُّ دمعٍة من الجیاع و
دت علی فم الولید/ في عالم الغد الفتّي، واه  الحیاة/ ویهطل المطر. قطرٍة تراق من دم العبید/ فهي ابتسام في انتظار مبسٍم جدید/ أو حلمٌة توّر 

 (124: 1987. . )سّیاب، 

کند تا بر این اندیشه تأکید داشته باشد که باید به پیروزی امید داشت؛ زیرا در این بخش شاعر فضای بخش نهم را تکرار می

ای نه چندان دور به ثمر ونی که ریخته شده است در آیندههر اشکی که از چشمان گرسنگان و آوارگان سرازیر شده و هر خ

 گردد. ای زنده، پویا و سرشار از آزادی تبدیل میزدۀ دیروز به جامعهنشیند و جامعة فرتوت و ستممی

 در این بخش با کاربرد آن در تابلوهای گذشته قدری متفاوت است؛ چرا.« یهطل المطر . . »گفتنی است تعبیر بارش باران 

به تداوم بارش باران در حال و آینده داللت دارد، آن هم بارانی که دیگر هیچ » . . .« که این فعل در کنار نشانة سجاوندی 

های قبل مانند بخش هشتم، باران در زمان گذشته، یعنی از دوران کودکی تناقض و پارادوکسی در آن نیست، حال آنکه در مقطع

 بارید. عدالتی و سلطة استعمار میا این بارش خالص نبوده، بلکه در کنار ظلم، بیبارد امّشاعر، تا زمان حال می

 «أنشودة المطر» نگاۀ تحلیلی آماری به نقد فرمالیستی. 4

را زمانی سرود که سراسر عراق را خفقان ظلم و استعمار فرا گرفته بود و وی در کویت به سر « أنشودة المطر»سیّاب سرودۀ 

زند. به عبارت دیگر، شاعر فردی است اجتماعی وطن، در شعر او موج می -رو پایبندی و تعهد به مسائل سیاسیبرد؛ از اینمی

ای که او برای بیان این مشکل نالد؛ زیرا نگرانی وی ناشی از مشکلی همگانی و فراگیر است. شیوهبا دغدغه که از درد جمعی می

، شکارچی، ، گنجشک، کالغایی است. وی نمادهایی همچون باران، کودکان، ملخگزیند، نمادگرو فضای استعمار زدۀ عراق برمی

چه که کالم مادر، خلیج، مروارید، صدف، شب و . . . را در کنار چهار  اسطورۀ تموز، عشتار، گیلگامش و مسیح برای بیان آن

های موجود در جامعه ها و نگرانی به بیان دغدغهصریح توانایی ابراز آن را نداشته، دخالت داده است. گذشته از آن، سیّاب صرفاً

دهد؛ ایدۀ وی راهکار ارائه می پرداز و صاحب ایدئولوژی برای رفع مشکالت جامعهپردازد، بلکه در مقام یک شاعر نظریهنمی

 های آینده است.دعوت به شورش، انقالب، ناپذیرایی، پویایی و امّیدواری به آینده و نسل

بینیش در آمیخته است و نگاهی خاکستری از صاحب خود به دی شاعر با اندوه وی و خوش بینی او با بددر این متن شا

رود که بر ایستایی نمایش گذاشته است؛ هنگام پرداختن به زمان حالِ جامعة عراق غمگین و بدبین است و به سراغ واژگانی می

درصدی واژگانی مانندِ )اللّیل، المساء، الضباب، الشتاء، حزین،  69/5و ستم پذیری مردم در زمان حاضر داللت دارد. کاربرد 

و . . .( نشانگر  اوفعی، الردی، ، لیلة، الدمعةالموت، الظالم، البکاء، الدموع، الضیاع، الجیاع، الوحید، الموتی، جوع، الجراد، الغربان

گردد یا توانایی و انرژی نهفته در مردم، راق باز میبدینی شاعر نسبت به زمان حال است، اّما هنگامی که به گذشتة باشکوه ع

درصد از واژگان به کار رفته در متن مربوط  7/6آورد خوشحال است و خوش بین؛ به همین سبب بویژه کودکان را به یاد می
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، األطفال، المیالد، الضیاء، به این حوزۀ معنایی هستند. برخی از آن واژگان عبارتند از: )القمر، األضواء، البروق، الشروق، االبتسام

 النّجوم، زهرۀ، سیعشب، المطر(. 

کند. آورد با شادمانی و خوش بینی از آن دوران یاد میدیگر اینکه سیّاب وقتی از زمان آینده و گذشته سخن به میان می

برساند و این مفهوم را به  به پایان.« و یهطل المطر . . »بینانة همین امر سبب گشته است تا سرودۀ خود را با عبارت خوش

های های آینده امیدوار است. این امیدواری باعث شده است تا در کنار رنگ سیاه شب رنگمخاطب القا کند که وی به نسل

سفید، قرمز، سبز، زرد نیز در بافت متن بکار رود و با ایجاد تصاویرِ دیداریِ متنوع به زیبایی فرم این اثر ادبی افزوده گردد. 

 دار بسامِد واژگانِ دال بر نگاه منفی و مثبت سیاب به شرح زیر است:نمو

 

سطر تشکیل شده است. این سطرها از  121از این امر حکایت دارد که این شعر از  نگاه فرمالیستی به روساخت سروده 

به جز تعداد –تر سطرها بیشبینیم؛ یک بافت مقطعی ثابت برخوردار است، امری که نظیر آن را بسیار اندک در شعر آزاد می

را در خود « مطر»مقطع صوتی هستند و واژۀ عنوان سروده،  14دربردارندۀ  -اندمقطع ساخته شده 6یا  4ها که از کمی از آن

 ها با بقیه تضادهای زیادی است که برخی از آنداللت بار در بافت متن تکرار شده و دارای 35اند تا جایی که این واژه گنجانده

مقطع صوتی است که این سطرها از بافت  10سطر از سرودۀ شاعر دارای  11 (.80: 2003و تناقض دارد )سلمان درویش، 

است، اّما این سطرها وابستگی  مقطعی عمومی حاکم بر سروده خارج گشته و باعث فراز و فرودی در پلکان موسیقایی شعر شده

 ( تا به انسجام سروده خللی وارد نشود. 69: 2000ای زیبا حفظ کرده )بریسم، معنایی و هماهنگی با دیگر سطرها را به شیوه

رعایت کرده است. این روانی بین « باران»تکلفّی، آزادی و روانی را از همان آغاز سروده با کاربرد واژۀ سیّاب حالت بی  

تا از نظر « مستفعلن/ متف»ۀ منقطع آورده است حالت بارش باران و سروده برقرار است؛ او تفعیلة دوم عنوان سروده را به شیو

هایی که بر وزن رجز سروده لفظ و معنی پل صوتی بین بارش باران و سروده ایجاد شود. کاربرد این اسلوب در نامگذاری

ی از توان گفت: این حالتِ سیّالیت برخاسته از وزن رجز نیست، بلکه ناشاند کاربردی ناآشنا است، به همین سبب میآمده

 ( 71اند. )همان: واژگانی است که درون تفعیالت این بحر قرار گرفته
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بدون هیچ تداخل وزنی سروده است تا « مُتَفْعِلُنْ، مُسْتَعُِلن، مُسْتَفْعِلْ، مُتَفْعی»شاعر این سروده را در بحر رجز و به صورت 

برای ایجاد موسیقی درونی شعر خود نیز از جنبة  وی .بین وزن و غرض حماسی سیّاب و طوالنی شدن متن تناسب ایجاد گردد

موسیقایی آواها، تکرار واژگان و مقاطع شعری و تنوّع در قافیه بهره برده است. از پرکاربردترین آواهایی که نقش مؤثّری در 

درصد در  39و  7/19توان به اصوات مّد و ذالقه اشاره داشت که هر کدام به ترتیب موسیقی شعر و انسجام آن داشته است می

مرتبه در این شعر استفاده شده است و  114و  117، 165به ترتیب « یاء»و « واو»، «الف»سروده به کار رفته است؛ حروف مّد 

بار تکرار شده که  60و  61، 154، 150، 194، 170به ترتیب « ف»، «ب» ، «میم»، «نون»، «الم» ،«راء»هر کدام از حروف ذلقی 

 در جدول زیر آمده است:  تربرای وضوح بیش

 ف ب م ن ل ر حروف ذلقی

 60 61 154 150 194 170 تعداد

 9/2 9/2 5/7 5/7 7/9 5/8 درصد

مرتبه تکرار از  43با « راء»در مورد تکرار صداهای پایانِی )حروف روی( سطرهای این سروده باید اشاره کرد که صوت 

های این (؛ زیرا از ویژگی27: 1965نامند )أنیس، ( میliquideیا )« لمائعالصوت ا»پربسامدترین این صداهاست. این صدا را 

توان به ایجاد وضوح در شنیدن، سّیالیت و روانی اشاره داشت که با محتوای سروده و بارش باران هماهنگ است. صوت می

 تکرار دیگرحروف پایانی سطرها نیز به قرار زیر است:

 

نماید، این است که هیچ یک آنقدر دشوار نیستند که خواننده های متن جلب توجّه میترکیبای که در بررسی واژگان و نکته

های ساده و آسان به دلیل این امر است که ها به سراغ فرهنگ لغت برود. کاربرد واژگان و ترکیبرا مجبور کنند تا برای فهم آن

ة عراق و تمام جهانیان را مخاطب قرار داده است. به دیگر مخاطبان شاعر یک قشر خاص از مردم عراق نیستند، بلکه وی جامع

خواهد که برند میها در هر زمان و مکانی که بسر میبیان، کالم وی فراموقعیتی و جهان شمول است. شاعر از تمامی انسان
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ه در بافت متن هست؛ پذیرای ستم و استعمار نباشند. در پرتو همین مسأله است که مخاطب شاهد سه زمان حال، گذشته و آیند

 گردد و گاهی در تالش است تا بین زمان حال و آینده پیوند ایجاد کند.صاحب متن گاهی از زمان حاضر به گذشته باز می

واژه در متن بکار رفته است که از این میان  597دهد که بررسی واژگانِ بافت سروده از نظرگاه نقد فرمالیستی نیز نشان می

فعل ماضی و مضارع در سروده مورد استفاده قرار گرفته که هر یک  82دی قابل توجه داشته به طوری که کاربستِ فعل بسام

های امر و نهی مرتبه آورده شده است. شایان ذکر است که شاعر به ذکر این افعال بسنده نموده و سایر فعل 59و  23به ترتیب 

های مردم را ف فضای جامعة عراق قصد تشویق و تحریک همّتدر متن وی کاربردی نداشته است؛ زیرا وی با شیوۀ توصی

رود. برای وضوح بیشتر درصد افعال مورد دارد تا علیه وضع نابسامان موجود به پا خیزند، از این رو به سراغ سبک توصیه نمی

 نظر در نمودار زیر مشخص شده است:    

 

درصد در سروده به کار رفته است. درصد بیشتر  95/71ل مضارع و افعا 05/28همانطور که از نمودار پیداست افعال ماضی 

افعال مضارع با هدف شاعر که استمرار پایداری در برابر ستمگران، امّید به آینده و تحریک و تشویق مردم به این دو امر است 

بسنده نکرده، بلکه ترکیبی  دهد که شاعر به یک اسلوب نحویهمسویی و تناسب دارد.  نگاه فرمالیستی به نحوِ متن نشان می

جملة اسمیه  25ها هدفی را دنبال کند؛ کاربستِ های خبری و انشایی را به کار برده است تا آنسوی هریک از این شکلاز سبک

مؤیّد این امر است. صاحب متن با ایجاد تنوع در  -مورد استفهام 3مورد ندا و  8 -عبارت انشایی 11و  جملة فعلیه 65و 

کند. در نمودار زیر فراوانی انواع جمالت های موجود در جامعة ستم زدۀ عراق را بیان میای نحوی به نوعی آشفتگیهاسلوب

 ترسیم گشته است: 
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درصد را جمالت فعلیه  22/72درصد از این تعداد را جمالت اسمیه و  77/27جمله است که  90های متن تعداد جمله 

درصد کاربرد داشته است. این بسامد آماری  22/12و  77/87نشایی نیز هر کدام به ترتیب تشکیل داده است. جمالت خبری و ا

گمان اگر سیّاب امر و نهی و های کشورش را دارد. بیبا سبک وصفی شاعر تناسب دارد؛ زیرا وی قصد توصیف نابسامانی

 کرد. ها در بافت سروده نمود پیدا میلههای انشایی بیش از سایر جمداد عبارتسفارش را در دستورِ کار خود قرار می

ها را به دو دستة کّلی و جزئی توان آناین نیز یادکردنی است که تصاویر شعری زیادی در سروده به کار رفته است که می

صّل تر به طور مفشود سپس تصاویر جزئیبندی کرد؛ برای نمونه در تصاویر تشبیهیِ متن گاهی یک تصویر کلّی ذکر میتقسیم

شود. همانگونه که در تحلیل جزئی سروده دیده شد تِر مشبّه برای مخاطب در پی آن آورده میو با هدف آشکارسازی بیش

کاربرد تصاویر کنایی، استعاری و تشبیهی در کنار تصاویر دیداری، شنیداری و حرکتی نقش قابل توجّهی در ادبیت آن داشته 

 است.

 

 نتیجه

از نظرگاه نقد فرمالیستی حکایت از این امر دارد که  سیّاب در سرودۀ خود برای تناسب محتوا « مطرأنشودة ال»بررسی سرودۀ 

بهره برده است. تحلیل سطح  -که متناسب با موضوعات حماسی است-و شکل شعر از ظرفیّت و پتانسیل موجود در بحر رجز 

از بحر عروضی بسنده نکرده، بلکه برای افزایش موسیقی  موسیقایی این متن نشانگر این نکته است که شاعر به آهنگ برخاسته

های تکرار، سجع و جناس الهام گرفته است. تکرار واژگان، سهم فراوانی در زیبایی ساختار صوتی، صوری و اثر خود از گونه

اب محدود به گردد معنای واژگان شعر سیّموسیقایی سخن و القای محتوای مورد نظر داشته است؛ زیرا این تکرار سبب می

یابد، ها را درکه آنها آشنا نبوده و هنگامیمعنای قاموسی نباشد، بلکه دربردارندۀ معانی نامتعارفی باشد که مخاطب تاکنون با آن

 شود. زده میشگفت
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لطفل، األمّ، های بارز این شعر کاربرد پربسامد رمز و نماد است؛ واژگانی مانند مطر، الجراد، الغربان، المساء، ااز ویژگی

باشد. شاعر به خاطر بیم از فضای الخلیج، المحار، اللؤلؤ، صیّاد، ثمود، ریاح و . . . از رمزهای به کار رفته در این سروده می

آور عراق شیوۀ بیان غیر صریح را برگزیده است. این رمزگرایی عالوه بر افزایش بُعد هنری سروده، سبب زده و خفقانستم

اند بلکه هر کدام رمز و نماد طب نیز شده است؛ زیرا واژگان مذکور در معنای آشنای مخاطب به کار نرفتهپویایی ذهن مخا

کارگیری این سبک و برخی شگردهای  شود. سیّاب با بهها غافلگیر میبردن به آنمقصود و مفهومی هستند که مخاطب با پی

های ادبی، ادبیّت نما، کنایه و  سایر آرایهاوان استعاره، تشبیه، متناقضزدایی معنایی زده است؛ کاربرد فردیگر دست به آشنایی

 متن وی را دو چندان کرده است.

به هر روی، واکاوی متن شاعر از نظرگاه نقد فرمالیستی بیانگر آن است که شاعر با بعدی عاطفی، حسی نوستالژیک، فضاسازی 

اری، تک گویی و گفتگو، جهش به گذشته، جاندارپنداری، پیوند با مناسب، دخالت دهیِ تصاویر گوناگون دیداری و شنید

نما و آیرونی و... هنرمندانه مفهوم دوری از یار دیرینه )کشور عراق( و رنج و میراث و ایجاد رابطه بینامتنی، کاربست متناقض

متن خویش را با انسجامی چشمگیر  کند و از رهگذر آن،های وارده بر سر آن را با ایجاد هماوایی به مخاطب القا میمصیبت

 دهد. فرادید مخاطب قرار می
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