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پيوند موسيقی با عاطفۀ شاعر در سرودۀ «فلسطينی کحدّ السيف» از «علی فوده »
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 -1فاطمه جمشیدی
چکیده

موسیقی به عنوان یک عنصر اصلی در شکل گیری و ساختار شعر ،پیوند تنگاتنگی با عاطفهه و خیهال
شاعر و اغراض وی دارد .شاعرِ توانمند با بهره گیهری ا دانهز بهانی و نیه بها گه ینز موسهیقی
متناسب با عاطفۀ خود ،ار ش ادبی و می ان تأثیرگذاری شهعر خهود را ااه ایز مهیدههد ا ایه رو
میتوان گفت الیههای آوایی شعر بهخوبی معنا ،تخیّل و عاطفۀ نهفته در شعر را بهه مخاطهب منتقهل
میکند و باعث انسجام و هماهنگی معنوی در شعر میشود .در ای پهژوهز کهه بها روش تللیلهی
توصیفی و استفاده ا منابع کتابخانهای صورت گراتهاست ،پس ا نگاهی بهه نهدگی «علهی اهوده»
(1946- 1982م) شاعر معاصر السطی و بیان دیدگاهههای ناقهدان ادبهی در بهاب موسهیقی شهعر و
اقسام آن ،رابطۀ میان سطوح موسیقایی شعر با عاطفهه و اغهراض ایه شهاعر در سهرودۀ «السهطینی
کلدّ السیف» واکاوی شدهاست .مهمتری دستاورد ای پهژوهز ،تناسهب کامهل موسهیقایی سهرودۀ
مورد بلث با مضامی و عواطف شاعرانۀ حاکمبر آن است که خود را در سطوح سهگانهۀ موسهیقی
بیرونی ،کناری و درونی نشان میدهد.
کلیدواژهها :شعر معاصر السطی  ،موسیقی شعر ،علی اوده ،قصیدۀ «السطینی کلدّ السیف».
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
شعر و موسیقی هم اد و همراه هستند ،در یک مسیر حرکت میکننهد و خاسهتگاه مشهترکی دارنهد.
دربارۀ موسیقی شعر عربی باید گفت بان عربهی بهان شهعر اسهت یهرا اصهول تشهکیلدهنهده و
ساختار انی آن کامالً متناسب با موسیقی بنا شهدهاسهت .شهعر «السهطینی کلهدّ السهیف» بههللها
تکنیک بدون آنکه ا نظم عروضی قدیم تبعیت کند ،موسیقی خاص خهود را دارد کهه گهاه ا نهو
قاایههای میانی و حتی آهنگی خاص برخوردار اسهت .ههر عهاملی کهه بتوانهد نجیهرۀ بهان شهعر
گوینده را ا نظر موسیقی ا بان معمولی گفتار متمای کند ،بهعنوان عامل موسیقیسها شهعر ،مهورد
استفادۀ شاعر قرار میگیرد .موسیقی کالم ،حاصل حس ترکیهب همهۀ اجه ای سهخ یعنهی و ن،
قاایه ،ردیف ،صامتها ،مصوتها ،تکیهها و سکوتهاست .در پژوهز حاضهر تهالش شهدهاسهت
که الیۀ آوایی شعر علی اوده ا جنبۀ موسیقی کناری ،بیرونی و درونهی بررسهی و درنهایهت پاسهخ
سؤاالت پژوهشی یر تبیی شود:
 - 1سطوح مختلف موسیقایی در قصیدۀ «السطینی کلدّ السیف» چگونه ار یابی شدهاست؟
 - 2قدرت ادبی «علی اوده» چگونه در موسیقی شعر او تجلی یااتهاست؟
 - 3پیوند مضمون و ملتوای ای قصیده چگونه در موسیقی درونی آن برقرار شدهاست؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
ای پژوهز با هدف بررسی رابطۀ میان صوت و معنا در سرودۀ «السهطینی کلهدّ السهیف» ا علهی
اوده و نقز الیه های مختلف موسیقایی در انتقال احساسات و اهداف شاعر صورت گراتههاسهت و
آنچه انجام ای پژوهز را ضرورت میبخشد ،ا یکسو ناشهناختهبهودن علهی اهوده بهرای اغلهب
پژوهشگران و دانشجویان رشتۀ بان و ادبیات عربی است که بایستهاست بیز ا پهیز بها شهاعران
معاصر عربی آشنا شوند و ا سوی دیگر ،بررسی رابطۀ میان موسیقی و معنها در ایه سهرودهاسهت
که واکاوی ای امر در شعر علی اوده کمک شایانی به انتقال مفهاهیم مهوردنظر وی بهه خواننهدگان
میکند .بیتردید اشاره به ای روابط نهفته میان موسیقی ایه سهروده بها احسها

و عاطفهۀ درونهی

علی اوده ،ا برخی اهداف و آرمانهای ای شاعر که برای خوانندگان مبهم و ناشناختهاسهت ،پهرده
برمی دارد و به درک عمیق اشعار وی کمک شایانی میکند یرا «صوت و موسیقی بههکهار راتهه در
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یک مت  ،انفعاالت درونی و احساسات صاحب آن مت را نشهان مهیدههد و همهی انفعهال درونهی
است که به تنو اصوات و جنبههای موسیقایی مت منجر میشود» (رااعی.)4 :1997 ،
ا آنجا که تللیل متون شعری بدون پرداخت به آهنه
آهن

آنهها و نیه واکهاوی همهاهنگی میهان

و مت امکان ندارد ،ساختار موسیقایی ای سهروده ا سهه جنبهۀ موسهیقی بیرونهی ،کنهاری و

درونی بررسی شدهاست.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
ای پژوهز با روش تللیلی -توصیفی و استفاده ا منابع کتابخانهای انجام شدهاست .رونهد کهار بهه
ای صورت است که پس ا بررسهی اجمهالی نهدگی علهی اهوده و آثهار وی و معراهی الیههههای
مختلف موسیقایی در شعر ،عوامل موسیقیسا سرودۀ «السطینی کلدّ السیف» تبیی شهده و رابطهۀ
میان ای مؤلفههای موسیقیسا با اندیشه و دیدگاه شاعر مورد بررسی قرار گراتهاست .نمونههههای
موردنظر نی پس ا خوانز چندی بارۀ ای سروده و با توجه به اندیشۀ غالهب بهر آن ،بهه تناسهب
هر الیۀ موسیقایی ،انتخاب و تللیل شدهاست.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
ا مهمتری پژوهزههایی که به بررسی شعر علی اهوده پرداختههاند بایهد بهه مههوارد یهر اشههاره
کرد:
 - 1در مقالۀ «کرامات نفس در آینۀ شعر شهید علی اوده» ا میرقادری و کیانی ( ،)1390جلهوهههای
کرامت نفس در قالب صفاتی ا جمله شکیبایی ،شجاعت و صداقت در اعمال شخصیتههایی چهون
بالل حبشی و عروةب الورد به تصویر کشیده شدهاست.
 - 2عبدالوهّاب الضمور در مقالۀ «المقاومة في شعر علي فودة» (2012م) بهه مؤلفههههایی چهون بیهان
هویّت السطینی ،تقویت روح انقالب و مبار ه و نی دعوت به آ ادی اشاره کردهاست.
 - 3یبنده در پایاننامۀ خود با عنهوان «مظاارر المقاوماة فاي شاعر الشايد علاي فاوده» ( )1393بهه
است خراج مظاهر مقاومت مانند دعوت به پایداری و مبهار ه ،توصهیف آوارگهان السهطینی ،اسهارت،
اشتیاق به وط و شهادت پرداختهاست.
 - 4مقالۀ «مقایسۀ جلوه ههای ادبیهات مقاومهت در شهعر علهی اهوده و سهشیده کاشهانی» ا متهوليی و
همکاران ( ،)1394نگاهی تطبیقی به مظاهر پایداری در شعر ای دو شهاعر اسهت و سهایر مضهامی
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شعری یا ساختار بانی قصاید آنها بررسی نشدهاست .با تأمّل در سطور اهوق بایهد گفهت در ایه
پژوهز ها ،نویسندگان تنها بهاستخراج مضامی شعر علی اوده و استخراج وجوه کرامهت نفهس یها
مؤلفه های پایداری در شعر وی و گاهی نی تطبیق آنها در شعر اهوده بها شهاعران معاصهر اارسهی
پرداختهاند و بررسی الیههای موسیقایی شعر ای شاعر و رابطۀ میان صوت و اندیشهههای شهاعر را
وجهۀ همّت قرار ندادهاند.
در مینۀ پژوهزهای مربوط به بررسی موسیقی شعر عربی نی بایهد ا مقالهۀ «سهمی القاسهم و
موسیقی شعر عرب» ا حسی ابویسهانی و علهیاصهرر باسهتانی (مجلهۀ دانشهکدۀ ادبیهات و علهوم
انسانی دانشگاه تهران ،شمارۀ چهارم ،مستان  ،)1383مقالۀ «اضهای موسهیقیایی معلقهۀ امهراالقیس»
ا مرتضی قائمی و همکاران (مجلۀ انجم ایرانی بان و ادبیات عربی ،شهمارۀ  ،12پهایی 1388ش)
و نی مقالۀ «اإليقاعات الرديفة واإليقاعات الب يلة فاي الشاعر العربداة» ا مصهل عبهدالفيتاح النجهار و
أانان عبدالفتاح النجار (مجلهۀ دانشهگاه دمشهق ،جلهد  ،23شهمارۀ اول ،سهال 2007م) نهام بهرد کهه
هیچیک ا نویسندگان مقاالت مذکور به بررسهی موسهیقی شهعر در سهه سهط بیرونهی ،کنهاری و
درونی نشرداختهاند و پژوهز حاضر ا ای نظر که رابطهۀ موسهیقی و عاطفهۀ علهی اهوده را مهورد
بررسی قرار دادهاست ،اقدامی نو بهنظر میرسد.
 -2زندگینامۀ علی فوده
«علی یوسف أحمد اوده در سال 1946م در روستای قنيیر ا توابع شهر حیفاء به دنیا آمد .سهالههای
آغا ی

ندگی او با به رسمیّت شناختهشدن اسرائیل مصهادف بهود .پهس ا شکسهت سهال 1948م

همراه با خانواده به کرانۀ شرقی رود اُردن رات و تها پهیز ا واقعهۀ 1967م در آنجها بهود .شهرایط
نامساعد سیاسی در السطی ا یک سو و اندوه ا دستدادن مهادر ا سهوی دیگهر ،او را بهه ورطهۀ
تنهایی کشاند و پس ا یهک عمهر آوارگهی و مبهار ه در راه تلقيهق آرمهانههای السهطی  ،در سهال
1982م به شهادت رسید» (خلیل .)81- 76 :2005 ،وی بههعنهوان یکهی ا شهاعران مبهار السهطی ،
همۀ ذوق و هنر خویز را در راه آرمان السطی ابرا کرد و با توجه به شهرایط سیاسهی -اجتمهاعی
حاکمبر ندگی وی ،بیشتر به ادبیات مقاومت توجه داشت .مجموعهههای شهعری او عبهارتانهد ا :
«فلسطدني کح ّ السدف»« ،قصائ من عدون امارةة»« ،عاوا الابئ »« ،الغجار »« ،منشاواات رارةية
للعُش ».
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 -3موسیقی شعر

موسیقی یک مت  ،ا آوای حروف و حرکات ،انتخاب کلمهات و جایگهاه آنهها و نظهم موجهود در
بخزهای مختلف مت و نی طوالنی و کوتاهبودن اواصل آن ایجاد مهیشهود و درحقیقهت «ابه اری
است که شاعر یا نویسنده بهواسطۀ آن احسا

نهفته در الفا خویز را به خواننده منتقل میکنهد»

(کوا  .)303 :1386 ،دربارۀ موسیقی شعر باید گفت« :شعر ،ایضهان بهیاختیهار احساسهاتی نیرومنهد
است و احسا  ،ا هر نو  ،به هر می ان و ناشی ا هر علتهی کهه باشهد ،بها شهیوهههای گونهاگونی
مشخص میشود» (ارمران و همکاران .)39 :1396 ،ای شیوهها ن د شهاعران مختلهف نیه متفهاوت
است برخی ا طریق انتخاب واژگان نشاندار سعی در ابرا عاطفه و احسا

خود دارنهد و برخهی

دیگر ا عناصری همچون لل و موسیقی برای ای منظور استفاده میکنند .دربارۀ علهی اهوده بایهد
گفت ،وی به نقز و کاربرد مؤثير موسیقی بهرای انتقهال احساسهات خهود نظهر داشهته و الیههههای
مختلف موسیقی همچون موسیقی بیرونی ،کناری و درونی را در سهرودۀ «السهطینی کلهدّ السهیف»
در خدمت انتقال احسا

و عاطفۀ خود قرار دادهاست که در ادامهه انهوا موسهیقی در ایه سهروه،

بررسی و رابطۀ آن با عاطفۀ شاعر تللیل شدهاست.
 -3– 1موسیقی بیرونی
حاصل ا جانب عروضی و و ن شعر را موسیقی بیرونی مهیگوینهد» (طوسهی.)22 :1369 ،

«آهن

هر شعری با توج ه به ملتوا و حالت عاطفی خود با و ن خاصهی مطابقهت دارد و شهاعران ا میهان
او ان مختلف شعری ،و نی را که با ملتوا و حالهت درونهی شهعر خهود همهاهنگی بیشهتری دارد،
برمیگ ینند .ناگفته نماند که ای انتخاب ل وماً آگاهانه نیست و ریشهه در ضهمیر ناخودآگهاه شهاعر
دارد یرا میان و ن شعری با مضمون آن و عاطفهه و تخیهل شهاعر ،پیونهد تنگهاتنگی وجهود دارد
به عنوان نمونه «در حالت حُ ن ،اندوه ،شکوه ،عشق ،مرثیهه ،اخهر ،حماسهه و دعهوت بهه جنه

ا

بلور دارای تفعیلههای یاد همچون طویل ،کامل ،بسیط و واار استفاده میکند اما در هنگام طهرب
ا بلرهای مج وء مانند خفیف و متقهارب و رمهل بههره مهیگیهرد» (غنیمهی ههالل 441 :2001 ،و
.)442
قصیده «السطینی کلدّ السیف» ،در بلر ه ج سروده شدهاست .ایه بلهر کهه ا تکهرار تفعیلهۀ
«مفاعیل » بهوجود آمدهاست ،به دلیل ریتم تندی که دارد ،اضطراب درونی شاعر را مجسهم مهیکنهد
و بهتری گواه بر انقالب و شور درونی وی است .علهی اهوده در برخهی عبههارات بها تکهرار ایه
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تفعیله ،اشتیهاق خود را پیرامون مفاهیم مقهاومت ،ظلهمسهتی ی و آ ادگهی انتقههال داده و بهر شهدت
ای میل درونی صلّه نهادهاست .شایان ذکر است که در بخزهایی که شاعر ا مصهرا ههای کوتهاه
استفاده کردهاست ،به خصوص آنجا که تنها یک واژه را در جایگاه یهک شهطر قهرار داده ،قصهد وی
تأکید بر آرمان خود است و گویا ارصتی برای اطالۀ کالم نیست پهس خهود را مله م مهیدانهد کهه
هدف اصلی را در یک واژه خالصه کند .درنتیجه علی اوده ایه و ن ضهربی را برگ یهدهاسهت تها
شور درونی خود و ل وم تعجیل مردم بهرای مقههاومت در برابهر دشهم و نههابودی وی را منتقههل
کند.
 -3– 2موسیقی کناری
منظور ا موسیقی کناری ،جلوههای موسیقایی حاصل ا تکرار واژگان شعری در پایان یها آغها ههر
بیت و در قالبهای نو ،در پایان هر بند است و شهامل ردیهف و قاایهه مهیشهود .در اهمیهت قاایهه
همههی بههس کههه «قاایههه دومههی عنصههر م هؤث ر در ایجههاد موسههیقی شههعر اسههت و اهمیههت آن در
موسیقیسا ی کمتر ا و ن شعری نیست» (دقیانی .)152 :2007 ،همچنی قاایه بهه همهراه و ن ،دو
عنصر جدایی ناپذیر شعر هستند و هرگ نمیتوان متنی را که ا و ن و قاایه تهی باشد ،شهعر نامیهد.
قاایه بر پایۀ تکرار اصهوات مشخصهی اسهت کهه بها حهاالت روحهی شهاعر همسهویی دارنهد و او
نمیتواند تنها بهوسیلۀ و ن شعری ،پرده ا سري درون خویز بردارد بلکهه بهرای ایه منظهور نیها
مبرمی به قاایه دارد و اارادی که عقیده دارند قاایه را تنها باید ا جهت موسیقایی آن بررسهی کهرد،
به خوبی به ار ش ادبی و کاربرد ای عنصر در انتقال مفاهیم واقف نیستند.
 -3-2-1قافیه
جنبۀ صوتی قاایه نتیجۀ تکرار هماهنگیهای صامتها و مصوّتهای مشترک است و «جنبۀ معنایی
آن که در خصوصیت کلی شعر دخیهل اسهت ،نتیجهۀ تمهام تصهاویری اسهت کهه در ذهه تببیهت
میشود» (ولک و وارن .)177- 178 :1373 ،ای عنصر درحقیقت نهوعی تهوا ن ذهنهی و معنهوی را
در شعر بهوجود میآورد .در سهطور ذیهل تهکتهک قاایههههای سهرودۀ «السهطینی کلهدّ السهیف»
بهترتیب هر بخز بیان شده و سشس ارتباط آنها با حاالت درونی علی اوده آشهکار شهدهاسهت تها
ا ای طریق کاربرد ادبی و نقز ای عنصهر موسهیقیسها در انتقهال اندیشهه و آرمهانههای شهاعر
مشخص شود .ای قاایهها بهترتیب عبارتاند ا :
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 « .1فلسطدني ،تشفدني ،شرايدني» (فوده.)7 :2003 ،
« .2ةشيَ  ،يتع  /مورم ،ةدرم /ةرمر ،ةعوا /قريه ،ريره ،زرره ،ق اه ،قياوه ،شايره» (فاوده:2003 ،
.)9-8
« .3والدتي ،عزةتي /ظالم ،رالم» (رمان.)9 :
 .4درا ،کانا ،غ اانا ،نشوانا ،ليانا ،قربانا ،آنا ،عنوانا ،کانا» (رمان.)9-10 :
« .5نااا ،زنااا ،م اااا ،زوّااا ،دااا ،نوااا ،غااا ،ةررااا ،تابکااا ،إرارااا ،واوّااا ،ةنياااا ،ادفاااا ،واااا/
ةايتيااا ،شااريتيااا /ترابيااا ،صااحابيا /حدااة ،صاافات ،اعااة ،قطاااة ،وماارا ،قمارا ،مطاارا /اا ،
ود /ربعة،قبعة» (رمان.)10– 13 :
« .6حمام ،رالم ،ظالم ،زحام ،لجام  /دندانا ،صلبانا ،حناياناا ،ةناوناا ،یالياناا ،رارحانا ،ةرارانا ،کاناا،
ضحايانا ،وصايانا ،طوفانا /غزاة ،ايات ،ممات ،آت ،حداة» (رمان.)13-15 :
« .7منجل ،ةرأل ،ةاحل ،منيَل ،ةیجَل» (رمان.)15-16 :
همانگونه که مالحظه میشود 51 ،مورد ا قاایههههای ایه قصهیده بهه مصهوّت کشهیده خهتم
میشوند که ا ای میهان سهم قاایههای مختوم به مصوّت «آ»  46مورد است ،درحهالیکهه  5قههاایه
با مصوّت کشیدۀ «ای» به پایان میرسند .در بخزههایی کهه قاایهه بهه مصهوّت «آ» خهتم مهیشهود،
حالت آه کشیدن و حسهرت را تهداعی مهیکنهد و ا آنجها کهه «حرکهات کشهیده در قاایهه بیهانگر
احساسات عمیق شاعر بهخصوص در باب ح ن و اندوه است و همۀ ای حرکهات داللت بر قصهد
شاعر برای استمرار تالش و مجاههدت و خشهم درجههت انقهالب دارد» (السهعدنی )37 :1987 ،و
نمود ای حالت در قصیدۀ مورد بلث نی قابهل مشهاهدهاسهت و مهیتوانهد بهر تهالش ایه شهاعر
در جهت انتقال حسرت و نگرانی خود صله نهاد یرا وجهود هجههاهای کشهیده در قاایهه ،سهبب
میشود حصاری ا اندوه خواننده را دربرگیرد و «اغلب در سرودهههایی بههکهار مهیرود کهه شهاعر
قصد بیان غم و اندوه درونی خویز را دارد» (انیس .)251 :1981 ،ایه قهواای بیهانگر روح پهردرد
علی اوده است که برای بیان احساسات خود ،الفاظی با ایه قابلیهت را برگ یهدهاسهت بههعبهارت
دیگر ،گ ینز ای آوا بهعنوان آهنه
گذشته را نشهان میدهد.

بیرونهی ،عهذاب دورنهی شهاعر و حسهرت وی بهر حهواد
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ناگفته نماند که ده قاایه ا مجمو قواای ای قصیده با حرف ردف (رویای که قبل ا آن یهک
مصوّت کشیده آمدهباشد) پایان مییابد و ای قواای نی بیانگر روح پهر درد شهاعر اسهت کهه بهرای
خالیکردن عواطف و احساسات خود الفاظی با ای قابلیت را برگ یهدهاسهت .ایه مصهوّتهها کهه
کشیدگی و امتداد را با خود بههمراه دارند ،حالت نُدبۀ شاعر را القا میکنند و تهداعیکننهدۀ عمهق و
امتداد ناراحتی وی هستند.
در موسیقی قاایه ،عالوهبر اصوات ،سکونها و وقفها نی تأثیر عمدهای دارند و «ممکه اسهت
به اقتضای حال ،مقاصد متفاوتی ا قبیل برجستگی خاص کلمه ،دعهوت بهه توجهه و تأمهل ،تقسهیم
منطقی باات سخ  ،ایجاد انتظاری برای بقیۀ بیت یا نقلقهول و امبهال ایه هها را دربهر داشهتهباشهد»
(یوسفی .)104 :1363 ،علی اوده در ای قصهیده  35قاایهه را بها سهکون بهه پایهان بهردهاسهت کهه
عبارت اند ا « :ةشيَ  ،يتع  /مورم ،ةدرم /ةرمر ،ةعوا /قريه ،ريره ،زرره ،ق اه ،قيوه ،شيره» (فوده،
« ،)9 :2003حداة ،صفات ،اعاة ،قطاة ،ا  ،ود  /ربعة ،قبعة» (رمان ،ص« ،)13حمام ،رالم ،ظالم،
زحامﹾ ،لجام ،غزاة ،ايات ،ممات ،آت ،حداة» و «منجل ،ةرأل ،ةاحال ،منيَال ،ةیجَال» (همهان- 16 :
 )15و ای امر با موسیقی حُ نانگی ای قصیده تناسب دارد و ا یکسو باعث شدهاست کهه شهاعر
اندوه و حسرت خود را در قالب ای اشهعار بیهرون بریه د و ا سهوی دیگهر ،ایه احساسهات بهه
خواننده منتقل میشود که تکرار ای قاایه ،بر ای تأثیرگذاری اا ودهاست.
 -3-2-2ردیف
ردیف نی ج ئی ا موسیقی کناری و در حقیقت «همگونی کاملی اسهت کهه ا تکهرار یهک عنصهر
دستوری مبل واژه یا بند با توالی یکسان در پایان مصرا ها یها ابیهات پدیهد مهیآیهد» (حهقشهنا ،
 .)62 :1370اگر شعرهای یک شاعر را ا نظر وجود ردیف یا نبود آن بررسی کنهیم ،خهواهیم دیهد
که قدرت خلق او در شعرهای مردّف آشکارتر است .در موسیقی کناری ،ردیف همراه قاایهه اسهت
و به آن غنا و یبایی میبخشد .اگر ردیف ا جوشز هیجان شاعر برخی د ،نهتنهها نهوعی موسهیقی
درونی در شعر ایجاد میکند ،بلکه بیانگر احسا

و عاطفۀ شاعری موسیقیشهنا

نیه اسهت .ایه

عنصر در بخزهای متعددی ا قصیدۀ «السطینی کلدّ السیف» به چشم میخهورد :در بنهد اوّل کهه
شاعر به معريای خهود پرداختهه در سهه مهورد واژه «السهطینی» را بههعنهوان ردیهف پایهانی تکهرار
کردهاست (اوده )7 :2003 ،و ای امر در بند اوّل که به من له شناختنامه شاعر است ،بسهیار طبیعهی
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و مناسب با مقصود بهنظر میرسد .در بند ششم واژۀ «سالم» را بهعنهوان ردیهف پایهانی مهیآورد و
با توجه به مضمون ای بند که وی درد دلهای خود را با وط به تصهویر کشهیدهاسهت ،مهیتهوان
گفت تکرار ای واژه با آهن

خاصی که دارد ،بر عمق حسهرت وی ا نبهودن صهل و آرامهز در

سر می السطی پرده برمیدارد (همان .)13- 14 :نکتۀ قابلتوجه آن اسهت کهه در مهوارد متعهددی
علی اوده اقط یک کلمه یا یک عبارت را در یهک شهطر ذکهر کهرده کهه ا نمونههههای آن ،کلمهۀ
«السطینی» ( )12مرتبه و عبارت «أمّی یاسمینیۀ» ( )3مرتبهه اسهت کهه تکهرار ههر یهک ا واژهههای
«السطینی» و «بالدی» بیانگر اهتمام شاعر به هویت ملی خود است و با آوردن واژهههای «جهدّی» و
«أمّی» میخواهد ای مفهوم را منتقل کند که م در خهانوادهای پهرورش یااتههام کهه ا چنهد نسهل
گذشته تاکنون ،جهان و هسهتی خهود را در راه وطه اهدا کهردهانهد مهردانز بها تهدبیر و نهانز
تربیتکنندۀ کودکانی هستند که مردان میدان مبهار ه علیهه ظلهم مهیشهوند .ا ایه رهگهذر نتیجهه
میگیریم که علی اوده ا شگرد شکست سطرهای شعر برای برانگیخت تأمل خواننهده بههگونههای
بهره بردهاست که هر مقطع با یک رک عروضهی برابهر اسهت و خواننهده بهیاختیهار در پایهان ههر
شکستگی به اندیشه ارومیرود.
 -3-3موسیقی درونی یا میانی
موسیقی یک اثر ادبی تنها به اواصل آن ملصور نمیشود ،بلکه ساختار هماهن

کلمات دیگهر نیه

در اا ایز موسیقی کالم و خیالانگی ی آن تأثیر اراوان دارد کهه ایه امهر منجهر بهه ایجهاد نهوعی
موسیقی ا درون الفا مت میشود« .موسیقی درونی ،آهنگی است کهه در نتیجهۀ گه ینز صهلی
حروف متناسب (وحدت یا تشابه صامتها و مصوّتهها) و نیه آوردن کلمهات آهنگهی در کهالم
ایجاد میشود» (ضیف )97 :1966 ،بهعبارت دیگر ،مجموعه هماهنگیهایی که ا رهگهذر وحهدت
یا تشابه صامتها و مصوّتها در کلمات بهوجود میآید ،مهمتری قلمرو موسیقی شهعر اسهت کهه
انسجام و را

یبایی و گیرایی بسیاری ا شاهکارهای ادبی در ای موسیقی نهفته است.

در ای نو موسیقی ،اهمیت تناسبات لفظی بیز ا ارتباطات معنایی اسهت چراکهه بخشهی ا
موسیقی شعر در اثر ایجاد هماهنگیهای صوتی ایجاد میشود« .موسهیقی درونهی نیه ا خلجانهات
درونی و بلرانهای اکری شاعر پرده برمیدارد تا ا ای طریق بر خواننهده تهأثیر بگهذارد» (ع یه ،
.)88 :2010
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نظام های آوایی موجود در صناعات بدیعی ،حاصل حساسیتهای اردی شاعر در شکلدادن بهه
سبک ملسوب می شوند و اگر سهبک را گه ینز هدامنهد بهدانیم ،بایهد اذعهان کنهیم کهه کهارکرد
سبکآارینی الیهء آوایی بان در آرایههای بهدیعی بیشهتر بههچشهممهیخهورد و همهانطهور کهه در
صفلات پیشی اشاره شد ،مؤثرتری آنها در ایجاد موسیقی درونی عبهارتانهد ا  :جنها  ،سهجع،
تکرار که خود شامل تکرار حرف ،تکرار واژه و تکرار جمله یا عبارت میشود .در ادامه نمونهههای
جنا  ،سجع و انوا تکرار ا قصیده مورد بلث ،استخراج و بهمنظور تبیهی رابطهۀ میهان آنهها بها
عاطفۀ شاعر ،تللیل شدهاند.
 -3-3-1جناس
جنا  ،هماننهدی دو لفهد در گفتهار و ناهماننهدی آن دو در معناسهت .در صهورتی کهه واژهههای
همگون و متجانس (شبیه در لفد و متفاوت در معنا) همراه یکدیگر شهوند ،آرایهۀ جنها

را پدیهد

میآورند .در ای ا به دلیل هماهنگی کلمات متجانس ،موسیقی خاصی در کالم ایجاد میشهود کهه
گوش ا شنیدن آن لذت میبرد« .علی اوده در ای قصیده واژههای «رايره ،زراره ،شايره» (فاوده،
« ،)8-9 :2003ظالم ،رالم» (رمان« ،)9 :نااا ،غااا»« ،ةررااا ،إررااا» «آنا ،کانا» (رماان،)10-11 :
«قمرا ،مطرا»« ،ا  ،ود » و «ربعة ،قبعاة» (رماان« ،)13 :منيال ،منجال» (رماان )14 :را ا بهاب
جنا

اختالای و واژههای «نااا ،زنااا ،نوااا»« ،واوااا ،واااا» را کهه جنها

اا ایشهی دارنهد ،بهرای

اا ایز موسیقی شعر خود و بهتبع آن اا ایز تأثیر آن بر خواننهده ذکهر و عاطفهۀ جوشهان درونهی
خویز را منتقل کردهاست.
 -3-3-2سجع
سجع ا دیگر عوامل ایجاد موسیقی در شعر اسهت کهه باعهث یبهایی و انسهجام سهخ مهیشهود.
ار ش موسیقایی سجع در ای است که سخنگوی بان با بههرهمنهدی ا آن بهه خلهق صهورتههای
ادبی برجستهای می پردا د و با کاربرد آواها و تأثیر آنها در مت که بخهز عمهدۀ ار ش موسهیقایی
سخ به آن وابسته است ،مینه را برای پیدایز سبکههای گونهاگون اهراهم مهیکنهد .ا آنجها کهه
اغلب واژگان مسجع در سرودۀ «السطینی کلدّ السیف» در مرۀ قاایهها و ردیهفههای آن هسهتند،
شرح تأثیر برخی ا آنها که مختوم به حروف کشیده یا مردوف بودند ،در سطور پیشهی گذشهت
اما نباید ا نظر دور بداریم که در مجموعههای الفا متجانس مذکور در جدول اهوق ،واژگهان ههر
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شهدهانهد و ایه امهر عهالوهبهر

ایجاد موسیقی درونی مت  ،سبب تقویت ارتباط معنایی الفا نی شدهاست.
در سرودۀ مورد بلث ،واژگانی چون «فلسطدني و شارايدني»« ،ةشايَ  ،يتعا  /مورام ،ةدرام/
ةرمر ،ةعوا /قريه ،ريره ،زرره ،ق اه ،قيوه ،شيره»« ،رالم ،ظالم»« ،غ اانا ،نشوانا ،غا اانا ،عنواناا»،
«نااا ،دااا ،غااا»« ،ومرا ،قمرا ،مطرا»« ،ا  ،ود  /ربعة ،قبعة»« ،حمام ،رالم ،ظالم ،زحام ،لجاامﹾ»،
«دندانا ،صلبانا»« ،حنايانا ،یاليانا ،ضحايانا»« ،ررحانا ،ةررانا ،طوفانا»« ،ايات ،مماات»« ،حدااة» و
«منجل ،ةرأل ،ةاحل ،منيَل ،ةیجَل» دارای سجع متوا ی 1و الفها «تشافدني ،شارايدني»« ،والدتاي،
عزةتي»« ،درا ،کانا ،غ اانا»« ،نااا ،زنااا ،م اااا»« ،ادفااا ،وااا»« ،صلبانا ،حناياناا» و «مماات ،آت»
سجع مطريف 2دارند و با توجه به اینکه شاهد مبالی برای سجع متوا ن در ای قصهیده پیهدا نشهد و
تأکید شاعر بر سجع متوا ی و مطريف بود ،چنهی برداشهت مهیشهود کهه علهی اهوده بهه موسهیقی
ملسو

توجه بیشتری داشته و تالش کردهاست تا ا طریق آهن

ظاهری الفا  ،توجه خواننهده را

جلب کند.
 -3-3-3تکرار
تکرار «ا جمله اسالیب ادبی پرکاربرد ن د شاعران معاصر است که سهبب ااه ایز موسهیقی کهالم و
بهتبع آن انسجام قصیده میشود» (الررای .)48 :2001 ،شهاید بتهوان گفهت در پهارهای مهوارد شهعر
جدید خود نوعی تکرار ملسوب میشود و بهخصوص تکرار یک لفد یا عبارت اسهتفهامی بیهانگر
حیرت و تعجب شاعر و سبب برانگیختهشدن توجه خواننده میشود تا وی با دقهت بیشهتری ادامهۀ
شعر را بخواند و هدف شاعر را ا سرودن آن دنبال کند .ناگفته نماند که تکرار تنها به بیهان دوبهاره
و سه باره لفد و صوت ملدود نمیشود ،بلکه «سبب ایجاد تأثیر روانهی خاصهی بهر خواننهدۀ مهت
میشود و موضعگیری شاعر را دربارۀ مسائل مختلف بیان میکند و ا اهمیتی که شهاعر بهر دیهدگاه
یا احسا
احسا

خاصی دارد ،پرده برمیدارد» (اب األثیر ،بیتا )11/3 :در یک کالم عنصهر تکهرار ،یهادآور
و ااکار غالب بر شخصیت شاعر اسهت و او بها ایه شهیوه ،بههصهورت آگاهانهه موسهیقی

میآاریند و بر تأثیر ،تصویرآارینی و القای احسا

و انتقال پیام خود در شعر میاا اید.
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 -3-3-3-1تکرار حرف

مقصود ا تکرار ،اندیشهای را برجسته کردن یا به جنبههای ا یهک تفکهر جلهوۀ خاصهی بخشهیدن
است اما تکرار حروف ،و ن و آهنگی بهوجود میآورد که باعث تلریر صدا میشود و یها لله را
ترییر می دهد و درنهایت جایگاه آرایه را به خود میگیهرد .دربهارۀ ار ش موسهیقایی حهروف بایهد
گفت کلماتی که ا حروف پرطنی تشکیل میشوند ،ار ش صوتی و موسیقایی قابلتهوجهی دارنهد
و شاعر باید در هنگام گ ینز واژگان ،توجه خاصی به آنها داشتهباشد تا شعرش استوارتر ،یبهاتر
و آهنگی تر جلوه کند.
ا نمونههای تکرار حروف در ای قصیده باید به تکرار حرف «شی » اشاره کرد کهه در عبهارت
«و ال شرق و ال غرب ،و األیّام تشفینی إذا ما الکربُ عشيز ای شرایینی» (اهوده )7 :2003 ،مشههود
است و ا آنجا که «حرف «شی » ا حروف مهمو

و دارای صهفت رخهوت و صهفیرگونه اسهت»

(اب جنی ،بیتا )69 /1 :و «ا دیگر ویژگیههای آن انتشهار ،خشهکی ،گراتگهی و اضهطراب اسهت»
(قائمی و دیگران )119 :1388 ،و درمجمو «به نرمی و سهکون گهرایز بیشهتری دارنهد» (عبها ،
 ،)56 :1998میتوان گفت بهکاربردن واژههایی که بسامد تکرار ای حرف در آنهها بسهیار اسهت و
در ای عبارت ذکر شده ،بیانگر ای حقیقت است که شاعر ما در حال ابهرا حهاالت درونهی خهود
است و احساسات خود را با بیانی نرم و در عی حهال حه نانگیه بهه مخاطهب اعهالم مهیکنهد و
همانگونه که پیداست ،بهکاربردن واژگانی چون اعل «تشفینی» که به همراه حرف نفهی «ال» در اول
عبارت منفی شده و نی واژۀ «الکرب» که به نوبۀ خود بار معنهایی منفهی دارد ،بههخهوبی مؤیّهد ایه
نظر است .ا دیگر نمونههای تکرار حرف در ای قصیده ،بسامد باالی حرف «الم» اسهت کهه علهی
اوده در بند آخر و در عبارات «السطینی /السطینی کلدّ السّیف کالمنجهل /أصهول أجهول الأسهأل/
ومبل الشمس الأرحل /لهدنیا الرهرب ...لدجهداد و المنههل /وأصهرا اهی الوجهود :أنها ،السهطینی/
السطینی /أقول أقول الأخجل»  23مرتبه آن را آوردهاست و ا آنجها کهه «حهرف «الم» ا حهروف
مجهور و متوسط است و بیشتر به رقيت گرایز دارد تا شدّت ،نوعی موسیقی آرام و در عهی حهال
سنگی را بر مقاطع قصیده معاصر حاکم میکند» (بشر )408 :2000 ،و ا حروای است کهه شهنیدن
آن بسیار آسان است و بهدلیل نرمی و سهولتی که در تلفد آن وجود دارد ،عالوهبهر قهرارگهرات در
یک باات کالمی که در آن به واور میتوان الفا دارای مفهوم حه ن و انهدوه را یااهت ،خهود نیه
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اندوه و غربت شاعر دارد .همچنهی بها درنظهر گهرات «ویژگهیههایی

چون الت ام ،التصاق ،مالکیت ،نرمی ،تماسهک و کبهرت کهه در ایه حهرف وجهود دارد» (قهائمی و
دیگران ،)120 :1388 ،باید اذعان کرد که علی اوده بر ای حقیقت تأکید میکند کهه وی متعليهق بهه
ای سر می است و کسی حق ندارد آن را غصب کند و مردم باید برای حفد آن تمام تالش خهود
را بهکار گیرند .همچنی وی با بهکارگیری ای حهرف نهرم و روان ،خواننهده را ا ماللهت و انهدوه
حاکم بر قصیده رها کرده و به خوانز آن راغب کردهاست.
حرف «قاف» ا دیگر حروای است که در ای قصیده بهنسهبت اهراوان و بههویهژه در قاایهههها
مورد استفاده شاعر قرار گراتهاست ،ا جمله شطرهایی که در آنها علهی اهوده ا ایه حهرف بههره
برده ،آنجاست که به معرای پدرب رگ خود پرداخته و چنی سرودهاست« :و کالة النةااف فاي قنةدار
ةحفاده /کبدر القل و الق اة ،يح ّ اللدل و القيوة /و عزةته تفوق المج و الشايرة» (اهوده- 10 :2003 ،
 .)9حرف «قاف» ا حروف مجهور و شهدت اسهت و «ویژگهیههای دیگهر ایه حهرف ،صهالبت،
صوت ،شدت و خشکی است» (قائمی و دیگران )120 :1388 ،و چه بسا بهههمهی دلیهل اسهت کهه
شاعر ما به هنگام بیان ب رگمنشیها و سجایای اخالقی پدرب رگ خود ا ای حرف بیشتر اسهتفاده
کرده و چنی بیان داشتهاست که وی به دلیل حق ب رگی که بر گردن تمام مهردم آن منطقهه داشهت،
بسیار مورد احترام مردم و مرجع راع اندوه و مشکالت آنها بهود و شهاعر تهالش خهود را بههکهار
گرات تا ای تعریف و تمجیدها را در قالب اصوات متناسب بیان کند.
 -3-3-3-2تکرار واژه
تکرار واژگان یکی ا مؤلفههای سهبکسها اسهت کهه سهبب ااه ایز موسهیقی کهالم و انسهجام و
وحدت قصیده میشود (الررای .)48 :2001 ،شاعر خوشذوق با ای شیوه ،بههصهورت آگاهانهه بهر
حس تأثیر ،تصویرآارینی و القای احسا

و انتقال پیام خود در شعر میاا ایهد .تکهرار یهک کلمهه

(اعل یا اسم) ا عناصر مهم در ساختار مت شعری است یهرا واژه ،رکه اصهلی شهعر اسهت کهه
سبب تأثیرگذاری بر قصیده میشود (الررای .)84 :2001 ،در قصیدۀ مورد بلث ،شهاعر تعهدادی ا
واژگان را به عنوان واژگان کلیدی برگ یده و در مت تکرار کردهاسهت ا جملهۀ آنهها واژۀ «سهالم»
است که در بند ششم قصیده پنج بار تکرا شده و همچنی واژه «السهطینی» کهه در بنهد اول هشهت
بار و در بند هفتم چهار بار تکرار شدهاست .شایان ذکهر اسهت کهه علهی اهوده تمهام بنهدهای ایه
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قصیده را با لفد «السطینی» آغا کرده و بر هویت و عالقۀ قلبی شدید خهود بهه سهر می السهطی
تأکید کردهاست و شاید بتوان گفت دلیل دیگری که بر ای موضهعگیهری شهاعر در قبهال سهر می
مادری و هویت وی میتوان ایراد کرد ،تکرار کلمۀ «قنيیر» (روسهتای ملهل تولهد شهاعر) اسهت کهه
چهار بار در بند هفتم تکرار شدهاست و ای تکرارها بر پیوند میان موسهیقی قصهیده و مضهمون آن
تأکید دارند یرا تکرار یک لفد بیانگر اهمیتی اسهت کهه مفههوم آن واژه در ذهه شهاعر دارد و ا
آنجا که برای یک شاعر السطینی ،وطه مههمتهری آرمهان اسهت مهیتهوان گفهت تکهرار دو لفهد
«السطینی» و «قنيیر» در ای سروده نشاندهندۀ اهمیتی است که علی اوده برای ایه دو مکهان قائهل
است ،بهخصوص که در عنوان ای قصیده یعنی «السطینی کلهدّ السهیف» نیه ا وطه خهود یهاد
کردهاست .ا آنجا که «سبک ،رانشی اجباری است و واژگان ،ساخت جملهها ،لله و تصهویرها ا
ناخودآگهاه مؤلههف بیهرون مههیآیهد» (اتههوحی ،)219 :1392 ،بایهد گفههت عنصهر تکههرار ،ریشههه در
ناخودآگاه علی اوده دارد و بسامد باالی واژگان اوق ،پرده ا احساسات و ااکهار او برداشهتهاسهت
و با توجه به اینکه «مهمتری نقزهای عنصر تکرار عبارتاند ا  :تشویق ،ترغیب ،تهدیهد ،اعجهاب
و نی تقریر و تببیت یک دیدگاه خاص» (احمد بدوی1996 ،م )466 :چنی برداشهت مهیشهود کهه
علی اوده در ای سروده با تکرار برخی حروف و الفها  ،سهبب تهأثیر روانهی بهر خواننهده شهده و
موضعگیری خود را دربارۀ مسائل مختلف نی نشان دادهاست.
 -4پیوند موسیقی با موضوع شعر و عاطفۀ علی فوده در این سروده
شاعران اصوالً با توجه به موضو و مضمون شعر ،موسیقی کالم را انتخاب مهیکننهد تها بها آهنه
خاص آن بتوانند به بهتری وجه ،مقصود خود را به خواننده القا کنند .موسیقی شهعر بایهد بها سهایر
عناصر رابطهای مناسب داشتهباشد و شاعر مل م است که هماهنگی میان موضو  ،مضهمون ،عاطفهه،
تخیل و مقصود شعر را با موسیقی آن رعایت کند یرا ایه همهاهنگی در کشهف معنها و دریااهت
مت بسیار مؤثر میااتد .با توجه به آ ادی تقطیع در شعر نو ،همسنگی موسیقی بیرونی با درونمایهه
و مضمون شعر ،در شعر نو بار تر ا شعر سنيتی است .انتخاب و ن متناسهب بها ملتهوا ،وسهیلهای
برای قدرتبخشیدن به منظور شاعر است ،همهانطهور کهه نقهز عمهدۀ موسهیقی و تناسهب آن بها
مضمون شعر را موسیقی میانی بر عهده دارد یرا در قالبهای سنيتی نمهیتهوان براسها

مضهمون

شعر ،و ن آن را ترییر داد ولی ای امکان اراهم است که بها بههکهارگیری ترکیبهات نهرم و خشه ،
گونههای مختلف صامتها و مصوّتها و همچنی صنایع لفظی و معنوی ،ارتبهاط میهان مضهمون و
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ساختار شعری را حفد کرد .شاعر خلياق با استفاده ا نرمۀ حروف ،معنای نهفته در شهعر را آشهکار
میسا د« .پایبندی به یک و ن در سراسر یک منظومه ،شاعر را ناچار میکند که بهرای بیهان احهوال
و احساسات گوناگون که هر کدام و ن متفاوتی را میطلبد ،ج همان یک و ن را که بنهای منظومهه
بر آن است ،بهکار نبرد بههمی دلیل امرو ه شاعران در هر قسمت ا شعر ،و ن را موااق با حهاالت
درونی خود برمیگ ینند» ( رّیه کهوب )115 :1372 ،یعنهی هرچهه احسها

آنهها پیچیهدهتهر و

عمیقتر باشد ،بیان آن ا للا جلوههای موسیقایی کالم متنو تهر خواههدبهود .عهالوهبهر موسهیقی
بیرونی ،موسیقی کناری نقهز مهؤثيری در بهرانگیخت احساسهات خواننهده دارد .آهنه

حهروف و

ترکیب واژگان نی در ای ارایند بیتأثیر نیست .با درنظرگهرات ارتبهاط دوسهویه میهان احسها

و

عاطفۀ ادیب با موسیقی کالم میتوان گفت« ،اگر قدرت موسهیقی را در انتقهال عواطهف ،بها قهدرت
کالم که وسیلۀ بیان عواطف و اندیشهههای ناشهی ا آن در شهعر اسهت همهراه کنهیم ،بهه نتیجههای
مضاعف میرسیم» (پورنامداریان.)339 :1374 ،
نمود ای حاالت در قصیدۀ «السطینی کلدّ السیف» بهخوبی قابلمشاهده است در بنهد اول کهه
علی اوده به معريای خود پرداخته ،شطرهای کوتاه را برگ یده و حتيهی در پهارهای مهوارد یهک واژۀ
«السطینی» را بهتنهایی در یک شطر قرار دادهاست و ای امر نشان میدههد کهه وی عالقهۀ اراوانهی
به سر می السطی دارد و هویت خود را در ای واژه خالصه کردهاست .در بنهد دوم تها پهنجم بهه
خدمتهای پدرب رگ وی و مادر و خهواهر او بهه مهردم السهطی اشهاره کهردهاسهت کهه شهطرها
بهنسبت طوالنیتر هستند و گویی شاعر ا وصف خود ااصله گراته و گرایز به دیگرسهتایی پیهدا
کردهاست .در بند هفتم که آخری بند ای قصیده است و موضعگیری اصلی و نهایی علهی اهوده را
نشان میدهد ،هر شطر ا عبارات کوتاه و کهاملی کهه در کنهار یکهدیگر جهای گراتههانهد ،تشهکیل
شدهاست آنجا که میسراید « :فلسطدني /فلسطدني کح ّ السّدف کالمنجل /ةصول ،ةااول ،الةراأل /و
مثل الشمس ق ةاحل /ل ندا الغرب ،لألا اد و المنيل /و ةصرخُ في الواود :ةنا /فلسطدني /فلساطدني/
ةقول ةقول الةیجل» (اوده )16- 15 :2003 ،و آهن

شدیدی ا آنها بهه گهوش مهیرسهد کهه ایه

پدیده ا رهگذر ردیف آغا ی و تکرار واژه «السطینی» در چهار مورد و قاایهه پایهانی در واژگهانی
چون «منجلﹾ ،أسألﹾ ،أرحلﹾ ،منهَلﹾ ،أخجَلﹾ» میسّر شدهاست .دربارۀ موسیقی درونی ایه بنهد بایهد
ا جنا

موجود میان دو لفد «أصول» و «أجول» یاد کرد که عهالوهبهر موسهیقی تنهدی کهه دارنهد،
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دارای بار معنایی کامالً متناسبی با مقصهود شهاعر و موضهعگیهری او در برابهر دشهم نیه هسهتند.
همچنی است وجود جنا

و سجع در ای قصیده که در صهفلات پیشهی بررسهی شهد و بیهانگر

تناسب موسیقایی آنها با عواطف و اغراض شاعر و مضمون قصیده است.
 -5نتیجه
در یک نگاه کلی به موسیقی قصهیدۀ «السهطینی کلهدّ السهیف» بایهد گفهت شهگرد علهی اهوده در
استفاده ا نظم بیرونی ای سروده نشان میدهد که او و ن قصیده را طوری انتخاب کهردهاسهت کهه
به حاالت و عواطف درونی او ن دیک شود ،بهویژه که ای قصیده را در باب عشق به وط سهروده
و درون پرجوش و خروش خود را به نمایز گذاشتهاسهت .موسهیقی درونهی نیه در ایه قصهیده
نقز بس ایی در تناسب و پیوند شعر با مضمون آن و عاطفۀ شاعر ایفا کردهاست .ناگفتهه نمانهد کهه
علی اوده با استفاده ا انوا ردیف ،قصهیدۀ خهود را تأثیرگهذارتر سهاختهاسهت یهرا بهه موسهیقی
حاصل ا قاایه ،جنا

و سجعها اکتفا نکرده و با آوردن واژهههای مکهرير ،مفهاهیمی چهون تقویهت

عاطفه ،تعجّب ،دلتنگی و غربت خویز را انتقال دادهاست.
ا آنجا که هرقدر یک شاعر در حو ۀ واژگان تسلط بیشهتری داشهتهباشهد ،ابه ار آاهرینزههای
هنری بیشتری نی در اختیار دارد ،باید گفت چیرگی علی اوده بر واژهها و درن

و باریهکبینهی او

در سهاختمان الفا و پیوند حروف و حرکات ،سبب شدهاست که موسیقی درونی و بیرونی یبها و
متناسب با مضمون را بر سروده حاکم کند .سخ آخر اینکه پیوند میان موسهیقی شهعر بها مضهمون،
اندیشه و احساسات شاعر ،مسألهای است که علی اوده در ای قصیده بهخوبی رعایت کهردهاسهت
به طوری که موسهیقی ،بهه ابه اری درجههت انتقههال مضهمون مقاومهت و شهور انقالبهی ،تخیّهل و
عواطف وی به خواننده تبدیل شدهاست .او در ای قصیده نهتنها ا مقصود اصلی خود یعنهی وطه
غاال نشد ،بلکه پایبندی به موسیقی شعر را نی رعایت کرد تا جایی که میتهوان گفهت آهنه

ایه

قصیده ،یکشارچه اریهاد است و موسیقی منسهجم آن اسهت کهه القهای مطلهب مهیکنهد ،نهه صهرف
کلمات.
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