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 چکیده 

ناسی نیز شهاست و سبکو آرمان هانگرش، هایان ذهنیات، تجسم احساسات و تجلّی اندیشهشعر بستری مناسب برای ب

شناسی سبک ابزاری مناسب برای شناسایی هویّت انسانی، علمی، ادبی و ایدئولوژیک شاعر و نفوذ به دنیای درون اوست.

حتی فضای خلق  وها، ایدئولوژی، مخاطبان شه، به محتوا، تأثیرگذاری افکار، اندیتیشناسی سنّعالوه بر مباحث سبکجدید 

تری از شاعر ارائه ر دقیقپردازد تا بتواند تصویهای زبانی، ادبی و اندیشگانی میو به بررسی این موارد در الیه اثر توجه دارد

اعتقاد شاعر  وو تقابل اندیشه « عبداهلل اإلرهابی»دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی موضوعات محوری قصیده 

رویکرد شاعر با  های مختلف زبانی، ادبی و اندیشگانی و همچنین چگونگیبا اندیشه حّکام و سران عربی و نمود آن در الیه

داد که شاعر ضمن اعتقاد به  نشان تحقیق هایتحلیلی انجام شده است. یافته–اجتماعی به روش توصیفی-مسائل سیاسی

گرایانه و عینی به مسائل ن شهادت، پایداری، قصاص، حمایت از مظلوم و... و با رویکرد واقعمفاهیم بلند اسالمی و دینی چو

عنوان یام مسلحانه بهقکارانه آنان با دشمنان بیگانه پرداخته و بر جامعه، به مقابله با ظلم و ستم طبقه حاکم و اهداف سازش

توان در سطوح ای که این تقابل اندیشه را میگونهورزد؛ بهکید مین تأحل کارآمد در مقابله با اندیشه و اهداف آناتنها راه

ویژه در سطح واژگان با بسامد واژگان حسی و رمزگان انقالبی و در سطح ادبی در تشبیهات حسی و مختلف زبانی قصیده به

 صیده شاعر بخشیده است.این ق بهگرایانه ملموس شاعر و تضاد معانی دنبال نمود که سبکی صریح، حسی، هیجانی و واقع

 .قصیده عبداهلل اإلرهابی ،شناسی، قیام مسلحانه، مظفر النوابسبک ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

های انسان معاصر همواره در حال عصیان در برابر خمود و ایستایی است و این عصیان و اعتراض خود را در آثار و نوشته

های دروغین، گاه مقابل دشمنان این اعتراض گاه علیه فرهنگ»سازد. یان میصورت شعر، شعار، داستان، طنز و ... نماخود به

رفته ادبیات اعتراضی همها و اهداف دینی و اجتماعی است که رویها و تغییر در مسیر انگیزهخارجی و گاه علیه ضد ارزش

عصیان در برابر بیداد و نارواست؛ با دیگر، شعر اعتراض، سرپیچی و عبارت(. به118: 1393)طاهری، « آوردرا به وجود می

داشتن این احساس و هوشیاری عمیق که ادامه این وضع، نامعقول و تغییر دادن آن ضروری است. این دسته شعرها، غالباً 

بایست همراه با تالشی تغییر آفرین ، میشدنواقعبیانگر رنج و ستم و سپس اعتراض، خشم و عصیان است؛ ولی برای مؤثر 

( 271: 1971ح به یک نظریة انقالبی و دارای محتوای اجتماعی باشد تا بتواند رنگی مردمی به خود گیرد. )درویش، و مسلّ

شود از آن یاد می« ادب سازش»در برابر « ادب ستیز»و « ادب شورش»، «ادب مقاومت»هایی چون شعر اعتراضی که با مترادف

مقاومت شاعر و نویسنده در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روح انتقاد یا اعتراض یا  کنندهمنعکسنوعی به

« هدف از انتشار آن اعتراض نسبت به چیزی، معموالً اعتراض به اوضاع سیاسی است»( که 158: 1389دار، حاکم است )پشت

تواند با برانگیختن، بسیج کردن، می آورد،(. این شعر به خاطر پایگاه مردمی که برای خود به دست می158: 1372)پور ممتاز، 

سوی قیام، به مسئله مبارزه و درنتیجه اصالح رژیم یا تغییر و براندازی ایجاد هوشیاری قومی و سوق دادن اندیشة عمومی به

 ترین سالح شاعر و نویسنده در دفاع از خود،( بدون شک اصلی5: 1968آن و وقوع و پیروزی انقالب کمک نماید. )کنفانی، 

، فرهنگی، جغرافیایی، یو شرایط اجتماعی، سیاس ویر خاص محصول تفکّها و زبان شعری اوست که ها و اهدافش، واژهآرمان

، از اینجاست که بررسی زبان شعری شاعر به کمک تحلیل عناصر زبانی، ادبی و اندیشگانی، جنسیتی، ایدئولوژیک و... است

دارد تا زوایای گران متون ادبی را به تکاپو وا مییابد و پژوهشگران و تحلیلمی منظور بازشناسی دنیای درون او، اهمیتبه

 پنهان زیبایی متن را برای خواننده و مخاطب روشن سازند.

بررسی آثار یک نویسنده و تعیین تفاوت نگاه، اندیشه، ایدئولوژی غالب بر او و تقلید یا فردّیت روش او را در انتقال 

شناسی مطالعه زبان سبک»پذیرد. به گفته شمیسا شناسی آثار انجام میها، کاری است که در حیطه سبکیاممفاهیم، مضامین، پ

عبارت است از دانش شناسایی  شناسیسبکبنابراین  (386: 1388)شمیسا، « و فکر یک اثر برای پیدا کردن سبک آن است.

، شناسیسبکدر میان رویکردهای مختلف . هاگروهی از متن شیوه کاربرد زبان در سخن یک فرد، یک گروه یا در یک متن یا

آوایی، »با رویکرد تحلیل ادبی، متن را به پنج الیه  چراکه ؛ای برخوردار استای از اهمیت و جایگاه ویژهشناسی الیهسبک

های مؤثر در ویژگیهای برجسته و کند و به بررسی شاخصهتقسیم می« )اندیشگانی( واژگانی، نحوی، بالغی و ایدئولوژیک

 .پردازدهای مذکور میدر هر یک از الیه اثرپیدایی سبک 

های زبانی، بر این اساس در نوشته حاضر به بررسی اندیشه محوری حاکم بر شعر مظفر النواب و بازتاب آن در مؤلفه

 خواهیم پرداخت. « عبداهلل اإلرهابی»ادبی و اندیشگانی شعر او با محوریت قصیده 
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 بیان مسئله .1.1

ترین موضوع بخش عنوان اصلیکه مسائل سیاسی به است عراق معاصر شاعران انقالبی ترینبرجسته از یکی النواب مظفر

عظیمی از دیوان او را به خود اختصاص داده است، تا جایی که در محافل ادبی به شاعر معارض سیاسی معروف است. 

دهد همان روش هجومی و تحریکی ی نواب را در یک چارچوب واحد قرار میرسد آنچه اسلوب شعرطورکلی به نظر میبه

است. این اسلوب  وی در سرزنش، انتقاد، ِاعمال احکام سرسختانه و نسبت دادن مسئولیت تمامی فجایع به حکّام و سران عربی

حل واقع بینانه به جامعه تنها راه گیری صریح و نگاهبر گرفته از اندیشه تمرّد، عصیانگری و انقالبی شاعر است که با موضع

طورکلی در تمامی قصاید شاعر رد پای داند. این اندیشه که بهکارآمد جهت برون رفت از شرایط کنونی را قیام مسلحانه می

ةِ »خود را بجا گذاشته است در شعار  ِة اَل ُیْسَتْرَجُع إاّل ِبالُقوَّ بنای غالب قصاید ار را که سنگشود. این شعخالصه می «َما ُیْؤَخُذ ِبالُقوَّ

کند. این سروده که دارای عنوانی متناقض و پارادوکس گونه بیان می« عبداهلل اإلرهابی»دهد، در قصیده شاعر را تشکیل می

است )نسبت دادن تروریست به عبداهلل ]بنده خدا[ که مظهر عبودیت است(، ازجمله قصایدی است که اسلوب اعتراضی، 

تواند با دیگر قصاید وی قابل تطبیق نقالبی نواب را در خود جای داده است و بررسی آن تا حد قابل توجهی میمتمرّدانه و ا

 هایالیه در آن بازتاب و مسلحانه قیام و انقالب غالب گفتمان بر قصیده مذکور تکیه با پژوهش این در تا آنیم رو برباشد. ازاین

 مباحث کلی بندیتقسیم است گفتنی. دهیم قرار تحلیل مورد وی را شعر ندیشگانیا و ادبی زبانی]آوایی، واژگان، نحوی[،

 انجام «رود معجنی فتوحی محمود» نوشته «شناسی...سبک» کتاب در شده مطرح عناوین اساس بر پژوهش این در شناسیسبک

 است تا به این دو سؤال پاسخ دهد که:  گرفته

 های سبکی بیشتر خود را نشان داده است؟در کدام مؤلفه «رهابیعبدالله اإل»گفتمان حاکم بر قصیده  -1

 های او چه سبکی به این قصیده بخشیده است؟حلمسائل جامعه و راه رویکرد شاعر به موضوعات و -2

 پیشینه پژوهش .2. 1

ها رین آنتهای شعری وی تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که مهمنواب و ویژگیالدر مورد شخصیت ادبی مظفر 

است که در نوع خود تحقیقی کامل بوده و دیگر تحقیقات در این « باقر یاسین» از م(1988) «مظفر النواب حیاته و شعره»کتاب 

های زبانی در اشعار نواب انجام ترین کارهایی که در زمینه پژوهشاند. اما مهمزمینه نیز از این کتاب چندان پا فراتر نگذاشته

 توان اشاره کرد:ین موارد میگرفته است به ا

م( بعد از نگاهی کوتاه به 2012) "اللغة في شعر النواب" در پایان نامه خود تحت عنوان «نهایة عبد اللطیف حمدان رضوان» -

آورد و در ادامه به بررسی برخی از مسائل لغوی ازجمله تضاد، زندگی نواب به بررسی اشعار فصیح و محلی شاعر روی می

 .پردازدرادف، المعرب والدخیل و ... میاضداد، ت

ش( در سه بخش به بررسی و نقد 1390) "الحداثة في شعر النواب"در پایان نامه دکتری خود با عنوان « بالسم محسنی»-

پردازد و در فصل دوم به پردازد که در فصل اول: به بررسی تصویر شعری در خالل مهمترین منابع آن میاشعار شاعر می

ورزد زبان شعری شاعر و اشاره به برخی مسائل زبانی ازجمله تکرار، حذف، تکرار الفاظ و حروف و غیره مبادرت میتحلیل 

 و در فصل سوم نیز به بررسی موسیقی و مهمترین اوزان شعری که شاعر به کار برده است اهتمام دارد. 
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، 8نواب" )مجلة القادسیة في اآلداب والعلوم التربویة، المجلد "الرمز الدیني في شعر مظفر الدر مقاله  «شاکر محمود المخزومی» -
های شعری نواب، به بررسی رمز سه شخصیت مهم دینی یعنی امام علی )ع(، بعد از تحلیل مهمترین نشانه م( از2009، 2العدد 

 پردازد.امام حسین)ع( و ابوذر غفاری در شعر نواب به همراه تحلیل ابیات می

)مجلة در مقاله خود با عنوان "سیمیائیة العنوان والشخصیة التراثیة في شعر مظفر النواب/ الوتریات اللیلیة اختیارا" « شيسامي کریم مو» -

و همچنین زیبای  "الوتریات اللیلیة"م.( به بررسی زیبایی شناسی عنوان در قصیده 2011، 4، العدد 1آداب ذی قار، المجلد 

 فته در این قصیده پرداخته است.های تراثی به کار رشناسی شخصیت

العدد  )فصلیة اللسان المبین، السنة الثالثة،"التناص القرآني في شعر مظفر النواب"  در مقاله« مرضیه آباد و بالسم محسنی» -

ش( به بررسی وتحلیل اثر پذیری شاعر از آیات قرآنی بدون هیچ گونه دسته بندی ومشخص نمودن 1390الخامس، خریف 

های دیگری نیز انجام گرفته است که موضوعات متعدد شعری عالوه بر موازد ذکر شده پژوهش نامتنیت، پرداخته است.انواع بی

)مجلة القادسیة فی اآلداب « فوزیه لعیوس غازی الجابری»از  «المرأة في شعر مظفر النواب» مقالهاند ازجمله: وی را بررسی نموده

)مجله انجمن ایرانی « سعید اکبری جهانگیر امیری و»از  «های شعر نوابررسی درون مایهب» مقاله، م(2009والعلوم التربویة، 

از  ش(1391، مجلة بحوث في اللغة العربیة و آدابها) "مظاهر المقاومة في شعر مظفر النواب"مقاله  -، ش(1387 ،زبان وادبیات عربی

ها به موضوعات توان دریافت که عمده اهتمام آنها میپژوهشو... با نگاهی گذرا به این  «حسن دادخواه وناصر تابع جابری»

و درون مایه اشعار ودر برخی موارد بررسی موارد فنی اشعار شاعر بوده است با این وجود تا به حال اشعار شاعر از منظر 

اویه به شعر نواب شناسی آن هم در سطح زبانی، ادبی واندیشگانی مورد بررسی قرار نگرفته که این جستار از این زسبک

 نگریسته است.

 نوابال. حیات و شعر مظفر 3 .1

های مذهبی و هنری برخوردار است که به سابقة خانوادگی خاندان وی در بزرگداشت و مایهنواب از نوعی بنالمظفر 

گی بر های شعر خوانی و نوازندهای علمی و ادبی و حلقهبرگزاری مراسمات مذهبی ]تشیع[، تشکیل جلسات و نشست

(، از دیگر عوامل مؤثر بر 24: 1988گیری شخصیت هنری و ادبی شاعر داشته است )الخیر، گردد که نقش مهمی در شکلمی

در دوران دانشجویی وارد  های سیاسی است که بخش عمدۀ حیات وی را به خود اختصاص داده است. نوابشعر وی فعالیت

عیار  بی و تند و مشارکت در اعتراضات عمومی به یک مبارز سیاسی تمامهای سیاسی شد و با سرودن اشعار انقالفعالیت

و تالش برای براندازی نظام پادشاهی عراق، از  حزب کمونیست عراقبه جرم طرفداری از  م1958او در سال   ل شد.یبدت

م ناچار به 1963در سال  حزب کمونیست عراقو  حزب بعث عراقها بین گیری درگیری. همزمان با اوجتدریس محروم شد

و به مقامات عراقی تحویل داده دستگیر  ساواکشد، ولی به دست نیروهای  اهوازوارد  بصرههای از طریق نخلستان فرار شد.

شد. نواب در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد اما این حکم به حبس ابد تقلیل یافت. در زندان با تنی چند از همراهان خود 

: 2003؛ یاسین،  71: 1988کند )الخیر، رود و از آنجا مبارزه مسلحانه علیه نظام را شروع میکند و به جنوب عراق میفرار می

(. اتفاق مهم دیگر در زندگی سیاسی مظفر النواب جدایی او از حزب کمونیست است که خود دلیل آن را اینگونه ذکر 25-26

الُق »: کندمی اِس َقْد تم  الط   به آزاد(. پس از این جدایی، نواب با تمایل 64: 2009نواب، ) «حینما َلْم َیْبَق َوْجُه الِحْزِب َوْجه الن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 سیاست، باره در خود مستقل آرای و افکار بر تکیه با حال و در عین تشکیالتی و حزبی التزامات از گیری کناره و اندیشی

این اختالف نظر شاعر و تغییر موضع سازش،  (27: 2003)یاسین، کند. می تأکید انقالبی اقدامات و مبارزه بر جامعه، و وطن

ترین و بیشتر بخش دیوان او را به خود اختصاص ح و قیام مسلحانه، شعر سیاسی نواب که اصلیمذاکره و گفتگو به موضع سال

توان گفتمانِ غالب بر شعر وی را همین گفتمان قیام مسلحانه نام برد که داده، کامالً تحت تأثیر قرار داده است، تا جایی که می

هاست. این موضوع عالوه خاتمه دادن به این فجایع و نابسامانی حل برون رفت از این اوضاع کنونی وبه نظر شاعر تنها راه

ة الفقراء المملوءة بالمتفجرات»ها و نمادهای انقالبی توسط شاعر، عنوان قصایدی چون بر تأثیر بر گزینش شخصیت ، «صر 
قل هي البندقیة »، «اإلرهابي عبد الله»، «طلقة  ُثم  الحدث»، «آر. بي. جى سفن»، «لیس بین الرصاص مسافة»، «المسلخ الدولي»

ة عاشقة»و « أنت  باشد.نیز به نوعی بیانگر این گرایش و گفتمان شاعر می «رسالة حربی 

 شود:طور مجزا پرداخته میاکنون به بررسی هر الیه به

 . الیه آوایی2

، موسیقی بیرونِی قافیهو  گیرد. وزنمورد بررسی قرار می بیرونی متن از جهت موسیقی درونی وشناسی آوایی در سبک

عملکرد (. 78: 2003)سید قطب، کند را ایجاد می آن درونی موسیقی واژگان نیز هایو ریتم هاآن ، مخارجتوالی حروف شعر و

گردد. سطح آوایی بیشتر شامل آن دسته از عناصر آوایی زبان است که نهایتا منجر به پیدایی نظم و توازن در ساختار کالم می

آرایی و.. در این سطح از زبان های علم بدیع مانند سجع، جناس، واجون وزن و قافیه )در شعر( و سایر صنعتعناصری چ

 ای دارند.نقش عمده

 حاکم هایدستگاه و توبیخ اعتراض به وضع موجود و نکوهش یعنی آن موضوعات اصلی به باتوجه نواب قصیده این در

 بنا را خود کالم اصلی ساختار از اندوه و خشم را برای شاعر به جا گذاشته است،ها که نهایتا دنیایی آن و سکوت و سستی

های مورد استفاده شاعر و توجه وی به این موضوع را در بررسی قافیه. بردمی بهره آوایی عناصر از محتوا فراخور و به نهدمی

 صورت زیر است:ین قصیده بههای مورد استفاده در اتوان دید. بسامد قافیهاهمیت قافیه به خوبی می

 ها در قصیده(: بسامد قافیه1جدول)
 تعداد نمونه قافیه

« الف»مختوم به 

)مقصور و 

 ممدود(

یّتبعها، مهّمتها، ذکری، کبری، أخری، یسری، طفلیها، أولی، خدیها، شفتیها، عینیها، شوارعها، اشحْذها، 
ْذها، حلوی، تأّخرنا، شرفتها، الدنیا، ماء، ُوج هتها، صراحتها، أغانیها، مسّدسها، لیالیها، مغازیها، أشیاء، َنفِّ

ُتَنّجسها، حذاء، اوفیاء، اونواء، أنباء، منها، صیدا، بارودتها، منازلها، الشهداء، هنا، معنا، سمراء، خضراء، 
 ضّراء، تشاجرنا، علینا، إلینا، أعلی، سوداء، حیاء

51 

 «یاء»مختوم به 
الناري، الدامي، صبّي، اّلالهي، خذوني، عیوني، إرهابي، بالدي، العربي، الدولي، البطلي، الحربي، اللیلي، 

 30 قلبي، فدائي، إسرائیلي، أبدي، القدري، الفردي، الِجّدي، الّشهري، ورقي، ُطرقي

 «باء»مختوم به 
أقارب، قارب، غاض ، عقارب، عجائ ، نحارب، أران ، شوارب، مقال ، شاح ، کل ، مخّرب، حرب، 

 26 هاب، مغرب، ُحّ ، طّی ، کّذاب، محاربإر

 23 ثأر، نار، دار، أخبار، إفطار، أعذار، ثّوار، أحجار، حذار، قّهار، مطار، إعصار، قرار، ُصّبار، نهار «ار»مختوم به 

 های تکراری نیز در تعداد قافیه لحاظ شده است.* قافیه
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 توان مشاهد کرد:می ها در این قصیده را در نمودار زیربسامد کاربرد قافیه

 
 ضیف،) کندبه باور منتقدان ادبی حالت آه کشیدن وحسرت گوینده را تداعی میکه « الف»بسامد باالی استفاده از قافیه 

که به گفته حسن « یاء»باشد. اما حرف ( نشان دهنده اندوه درونی شاعر از اوضاع و احوال حاکم بر عصر خود می83: 2004

( نیز 98: 1998)عباس، « ن درونی بوده و بیشــتر برای نشــان دادن احســاســات وصــفات درونی اســتاز حروف لیّ»عباس 

سات ویمی سا شاعر و اح شان دهنده درون  شد. همچنین تواند تا حدودی ن سور در جایگاه « یاء»قرار گرفتن  با ما قبل مک

صویرکه »حرف قافیه،  ست و دیع سو القا کننده بیابانیای عمیق وحفره گرت شان دهنده ویژگیا شه ر این حالت ن ها ذاتی وری

تواند نشــان دهنده بیگانگی وتنهایی شــاعر و ( در اینجا تا حدودی می99)همان:« دوانده در عمق وجود انســان یا اشــیاســت

ــه ــتارهای بیاهداف و اندیش ــاعری انقالبی که از فجایع وکش ــد، ش ــتوه آمده ودر میان های وی در جامعه باش رحمانه به س

ست و اینگونه دعوت های غدر، نیرنگ، خفقان و قانوندالگو ضش بلند ا شالی مدعی عدالت تنها مانده و فریاد اعترا های پو

 :کندبه قیام می

َك القاُنوُن  سقُ دَّ یَمَك /الُدَولّي َبعَد ُمَخّیِم شقاِتیال یا َعبَداللِه/ُمسقَ عَر َوَما َتمِلُك ِمن َأشقَیاِء/ َوُحزَنَك َوال /الَثوِريَأِقم ِفي َمَخزِنه عبَداللِه ُمخِّ شقّ
ْر  َف اوّوَل َلْم َیَتَجّذْر/ َفاَتتُه اوّیاُم/ َوخاَنْتُه الَیاِفَطُة  /ِفیهَوَتَجذَّ ْوِرّیةُ فإنَّ الصَّ َر َلْیاًل َما َکاَن ُیِدیُن َنهاراً  /الثَّ  (238: 2009نواب، ) َو َبرَّ

شتار[ اردو»)ترجمه(  شابش ای عبداهلل بعد از ]واقعه ک ست/ ای عبداهلل در خ شتیال/ هفت تیر تو قانون بین المللی ا گاه 

ات را بگذار/ اندوه و احســاس و هر آنچه داری ]را در خشــابش گذار[/ در آن عمیق و ثابت قدم شــو / زیرا اردوگاه انقالبی

ست داد/ و پالکارد انقال صت را از د شد / فر بی به او خیانت کرد/ آنچه صف اول ]حکام عربی[ دقیق و عمیق و ثابت قدم ن

 «کند.کند، در شب توجیه میرا که در روز محکوم می

هایی چون انقالبی و فدائی بودن چنان در اعماق وجودشان خواهد تا مفهومشاعر از عبداهلل و به تبع از تمام انقالبیون می

ستوار گردد که جزء غریزه و ذات آن شاعر ثابت و ا ست که تا « تَجَذّر فیه»از آوردن جمله امری ها گردد. در اینجا مراد  این ا

اند، سرانجام آنان شکست و ها نباشد همچنان که صفوف قبل از آنان )حکام( اینگونه نبودهاین صفات جزء غریزه و ذات آن

ر )چه در تواند همان معنایی باشــد که حســن عباس از یاء ماقبل مکســونابودی و افتادن پرچم قیام و انقالب اســت. این می

صفات  سان داللت دارد نه  صفات غریزی و ذاتی در ان ست یاء در این حالت بر  سط کلمه وچه در آخر( آورده ومعتقد ا و

 (100-99: 1988موقتی و زودگذر. )عباس، 
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که به مصوّت کشیده  استهایی شاعر از قافیه، بیشترین استفاده موسیقی کناری سروده مورد بحثساختن در طورکلی به

«  حرکات کشیده در قافیه بیانگر احساسات عمیق شاعر بخصوص در باب حزن و اندوه است». عالوه بر اینکه شوندم میخت

سعدنی،  شم ( می37: 1987)ال ستمرار و ثبوت تالش و مجاهدت و خ شاعر برای ا صد  توان گفت این حرکات داللت بر ق

 جهت انقالب نیز دارد.

صیده نیز هماهنگی خاصی با اندیشه انقالبی شاعر برقرار نموده که جای تأمل و اهتمام در ق« راء»استفاده شاعر از قافیه 

صامت« راء»دارد. حرف  ستمیمتکرّر  هایکه از  شد و تکرار بارزترین ویژگی آن ا سامد فراوان با صوّر و آن، ب ّسم  به ت تج

شایاندهد یا در متن بیان میکردن صورت ذهنی حوادثی که رخ می  راحتی به زبان که راء حرف». زیرا کندی میشود، کمک 

ــاویر خلق در ها رازبان کند، عربمی ادا را آن ــوتی تص ــاویر با مطابق ص  و تکرار ترجیع دارای که واقعی و قابل رویت تص

ایعی مثالً در اشعار زیر بسامد حرف راء به نوعی نشان دهنده تکرار و تجسم وق (84: 1998)عباس، « .رساندمی یاری باشد،

شاعر  سط عبداهلل/  شمنان تو شگی د شاعر و تعقیب مداوم و همی سیر مبارزه و هدف  شنکی در م شی، کار چون وطن فرو

ار)و استمرار آتش خشم و قیام  (القهار)( و همچنین پیوستگی صفاتی چون غلبه و چیرگی بر دشمن مطاردة األقدار) در  (الن 

 وجود عبداهلل دارد:
ُسمَعَتُه/ َوَو َأَحٌد َباَع َطِریَق ال یِه َو حَمُر َکفَّ

َ
َك الَحرِبي َفَلم َیقِدر/َحّرَق الُفوالُذ او سِ ِدّ سَ َسوَف ّزعَتِر/َباَع الُحزَن/َو َدسَّ َحِدیَد ُم قاَحَة َعیَنیِه/ َو

َک  قاَدِتهُم َوَکَأنَّ َجراَحَك َأعَذار/  َرُعوا َیعَتِرُفوَن ِب نَت/ ُمطاِرَدَة اوقَداِر/ شققَ َطاِرُدُه َأ َتُل ُدوَنَك.. ُت ّهاُر/ ُأق َباِقي الَق َفأنَت الَحيُّ ال بَداللِه/  َیا َع ذا ِفیِهم 
أنَت َقراٌر ِمنَك َوَلیَس َقراٌر ِفیَك/  َفأنَت الّناُر َو َأفِدیَك../ ولکّني أَتَمّنی أن ُتقَتَل مرفوَع الهاّمة../ ُأقَتُل ُدوَنَك.. َأفِدیَك../ َلم َیَتَزحَزْح ِفیَك َقراٌر/ الّناُر 

 (246: 2009)نواب،  َقراُر الّنارِ 
ست/ فوالد  "زعتر"یک نفر راه »ترجمه( ) سه کرد ولی نتوان را فروخت/ اندوه را فروخت/ بر علیه تپانچه جنگی تو دسی

شت او را تعقیب خواهی  سرنو سوزاند/ تو همانند  شمانش را  شتی چ ست او و آبرویش / و وقاحت و ز سالح[ د گداخته ]

شمنان[ به تأیید رهبران خود پرداختند و گویا زخمها کرد/  آن ست]د ست[/ ای عبداهلل تو در میان آنهای تو د ها آویز ]آنها

ای/ بنابراین تو زنده، ماندگار قهاری/ جان به فدایت ... فدایت شـوم/ ولی آرزو دارم که سـربلند به دیدار مرگ روی/ اینگونه

تو دگرگون و سست نشد/ آتش همان تصمیم توست و تصمیمی جز آن در تو جان به فدایت ... فدایت شوم/ تصمیمی در 

 «نیست/ تو آتش و همان عزم و اراده آتشی.

متوجه خواهیم شد که عمده کلمات همراهی خاصی با مفهوم انقالب « باء»و « یاء»ویژه قافیه با نگاهی به کلمات قافیه به

 غاضب، نحارب،و همچنین  ، الحربي، الناري، الدامي، إرهابي، فدائي، إسرائیلي،البطلي»و قیام مسلحانه دارند ازجمله این کلمات 

 همه به نوعی به قیام و ملزومات آن اشاره دارند.« مخرّب، حرب، ارهاب، محارب

 به توجه وبا بخشیده شاعر شعر به خاصی آهنگی که است آوایی صنایع ترین کاربرد پر از یکی دیگر آرایی واج صنعت

عنوان مثال در ابیات زیر اینگونه شاعر با دارد. بهاز احساسات درونی خود پرده بر می نوعی به حلقی حروف از زیاد استفاده

ــتفاده از تکرار کلمات و واج ــاع کنونی وعقیده آرایی بهاس ــطراب اوض ــدت بحرانی بودن واض ویژه تکرار حروف حلقی، ش

 کند:واهتمام خود نسبت به این فاجعه را بازگو می
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سِنْد ُکوَعَك ِللُکّوِة یا عَبَداللِه. ِسْم عبَداللِه َتبَدُأ ُتّوًا ِبالّثأِر/َوُکلُّ َدقیَقِة َتأِخیٍر َمذَبَحٌة ُأخری/أ َشَة ِفي الَفجِر َأْق شا سِنْد ُکوَعَك ِللُکّوِة/ ُمدَّ الّر ../أ
ْر، َعّداُد الَقلِ  َوَعّداُد الُقنُبَلِة الموُقوتَ   (230: 2009)نواب، ُة ُمّتِفقان الّشاِحِ /ال َتَتأخَّ

ـــوگند یاد کن که هم اکنون به انتقام بر می» )ترجمه( ـــت/ ای ای عبداهلل، س خیزی/ هر دقیقه تأخیر قتل عامی دیگر اس

سپیده دم رنگ پریده ]کم نور[  سل خود را در  سل عبداهلل آرنج خود را به پنجره تکیه بده/ آرنج خود را به پنجره تکیه بده/ م

 «اند.های قلب و تایمر بمب ساعتی با هم هماهنگ شدهبگیر/ درنگ نکن، تپشنشانه 

بار( وهمنشـــینی حروف حلقی )ق، ع، خ، ح( با ســـایر واژگان 6بار(، )ع 7ها وحروف )ق در اینجا تکرار افعال وجمله

ینجا بسامد باالی حرف توان گفت در اها بیانگر نوعی تندی و شتاب در حرکت است؛ زیرا میوحروف تشکیل دهنده در آن

)علی، « دال بر تولید ناگهانی ویک دفعگی یا انفجاری صــداســت»( و25تا: )أنیس، بی« از حروف شــدت اســت»که « قاف»

ای ناگهانی بوده و هر آن آماده انفجار. ( نشــان دهنده وضــعیتی پر اضــطراب و ملتهب اســت که در آســتانه فاجعه64: 1985

نِ»همچنین تکرار فعل امر  به نوعی اهتمام شـــاعر به تحریک برای قیام « التتأخر»و « مدّ»وهمراهی با دو فعل طلبی « دْأسااْ

 رساند.ومبارزه و دل نگرانی وی در قبال این وضعیت را می

ــیقی درونی، حاصــل آن تجلّی اندیشــهاین قصــیده تکرار در طورکلی پس به ــتن تقویت موس های عالوه بر در پی داش

 .باشدنواب نیز میهای دغدغه اجتماعی، تجربیات و

 . الیه واژگانی3

چیدمان خاص واژگان بســتگی دارد  های هنری شــعر، به نوع گزینش واهمیت گزینش واژگان تاحدی اســت که جلوه

سبک را هنر واژه گزینی می»و  (167: 1388پور، )عمران سیاری  سبکب شناخت  شم بر دانند و در کار  ها بیش از هر چیز چ

ژرفش را آشــکار  هر واژه به دلیل واژگان همجوارش غنای نهایی و»عالوه بر اینها  (249: 1392)فتوحی، « اندتهواژگان دوخ

شعر، نمایانگر رویکرد  .(129: 1378)احمدی، « یابدهای معنایی تازه تر میداللت کند ومی سامد باالی برخی از واژگان در  ب

 (.185: 1394ارجی، )صرفی و ن ایدئولوژیک شاعر است خاص، ویژه و

 با هماهنگی معنایی بار که دهدمی تشکیل الفاظی بیشتر را شاعر کالم در رفته کار به واژگان اإلرهابی، عبداهلل قصیده در

 ناشی از بیان بیشتر امر نیز این که است رسمی و معیار واژگان بیشتر متن بر مسلط واژگان نوع. دارند کالم مفهوم و محتوای

ــاعر نهو قاطعا جدی ــتم ظلم، با مقابله در ش ــتی س ــس اســت تا اینکه کالم لحنی جدی به خود گیرد، کما اینکه  موجود و س

نامأنوس، ناهموار و تند و »های به کارگیری واژگان رسمی است؛ زیرا بافت عامیانه افزایش دایره مخاطبان نیز از دیگر انگیزه

ــمی فا ــتندگاهی دور از ادب بوده و در مقابل، واژگان رس ــکوه اجتماعی باالیی هس  (253: 1392)فتوحی، « .خر و دارای ش

شان زیر جدول صیده این در رفته کار به واژگان دهنده دورنمای کلی ن ست ق ست چهار نوع داللت آمده که  .ا ستون نخ در 

خاصی از سخن را شناختی جداگانه و نوع های متقابل، صفت سبکهر کدام دارای دو رده متقابل است. هر کدام از این رده

 دهد:ها درمتن سبک را به جانبی سوق میکنند؛ یعنی باال رفتن بسامد هرکدام از آنپدیدار می
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 (: داللت واژگان به کار رفته در قصیده2جدول)

 نوع.سخن صفت سبک نمونه نوع واژه نوع داللت

 

 حسی/ذهنی

 عینی

 )ملموس(

بة،  النار،الّدم، المسّدس، الرشاشة، السالح، الدبا
 الصاروخ، اللغم...

 داستانی محسوس

 ذهنی

 )انتزاعی(

الحرب، القتل، الثأر، الصمود، القصاص، القضیة، 
ل  اإلرهاب، الذُّ

 فلسفی انتزاعی

 حسی روشن الناس، الجنود، الوطن العربي، النفط روشن شفافیت

ل، ... تیره  ذهنی کدر الخیانة، الخذالن، الحزن، الذُّ

 علمی عین گرا ، فلسطین، الفدائین، ...القدس صریح ارجاع

 ادبی ستعاریا/کنایی قافلة النار، الحي الله،  ضمنی

 

 نشانداری

درجه صفر  المحارب، القتال)مقاتل(، عبدالله، الموت، سبابة بی نشان

 سبک

 رسمی 

القصاص، اإلرهابي، الفدائي، الثوري، الحي الله، الحي  نشاندار
 تك اإلرهابیةالباقي، االستشهاد، سباب

 شخصی گذارارزش

 

باشد که سبک شاعر را محسوس آنچه در واژگان این قصیده سبک شاعر را متمایز کرده است استفاده از واژگان حسی می

اند، در حالیکه واژگان ذهنی یا واژه در ردیف واژگان حسی قرار گرفته 400کرده است، از مجموع کلمات قصیده، بیش از 

باشد. این بسامد باالی واژگان حسی از نظر شفافیت، رنگی شفاف یا واژه می 200رفته در قصیده کمتر از  انتزاعی به کار

های حسی بر خالف ذهنی، تصویری روشن به قصیده بخشیده و نوع سخن شاعر را شفاف و ملموس ساخته است؛ چراکه واژه

افیت سبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشی از غلبه شف»کنند و روشن و محسوس از مدلول خود در ذهن مخاطب حاضر می

گویی، ( عالوه بر این، صراحت253)همان: « های ذهنی.واژگان حسی است و تیرگی وابهام سبک، محصول بسامد باالی واژه

 شفّافیت و قابل فهم بودن از ویژگی اشعار انقالبی و ایدئولوژیک است.

ترین اندیشه نواب در این قصیده و دیگر اشعار اوست قیام مسلحانه اصلی از آنجایی که از یک طرف اعتقاد به انقالب و

توان استفاده از واژگان و از طرف دیگر به دنبال نشان دادن واقعیت، به دور از هر گونه تکّلف وابهام گویی است، در نتیجه می

و  وی گرای واقعیت دیدگاه نتیجه ابنو شعر در انقالبی ویژگی»حسی، روشن و صریح را الزمه کار شاعر دانست، چراکه 

 (133: 2011)موشی، « است. عالم از عینی ادراک

کند آوردن واژگان حسی و ذهنی در کنار هم و در یک اما آنچه در بحث واژگان حسی وذهنی شاعر جلب توجه می

ون آشفته و توام با نگرانی تواند به نوعی نشان دهنده درترکیب است که تصویری سیاه و سفید در شعر وی خلق کرده و می

و امید شاعر باشد. در سراسر قصیده بسیاری از این دست ترکیبات وجود دارد که تصویری زیبا را در ذهن مخاطب خلق 

السّبابة، صواریخ الفرجة، الفجر الشاح ، صمتهم البارد، السکتة الملغومة، السّبابة اإلرهابّیة، اونظمة وعی »کند. ترکیباتی چون می
 اند.از این دسته «السوداء...
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نوع رمزگان در این »ها در متن و ارتباط آن با ایدئولوژی است. از دیگر مباحث مهم در الیه واژگانی، رمزگان و نقش آن

ها و نهادهای قدرت را سپردگی مؤلف به گفتمان مسلط و نسبت او با ایدئولوژیالیه و نقش آن در متن میزان وابستگی و دل

اند. تقسیم کرده« نشاندار»و « نشانبی»ها را به دو دسته ( بر این اساس زبان شناسان واژه261: 1392)فتوحی، « کند.یمشخص م

های فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل ها خنثی و خالی از معنای ضمنی و مفاهیم و ارزشیعنی برخی از واژه»

های برجسته شعر نواب، رمزگان انقالب و قیام مسلحانه است ( یکی از رمزگان262)همان: « اندگذارانهمعنی ضمنی و ارزش

ترین رمزگان انقالبی شعر نواب دهد. ازجمله مهمکه میزان جدایی و بیزاری شاعر از ایدئولوژی و گفتمان حاکم را نشان می

توان تقسیم نمود، دسته اول واژگانی ر دو دسته میباشد را ددر این قصیده که به نوعی برگرفته از اندیشه دینی وانقالبی وی می

جهاد، االستشهاد، الصمود، الفدائي، »توان اشاره نمود: باشد که به این موارد میکه دال بر اندیشه شاعر و اعتقاد و هدف وی می
دسته دوم واژگانی است ، « المقبولة و...الثأر، القصاص، الشهداء، الحّي الباقي، القّوة، القضیة، المحارب، البطل، الدم، الصرخة، شتائمَك 

بار(، الخوف، 11بار(، الصمت )10اإلرهابي)»آورد، واژگانی چون که شاعر آن را برای رمزگان حاکم بر جامعه و حکّام عربی می
 اند که نواب آن را دراز این دسته «الذّل، الخصیة، الخیانة، الخذالن العربي، المنحطون، المنقرضون، الفضالت، التعبئة الجنسیة و...

دارد تا اینکه این دهد و اینگونه بیزاری خود را از اندیشه و گفتمان حاکم و مسلط در جامعه بیان میمقابل دسته اول قرار می

 ترین مباحث سبک ساز در شعر نواب قرار گیرد.رمزگان از مهم

شان دهنده تأکید شاعر بر اهمیت موضوعی خاص ن»ساز در سطح واژگان، تکرار است که عالوه بر از دیگر عناصر سبک

، نواب نیز از این شگرد بسیار بهره (188: 2001 عبید،)باشند ، از عوامل موسیقی آفرین نیز می(276: 1997)المالئکة، « در متن

بار(، 7بار(، السالح ) 8القتل )بار(، 9بار(، المسّدس )9بار(، الحرب )10بار(، اإلرهاب ) 18النار )»برده است. مثالً تکرار واژگانی چون 
بابیشترین بسامد به راحتی فضای قیام  «بار(،3بار(، الصاروخ، الرصاص، اللغم، القصف، الغارة هر کدام )4بار(، سکین )6الدبابة )

« وصبر لسالح، جروح، قت»در ابیات زیر و همجواری آن با « النار»دهد. مثالً تکرار واژه ومبارزه حاکم بر قصیده را نشان می

 باشد:ها برقرار است، نشان دهنده اهمیت قیام ومبارزه در نگاه شاعر میعالوه بر اینکه نوعی رابطه ایحائی بین آن
َیْعَجُز ِفیها الطِّ ُّ  ُقها الُبعُد/َو َیِة َوَصبُرك/َیا مَ  یا قافلَة الّناِر إلی أْیَن؟/وأْنت ِسالٌح وِقالٌع ُحمٌر عاِبَسٌة/َوُجروٌح َسوَف ُیَعِمّ ْدِو

َ
بَت َجِمیَع او ن َجرَّ

ْب َیا عَبداللِه َدواَء الّناِر/أعَظُم َما ِفي الّط ِّ الَعصرِي َدواُء الّناِر/َوَحذاِر َیا عبَداللِه َحذارِ  : 2009/ِنصُف َدواِء الّناِر َلئیٌم َقاِتٌل )نواب، الَعَرِبّیِة/َجرِّ
243) 

ها هایی که دوری و فراق آنهای سرخ و مغمومی/ و زخمالح و قلعهروی[؟/ تو سای قافله آتش به کجا ]می»ترجمه()

اند/ ای کسی که تمامی داروهای عربی را امتحان های که[ طبابت و صبر تو نیز در آن درمانده شدهبخشد/ ]زخمرا شدّت می

داروی آتش است/ ای عبداهلل بر ای/ ای عبداهلل داروی آتش را نیز امتحان کن/ بزرگترین داروی موجود در طبابت امروز کرده

 «حذر باش / نیمی از دوای آتش پست و کشنده است.

که همسویی خاصی با اندیشه و آرمان شاعر  استو مبارزاتی  انقالبیرمزگانی ، این قصیدهطورکلی رمزگان غالب بر به

 دارد.
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 . الیه نحوی4

بلند بودن جمالت،  ور همنشینی، دقت در کوتاه ومح ای، به بررسی جمله از نظرشناسی جملهدر سطح نحوی یا سبک

گاه سیاق عبارات یا همان نحوه بیان  .شودها از جهت اسمیه یا فعلیه بودن پرداخته میجمله نوع زمان افعال مورد استفاده و

-158: 2010)خلیل،  دهدهمین امر تا حدی به نوشته وجهة سبکی می کند وبندی جلب توجه می مطلب به لحاظ جمله

ها و نوع گزینش خاص ضمایر همگی بیانگر نوع اندیشه و کیفیات (. عالوه بر آن وجوه جمله )مدالیته(، زمان جمله166

 (.267: 1392باشد )فتوحی، اش به موضوعات میروحی و ذهنیات پنهان گوینده و دلسپردگی

و  صورت بارزمیر مخاطب است که چه بهتواند سبک ساز باشد استفاده بیش از حد شاعر از ضآنچه در این قصیده می

بار،  24بار مستتر، تَ متصل  47بار بارز و 18، أنت: 129ضمیر آورده است )ک: 223مستتر و چه متصل و منفصل در مجموع 

ها صورت مستتر، بارز، متصل و منفصل در همه صیغهبار(، بعد از آن بسامد ضمیر غایب است که در مجموع چه به 5کُم: 

بار(. این بسامد را در نمودار زیر 40بار، هم و هما:  39بار، ها متصل:  31بار، هو مستتر:  33ر آمده است )ـه متصل: با 143

 توان دید: می

 
باشد که برای اشعار انقالبی که از وظایف آن این بسامد نشان دهنده اسلوب خطابی شعر و مخاطب محور بودن آن می

باشد. در کل احداث و موضوعات قصیده یا پیرامون و آگاهی بخشی است، از ضروریات می دعوت به مبارزه و قیام، توبیخ

شخصیت اصلی قصیده عبداهلل است که حامل اندیشه و اهداف شاعر است یا مخاطب آن سران عرب بوده که انتقادهای شاعر 

 باشد.متوجه آنان است، بنابراین بسامدِ بیشترِ ضمیر مخاطب امری بدیهی می

 223فعل )با صرف نظر از تکرار افعال(،  382مد افعال به کار رفته در این قصیده نیز قابل توجه است. از مجموع بسا

توان آن فعل نیز معلومند که در نمودار زیر می 371فعل مجهول و 9فعل نهی،  9فعل امر،  39فعل ماضی،  102فعل مضارع، 

 را نشان داد:
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 استمرار و معنای داشته و تجدید حدوث بر دال مضارع فعل که آنجایی گر افعال است. ازبسامد افعال مضارع بیشتر از دی

و با  باشدمی و دگرگونی و تحول تغییر به وی و تمایل شاعر و آشفته و خروش جوش پر درون نشانگر دارد، نهفته خود در

 همین از گرفته نشأت تواندمی امر این نموده، قیام عصر خود کنونی اوضاع علیه که است انقالبی نواب شاعری توجه به اینکه

 .اندیشه انقالبی شاعر و اعتراض همیشگی وی به وضع جهان عرب و لزوم ایجاد تحول و تحرک در آن نشأت گیرد

جمله دارای مدالیته اخباری  307جمله  368یابیم که از مجموع با نگاهی به وجهیت )مدالیته( افعال در این قصیده در می

 .باشدجمله اسمیه می 133جمله فعلیه و 235( و 8، استفهام:18، ندا: 2، تحذیر: 33مله مدالیته التزامی )امر ونهی:ج 61و

 
 و رنج، اندوه عمق بیان بر عالوه که است شاعر استفاده مورد خبری بسامد وجه است توجه جالب این قصیده در آنچه

چراکه  است؛ بلند آشکارا وی و نارضایتی خشم اعتراض، فریاد که است بیانقال شاعری طلبی و مبارزه خواهی آزادی بازنمود

 (.287همان:) «رخدادهاست با گوینده نزدیک ارتباط بیانگر اخباری وجه باالی بسامد»

نکته دیگر کوتاهی جمالت در این قصیده است که به شعر نوعی شتاب و سرعت هجومی بخشیده است، در مبحث 

« شودانگیزی میهای کوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجانانی جملهفراو»ها ساختمان جمله

ویژه در مواردی که ی از بارزترین شیوه شعرهای انقالبی نواب است. در این قصیده بهنوعبه(. سرعت و شتاب 275)همان: 

امر در قالب جمالت کوتاه لحن کالم را کامالً هجومی نشان  کند، با استفاده فشرده از افعالشاعر عبداهلل را دعوت به قیام می

 دارد:عنوان مثال در ابیات زیر اینگونه عبداهلل را با کلمات آتشین و لحن امری به مبارزه وا میدهد. بهمی
ْذها َتنفیذًا َنفِّ  َن ِلْلَمْطَبِخ/ یا عبَداللِه اْشَحْذَها/ َنفِّ  (232: 2009ْذها/ أْصَبَح َمْمنُوعًا أْن َتسَتشِهد )نواب، ِسّکیَنَك.. اْحَذْر أْن َتَتَدجَّ
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مواظب چاقویت باش.. مواظب باش که با آشپزخانه خو نگیرد/ ای عبداهلل آن را تیز کن/ آن را به کار گیر و » )ترجمه(

 «از آن استفاده نما/ ممنوع است که تو شهید شوی ]و باید زنده بمانی[.

 دهد:را مورد خطاب قرار مییا در جای دیگر اینگونه او 
ِسِهم../ساعاِت أیاِدیِهم/ َصْمِتِهم َممنوٌع أن َتصُرَخ في َبطِنَك/ آٍه َیا َعبَداللِه أال َفاْصُرْخ / اْصُرْخ یا عبَداللِه / اْنُفْث في أسِئَلِة الّناِس...َمالبِ 

َك )همان،   (234اإللزامِي الَباِرد/ِ اقُتلُهم بوجودك..إلحاِحَك..ُحبِّ
در درون ]خلوت[ خود هم ممنوع است فریاد بزنی/ آه ای عبداهلل هان فریاد بزن/ فریاد بزن ای عبداهلل/ در »ترجمه( )

های دستیشان و سکوت اجباری سردشان بدم/ با وجودت ... با اصرارت و محبتت هایشان، ساعتهای مردم، در لباسسوال

 «ها را بِکُش.آن

 

 الیه بالغی .5

اند. بسامد هر نوع صناعتی ترین تمهیدات سبکیاش، هر دو در شمار اصلیی چه نوع لفظی وچه معناییشگردهای بالغ»

( این بخش از سطوح زبانی بر خالف سطح آوایی، 344: 1392)فتوحی، « ای از اندیشیدن است.تابع نوعی حساسیت و شیوه

ها بر درونه زبان استوار است. به اصطالح عملکرد آن های زبانی است که در معنا تأثیر گذارند وشامل آن دسته از صورت

ها صورت کالم خود را برجسته ساخته و از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز ازجمله این صناعات هستند که شاعر به کمک آن

 گیرد.قواعد زبان معیار فاصله می

توان گفت به نوعی تابعی از غرض ارند که میدر این قصیده هریک از صناعات ادبی از کارکرد و بسامد متفاوتی برخورد

اصلی قصیده و اندیشه حاکم برآن است. در زیر پرکاربردین این صنایع باذکر مثال به تفکیک نشان داده شده است. اولین 

 ها تشبیه است: وپرکاربردترین آن

 (: بسامد تشبیهات قصیده3جدول )
 نوع آرایه عقلى–حسى  طرفین هانمونه صنعت ادبى

 

 

 

 

 

 

 

 تشبیه

 تشبیه بلیغ حسی -حسی  والدالکل  –عرب عرٌب جّدًا أوالُد الکل  -1
حزوز اویام بوجهَك کالرمانات  -2

 الیدویة
َرّمانات  –حزوز 

 )بم  دستی(
 تشبیه مرسل حسی -عقلی 

 تشبیه بلیغ حسی -عقلی  جمرة -نظرة  نظرُتَك الحربیُة جمرةٌ  -3
 تشبیه بلیغ عقلی -حسی  قانون دولي –مسدس  يمسّدسُك القانون الدول -4
ُخْذ َجوَرَب َسّیَدٍة ُذِبَحْت/ اْحفْظُه  -5

 بجیبك/ ذاك ِصراُطَك یا عبدالله
 تشبیه بلیغ عقلی -حسی  صراط -جورب 

 هذا الجورب سکیٌن  -6
 حذاء شهیٍد سکیٌن 

 فرشاة حالقته سکیٌن 

 سکین –جورب 
 سکین –حذاء 
 سکین -فرشاة 

 حسی–حسی
 حسی –حسی
 حسی -حسی

 تشبیه بلیغ

 تشبیه بلیغ حسی -حسی وکالة اونباء –رشاش  رشاشك کان وکالة اونباء -7
 یا عبدالله !  -8

 أنت سالٌح وقالٌع حمٌر عابسٌة وجروٌح 
سالح،  –عبدالله 

 قالع، جروح
 تشبیه بلیغ وجمع حسی  –حسی
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ب یا عبدالله َدواَء الّنارِ  -9  تشبیه بلیغ حسی -حسی ءدوا -النار  َجرِّ
 تشبیه مرسل حسی -حسی أران  -دبابات  تحّولت الدباباُت أران  -10
 تشبیه بلیغ حسی -حسی دواء -النار  أعظم ما في الط  العصري دواء النار -11
یه عقلی -حسی أقارب-لیل،عبدالله اللیل وعبدالله أقارب -12  تشبیه تسو

کند بسامد باالی تشبیهات حسی است که سبکی حسی به قصیده بخشیده جلب توجه می اولین نکته که در تشبیهات شاعر

توان گفت از آنجایی که مخاطب شاعر بیشتر از توده مردم هستند و شاعر در صدد آگاه کردن این قشر از جامعه است. می

زیادی قصد تهییج و تحریک عواطف  بوده، لذا بسامد باالی تشبیهات حسی در این سروده حاکی از آن است که شاعر تاحدود

را دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه معموالً یکی  -ملزومات اشعار انقالبی است که از  -ها برای مبارزه و قیام و احساسات آن

زه و قیام از طرفین تشبیه همیشه یک اسم یا مفهومی است که به نوعی به قیام مسلحانه اشاره دارد، خواه از ادوات و ابزار مبار

که تا حدود زیادی برجستگی «النار، الجمرۀ و الجرح»یا از لوازم و ملزومات آن مثل « سکین، دبابة، رشاش»مسلحانه باشد مانند 

خاصی به متن وی بخشیده است و از طرف دیگر با بعد انقالبی شخصیت شاعر و اعتقاد وی به قیام مسلحانه کامالً هماهنگ 

 منتقدانه نگرشی بیانگر درحقیقت شاعر درونی احساسات دادن نشان بر موجود در این قصیده عالوه طورکلی تشبیهاتاست. به

َرَشاُشَك َکاَن »در اعتراض به حکّام عرب،  «أوالد الکلب»باشد که این امر در آوردن توصیفاتی چون می نیز موجود وضعیت به
های تبلیغاتی کامالً هویداست. کما اینکه شاعر از ض به سانسور دستگاهدر اعترا )مسلسل تو خبر گزاری بود( «َوکاَلَة اوْنباءِ 

ها در برابر ناکارامدی نهادهای بین المللی مّدعی عدالت و صلح نیز گالیه و انتقاد داشته و اینگونه سکوت و سهل انگاری آن

 دارد:فجایع را بیان می
ُسَك الق یَمَك الَثوِريَبعَد ُمَخّیِم شاِتیال یا َعبَداللِه/ُمَسدَّ  (138: 2009)نواب،  اُنوُن الُدَولّي/َأِقم ِفي َمَخزِنه عبَداللِه ُمخِّ

ای عبداهلل بعد از ]واقعه کشتار[ اردوگاه شتیال/ هفت تیر تو قانون بین المللی است/ ای عبداهلل در خشابش »)ترجمه( 

 «ر خشابش گذار[ات را بگذار/ اندوه و احساس و هر آنچه داری ]را داردوگاه انقالبی

 شود:دومین صنعت استعاره است که در جدول زیر فراوانی آن با ذکر نمونه آورده می

 های قصیده(: بسامد استعاره4جدول )
 تحلیل و نوع استعاره نمونه ها صنعت ادبى

 

 

 

 

 استعاره

هجوم دشمن بر شاعر برای ناپسند جلوه دادن عمل  جنوُد الدباباِت َیُبوُلوَن َعلی َوجِه ِبالِدي-1

استفاده کرده است که در  "ونَولُبُیَ"کشور از فعل

تشبیه شده است، سپس از طریق  "بول"به  "هجوم"آن

استعاره تصریحیه تبعیه لفظ مشبه به بجای مشبه کار رفته 

 است.

و إذاعاُت الَعَرِب اوشراِف َتبُوُل علی -2
 الّنارِ 

های گاهشاعر برای ناپسند جلوه دادن عمل سانسور دست

 "تَبوُلُ"تبلیغاتی دشمن علیه قیام و انقالبِ مردم از فعل

تشبیه شده  "بول"به  "الرقابة"استفاده کرده که در آن

است، سپس از طریق استعاره تصریحیه تبعیه لفظ مشبه 

 به بجای مشبه به کار رفته است.
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ِة اَل ُیْسَتْرَجُع إاّل بِ َما ُیْؤَخُذ  -3 ةِ  ِبالُقوَّ ل این سخن در مورد هر کاری که برای انجام آن توان ک الُقوَّ

رود. پس استعاره تمثیلیه و قدرت الزم باشد به کار می

 است.

جان بخشیدن به پالکارد انقالب و تشبیه آن به انسان از  خاَنتُه الیافطُة الثورّیةُ  -4

باب استعاره مکنیة اصلیة و قرینه آن فعل خیانت که 

 باشد.یة میمخصوص انسان است تخیل

ُمّد /..أسند کوعك للکوة یا عبدالله -5
 الرشاشة في الفجر الشاح 

استعاره مصّرحه  "الفجر"برای  "الشاحب"آوردن صفت 

تشبیه شده  "الشحوب"به  "الظروف السیئة"تبعیه است.

به کار رفته وآنگاه  "الظروف السیئة"وبه عنوان استعاره از 

مصرحه تبعیه در کالم ازباب استعاره  "شاحب"اسم فاعل 

 ذکر شده است.

شاعر برای تکریم و بیان جایگاه عمل انقالبی عبداهلل و  أیام التاریخ تقّبل راحتك الیسری -6

تأثیر آن در تاریخ، روزگار یا تاریخ را از طریق استعاره 

مکنیه اصلیه به انسان تشبیه میکند و قرینه آن فعل 

باب تخییل برای بوسیدن که مخصوص انسان است را از 

 کند.آن ذکر می

استعاره از گلوله است و مسدس  "دموع"حالت اول  أرسلَت دموَع مسدسك الحربي -7

قرینه، در حالت دوم مسدس به انسان تشبیه شده است 

 "الحربی"و اشک از لوزام انسان است و آوردن صفت 

برای مسدس از باب تجرید است. غرض بیان شدت و 

 قیام است.استمرار حمله و 

توان گفت طورکلی میدر بخش استعارات این قصیده نیز رد پای مفهوم و غرض اصلی قصیده به خوبی پیداست. به

وجودِ آزادگی و حیات در مبارزه و قیام و یا مفهوم »مفهوم محوری که بر شعر نواب و این قصیده مسلّط است، نگاشت 

ِة، ِباإلْرهاِب َما ُیْؤَخ »باشد که در همان شعار می« مبارزه ِة اَل ُیْسَتْرَجُع إاّل ِبالُقوَّ شود، جز با زور )آنچه که با زور گرفته می «ُذ ِبالُقوَّ

ها رد پای خود را به جا گذاشته ها و چه در تشبیهات و کنایهشود. این مفهوم چه در استعارهخالصه می شود(پس گرفته نمی

حل عنوان تنها راهدهد که شاعر به اهمیت مبارزه و قیام بهم مسلحانه به خوبی نشان میبرای قیا« دواء النّار»است. آوردن تعبیر 

ورزد. عالوه بر این، استعارات موجود در قصیده نیز نشان دهنده دیدگاه های موجود، تأکید میپایان دهنده به درد و رنج

شاعر را به استفاده از افعال و واژگان رکیک و باشد که گاهی نیز شدّت وخامت اوضاع و شرمساری آن انتقادی شاعر می

اَباِت َیُبوُلوَن َعلی َوْجِه ِبالِدي»در دو جمله  «تَبوُلُ»دارد. ازجمله این موارد آوردن فعل تمسخر آمیز وا می بَّ ها )سپاه تانک« ُجُنوُد الدَّ
ارِ إذاعاُت الَعَرِب اوش»( و 231: 2009)نواب،  کنند(بر چهره سرزمینم بول می های عربهای اشرافی بر آتش )رسانه «راِف َتُبوُل َعلی النَّ

تواند به نوعی نشان از اوضاع پر آشوب و پریشان نیز می «الفجر الشاحب»( است. آوردن ترکیب 234)همان: کنند(بول می

 به خوبی القا کننده این مفهوم است.«رنگ پریده»موجود باشد که صفت 

 توان به دنیای درون وی راه یافت:یانی مورد استفاده نواب است که از رهگذر آن میکنایه یکی دیگر از صنایع ب
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 (: بسامد کنایه در قصیده4جدول)
 نوع کنایه معنای ظاهری و کنایی هانمونه صنعت ادبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنایه

ُکُل ِمن کتفیها بیروُت وال  -1 تأ
 َتَسَحُ  ِشبرًا ِمن تحت مقاتل

خورد بیروت نان از کتف وبازوی خود می کند کهشاعر  بیان می
کند که کنایه از ویک وج  از زیر پای رزمنده عق  نشینی نمی

تواند معادل نان بازو خوردن عزت وپایداری بیروت است ومی
 باشد.

 کنایه از صفت

عزت شاعر قصد دارد برای مخاط  آرزوی شهادت و مرگ با  أَتَمّنی أْن ُتقَتَل َمرفوَع الَهاّمةِ  -2
نمایدکه آن را در قال  کنایی ُتقَتَل مرفوع الهامة آورده است، گرچه 
در زبان فارسی هم ترکی  کنایی سربلندی بجای عّزت داشتن 

 رایج وشایع شده است.

کل جمله "ُتقَتَل 
مرفوع الهامة" 

از  کنایه
موصوف. مرفوع 
الهامة به تنهایی 

 کنایه از صفت
ّباباُت أ -3 َلِت الدَّ این جمله در ظاهر به معنای تانکها خرگوش شدند است که کنایه  راِنَ  َتَحوَّ

 از ذلت وترس کشورهای عربی است وغرض آن تهّکم است.
 کنایه از صفت

میثاق القومي بدون غدی  -4
 شوارب

کند که پیمان یا منشور ملی بدون سبیل شده است شاعر بیان می
. غرض بیان ناکارآمدی تأثیر بودن آن استکه کنایه از زنانگی و بی

 پیمان ملی در قال  تهّکم و تمسخر است.

 کنایه از صفت

الحزُن یجيُء َمَع الّریِح  -5
 َوماِء الَحَنِفّیاِت 

آید قصد شاعر با بیان اینکه غم واندوه همراه با باد وآب شیرها می
دارد به شکل کنایی بیان کند که اندوه و گرفتاری در بین مردم شایع 

بارد، غرض بیان فراگیر شدن غم و و از زمین وهوا می شده است
 اندوه و خفقان و ابراز تأسف و تحسر از چنین وضعیتی است.

 کنایه از صفت

ِة َیا  -6 َأْسِنْد ُکوَعَك ِلْلُکوَّ
 ُمدَّ الّرشاَشةَ  ..َعبَداللهِ 

خطاب به عبدالله گفته شده است که آرنجت را روی لبه پنجره 
برای تیر اندازی آماده باش، عرض درخواست  بگذار یعنی کامال

 آمادگی برای انجام امر تیر اندازی است

 کنایه از صفت

اَباِت َیُبوُلوَن َعَلی -7 بَّ ُجُنوُد الدَّ
 َوْجِه ِبالِدي

شاعر با بیان اینکه سپاه تانکها بر چهره سرزمینم بول میکنند قصد 
بکشد که  دارد که اشغال کشورش را در قال  کنایی به تصویر

تقریبًا معادل به لجن کشیدن است، غرض کریه جلوه دادن صحنه 
 اشغال کشور توسط دشمن است.

 کنایه از صفت

إذاعاُت الَعَرِب اوشراِف  -8
ارِ   َتُبوُل َعلی النَّ

های تبلیغاتی اشراف عرب بر آتش بول شاعر با گفتار دستگاه
د آنها را بیان خواهد سانسور خائنانه و بی منطق شدیمیکنند می

کند که بول کردن بر آتش از دیرباز در ادبیات عرب کنایه از 
خساست بوده است، غرض ابراز تأسف و تأثر از خیانت اشراف 

 عرب به انقالب و کریه جلوه دادن عمل ناپسند آنان است.

 کنایه از صفت

ُل َراَحَتَك  -9 اِریِخ ُتَقبِّ أّیاُم التَّ
 الُیسری

-دالله بیان میکند که تاریخ دست چپ تو را میشاعر خطاب به عب

بوسد وبا این کالم قصد دارد سپاسگزاری تاریخ از عبدالله به 
عنوان یک انقالبی را در قال  تصویری محسوس و ملموس 

 مجسم نماید.

 کنایه از صفت

نوعی نشان دهنده اعتقادات  های مورد استفاده شاعر نیز تا حدود زیادی تعریض به اوضاع اسفبار کنونی است و بهکنایه

 «َمرْفُوُع الهَامَّةِ»هاست که ترکیب باشد. مثالً کشته شدن با سربلندی، همان شهادت یا مرگ در راه عقیده و ارزششاعر نیز می
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د. گرایهای شاعر متوجه اوضاع کنونی و دیدگاه انتقادی اوست که تا حدودی به تمسخر میبه آن اشاره دارد. اما عمده کنایه

انتقاد شاعر به ملت عربی که وطن آنان مورد تجاوز و تحقیر دشمنان قرار گرفته و از سوی دیگر انگشت اتهام را به سوی 

های خود را غالف کرده و به فکر سانسور و سرپوش گذاشتن بر فجایع رود که از روی ترس سالححکّام و سرانی نشانه می

ره کرد از آنجا که نواب شاعری انقالبی است و بارزترین ویژگی وی صراحت گویی باشند. باید اشاهای موجود میو واقعیت

برند، در هایی چون کنایه که بیشتر مفهوم را به لفافه میطورکلی در شعر وی استفاده از آرایهبه -فارغ از این قصیده -است 

 طور کامل بر ذوق هنری وی فایق آید.ته بههای بالغی کمتر است، هر چند صراحت گویی وی نتوانسمقایسه با دیگر آرایه

 توان نشان داد:هایی بالغی را در نمودار زیر میبسامد استفاده از آرایه

 
است که  تضاد صنعت از شاعر استفاده است، شده ساز سبک قصیده این در ویژهو به نواب شعر در که مواردی ازجمله

 و اندیشه فکر داللت، خدمت در کامالً تضادِ شاعر واژگان معجم که ایگونهبه رد،در این قصیده بسامد و کاربرد نسبتا باالیی دا

 یعنی همان تقابل اندیشه شاعر با حکّام سرسپرده عربی که یکی از محوری ترین موضوعات قصیده مذکور است. .باشدمی وی

بندد و با اسلوبی می کار به نظر معنای مورد به مخاطب رساندن برای تضاد را روان و اسلوبی خاص مهارت با شاعر»

 به موجود تلخ واقعیت دگرگونی و تغییر به موارد این تمامی. سازدحکیمانه و ساختاری موفق او را به حوزه اندیشه وارد می

 دواح کلمه یک و از زندمی ابداع به دست تضاد در نواب. دارد اشاره بینی خوش به بدبینی از بهتر و عبور و شرایطی واقعیت

 اعمال از ناشی و غربت آوارگی ها،حکومت به سلبیات. کندمی گذر کل واحد یک عنوانبه و اندیشه فکر هایِ دوگانگی به

وی با این تضاد از واقعیت تلخی ». کما اینکه (130 :2012رضوان، ) «و دوستان واهل وطن به نیز و ایجابیات دارد اشاره هاآن

 (.141)همان:« کشدپرده برداشته و آن را به تصویر می اندهای عربی رقم زدهکه دستگاه

در اینجا –عنوان مثال شاعر در این قصیده در مقابل نسبت دادن صفت تروریست به کسانی که از آرمان وطن خود به

انسان از بدو  کند که چگونهشوند، اعتراض کرده و با قلب معانی اینگونه بیان میکنند و مورد تهمت واقع میدفاع می –عبداهلل

 باشد:باشد، چگونه دختران، صدا و حتی مرگ تروریست میتولد تروریست می
/ َوَصوُتَك َعبُدال َبناُتَك َعبُداللِه الَعَربي اإلرهابيُّ ی َعبَداللِه اإلرهابي/ َو لِه اإلرهابّي/ َوَموُتَك... )نواب، َو َوْجِهَك َأنَت َو ُمنُذ ُوِلدَت ُتَسمَّ

2009 :234) 
تولدت عبداهلل تروریست خوانده شدی/ دخترانت عبداهلِل عربیِ تروریست ]خوانده  سوگند به رویت، از زمان»مه( )ترج

 «شود[شوند[/ و صدایت عبداهلل تروریست/ و مرگت ]هم تروریست خوانده میمی
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 کند:یا در جای دیگر عبداهلل را با کلمات متضاد اینگونه توصیف می
ُد ُدوَمًا/  أّنَك َباٍق َمَعنا ِفي ُفَك الَجِیّ ُفَك الخاطُ  أحیانًا/ َو َتَصرُّ ّراِء/ أحَببناَك َتشاَجرَنا/ َغّنیناَك/ َتصرُّ ّراِء َو ِفي الضَّ ألَقیَت َشَتاِئَمَك المقُبوَلَة السَّ

 (248یا عبَدالله َعَلینا )همان: 
کنی/ تو را مدح [ با ما مشاجره میآنکهحالم ]مانی/ تو را دوست داریی با ما میناخوشیقیناً تو در خوشی و »)ترجمه( 

 «های بجا و مقبولت ما را نواختی.کنیم/ اقدام تو گاهی اشتباه است / ]اما[ همیشه خوب و درست است/ ای عبداهلل با دشناممی

اء »اژگان های متضاد به ستایش و تمجید عبداهلل و ارجحیت او اشاره دارد که این موضوع را در وشاعر با آوردن صفت سر 
د، شتائم ومقبول اء، حب  و تشاجر، الخاطئ و الجی  طورکلی صفات متضادی که شاعر در این قصیده برای توان دید. بهمی «و َضر 

شود، آورد، خط سیر اصلی و محوری قصیده است که از همان آغاز قصیده و بلکه در عنوان آغاز میشخصیت عبداهلل می

های یک شاعر انقالبی است. یا آوردن خواه کامالً در تعارض با اندیشهیآزادشخصیت مبارز و  چراکه صفت ارهابی برای یک

( همگی در 248)همان:  «الشتائم المقبولة»(، 235)همان، « السکتة الملغومة»( 231)همان:  «الصمت الهائل»، «براکین خامدة»

های اند، عبداللهی که به دنبال آرمان وطن و ارزشا متهم نمودهراستای همان صفت ارهابی است که به عبداهلل نسبت داده و او ر

نما یا پارادوکس های )وصفی و اضافی( متناقضتوان آن را در ردیف ترکیبانسانی است. این دست تعابیر در شعر نواب که می

( است، نشان از درون 326: 1385ی، )فتوح« نقطة علیای روح» فناهل، عالوه بر اینکه نقطه اوج خیال شاعر یا به تعبیر قرارداد

ریزد و دنیایی از معانی پرتناقض و های منطقی زبان را در هم میو مضطرب شاعر دارد که ساخت برآشفتهو ضمیر   پرتالطم

 دهد.حال شیرین را پیش روی خواننده قرار مییندرع

 . الیه اندیشگانی6

، بدین معنا که رد آیدپیشین حاصل میسطوح ای است که از نتیجه ینوعسطح فکری به شناس یا ناقدبرای یک سبک

؛ یافتدستتوان به اندیشه صاحب اثر ها مییی است و با بررسی آنشناساقابلهای زبان پای عناصر اندیشگانی در تمام الیه

ذهن صاحب اثر نفوذ  تواند به دنیایمتن، می واسطه دقت در جزئیاتشناس در این بخش باتکیه بر دستاوردهای خود بهسبک

 شادی گرا و ذهنی است یا برونگرا و عینی؟به این نتیجه دست یابد که آیا اثر درون نموده و با کندوکاو در سطح فکری اثر،

؟ دیدگاه او نسبت به ینبنگر؟ بدبین است یا خوشسطحی نگر است یا یگرا؟ خردگراست یا عشق گرا؟ عمقگراست یا غم

 (156: 1373)شمیسا،  ، مرگ و زندگی، صلح و جنگ و... چگونه است؟مسائلی چون عشق و عقل

های مختلف ازجمله در واژگان، ترکیبات طور برجسته در الیهدر این قصیده تقابل اندیشه نواب با اندیشه حکّام عربی به

یرپذیری وی از مفاهیم تأثاست طورکلی و این قصیده مشهود های ادبی بازتاب یافته است. اما آنچه در اشعار نواب بهو آرایه

های اسالمی و های دینی و قرآنی است که خط سیر شاعر و هدف وی را ترسیم نموده و در ذکر باورها و ارزشو اندیشه

عنوان یک مفهوم اسالمی و زنده بودن شهدا که در آیات قرآنی به صراحت اعتقادی نمود یافته است. مثالً اعتقاد به شهادت به

، یا آوردن صفت زنده بودن برای عبداهللِ مبارز در ترکیب عمرانآل 169سوره بقره و آیه  154است ازجمله آیه  شدهرهاشابه آن 

 از این نمونه است:  «الحي  الباقي»
 (246: 2009)نواب،  قَتَل مرفوَع الهاّمة...َکذا ِفیِهم َیا َعبَداللِه/ َفأنَت الَحيُّ الَباِقي الَقّهاُر/  ُأقَتُل ُدوَنَك.. َأفِدیَك../ولکّني أَتَمّنی أن تُ 
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ای/ بنابراین تو زنده، ماندگار قهاری/ جان به فدایت ... فدایت شوم/ ولی ها اینگونهای عبداهلل تو در میان آن»)ترجمه( 

 «آرزو دارم که سربلند به دیدار مرگ روی...

کند، وجه به باورهای اعتقادی خود، از دو زاویه به او نگاه میبرای عبداهلل، بات «الحیّ اهلل»یا در جایی دیگر با آوردن صفت 

اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم »اینکه مایه افتخار شهدا و خار در چشم دشمنان است که یادآور مفهوم آیه شریفه  اُء َعَلی اْلُکَفّ ( 29)فتح/« َأِشَدّ

 باشد:می
یرٍ َیا َعبَداللِه.. الَحيَّ الله../ َجِمیٌل أنَت.. َجِمیٌل  عداِء َمفاَزُة ُصبَّ

َ
ِبَوجِه او َهداِء ِمَظّلُة َورٍد/ َو اَل َحدَّ َلها   ِبُتراِب الَحرِب/ َوَوجُهَك َفوَق ُوجوِه الشُّ

ٌس )همان،   (.236َوُمَسدَّ
یدان ات بر باالی چهره شهای عبداهلل ...ای حی اهلل ]ای جاودان[/ تو زیبایی.. تو با خاک جنگ زیبایی/ و چهره»)ترجمه( 

 «های سایه انداخته بر گل است./ و در مقابل دشمنان صحرایی بی پایان از کاکتوس خار دار و هفت تیر.]همچون[ برگ

های خواهد تا با شهادت نام خود را جاودانه سازد و از قدر ناشناسی مردم و خفقان دستگاهدر ادامه نیز شاعر از عبداهلل می

 حاکم رهایی یابد:
 المشَیُة ِفي الّشاِرِع/ و ُتمِسُکَك َر إال اسِتشَهاُدَك َلیَس ُیطاِوُعني َقلِبي َواللِه/ أُقوُل اْسَتْشِهْد/ َلِکْن َواللِه اْسَتشِهد/ َفُهناَك َیُمّنوَن َعلیَك إن َکاَن َتَقرَّ 

رطُة أّن لَکّفَك خمسُة أصاِبع )همان،   (.247الشُّ
شود/ بگویم شهید شو/ ولی بخدا شهید شو/ گند دلم راضی نمیاگر چیزی جز شهادتت مقرر باشد بخدا سو»)ترجمه( 

نهند./ و مأموران حکومت نیز تو را به این بهانه که دستت پنج انگشت دارد زیرا ]که[ اینجا در خیابان عابران بر تو منّت می

 «کند.دستگیر می

دهند نواب با تأثیر پذیری می «إرهابی»صفت  های انقالبی او که به ویدر بخشی دیگر در مقابل دشمنان عبداهلل و اندیشه

کند، که ناشی از همان اندیشه آزادی خواهی و اعتقاد به را برای عبداهلل ذکر می« قصاص»از قرآن و مفاهیم اسالمی صفت 

 (:179داند )بقره/زندگی بدون ذلت و خوارسیت، چراکه قرآن قصاص را عامل حیات می
ی َعبَداللِه اإلرهابي.../ ...َبعُض الّناِس َخطایا َفاِدَحٌة َیا عبَدالله/ َوَبعُض الّناِس َقَصاٌص/ أنَت َقَصاٌص و َوجِهَك أنَت َوُمنُذ ُوِلدَت   ُتَسمَّ

 (234: 2009)نواب، 
تولدت عبداهلل تروریست خوانده شدی/ ای عبداهلل برخی مردم خاطی ]مرتکب[  سوگند به رویت، از زمان»)ترجمه( 

 «ستند/ و برخی مردم قصاص ]کننده[ اند/ و تو قصاص ]کننده[ هستی.اشتباهات سنگینی ه

، «منقرضون»، «أرانب»، «أوالد الکلب»این تقابل در سرزنش مستقیم حکّام عربی و گاه در قالب تعریضات تحقیر آمیز چون 

جبهه مبارز و انقالبی و توصیف  بر علیه آنان خود را نشان داده است. درحالی که در طرف مقابل به تکریم و تمجید« مُنَحطّون»

طورکلی شخصیت عبداهلل در این قصیده پردازد. بهمی «مرفوع الهامة»، «قصاص»، «القّهار»، «الحي الباقي»آنان با مفاهمی چون 

از دیدگاه شاعر نشان دهنده حالت روحی و عقلیت )اندیشه( انسان انقالبی است که مایه افتخار و شرف برای سرزمین خود 

 باشد.می
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 . نتیجه7

محوریّت معنایی و مفهومی قصیده را تشکیل داده است، تقابل اندیشه  نواب،الاز مظفر « عبداهلل اإلرهابی»آنچه در قصیده 

پذیری و سازشکاری حکام سرسپرده انقالبی، آزادی خواهی و ظلم ستیزی و باورهای اعتقادی و دینی شاعر با اندیشه ذلت

دهد. این تقابل اندیشه شاعر که بیشتر ریشه در باورهای دینی و تا حدودی حزبی ده را تشکیل میعربی است که مبنای قصی

عنوان تنها شود تا بر قیام مسلحانه بهوی دارد از یک طرف و شناخت شاعر از اوضاع اسفبار موجود از طرف دیگر باعث می

طور عام و قصیده مذکور قرار ان اصلی و حاکم بر شعر خود بهعنوان گفتمحل خروج از این اوضاع تأکید نماید و آن را بهراه

ةِ »دهد، گفتمانی که در سراسر اشعار انقالبی وی در همان شعار  ِة اَل ُیْسَتْرَجُع إاّل ِبالُقوَّ شود و شعر او را خالصه می «َما ُیْؤَخُذ ِبالُقوَّ

ح مختلف زبانی، ادبی واندیشگانی این قصیده خود را کامالً جهت داده و به درجه فردیت رسانده و عالوه بر آن در سطو

نشان داده است. از این میان در دو سطح واژگانی و ادبی، نمود اندیشه انقالبی شاعر برجستگی بیشتری داشته است. در الیه 

ن[ به شعر واژگان با تسلط رمزگان انقالبی و بسامد باالی واژگان حسی و عینی، سبکی کامالً حسی و شفاف ]تصویر روش

گرایانه مردم را به قیام و مبارزه دعوت شاعر بخشیده و در الیه ادبی نیز شاعر به دور از پیچیدگی و غموض بارویکردی واقع

گیرد کرده و برای تفهیم بهتر اندیشه و برانگیختن وتشویق مردم به قیام ومبارزه، بیشتر تشبیهات حسی و ملموسی را به کار می

اجتماعی  -گرایانه شاعر به موضوعات سیاسیم قابل فهم باشد. تمامی این موارد تحث تأثیر رویکرد واقعکه برای توده مرد

های بیرون سبکی حسی، عینی و واقعگرا به شعر ها و رابطه مستقیم زبان وی با واقعیتباشد که با نگارش  شفاف واقعیتمی

الً در خدمت اندیشه وی قرار گرفته و در الیه اندیشگانی نیز این وی بخشیده است. این تقابل باعث گشته تا زبان شاعر کام

گرایی، حمایت مظلوم و... در تضاد اندیشه در رویارویی مفاهیمی چون شهادت، جهاد، پایداری، جاودانگی، بیدارگری، آرمان

 ور و... نمود یافته است.غیرتی، خفقان وسانسمقابلِ مفاهیمی چون تروریست، ذلت، ترس، خواری، نابودی وفناپذیری، بی
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