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 چکیده

ود در ست و خهای ضد ظالمانه مردمی بسیار مؤثر اقلم شاعر در برانگیختگی احساس جمعی و خلق اندیشه و گرایش

گردهایی که باعث شهای بیانی مؤثّری همراه باشد. استقاللش و پیروزی ملّت نقش مهمی دارد؛ به ویژه اگر شعر او با تکنیک

راهم آید. از جمله فشود شعر شاعر، تأثیرگذار گردد و مردم را بیش از گذشته علیه آنان بشوراند تا زمینه استقالل میهن می

شاذق طاقه شاعر معاصر  رفته،های بیانی متنوّع و مؤثّری بهره گاش از تکنیکهای میهنیراقی که در سرودهگرای عشاعران میهن

گوناگون ارائه  های بیانیها و تکنیکو متعهّد و مبارز عراقی است که میهن در شعر او در قالب مضامین مختلف و در شیوه

صیفی ـ تحلیلی ی شاعر را در اشعار میهنی وی با استفاده از روش توهای بیانشده است. این مقاله در صدد است تا تکنیک

تناسب و  های بیانی به حفظدهد که شاعر در کاربرد تکنیکمورد واکاوی قرار دهد. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می

قبیل انسان انگاری، به های متنوعی از ها با مضمون میهن و مضامین درونی آن توجه نموده است و تکنیکهماهنگی این شیوه

 کارگیری گفتمان دینی، شیوه روایتی و نمادگرایی به کار برده است.

 های بیانی، انسان انگاری، گفتمان دینی، شاذل طاقه: میهن، تکنیکهاکلید واژه
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 . مقدمه1

یوغ استعمار و حاکمان برای رهایی و آزادی آن از بر جامعه و سعی م بهبود شرایط حاک برای ن و تالشطعشق به و

های مختلف بوده در طول دوره داعران متعهّ های اصلی ادبیّات پایداری همواره مورد توجّه شبه عنوان یکی از مؤلفه، ستمگر

 اند،بوده و در آتش جنگ و استعمار سوخته اجتماعی و سیاسی، به ویژه در کشورهایی که دارای اوضاع نابسامان در قرن اخیرو 

. شعر میهنی در دوره معاصر گسترش چشمگیری داشته و شاعران است اهتمام شاعران را به خود معطوف داشتهبیشترین 

های میهنی توان سرودهاند، به نحوی که امروزه میهای جادوان و نابی را در این حوزه پدید آوردهمقاومت و پایداری سروده

یژه شعر پایداری قلمداد نمود که با مضامین و شگردهای بیانی خاّص های اصلی شعر معاصر، به ورا به عنوان یکی از گونه

های دور ها از گذشتهخود، شکلی منحصر به فرد و مستقل را در ادبیات معاصر پدید آورده است. هر چند این گونه سروده

آن را ویژه شاعران امروزی و مورد توجّه برخی شاعران بوده است؛ اما با توّجه به گستردگی این نوع در دوره معاصر، بیشتر 

ای پیدا کرده است و ادبیات اند. در ادبیات معاصر عربی، ادبیات پایداری و شعر میهنی بازتاب گستردهمعاصر به شمار آورده

های عربی پایداری فلسطین، در صدر ادبیات پایداری جهان قرار دارد؛ اّما نباید فراموش کرد که غیر از فلسطین، دیگر سرزمین

اند و شاعرانی در دیگر نواحی عربی سودای وطن دوستی نیز از شرایط نابسامانی در دوره معاصر رنج برده و هنوز هم در رنج

 ها شاذل طاقه، شاعر ناشناخته معاصر عراقی است.اند که از جمله آنهای میهنی نابی خلق کردهداشته و سروده

از جمله پیشگامان شعر معاصر عراق، در ردیف بدر شاکر سیاب، عبدالوهاب شاذل طاقه یکی از شاعران مبارز و انقالبی و  

توجّهی محقّقان قرار گرفته و در نتیجه گمنام باقی مانده است. مهری و بیبیاتی و نازک المالئکه است که متاسفانه مورد بی

دارد آگاهی زودهنگام وی از تجددّ شعری (، حکایت از 1950) االخیرهایش در مقدّمه اوّلین دیوانش، المساء شاعری که گفته

دهد که تقریبا بیش از نیمی از اشعار وی را، نگاهی به دیوان شعری این شاعر عراقی نشان می .(17 ـ 16: 2010البستانی، )

با حسّ قومی بسیار ژرفی در هم آمیخته  دهد کههای حماسی و سرشار از حس مقاومت و پایداری او تشکیل میمیهن سروده

های بیانی متنوّع و متناسب با موضوع میهن و پایداری ها را با کاربرد تکنیکو به رشته نظم درآمده است. وی این سروده

سروده است که این نکته نشان از توانایی شاعر در سرودن اشعار مخاطب پسند و فنّی همگام با تحّوالت نوگرایانه شعر معاصر 

پژوهش حاضر با توجّه به دو جنبه ناشناخته  همبستگی میان سبک و مضمون شعر او دارد. و همچنین نشان از ایجاد هارمونی و

های بیانی های میهنی شاعر و شناخت او به عنوان شاعر میهنی و همچنین شناخت تکنیکدر شعر او، یعنی معّرفی سروده

های ذیل پاسخ ازد تا در این راستا به پرسشپردهای بیانی در شعرش میمتنوّع و متناسب با مضمون او، به تحلیل این شیوه

 دهد:

 هایی بهره گرفته است؟شاذل طاقه جهت تبیین مضامین میهنی از چه تکنیک

 ی میهنی شاعر از تنوّع و تناسب الزم برخوردار است؟هاهای به کار گرفته در سرودهآیا تکنیک

نسان انگاری، خطاب دینی، شیوه روایتی و نمادگرایی بهره هایی نظیر ادر فرضیه سوال اوّل باید گفت که شاعر از تکنیک

ها متنوع و از یکنواختی دور است و شاعر شیوهای متناسب با شعر گرفته است. در فرضیه دوم باید گفت که این تکنیک

 پایداری و میهنی به کار گرفته است.
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 پیشینه تحقیق

شماری نوشته شده است که نیاز به ذکر تا کنون مقاالت بی دوستی در اشعار شاعران معاصردرباره مفهوم میهن و وطن

های ارزشمندی در کشورهای عربی نوشته شده ها در این مقاله نیست. درباره شاذل طاقه و اشعار وی نیز مقاالت و کتابنآ

متعدّد که اوضاع و شرایط است؛ امّا در ایران با وجود شاعران مطرحی چون سیاب، بیاتی و نازک، با اشعار سیاسی و اجتماعی 

اند، شاعری چون شاذل طاقه گمنام مانده و پژوهشی درباره وی صورت نگرفته، به جز موجود را به خوبی ترسیم نموده

أیوب )ع( فی شعر شاذل طاقة علی ضوء »ای که به قلم مریم بخشنده، أحمدرضا حیدریان شهری و بهار صدیقی با عنوان مقاله
وآدابها به چاپ رسیده  اللغة العربیةنوشته شده و در مجله « أنموذجا« انتصار ایوب»و « هموم ایوب» دتیالرمزیة: دراسة قصی

ها هایی که در کشورهای عربی، به ویژه عراق صورت گرفته، در اینجا تنها به تعداد اندکی از آناست. نگارندگان از پژوهش

شاذل طاقه، السیرۀ و »نوشته بشری بستانی، « ن، قراءة في شعر شاذل طاقةفي الریادة و الف»اند؛ از جمله کتاب دسترسی داشته

شاذل ربع قرن على غیاب الشاعر »نوشته مالک مطلبی و « التجربة العروضیة في شعر شاذل طاقة»نوشته سعد بزاز، مقاله « االنجازات
از عبدالسالم فاتح در « جدل اودب واإلیدیولوجیا في تجربة شاذل طاقة الشعریة»ای با عنوان نوشته ماجد سامرائی و نیز مقاله« طاقة

« رائد شاذل طاقة أنموذجاالشعر بین السیاسة والفن. الشاعر ال»ای در مجله أوراق سیاسیة دانشگاه موصل با عنوان مجله اآلداب و مقاله

هایش در ایران و نبود حتّی یک جستار آکادمیک یا کمبود نوشتارهای پژوهش بنیاد درباره شاعر و سروده از بشری بستانی.

های بیانی به کار رفته در آن در داخل و خارج کشور، ضرورت نگارش های میهنی شاعر و تکنیکعمومی درباره سروده

 نگارندگان این متن مطرح نمود و آنان را به نوشتن این جستار رهنمون ساخت.پژوهش حاضر را برای 
 

 . گذاری بر زندگی و شعر شاذل طاقه2

در شهر موصل متولّد شد. پس از گذراندن مراحل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این  1929نیسان  28شاذل طاقه در 

( و 19: 2010البستانی، ) و در رشته ادبیات عرب به تحصیل پرداخت بغداد پیوست به دانشسرای عالی 1947شهر، در سال 

به دلیل  1959(. در سال 511: 1977البزاز، ) م به دریافت مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات عربی نائل آمد1950در سال 

ان عمرش در مناصب مختلف م تا پای1963انتسابش به حزب عربی سوسیالیستی بعث مدّتی را در زندان سپری کرد و از سال 

( سفیر 1968) (، وکیل وزارت اطالعات1963) فرهنگی و سیاسی مشغول به کار شد؛ از جمله مدیر کل خبرگزاری عراق

( و وزیر 1971) (، وکیل وزارت خارجه عراق1969) وزارت خارجه عراق و سفیر جمهوری عراق در اتحاد جماهیر شوروی

م، در حالی که در 1974اکتبر سال  20 (. شاذل پس از عمری کوتاه، سرانجام در12: 1976السامرائی، )( 1974) خارجه عراق

رأس هیئت عراقی در جلسات وزرای خارجه عراق در شهر رباط حضور یافته بود، به طور ناگهانی و بدون سابقه بیماری از 

 .(536: 1977دنیا رفت )البزاز،

اند از: مرحله ترین آن عبارتاند که معروفبندی کردهی مختلفی تقسیمهاپژوهشگران و ناقدان شعر شاذل را به روش 

در ) ، مرحله واقعی یا سیابی«(قصاید غیر صالحة للنشر»و « المساء االخیر»در دو دیوان اوّل شاعر یعنی ) مقدماتی یا رومانتیک

«( االعور الدجال و الغرباء»در دیوان ) رهکه در آن متأثّر از سیاب بوده است و مرحله رمز و اسطو( «ثم مات اللیل»دیوان 

http://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1992_v40_01-03_0065_0071.pdf
http://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1992_v40_01-03_0065_0071.pdf
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توان گفت که شعر وی نشأت درباره تجربه شعری شاذل می(. 37: 1974؛ المطلبی، 58و  34، 23: 1980صلیبی العائدی، )

های ذهنی او نسبت به جامعه و محیط اطرافش است؛ اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی عراق، ها و رنجگرفته از ناآرامی

های جهانی اوّل و دوم، مسئله فلسطین، قضیه الجزائر و دیگر سرزمین های مختلف سیاسی، جنگهای متعدد و درگیریشجنب

عربی و مناصب مختلف فرهنگی و سیاسی که برعهده گرفت، هر یک به نوعی بر شعرش تأثیر گذاشتند. همچنین آشنایی و 

ای که کر سیاب و بیاتی نیز شعر او را تحت تأثیر قرار دادند؛ به گونهارتباط نزدیک وی با دو شاعر برجسته عراقی، بدر شا

 اند.برخی، دومین مرحله از شعر وی را مرحله سیابی نامیده
 

 های بیانی. تحلیل تکنیک3

ین گونه که بیان شد، اشود. همانهای بیانی در اشعار میهنی شاذل طاقه پرداخته میدر این بخش از مقاله به تحلیل تکنیک

 شود.ها پرداخته میترین آنترین و پراهمیّتها بسیار متنوع است؛ اّما در اینجا به برجستهتکنیک

 انسان انگاری .1.  3

یعنی بخشیدن صفات و خصایص انسانی ( » personification) معادلمدارانه یا تشخیص، انسان یا انگاریانسان ستعارها

ها خصوصیت انسانی تصور روح یا امور انتزاعی؛ به این معنی که شاعر، برای آنغیر ذیبه اشیاء و مظاهر طبیعت و موجودات 

)میرصادقی، « دها حس و حرکت بخشبا این ترتیب به آن و ها نسبت دهدهای انسانی را به آنکند و صفت یا اعمال یا احساس

تاکنون بوده است. الزم به ذکر است که شعر میهنی اقتضا ها در شعر از ادوار کهن (. این آرایه از پرکاربردترین آرایه70: 1376

کند تا شاعر از تکنیک بیانی تشخیص و یا انسان انگاری بهره ببرد؛ زیرا در این نوع شعر، میهن به مانند یک انسان ارزش می

ای قائل بود. چنین ایدهکشد و زنده است و باید به آن توجّه کرد و برایش احترام و اعتبار دارد. میهن چون انسان نفس می

سبب شده در اشعار میهنی جایی بس فراخ برای به کارگیری تکنیک تشخیص فراهم گردد و شاعر در ارائه شعارها و آرا و 

های خود درباه میهن از تکنیک تشخیص بهره ببرد. شاعر میهن را دوست و معشوقه خود قلمداد کرده و با او چون اندیشه

است. گویی وطن هم پیاله او در ساغر نوشی است، یا معشوقه او در یک ماجرای رمانتیک و  همدم و همدل سخن گفته

تر و باارزشمندتر کند و آن را گرامی، عشق خود را نسبت به سرزمینش اعالم می«غزل بغدادی»ای با عنوان عاشقانه. او در قصیده

 سراید:قلبش دارد، آنجا که میداند که جایگاه بسیار واالیی در ای میاز هر دوست و معشوقه
َیا أعزَّ ِمن َخِلیلٍة.. َوِمن َعِشیَقة/ .../ َفأنِت ِلي أعزُّ ِمن َصِدیقة/ َوأنِت ِلي  کَثر ِمن َصِدیَقة،/ َو أثَمُن ِمن َعِشیَقة/ َیا َواحًة َخضَراَء ِفي َیا أنِت.. َیا أ

  .(391: 1977طاقة، (َصحراِئَي الَجِدیَبة... 
تر از دوست تر از یار و معشوقه/ به درستی که تو برای من گرامیتو! ای باالتر از یک دوست/ و ای گرامیای »)ترجمه(  

 «.آب و علفم...هستی/ و ارزشمندتر از معشوقه/ ای زمین سرسبز و آباد در صحرای خشک و بی

میهن خویش شخصیّت بخشیده و تشخیص(، به ) انگاریگیری از استعاره انسانهمانطور که مشهود است، شاعر با بهره

او  آب و علف وجودش تشبیه کرده است.آن را مورد خطاب قرار داده و به سرزمینی سرسبز و آباد در بیابان خشک و بی
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تر از معشوقه قلمداد کرده و به تر و با ارزشداند و حتی جایگاه و منزلتی باکرامتمیهن را دوست و یار و معشوقه خود می

 ا اتوپیا یا آرمان شهر شاعران پیوند داده است.نوعی آن را ب

ای اوقات شایسته ستایش و تحسین است، گاهی اوقات میهن شاعر که همان معشوقه و ندیم اوست، همانطور که در پاره

شایسته مالمت و توبیخ است و آن، زمانی است که سرزمینش با اشغالگران و غاصبان سازش و آشتی دارد و شاعر مقاومت و 

گیری از آرایه تشخیص وطن پذیرد. در این هنگام نیز مقاطع شعری شاذل طاقه با بهرهایداری، به هیچ وجه این سازش را نمیپ

بابل را که دارای « بابل ... وشموع النذر»کند. شاعر در قصیده را مورد خطاب قرار داده، او را بسان یک انسان سرزنش می

و تمدّن باشکوهش را  که اکنون استعمارگران به آن تعّرض کرده طنش، بغداد قرار دادهتمدن و فرهنگ واالیی بوده، نماد و

از شدّت خشم ؛ از این رو، وی اندهای تاریک از آن باقی نگذاشتهو چیزی جز برج و باروهای سوخته و زندان نابود ساخته

عمارگر اجازه ورود داده است، توبیخ و که به این خفت و زبونی راضی شده و به دشمن است و غضب، سرزمین عربی را

 دهد:کند و ننگ و عار به آن نسبت میسرزنش می

لِک الَعاُر../ فُبروُجِک ُمحَتِرَقه/ َوَسال ِلُم ِمن َنار../ َترقاِک.. َولیُثِک َخّواُر../ َیا َباِبُل.. ُسوُرِک َینهاُر../ َوُخیوُل الَغاِزیَن الُمنَطِلَقة/ َداستِک، َوَجلَّ
 (. 336ق335َدارًا .. بئست ِمن َداِر!../.../ َیا َبابُل.. َیا ِبنَت الَعار.. )همان:  َیا

و ننگ و  تو را لگدمال کردند /ریزد/ و اسبان مهاجمانی که روی به سوی تو دارندای بابل .. باروهایت فرو می»)ترجمه( 

ای رود/ و قدرت تو به سستی گراییده/ چه خانهتو فرا میو نردبانِ آتش/ از  ی بلندت آتش گرفته/هابرجعار شُکُوه تو گشت/ 

 «.از آن کاشانه پیشین پدید آمده/.../ ای بابل.. ای دختر ننگ و عار!

که شاعر « یا بنت العار»و « یا دارا»، «یا بابل»های انگاری یا تشخیص در عبارتشاعر در این بند از تکنیک بیانی انسان

« ساللم من نار ترقاک»مورد خطاب قرار داده و نفرین کرده، بهره گرفته است. همچنین در جمله همچون یک انسان بابل را 

با کاربست تکنیک بیانی تشخیص، عمل انسانی باال رفتن را به آن  آنگاههایی تشبیه کرده و نردبان های آتش را بهکه شراره

 نسبت داده است.

ی دارد؛ یعنی عالوه بر آنکه وطن را مقّدس و عاری از پرستنیهمداری و ، رویکردی جدید در اشعار پایفنشاعر با این  

ای از اوقات او را مقّصر و شایسته ای پربسامد و تکراری در نزد شاعران میهنی است، در پارهداند که شیوهخطا و لغزش می

انسان است که خوبی و شر از او سر  مثابه بهگیرد. وطن برای او مالمت قلمداد کرده، با بدترین القاب او را به باد ناسزا می

ریزاند که چگونه باروهای بلندش نتوانست مقاومت کند و خود را ن رو، طوفان گالیه خود را بر سر بابل فرو مییزند؛ از امی

ندانی عطا کرده مدارانه در این بند، به شعر طراوت و زیبایی دو چاستعاره انساندر مقابل دشمن تسلیم نمود. بنابراین کاربرد 

 است.

 سیطره گفتمان دینی. 2.  3

ی بیانی شاذل طاقه، غلبه گفتمان دینی است. اصوالً میان ادبیات مقاومت و دین پیوندی ناگسستنی هاکیتکنیکی دیگر از 

ر شعر میهنی، های دینی است و دبرقرار است؛ زیرا در هر دو، جهاد و مبارزه متصوّر است. در دین، مبارزه برای دفاع از آیین

 عنوانبهمبارزه برای دفاع از قلمرو سرزمین و حفظ تمامیّت ارضی و دیگر آداب و رسوم فرهنگی است. دین مبارزه و جهاد را 
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دفاع از وطن با مبارزه است؛ از این رو، پرواضح است که شاعر میهنی دین  همبرترین خصیصه قرار داده و هدف شاعر میهنی 

دهد و از آن برای تحکیم اهداف و کار خود قرار می سرلوحهعناصر مرتبط با جهاد و مبارزه را  ژهیوبهو دستورات دینی، 

گذارد و شعر میهنی به میدانی برای حضور گیرد. این شکل از تعامل در سبک و بیان شاعر تأثیر میهای خود بهره میخواسته

های بیانی از گفتمان ظرفیت عظیم دینی غافل نبوده و در میان تکنیکطاقه نیز از این  لذشاشود. و بروز گفتمان دینی تبدیل می

 دینی برای ارائه مضامین مقاومت و شهر میهنی سود جسته است.

( 14: 2012طاقه، است )های شعر معاصر دانسته ـ که سیاب آن را از بهترین نمونه« قابیل فی الدملماجه»شاذل در قصیده 

ن ساختن چهره خبیث دشمن بهره گرفته است. او شخصیت قابیل و هابیل را برای به تصویر ـ از نمادهای دینی برای نمایا

 زیرخونم فراخوانی کرده و شخصیت قابیل را نماد دشمن 1959سال کشیدن حادثه هولناک منطقه دملماجه )شرق موصل( به 

های مظلوم و ستمدیده عام و انسان طوربها هخاص و هابیل را نماد قربانیان جنگ طوربههای عراق عام و کمونیست طوربه

اش، در استفهامی شاذل در مقطع دوم چکامه مذکور با زدن نقاب هابیل بر چهره خاص قرار داده است. طوربهمنطقه دملماجه 

قابیل، در این پیشه از تبار های ستمهایی که کمونیستها و بیدادگریگیری از آرایه تجاهل العارف، جنایتاستقرایی و با بهره

استفهامی « من»بار  9پردازد. او کشد و به محکوم کردن اعمال آنان در این جنگ خونین میحادثه مرتکب شدند، به تصویر می

ها/ قابیلیان درباره شهدای موصل در این جنگ ی که کمونیستآورشرمرا تکرار نموده و هر بار آن را با اعمال وحشیانه و 

ی و مثله کردن اجساد شهدا و غرق سوزآتشبا همه وسایل عذاب و شکنجه و کشتار و خونریزی از خونین اجرا کردند و 

که در این جنگ به کار گرفتند، همراه نموده است. شاذل در پایان این مقطع نقاب هابیل را از چهره کنار زده،  کردن آنان و...

به اوج فاجعه و دردناک بودن آن « اخوک»به کار بردن واژه  دهد و باو هابیل را مخاطب قرار می گرددیبرمبه ذات خویش 

 اند:دهد که این حادثه در میان کسانی اتفاق افتاده که از یک تبار و نژاد بودهکند و نشان میاشاره می
خِر؟/  َمن َشّک الخنجَر ِفي َصدِري؟/ َمن دقَّ ُهنا ِمسَمارًا ِفي َقبِري../ ِفی الِبئِر الَمهُجوَرة/ َمن أغرَق   ُیونَس ِفي الَبحِر؟/ َمن َخَضَ  أعَراَق الصَّ

َغاَلَک َیا َهاِبیل.. أُخوَک أِم َمن َلفَّ َعلي َساِقي َحباًل أبَتر/ َمن أحَرَق ِفي َقاِع الِبئِر/ ِمسکًا أذَفر؟/ َمن َرشَّ َعلی ُجرِحي ِملحًا أحَمر/.../ َمن 
 (. 212: 1977الَقدُر؟ )طاقة، 

ام فرو کرد؟/ چه کسی در اینجا میخی در قبرم کوبید؟/ در چاه متروک/ چه کسی نجر را در سینهچه کسی خ»)ترجمه( 

بر ساق پایم پیچید؟/  دنباله یبها را رنگین کرد؟/ چه کسی طنابی های صخرهیونس را در دریا غرق نمود؟/ چه کسی رگ

پاشید؟/.../ ای هابیل! چه کسی  رنگسرخچه کسی مشکی بدبو در اعماق چاه سوزاند؟/ چه کسی بر روی زخمم نمکی 

 .«تو را کشت.. برادرت یا قضا و قدر؟

 عنوانبهبلند میهنی از گفتمان دینی و داستان جذاب هابیل و قابل  سرودهشود، شاعر در این همانطور که مشاهده می

یهن خود را از خطرات این معضل رها دستاویزی برای تبیین خیانت داخلی و انتقاد از آن بهره گرفته است تا از این طریق م

مرکز وقوع رخدادها، خویشتن را استعاره از میهن قرار  عنوانبهسازد. شاعر در اینجا با تکیه بر من روایتی و قرار دادن خویش 

های برادرکشی های داخلی و جنگهمان وطن است که گرفتار خطرات و خیانت واقع درشاعر در اینجا « من»داده است و 

م، پس از کودتای 1965ـ که آن را در سال « االعور الدجال»ت که سزاوار نیست، چنین باشد. همچنین شاذل در قصیده اس
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های میهنی خویش قرار داده است. او بیان افکار و اندیشه هیمادستاسالمی را  میراثی عراق سروده ـ گراراستهای بعثی

شود و با سخنان زیبا و که به شکل انسانی نیکو و خیررسان ظاهر می کندیمدر این سروده، قصه مسیحی دروغین را روایت 

، سعی در فریب دادن و گمراهی آنان دارد. این مسیح فراخواندهی خود سوبهبه مردم، آنان را  اساسیبهای واهی و دادن وعده

عبدالسالم عارف ـ از فرماندهان ارتش  عام و نماد طوربهجو و استعمارگر دروغین در چکامه طاقه، نماد همه حاکمان سلطه

. عبدالسالم عارف کسی است که با هستخاص  طوربهم ـ 1963 و یکی از عامالن اصلی حکومت حزب بعث عراق در سال

م، علیه حزب بعث عراق 1965خواهی مردم را فریب داد و با جمع نیروهای بسیار در سال حیله و نیرنگ و با تظاهر به اسالم

های بسیاری به بار ها و تباهید و حکومت را به دست گرفت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری عراق، خرابیکودتا نمو

 آورد و افراد بسیاری را شکنجه و به قتل رساند:
ر/.../ َوَشمُس  ي الِکباَر.. ِبَحلَوي َوُسکَّ ر/ ُیَمنِّ ُق أرَواَحُهم.. َوالِهَضاب/ َتُلوح أرّزًا..  َیُقوُلوَن... / ِفي َذاِت َیوٍم َیِجيُء إلیَنا/ َمِسیٌح ُمزوَّ َهار/ ُتَحرِّ النَّ

راب../ سراٌب.. سراٌب.. َسَر  ر/ َوشیحًا.. َوَعنَبر/ َوَما ِمن َقَرار../ َوال ِمن َفرار../ َوال شیَء غیر السَّ  (.396ق  395اب..! )همان: َوَحلَوی.. َوُسکَّ
کند و خورشید بزرگان را به شیرینی و شکر امیدوار می آید/ی ما میوسبهگویند../ روزی مسیحی دروغین می»)ترجمه( 

شوند/ در ها/ به شکل برنج و شیرینی و شکر/ و گیاهان خوشبو و عنبر ظاهر میسوزاند و کوههایشان را مینیم روز/ جان

 «.حالی که آرامشی وجود ندارد/ و نه جای فراری/ و چیزی جز سراب نیست/ سراب سراب سراب

اساس های دروغین و بیبوده است که اعمال زشت و سخنان و وعده بر آناعر با تصویرپردازی نمادین در این سطور ش

دشمن را برای ملّت مظلوم عرب آشکار سازد و چهره کریه دشمن را به آنان بشناساند. او عالوه بر کاربست گفتمان دینی 

 او حقیقت در ها خلق نماید.ر جان آندکند و روحیه مبارزه و بصیرت را ش را از این خطر آگاه هنانیمهمخواهد میهن و می

 متفاوت رویه اتخاذ و زداییآشنایی با بلکه شده، تعریف محتوای و شکل همان در نه میهنی هایسروده در دینی هایظرفیت از

کند؛ اما به مردم هشدار ستفاده میا بخشنجاتاو از مفهوم دینی جهانی منجی و  .است گرفته بهره معمول و مرسوم شکل از

کنند، باشند و این و دشمنانی که خود را در چهره دوست و منجی ظاهر می پردازاندروغدهد که مراقب سالوس و فریب می

 دهد.افراد را با عنوان مسیح مزوّر مورد خطاب قرار می

های کعبه، چاه زمزم، مسجد، همچون احمد، پرده شاذل مقدّسات اسالم و مسیحیت و یهودیت« التقولی انتهینا»در چکامه 

آمیز اشغال فلسطین به دست تا به جهانی بودن حادثه فاجعهرا با یکدیگر فراخوانی کرده است  معبد، صدای ناقوس کلیسا

ن مکان همه جهان را برای آزادی ایی را به گوش همه جهانیان برساند. او ادرسیفرها تأکید کند و از طرفی ندای صهیونیست

آید و باید ص( از این واقعه به خشم میاکرم )پیامبر گوید که طلبد و میمقّدس از زیر یوغ ستمگران و ظالمان به یاری می

های کعبه باید به سوگ این حادثه فروهشته شود و چاه زمزم باید خشک گردد و صدای اذان مریم بر این فاجعه بگرید و پرده

 : سوگ این حادثه غمناک بلند گردد و...و ناقوس کلیسا و معابد به 
ه/ َو لَتبِک َعَلی ُشَهداِئِک، َیا ُقدُس، الَعذَراء../ َولُتسَد  ل أسَتاُر الَکعَبة/ َولَتنَشف ِبئُرِک، َفلیغَض .. َفلَیغَض .. َأحَمد../ َولَتحَزن َمرَیُم.. َوالُقبَّ

فِل الَعَربیِّ الَمذُبوح /َیا َزمَزم/ َولَترُقص أجَراُس َکَناِئِسَنا.. َوالَمعَبد )همان،  َولَتصُعد للِه َمآِذُنَنا.. َوقباُب الَمسِجد../ َولَیصَدح َصوُت َبالل َمرِثیًة/ ِللطِّ
 (.412ق  411
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باید احمد خشمگین شود/ و مریم و گنبد اندوهگین شوند/ و ای قدس باید مریم بر شهدای تو بگرید/ و »)ترجمه( 

های کلیساهایمان و معبد به خروش آید/ د/ و ای چشمه زمزم! باید خشک گردی/ و باید ناقوسهای کعبه فروهشته شوپرده

 «.ها و گنبد مسجد برای خدا باال برده شود/ و صدای بالل در سوگ کودک قربانی شده عرب بلند شودو مناره

 ، الکعبة، بئر زمزم، المسجد و...های دینی و اماکن مقدس از جمله أحمد، مریمشاعر در این سطور، به فراخوانی شخصیت

طلبی و جهاد خواهد روحیه مبارزهداند. او بدین واسطه میها را در مصیبت وارده بر اّمت عرب همدرد میپرداخته است و آن

-ها را به سمت مبارزه بکشاند. البته با بزرگ نشان دادن مصیبتی که همه اماکن و شخصّیتش تحریک کند و آنوطنانهمرا در 

ی اشغالگرو میهن را از دست چنین دشمنان  آوردیبرنماند و چگونه است که امت عربی فریاد های دینی در بالی او گریان

 دهد؟!نجات نمی

م، هنگامی که به دلیل بیماری در بیمارستان برلین بستری بود، سروده 1972ـ که در سال « هموم ایوب»شاذل در قصیده 

کند و از اینکه به دشمن اجازه داده است که آن را اشغال و بر آن فرمانروایی لعن و نفرین میهای عربی را است ـ سرزمین

توجّهی مردم نسبت به سرزمین و خواهد از مضمونی میهنی، یعنی بیکند، بسیار خشمگین است. در حقیقت چون شاعر می

بار گیرد. پیامبری که زندگی مشقتع( بهره میایوب ) اند، سخن بگوید، از گفتمان دینی و قصّهدشمنانی که آن را اشغال کرده

 اطرافیان او را اندوهگین نساخت: و حتّی مرگش، یاران و
َماَنا/ إنَّ هوَل الرَّ   ي اشَرُبوا الّصبَر کأسًا َفکأسًا،/ الَتُثوُروا.. التذّموا الزَّ ي، ِمن َشَقاِء َدي َلیَس أقَسي،/ َیا َحزانَ ماَت ایوُب فُقل ِللَحزاَني:/ أهَل ُودِّ

 (.375الَحزاَني! )همان: 
های صبر و شکیبایی را یکی پس اند بگو:/ ای دوستان من! جامایوب از دنیا رفت، پس به کسانی که اندوهگین»)ترجمه( 

 «.نیست هازدهغماز / بدبختی و مصیبت این  ترسختاز دیگری بنوشید/ نشورید.. زمان را سرزنش نکنید/ همانا ترس از مرگ، 

گیری از استعاره ی گفتمان دینی و با تصویرپردازی بسیار زیبا و بهرهریکارگبهاو در مقطع دیگری از همین چکامه با 

اش را داده ای تشبیه کرده که به دشمن عقیم و ناتوان، اجازه دریدن عفت و پاکدامنیرا به دختر باکره ی، میهنشانگارانسان

ین تصویر جنسی سعی داشته است تا غیرت و تعصّب ملت عربی را برای دفاع از میهنشان است. در حقیقت شاذل با ترسیم ا

 برانگیزد:
ین )همان:    اق ِعنِّ  (444ملعوٌن حرُثِک../ مسموٌم زرُعِک../ محروٌق بیدُرِک المحُسود/ یا أرضًا عذراء افتضَّ ِبکارَتها أفَّ

های مورد رشکت، در آتش بسوزد/ مسموم و نابود باشد../ و خرمن اتکاشتهات../ های کشاورزینفرین بر زمین»)ترجمه( 

 «.ای که یک انسان ناالیق و ناتوان بکارت آن را دریده استای سرزمین باکره

اجازه تعرض و جنایت داده، گشوده  لوحانه به دشمنان اشغالگر ناالیقشاعر در این سطور زبان به مالمت وطن که ساده

 انگاری او قابل تبیین است.توجّه به تکینک انساناست و این مضمون با 

 شیوه روایتی )من راوی، دانای کل( .3.  3

ها و ماجراها با شعر روایت داستان نسبت به شعر، رخداد رهنگامیدشعر از دیرباز با داستان همگام بوده و به دلیل شیوع 

 ژهیوبههای مورد توجّه شاعران، همچنان یکی از تکنیکهای داستانی، شعر قصصی اما با رونق داستان و شکل؛ شده استمی



137                                             طاقة شاذل ایهسروده میهن در بیانی هایواکاوی تکنیک                                    سال یازدهم    

 

 

نزاع دراماتیک میان شاعر و ملت و دشمن برقرار است و شاعر به گونه  گونهکشاعران میهنی بوده است. در سروده میهنی ی

، داستانی اثر هر در»گوید؛ اما به دو روش. اصوالً های دشمن سخن میهای خویش و مبارزات ملت و دشمنیداستانی از توصیه

 نسبت خود که روایتگری واسطه به یا اشخاص از یکی طریق از یا؛ کندمی روایت را داستان کلّی شکل دو به، نویسداستان

 یکی یا است غایب، کندمی روایت که داستانی جهان از یا کلّیطور به روایتگر؛ است کرده انتخاب بیرونی موضعی، داستان به

کند می مطرح یا نقل را موضوعی، دید زاویه یاری با، نیز نویسنده و( 174: 1993،الحجمری) «است نداستا هایشخصیت از

 .(302: 1382،یصادق ری)م گردد ارائه سوّم شخص دوّم شخص یا، اوّل شخص ۀشیو به است ممکن که

کار برده است و این شیوه ار بههای میهنی پرشماری دارد، شیوه روایتی من راوی را بسیشاذل طاقه، شاعر عراقی که سروده

های پیشین، کاربرد این شیوه کامالً مشهود بود. شمار آورد. در نمونهبههای او روشی پرکاربرد در سروده عنوانبهتوان را می

 ها خویش با ضمیر روایتی من راوی سخنهای میهنی از اندوه و احساسات و اندیشهقهرمان سروده عنوانبهشاذل طاقه خود 

 نیپرطنگوید تا به مبارزان بفهماند او نیز گرفتار رنج و سختی است و در میدان مبارزه حضور دارد. او در قصیده حماسی و می

ـ خشم  است سروده 1967ژوئن  روزهششم یعنی تقریبا چند ماه پس از نبرد 1968ـ که در سال  «فی الطریق إلی القاهرۀ»

اند و دهد و از اینکه آنان در مقابل این ننگ و عار سکوت کردهکشورهای عربی نشان میی حاکمان مباالتیبخود را نسبت به 

و متعّجب  زدهشگفتاند، بسیار با دیدن تجاوز و ستم بر کشورشان خشمگین و غضبناک نیستند و سازش در پیش گرفته

 است:
ت أراِئُکُهم.. َفُما احَتَسُبوا/ ُهم ِضیُموا.. َفَما َغَضُبوا )طاقه،  َوَنحاُر امُر َسراِتنا َعَجُ / ُهزَّ  (314: 1977أَتراُهُموا َشاَهت َعزاِئُمُهم؟! / أم أنَّ

شان در هم کوبیده شد؛ اّما آنان به آن توّجهی ندارند./ آیا از اینکه حاکمان ما،/ تخت پادشاهی میازدهشگفت»)ترجمه( 

 «.اند؛ ولی خشمگین نیستندد ظلم واقع شدهشان سست گردیده، یا اینکه آنان مورکنی که ارادهگمان می

مباالتی را شخصیتی که این بی عنوانبهو با مثابه قرار دادن خویش  گیری از آرایه بدیعی تجاهل العارفشاعر با بهره

ل مسائل مباالتی آنان در مقابکنند، به محکوم کردن حاکمان و بیرفتار می گونهنیاداند و در تعجب است که چرا حاکمان نمی

زند داند، ولی خود را به نادانی میی حاکمان و رهبران را میتفاوتیبکشور و ملّت پرداخته است. او در حقیقت عّلت اصلی 

 .پرسدیمو به قصد توبیخ و سرزنش حاکمان، از عّلت آن 

 با جنگ به میهن از دفاع رایب که ایرزمنده؛ زندمی چهره بر را مبارز رزمنده یک سیماچه شاعر «الغریب عودۀ» قصیده در

 و نشاط و شور همه آن از و خانواده و اهل از دیگر ولی؛ استبازگشته  خود سرزمین به هامدت از پس اکنون و رفته دشمن

 گذشته بر حسرت جز چیزی که کندمی احساس سرزمینش در غریبی همچون را خود و نیست خبری میهنش در سرزندگی

کند که از اهل وطن غریب رزمنده را نقل می باراندوهدر اینجا شاعر با شیوه داستانی من راوی حالت است.  نمانده باقی برایش

 است:
َدي الُمسَتِری / َکاَن ِملَء الَف  ماء../ َغیَر أنَّ الصَّ َبي َوالسَّ وَر َبیَن الرُّ َبة./ َأنسُج النُّ یِّ ِف »ضا./ ِجئُت ُیا أرِضَي الطَّ َهَذا الَغِری ../َخِفّ طَء َفوَق  الَو أیُّ

َهَذا الَغِریُ  الَکِئی ../ َلسَت ِمن أهِل َهِذه الِبالد!!.. َبي َوالِوَهاد../ أیُّ  (:287ق  286)همان: « الرُّ
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بافم/ اما پژواکی مشکوک / فضا را پر ها و آسمان میای سرزمین پاکم! من آمدم/ در حالی که نور را در بین تپه»)ترجمه( 

 «.تو اهل این سرزمین نیستی /شکستهدلها گام بردار/ ای غریبه غمگین و ها و درهرامی بر روی تپهای غریبه/ به آ»کرد/ 

گویی درونی میهن را مخاطب فرضی خویش شود، شاعر با ضمیر اوّل شخص مفرد و به شیوه تککه مشاهده می گونههمان

به وطنش برگشته است و آن را در زیر چنبره استعمار این رزمنده قهرمان اینک که گوید. قرار داده است و با آن سخن می

ی این تکنیک، شیوه داستانی جذابی ریکارگبهبیند. شاعر با فایده مییابد؛ با کمال ناباوری تالشش را برای بهبود شرایط بیمی

خود در میان مستقیم احساسات درونی خود را با مخاطب مبارز  طوربهبه وجود آورده است که در آن شخصیت قهرمان 

 گذارد.و قابل توّجهی می درخورگذارد و مسلماً در مخاطب تأثیر می

و دانای کل است که  گزارش گونههای میهنی شاذل طاقه، کاربرد شیوه دومین شیوه روایتی مهم و به کار رفته در سروده

به کار برده است و مصائب و بالیای  یکی از دو شیوه پرکاربرد روایت است. طاقه این شیوه را برای روایت تراژدی میهن

با « کان ما کان»گذارد. او در قصیده سنتی با مخاطب در میان می سینوداستانیک  عنوانبهمیهن را با ضمیر سوم شخص 

دردی قرار داده است که به عیش و نوش او را نماد همه حاکمان ستمگر و بی« هارون الرشید»فراخوانی شخصیت تاریخی 

سازند و با دادن ی خود میخوشدلهایی برای مستی و گناه، ترانههای مردم مظلوم و بیپردازند و از آه و نالهاهی میفساد و تب

دهند. شاعر در این قصیده عنوانی که داللت بر شیوه روایتی سنتی دارد و در فرهنگ های دروغین، آنان را فریب میوعده

های سنتی روایت است، ماجرای هارون الرشید ستمگر ترین شیوهاز معروف «بودیکی بود یکی ن»داستانی سنتی تحت عنوان 

 کند:را که نقاب شاه خوشبختی آور را بر چهره زده است، برای مردم تشریح می
َکاري../ َیا َلیُل../ هاروُن الر َیزرُعوَن اورَض/ َعاَرا/ َیا َلیُل.. َیا َمِلَک السَّ شید/ َیبِني َعلي َحَبِ  الُمداِم َلُه ِفَخارا/ کانوا../ َیعَبون الُکُؤوَس َو

شید/ َربِّ الَجواِري َوالَعِبید../.../ مُ  کاَري../ ِفي َقصِر هاروِن الرَّ ُده السَّ َیُصوُغ ِمن آِه الَحَیاَري/ َنغمًا ُیَردِّ ت َمواِئُد َو کاَري/ ِلُمسّلِطیَن َعلی  دَّ للسَّ
اریُخ أقَزاماً  ِعید!)همان: الَمِدیَنه/ َرّباُهُم التَّ فًة ِکَبارا../ َتحِکي َعِن الَعهِد السَّ  (.254ق  253 ِصَغاَرا/ ِلَیُعوَد َیکُتُ  ِمن َجِدید/ ِقَصصًا ُمَزیَّ

ای شب! ای مالک مستان!/ ای شب!/ هارون الرشید/  /کاشتندیمکشیدند و در زمین / ننگ و عار را سر می هاجام»)ترجمه( 

سازد که مستان آن را هایی مینغمه /زدگانرتیحسازد/ و از آه خودش شکوه و عظمت می های شراب برایبر روی حباب

یی برای مستان گسترانیده شده است/ برای سیطره هاسفرهکنند/ در قصر هارون الرشید/ خدای کنیزکان و بردگان/.../ تکرار می

هایی نو بنویسند/ داستان ش داده/ تا بار دیگر کتابی ازها را فرومایگان کوچکی پرورگان بر شهر/ کسانی که تاریخ آنیافته

 «.گویددروغین و بزرگ/ که از دوران خوشبختی سخن می

ماجراهای دروغین و ظالمانه آن خلیفه ستمگر،  گونهگزارشهمان حاکمان ستمگر عصرحاضراند و روایت  ستمگرهارون 

کند تا با راق و میهن شاعر است. این شیوه به شاعر کمک میی بازتاب وقایع روز و رخدادهای حال حاضر جامعه عنوعبه

فراغت بال و با آزادی بیشتری آنچه از مصائب و بالیا که وطن دچار آن است را با مخاطب در میان بگذارد و برای او تشریح 

 و بازگو کند.
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 نمادگرایی .4.  3

مادگرایی است که در عین حال از پرکاربردترین های میهنی شاذل طاقه نآخرین تکنیک بیانی مورد بحث در سروده

، سمبل هایمعادل به عنوان مظهر، و رمز با همراه «نماد» واژه، ادبی اصطالحات واژگان فرهنگ در ها در شعر اوست.تکنیک

 معنی به که عبارتی و ترکیب، اشاره، عالمت هر» از است عبارت ادبی اصطالح در نماد. (39: 1369، حسینی) است شده ذکر

اصوالً زبان رمز و سمبولیسم در شعر میهنی برای (. 9: 1375، چدویک) «کند داللت، نمایدمی آن ظاهر آنچه ورای مفهومی و

ای دارد و این نوع شعر شود، آگاه نگردد، بسامد قابل مالحظهاینکه دشمن از سخنانی که میان شاعر و مبارزان رد و بدل می

 عنوانبههایی پردازی و معرفی شخصیتی و اسطورهالگو پرورمار زیادی رمز و نماد بهره ببرد. کند که شاعر از شاقتضا می

های میهنی است که شاذل طاقه کامالً از این ظرفیت تأثیرگذار نماد شجاعت، مبارزه، صبر و پیروزی، امری بایسته در چکامه

های وی در نمادپردازی هم از شخصیت به کار برده است. های خودو توانمندی اثربخش نماد آگاه بوده و آن را در سروده

و غیره بهره گرفته است  دمدهیسپو هم از عناصر طبیعت چون باد، شب،  تاریخی چه معاصر چه قدیم، چه دینی چه غیر دینی

 گیرد.ها مورد شناسایی و تحلیل قرار میترین آنکه در اینجا برجسته

کند تا مبارزان از مبارزه دست بر ندارند و دلسرد نشوند. او از ی را لحاظ میخشدبیامشاذل در به کارگیری نماد، مفهوم 

به فراخوانی « ضائعون و غرباء»گیرد؛ چنانکه در قصیده نمادهای دینی برای دمیدن روح امید در دل مّلت عربی بهره می

های درونی خود نسبت به وضعیت دغدغهها و ص( روی آورده است. شاذل در این قصیده از نگرانیاکرم )شخصّیت نبی 

دهد. محمد در اینجا نماد قهرمان و منجی است که گوید. او نوید تولّد محمدی جدید را میکنونی جهان عرب سخن می

ص( رمز درخشش امید و طلوع پیروزی محمد )دهد. در حقیقت حضرت نجات می آید و همگان را از بدبختی و مصیبتمی

 جو و استعمارگر نجات خواهد داد:دوباره است که میهن را از ظلم و ستم حاکمان سلطه و رهایی و رستاخیر
اِکالت.. َیاح/... / ِفي َرِحِم ُکلِّ امرأٍة محمٌد جدیٌد /َیمَسُح دمَع الثَّ َباح/ َتحمُلَها الرِّ ُیبِعُث الَحیاة/ َفُتوِمُض الَبسمُة  َقد َجاءِت الُبشَری َمَع الصَّ

َفاه/  ُثوا الرکبان )طاقه، ِفي الشِّ َساء/ َوَحدِّ جاَل َوالنِّ ُروا الرِّ  ( 354ق  353: 1977َفَبشِّ
کنند/.../ در رحم هر زنی، محمدی جدید به درستی که آن خبر خوش همراه صبح آمد/ بادها آن را حمل می»)ترجمه( 

درخشد/ پس به زنان و ها میبخند بر لباز این رو، ل /زدیانگیبرمکند.. و زندگی را است/ اشک زنان داغدیده را پاک می

 «.ها درباره آن سخن بگوییدمردان مژده دهید/ و برای سواره

سروده است، بر گذشته پرآوازه و  1967که تقریبا چند ماه پس از جنگ خونین « الدم والزیتون»شاذل در قصیده حماسی 

ناالن و اندوهگین و از حاکمیت حاکمان ناالیق بر  خورد و از وضعیت نابسامان کنونیدرخشان و پر از غرور حسرت می

به طرزی نمادین « طاعون و طوفان»و همچنین « های کور و فلجکالغ»های عربی، بسیار خشمگین است و با نمادهای سرزمین

ارمغان  و شوم و بدبختی را برای میهن عرب به های عربی به پرواز درآمدهگوید که بر فراز سرزمیناز دشمنانی سخن می

 اند:آورده
َم َلَقد َکانت َلَنا أرٌض َوَکاَن َوَکان/ ِلبیاراِتنا َقداُحها اورُج../ َوَقریُتَنا َتُضمُّ اوقُحواَن ُضًحی.. َوَتخَتِلُج!./ َو   وَفان/ َوَحوَّ اُعوُن َوالطُّ حلَّ ِبأرِضَنا الطَّ

 (300: 1977َفوَق َقرَیِتَنا ُغَراٌب أعَوٌر َفِلُج!. )طاقه، 
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به هنگام  مانیروستاهای معطر بود/ و های پرتقالمان پر از شکوفهبرای ما سرزمینی بود و چنین بود که / باغ»)ترجمه( 

شد!. / طاعون و طوفان بر سرزمین ما فرود آمد/ و کالغی کور و فلج بر خورد و یکی میهای بابونه پیوند میچاشت  با گل

 «.به پرواز درآمد مانیروستاباالی 

عر در این سطور از تصریح به نام دشمنان و حاکمان ستمگر خودداری کرده؛ گویی که از آنان هراس داشته است. او با شا

باید اذعان نمود که نمادهای  .ری از نماد و سمبل از دشمنان میهن سخن گفته استیگای و با بهرهبه کار بردن یک ترفند مبارزه

دارد و کشف معنی نماد، چندان برای خواننده دشوار نیست. دلیل چنین کاربرد به  دنظرمورشاذل طاقه قرابت زیادی با مفهوم 

هستند که خواهان دریافت پیام  خواهیآزادگردد که توده مردم و مبارزان های شاعر برمیاحتمال زیاد به نوع مخاطبان سروده

شخصیتی مبارز و صبور.  عنوانبهع( أیوب )اد باشند. به همین شکل است به کارگیری نمی و غموض میدگیچیپبا کمترین 

آزادی سرزمینش را در  بخشمسرتکه نماد فلسطینی ستمدیده است، خبر  به ایوب« هموم ایوب»شاذل در پایان چکامه 

بارد و باری دیگر سرسبزی و رسد که باران بر سرزمین فلسطین فرو میدهد و اینکه روزی فرا میای نزدیک میآینده

پذیرد، به سوی او باز ای/ فلسطین که در انتظار دیدارش است و جز او را نمیگیرد و معشوقهرا فرا می جاهمهی حاصلخیز

 خواهد گشت:
َینَهِمُر الَمطُر اوخَضر/ َوَحبیَبُتک آلَما أحَببَت  َدة../ُتوِشُک أن َتنَشقَّ َو ود.. َتُعود../ ِسَواها../ َسَتُع أّیوب.. أیا أّیوب../ اوبواُب الکانت ُمَوصَّ

رُّ الَموُعود../ َوُتزغِرُد ِهیَلُة َوالَبیَدر! )همان:  وَب َحماَمُته../ َوالسِّ  (.447َوَتُعود إلی أُیّ
ات که ایوب.. ای ایوب../ درهایی که بسته بود/ نزدیک است که شکافته شود و باران سبز فرو ریزد/ و محبوبه»)ترجمه( 

گردد/ و راز وعده داده شده../ د گشت.. باز خواهد گشت/ و کبوتر ایوب به سویش باز میجز او را دوست نداشتی/ باز خواه

 «.کنندو هل و خرمنگاه ]از شادی[ هلهله بر پا می

بخشی، عالوه بر فراخوانی ی و روحیهده دیامشود، شاعر در این قصیده برای تقویت معنای که مالحظه می گونههمان

های خصیتی مبارز و صبور، از نمادهای دیگری هم بهره گرفته است؛ از جمله نماد در واژهش عنوانبهع( ایوب )شخصیت 

که رمز امید و نیرو،  که رمز حاصلخیزی و زندگی دوباره است و همراه ساختن آن با رنگ سبز )االخضر(، ( ـالمطرباران )

الحمامة( ـ نماد خلوص، صلح و امید کبوتر )ـ و تر کرده است تر و محکماین داللت را قوی عمر طوالنی و جاودانگی است،

هیلة( که داللت بر هیل )( و 526، 518، 89، 18 /2: 1379شوالیه و گربران، )البیدر( ـ رمز فراوانی و سعادت ـ خرمن )ـ و 

امة( حمکبوتر )تواند نماد خوشبختی و سعادت باشد. همچنین شاعر با به کار بردن واژه کند و میبوی خوش طبیعی می

گریزی به داستان حضرت نوح در میراث اسالمی زده و ارتباط بینامتنی زیبایی با آن برقرار کرده است. در روایات آمده است 

که حضرت نوح پس از طوفان، کبوتری را رها کرد تا از وضعیت خشکی آگاهی یابد. وقتی کبوتر با برگی از زیتون برگشت، 

کردند جدیدی را آغاز  دارد؛ از این رو، او و همراهانش از کشتی فرود آمدند و زندگیدانست که بر روی زمین، حیات وجود 

 رمزی میان شاعر و مبارزان در اشعار میهنی شاذل برای بیان عنوان بهاست که نماد  گونهنیا(. 284 /4: 1419ر.ک: ابن کثیر، )

 بازتاب اوضاع و شرایط موجود به کار رفته است.
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 نتیجه

پژوهش حاضر، حکایت از آن دارد که شاذل طاقه، متأثّر از اوضاع سیاسی و اجتماعی پریشان جهان عرب و های یافته

هایش را به این مضامین های داخلی و خارجی، به سرودن اشعار میهنی روی آورد و نیم بیشتری از سرودهها و درگیریجنگ

و زبانش، ساده و روان و به دور از هر گونه غموض و ابهامی هایش، کوبنده و پرطنین اختصاص داد. لحن وی در وطن سروده

 گرایی است.ها، آمیختگی آن با حس نیرومند ملیاست. مشخصه دیگر این چکامه

انگاری، غلبه ن آن عبارت است از: انسانیترهای بیانی مختلفی سروده شده که برجستههای میهنی شاذل با تکنیکترانه

طور گسترده در ها را بهی از قبیل شگرد من راوی و دانای کل و نمادگرایی. شاعر همه این تکنیکگفتمان دینی، شیوه روایت

 ها را با هم در یک نمونه شعری دید.توان همه این تکنیکشعر خویش به کار برده است و گاه در برخی مواقع می

هایی کامالً هماهنگ و مرتبط کرده و تکنیکهای خویش توجّه ها به زمینه و موضوع سرودهشاعر در انتخاب نوع تکنیک

هایی نظیر با آن به کار برده است که این امر، سبب ایجاد تناسب و هارمونی میان زبان و محتوای شعر او شده است. تکنیک

و  دلیل ایجاد الگو پردازی و برانگیختگی احساس جمعی خاطر ارزش واالی وطن و یا گفتمان دینی به انگاری که بهانسان

دلیل گزارش روایت گونه مصائب و بالیای میهن و قرار دادن قهرمان داستانی در  روحیه مبارزه در میان مردم، شیوه روایتی به

کارگیری زبان آزاد ذکر رویدادها و یا نمادگرایی به دلیل تأثیر زبان نماد در بسط مبارزه و وجود جو خفقان و فراهم نبودن به

های مختلف دین، تاریخ و طبیعت اقتباس شده است و معموالً مد باالیی دارد. نمادهای شاذل از حوزهو مستقیم در شعر او بسا

 عنوان رمزی مشخص، میان شاعر و مبارزان، کاربرد دارد.به دور از غموض و به

 

 کتابنامه

 . قرآن کریم1
 دار الکت  العلمیة. منشورات محمد علي بیضون. . بیروت:تفسیر القرآن العظیم(. ۱۴۱۹. ابن کثیر دمشقي، اسماعیل بن عمرو. )2
یادة و الفن، قراءة في شعر شاذل طاقة(. 2010بستاني، بشري. ). ال3  . عمان: دار مجدالوي.في الر
یة(. 1993عبدالوهاب. ). البیاتي، 4  .العربیه للدراسات والنشر بیروت: المؤسسة .تجربتي الشعر
 رجمه: مهدي سبحاني. تهران: نشر مرکز.. تسمبولیسم(. 1375. چدویک، چارلز. )5
 . تهران: انتشارات نیلوفر.واژگان اصطالحات ادبي(. 1369. حسیني، صالح. )6
 الطبعة االولي. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.  .شاذل طاقة دراسة ومختارات .(1976. السامرائي، ماجد. )7
چاپ اول.  . ترجمه و تحقیق: سودابه فضائلي.هنگ نمادها: أساطیر، رؤیاها، رسوم و... فر (. 1379. شوالیه، جان و گربران، آلن. )8

 تهران: انتشارات جیحون.
. هیئة المنجم، معجم البابطین. بیروت: نشر عبدالعزیز مسعود الشعر العربي المعاصر في تونس(. 1995. صمود، حمادي. )9 

 البابطین. الطبعة االولی.
یة الکاملة(. 1977. طاقه، شاذل. )10  . جمع و اعداد: سعد البزاز. بغداد: منشورات وزارة االعالم.المجموعة الشعر
 . بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.معجم المصطلحات االدبیة(. 1986. فتحي، ابراهیم. )11



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        142

یه(. 1968. الکیالي، سامي. )12  ارف. . الطبعه الثانیه. مصر: دارالمعاألدب المعاصر في سور
 . تهران: کتاب مهناز. چاپ دوم.واژه نامه هنر شاعري(. 1376. میرصادقي )ذوالقدر(، میمنت. )13
 ترجمه: محمود خرسندي و حمید مسجدسرایي. تهران: نشر فیض. چاپ دوم. جواهر البالغه.(. 1380. هاشمي، احمد. )14
 تهران: بهمن. چاپ چهارم. تان کوتاه، رمان(.ادبیات داستاني )قصه، رمانس، داس(. 1382. میرصادقي، جمال. )15
یة الکاملة« شاذل طاقة، السیرة و االنجازات»(. 1977. البزاز، سعد. )16  . بغداد: منشورات وزارة االعالم.ضمن المجموعة الشعر
-146. صص 2لعدد . ا12. ج فصول )مجلة النقد األدبي(«. السارد في روایة الوجوه البیضاء»(. 1993. حجمري، عبدالفتاح. )17

179. 
 رسالة ماجستیر. القاهرة: کلیة دارالعلوم.. «شعر شاذل طاقة، دراسة نقدیة»(. 1980. صلیبي العائدي، کاظم. )18
. آذار 4143الزمان. السنة الرابعة العشرة. العدد . «شاذل طاقة في سیرة حیاة.. شاعرا و انسانا»(. 2012. طاقه، نواف شاذل. )19

 )مارس(.
 .320مجلة الف باء. بغداد. العدد . «التجربة العروضیة في شعر شاذل طاقة» (.1974مطلبي، مالك. ). ال20
 «.رسالة کتبها الشاعر بدر شاکر السیاب الي شاذل طاقه(. »1963. السیاب، بدر شاکر. )21

https://algardenia.com/maqalat/ 6123ـ  1963 .html 


