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Abstract 

Mohammad Maghout, a contemporary Syrian poet, is one of the very pioneers of blank verse 

poetry in Arabic literature. Opposition and contradiction can be traced as a stylistic and 

dynamic feature of his many poems, making them not boring or dull. Marked lexicon and poetic 

forms, rendered in a subtle way make the readers amazing and sensitive. As a result of this dual 

contrast Mohammad Maghout stays outstanding in the realm of Arabic poetry, leading to his 

contradictory personality. He says “This is my nature, the essence I’m unable to change.” This 

dual conceptuality is depicted in the way the poet has experienced in real life, hence, a 

contradiction in his identity and universe. In this study, it was tried to examine this unique 

duality of Mohammad Maghout poetry in a descriptive and analytic approach. Through 

pinpointing his three main works (Sadness in the Moonlight, A Room with Millions of Walls, 

and Happiness Is Not My Profession), it was concluded that Mohammad Maghout has resorted 

to dual conceptuality to show his political and ideological issues. So, he has tried to tackle the 

readers’ minds and lead them to environmental aesthetic of his poems. This unprecedented 

frequent use of contradictions defines a new style in Arabic poetry that is unique to Mohammad 

Maghout. 
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 چکیده

های رود. او در بسیاری از دیوانمحمد ماغوط شاعر معاصر سوری یکی از پیشگامان شعر سپید در ادبیات عرب به شمار می

شناختی و دینامیکی بهره جسته، و باعث شده است که شعرش از یک ویژگی سبک عنوانبه تضادشعری خود از تناقض و 

، حسّاسیت رهرمنتظیغآورد. زیرا با واژگان و صور شعری  به دستی توجهقابلیکنواختی و جمود خارج شود، و پویایی 

ترین شگردهای فنّی در شعر محمد ماغوط ها یکی از مهمکند. این تقابلزده میشگفت هرلحظهخواننده را برانگیخته، و او را 

خود  ای در خدمت مضامین شعرینرمندانهخاصی داشته، و آن را به شکل ه تبحرها شود. او در جمع دوگانهمحسوب می

نموده است:  است. وجود این پدیده در شعر او را باید در شخصیت متناقضش جستجو کرد، که خود نیز بدان اقرار درآورده

ی مفهومی در شعر ماغوط گانههای دوتقابل کاربست «.توانم آن را تغییر دهمهستم..این سرشت من است و نمی نیچننیامن »

هایش به تصویر ای است که شاعر آن را زیسته، و توانسته است ماهیت خود و جهان هستی را با همه تناقضبازتاب تجربه

های دوگانه مفهومی در شعر ماغوط که متأثر از شخصیت متناقض او است، پژوهش حاضر با کشد، لذا به جهت تبلور تقابل

دیوار، و شادی حرفه  هاونیلیمصیفی به دنبال بررسی این مقوله در سه دفتر شعری )غم در مهتاب، اتاقی با رویکرد تحلیلی تو

های های مفهومی در شعر ماغوط برای بیان دیدگاههای دوگانهترین یافته تحقیق این است که تقابلمن نیست( است. مهم

ها و استفاده از این شگرد، فضای شعر خود را از فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی او به کار گرفته است، و شاعر با جمع تقابل

توان این شگرد را نماها میباشناختی برای خواننده قابل تأمّل کرده است. با توجه به بسامد باالی متناقضمنظر مفهومی و زی

  توان آن را یافت.و نیز برشمرد که در شعر کمتر شاعر معاصری میاهای سبکی شعر از ویژگی

  اغوط.حمد مهای دوگانه مفهومی، مشعر معاصر عرب، تحلیل گفتمان، تقابل :هادواژهیکل
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  . مقدمه1

در روستای سلمیه دیده به جهان گشود. او از پیشگامان نوگرایی در  1934محمد ماغوط، شاعر و نویسنده سوری سال 

عبداهلل البردونی شاعر بزرگ و نابینای  رود.شعر عربی به ویژه شعر سپید در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت به شمار می

ی منثور تحولی برای شعر ساخت. این در حالی محمد ماغوط تنها کسی است که از قصیده»گوید: معاصر در این باره می

ماغوط اوائل دهه شصت برنده . (22: 1373)بیدج،  «.آیداست که شعر منثور دیگران به عنوان تحولی در نثر فنی به شمار نمی

مدال لیاقت درجه یک را نیز به او اعطا  2005ایزه بهترین قصیده شعر سپید شد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سال ج

  .(49: 2014)فقس، نمود 

غم در »در بیست و پنج سالگی شکوفا شد و او اولین مجموعه شعری خود را با عنوان  ذوق و استعداد شعری ماغوط

منتشر کرد. این مجموعه خیلی زود توجه ناقدان و صاحبنظران را به خود جلب کرد. وی به دنبال آن  1958در سال  «مهتاب

دیگر مجموعه  «شادی حرفه من نیست»عرضه نمود. دیوان  «ها دیواراتاقی با ملیون»دومین دیوان شعری خود را نیز با نام 

 (.35ـ17: 2002)صویلح، شعری اوست 

ها شود. او در جمع دوگانهترین شگردهای فنّی در شعر محمد ماغوط محسوب میگانه مفهومی یکی از مهمهای دوتقابل

ماغوط از شخصیت متناقض ای در خدمت مضامین شعری خود در آورده است. تبّحر خاصی داشته، و آن را به شکل هنرمندانه

او  (.365: 2001)آدم،  «توانم آن را تغییر دهممن است و نمیمن این چنین هستم..این سرشت »خود این گونه تعبیر کرده است: 

 د:گویمی «کولی درمانده»ی در سروده

  (.164: 2006ماغوط، )   هکذا َخَلقني اللُه / سفينًة و عاِصفًة / غابة و حّطاباً  

  «.شکنآفریده است: کشتی و طوفان، و جنگل و هیزم گونهنیاخداوند مرا »)ترجمه( 

های های مفهومی، چارچوبنزاع تقابل واسطهبهشخصیت متناقض ماغوط در شعرش تجلّی یافته، و او توانسته است 

اش را تعمیق بخشد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و توصیفی به دنبال نقد و بررسی مقوله فکری و معرفتی و زیباشناختی

است. دلیل انتخاب  دیوار، و شادی حرفه من نیست( هاونیلیم)غم در مهتاب، اتاقی با  هایسه دفتر شعری او با ناممذکور در 

ها و هاست که اّوالً از منظر موضوعی با ذهنیت انسان معاصر و نگرانیسه دفتر مذکور، به جهت محتوا و قالب آن

نمود یافته است. بر این  یخوببهغاز تا تکامل های او همسو بوده، و ثانیاً سیر تحوّل قصیده نثر در این دفترها از آمشغولیدل

 های زیر بیابد:کند پاسخی برای پرسشاساس جستار حاضر تالش می

 ها هستند، و چه کارکردی دارند؟کدامدر دفترهای شعری مورد مطالعه های مفهومی ترین دوگانهـ مهم

بینی و شخصیت شناختی است؟ یا بازتاب جهانسبکهای دوگانه در شعر ماغوط نشانه چیست؟ آیا یک ویژگی ـ تقابل

 اوست؟

 های زیر مطرح شده است:مبتنی بر سؤاالت مذکور، فرضیه

 های دوگانه مفهومی بخشی از صور شعری برای بیان تناقضات زندگی اجتماعی و سیاسی ماغوط است.ـ تقابل
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 سبکی خاصی ارائه شده است. های دوگانه مفهومی برگرفته از شخصیت شعر است که در قالبـ تقابل

 . پیشینه پژوهش2

ترین های بسیاری در ایران و جهان عرب صورت گرفته است که به مهمپیرامون نقد و بررسی شعر محمد ماغوط پژوهش

 کنیم:ها اشاره میآن

دراسات »مجله  21ره چاپ شده در شما« لغة الماغوط الشعرية» ـ علی گنجیان خناری و خدیجه براتی در مقاله خود با عنوان
پرداخته، و ساده بودن زبان شعری ماغوط را اثبات  «البدوی األحمر»به بررسی زبان شعری او در دیوان  «األدب المعاصر

 اند.نموده

مجله دانشگاه بعث منتشر  10در شماره  2014که سال « صورة المرأة عند محمد الماغوط»در پژوهشی با نام  روعة الفقسـ 

 یمای زن را از دو منظر حسّی و معنوی مورد نقد و بررسی قرار داده است.شده است، س

شناختی آثار محمد ماغوط بر اساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان، پژوهش حسن مجیدی و مینا کاویان ـ تحلیل روان

نویسندگان مقاله فوق چاپ شده است.  1392مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال  29رئوف است که در شماره 

 اند.شناختی مورد بررسی قرار دادهحاالت روانی شاعر را با تکیه بر رویکرد روان

مجلة  2چاپ شده در شماره  «الحزن و األلم فی شعر محمد الماغوط»ـ صادق فتحی دهکردی و کالله حسین پناهی در مقاله 
اند که غم و درد در شعر ماغوط ناشی از زندان و فقر و محرومیت بوده به این نتیجه رسیده 1434به سال اللغة العربية وآدابها 

 است. 

به معناشناسی رنگ از منظر شناختی در « تیسیر جریکوس و فادیا سلیمان»تألیف  «سيميائية اللون في شعر الماغوط»ـ مقاله 

 منتشر شده است. دراسات في اللغة العربية وآدابهامجله  24شعر ماغوط پرداخته است. این مقاله در شماره 

ها های دیگری نیز درباره شعر ماغوط صورت گرفته است. امّا هیچکدام از این پژوهشعالوه بر آنچه گذشت پژوهش

 ی مفهومی در شعر او نکرده است.های دوگانهاشاره گذاریی هم به تقابل

 ایانهای دوگانه از منظر ساختارگرتقابل. 3

که ریشه در اندیشه ساختارگرایان دارد، سازوکاری برای تحلیل متون ادبی  Binary oppositionsهای دوگانه تقابل

دوسوسور از فلسفه وارد حوزه ادبیات و نقد ادبی نمودند.  دفردینان ژهیوبهشناسان ساختارگرا است؛ این اصطالح را زبان

روند؛ اّما واقعیت این است که های نظری به کار میدر استدالل غالباًی منطق دیالکتیکی جای دارند ها که در حوزهدوگانه

شود. گی و غیره شناخته میو با کارکردهای دینی، فلسفی، زبانی، فرهن ای فراتر از مفهوم تضادبا گسترههای دوگانه تقابل

ها با ؛ اما سیطره، قدرت و دامنه تقابلحذفقابلو نه  انکارندقابلهای موجود و فراگیر در ساختار ذهن و زبان بشر نه تقابل

ا هتواند با استفاده از این تقابلشود. تجارب درونی انسان میبینی او متغیر و متفاوت میآگاهی مخاطب، اصالت نگاه و جهان

اند که وجود هر ها در تعامل و پیوند با یکدیگر، چون دو روی یک سکّهعنا بگشاید. تقابلهای تکّثر مای به ساحتافق تازه



 سومماره بیست و ش                            (           دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        134

ها، که نتیجه انداز مخاطب، بسیاری از تضادّها و تفاوتیک، آن دیگر را به دنبال خواهد داشت. با تغییر زاویه دید و چشم

نصر آزادانی و دیگران، )شوند بازد و مفاهیم در یک پیوستار و در کنار یکدیگر معنا میمینگرش تقابلی و قطعی است رنگ 

1396 :2.) 

گیرد، معنا پیدا ای در تقابل با نشانه دیگری قرار میها است که وقتی نشانهای از نشانهزبان مجموعه»از دید دوسوسور 

ترین ای دوگانه را سازنده تفکّر انسان، و مفاهیم متقابل را بنیادیهساختارگرایان، تقابل (.51: 1383اسکولرز، )« کندمی

یابد. بشر برای تعریف زشت در تقابل زیبا، و مذکّر در تقابل با مؤنث معنا می مثالًکنند. زبان تلّقی می دهندهلیتشکواحدهای 

کنند تا در گرایان منتقدان را تشویق میآورد و با آن مأنوس است که بر این اساس، ساختارروی می تضادهر پدیده به اصل 

واجد  نفسهیفزبانی  هیچ نشانه»از دیدگاه سوسور (. 35: 1382نژاد، ر.ک: پارسی) باشند تضادهابطن آثار، بیشتر در جستجوی 

)مکاریک، « آوردها در چارچوب زبان دارد، به دست میتقابلی که با دیگر نشانه واسطهبهمعنا نیست بلکه معنای خود را 

 . (328ـ327: 1385

لو، نبی)باشد های دوگانه استوار میشناسی بر پایه تقابلپرداز فرانسوی نیز معتقد است که مبنای نشانهروالن بارت نظریه

شود و انسان برای شناخت هر چیزی به ها اصل معرفت تلّقی میشناسی بررسی تقابلای که در علم زبانبه گونه (.71: 1392

مفاهیم زوج »های مبتنی بر تحلیل تقابلی در پژوهش «.تعرف األشياء بأضدادها» آورد، چنانچه گفته شده استد آن روی میمتضا

ها مشخص شود. سپس شیوه برخورد مؤلف شوند تا ساختار ایدئولوژیک متن با گزینش نوع تقابلو عناصر متقابل فهرست می

های های فکری ـ فلسفی و سبک ادبی او بر اساس موضعی که نسبت به تقابلگیشود تا ویژهای دوتایی بررسی میبا تقابل

 (.22: 1388)حیاتی، دوتایی اتخاذ کرده است، روشن گردد. 

های دوگانه همچون آسمان و زمین، شب و روز، زن و مرد، شرق و غرب، شمال و جنوب، حضور و غیاب و... تقابل

ها در چارچوب اراده انسان، و بسیاری دهند. برخی از این تقابلی را تشکیل میهای هستچارچوب کلّی بسیاری از پدیده

داند. به نظر او، نیاکان ترین کارکرد ذهن جمعی بشر میهای دوگانه را مهمدیگر خارج از اختیار او هستند. لوی استروس تقابل

های دوگانه اخت جهان پیرامون خود به خلق تقابلو اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند، برای درک و شن

 (.77: 1384)برتنس،  ای بنا شده استهای دوگانه، ساختار تفکّر انسان بر تقابلرونیازازدند. دست می

بنیان تفکرّ فلسفی ـ علمی غربی مبتنی بر عناصر دو قطبی است. راست/ دروغ، نیکی/ بدی، نور/ تاریکی، مرد/ زن، زندگی/ 

شود؛ اند که همواره طرف اوّل مرجح و طرف دوّم نامرجح انگاشته میهای دوگانههایی از تقابلروح/ جسم و... نمونهمرگ، 

حضور  گریدعبارتبهشود. یعنی راستی بر دروغ، نیکی بر بدی، مرد بر زن، زندگی بر مرگ، و روح بر جسم ترجیح داده می

ای تکامل ین دو قطب، شکل ناقص و تکامل نیافته قطب دیگر است. بدی گونهتوان گفت یکی از ایکی، نفی دیگری است. می

های دوگانه، منجر به بنیادگذاری علمی پایگان و سبب برتری حضور بر تمایز نیافته و ناقص نیکی است و.... اعتقاد به قطب

و تقابل اگر تنها به گونه عناصر زبانی در متن  تضاد»نکته قابل تأّمل این است که . (384: 1380)احمدی، و غیاب شده است 

آید که تصاویر منفرد به تصاویر کالن اثر و شناختی است. این ارزش هنگامی به وجود میحاضر باشد، فاقد ارزش زیبایی
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مچنین در ساختار کلّی آن مرتبط باشد، در متن جاگیر شده و در پیوند با مفهوم اثر باشد، معنا را تکمیل و تقویت کند و ه

 (.76: 1395)مشاهری فرد و دیگران،  «آفرین باشدبا عناصر بالغی دیگر در تقویت ادبیت متن نقش وبستچفت

های دوگانه در آثار ادبی سه کارکرد اساسی دارند؛ اول اینکه، باعث دریافت بهتر از متون ادبی و دست یافتن به تقابل

بزاری برای بیان حاالت روحی و احساسات پیدا و پنهان شاعر هستند. و سوم شود. دوم اینکه اها میمرکزی آن هیمادرون

 (.16ـ25: 2017)ر.ک: الدیّوب، کنند ارزش پیدا می های دوگانهاینکه، واحدهای زبانی در آثار ادبی به کمک تقابل

 های دوگانه در اندیشه ماغوط. تقابل4

تقابل در شعر »است.  یتوجهقابلشعر ماغوط پدیده  ژهیوبههای دوگانه در شعر معاصر عرب ها و تقابلکاربست تناقض

« شودفضای معناشناختی می یبخشعمقهای پنهان، و ایجاد رابطه بین واحدهای زبانی متن باعث معاصر عرب با فوران داللت

 . (20 :2018)شرتح، 

معجم » «تعرف األشياء بأضدادها»های دوگانه در شعر محمد ماغوط تنها یک آرایه لفظی نیست، بلکه با محوریت اصل تقابل

این پدیده  ( لذا باید102: 1398)افخمی و دیگران، « باشدواژگان تضادِ شاعر کامالً در خدمت داللت، فکر و اندیشه وی می

ها راز خلق آثار ادبی هستند، و در شعر شناسی نگریست. تقابلزیباشناسی و جامعهرا در شعر او از زوایای معناشناختی، 

ای که ماغوط حضور پررنگی داشته، و نقش بارزی در زیباشناختی، تأثیرگذاری و انسجام شعرش ایفا نموده است، به گونه

دیده  وضوحبه «لرزندها هم میحتی شاخه»، و  «قتل»، و «های المپیکبازی»او از جمله  هایسرودهبازتاب آن در بسیاری از 

 «سایه و آفتاب سوزان»و  «غم در مهتاب» ازجملههای او برخی از سروده یگذارنامهای دوگانه حّتی در شود. تقابلمی

ندگی است از منظر تأثیر در انسان در تقابل با همدیگرند؛ زیرا مهتاب نماد زیبایی و درخش« اندوه و مهتاب»هویداست؛ زیرا 

 هستند.  باهمدر تقابل « سایه و آفتاب» همچنان کهبرد. که غم و اندوه را از دل انسان می

و در موارد بسیار زیادی در « های زبانیترکیب»و « واژگان مفرد»های دوگانه در شعر ماغوط گاهی در قالب پدیده تقابل

 ،رمنتظرهیغو جمود خارج شود؛ زیرا او با واژگان و صور باعث شده است شعرش از یکنواختی سطح مضمون نمود یافته، و 

 کند. حسّاسیت خواننده را برانگیخته، و او را غافلگیر می

 های واژگانی. تقابل1. 4

به معنی دو »های مختلفی همچون مطابقه، طباق، تضادّ و... بیان شده است. و در لغت های لفظی در علم بدیع با نامتقابل

همایی، )« چیز را در مقابل یکدیگر انداختن، و در اصطالح آن است که کلمات ضدّ یکدیگر بیاورند مانند روز و شب و...

 گوید:می «ای بین کفاشانچهره» یسرودهخورد. او در ز قصاید ماغوط به چشم میاین نوع تقابل در بسیاری ا .(273: 1386
ِع الُمجّلدِة علی َوِمن أنيِنها الَعميِق / أسَمُع الّضرباِت األخيرَة ِلَشعبي / أسَمع موسيقی األبواِب الُمخّلعِة / وهي تغلق بالِحراِب / باألصابِ 

هذا الَغريُب المّيُت في َشوارِعنا  أطراِف الّشوارِب / سأتأّمُل الَقدَم الغائصَة في الَوحل / وهي ُتقّلُب َوجهي علی الَجاِنبيِن / لتعرَف من أنا؟ / َمن
ثة / في الّسهول َوعندما َتهدُأ ِرئتاَی / َوتغمضان َکعينين َجميلتيِن ... / سأبکي بمرارٍة / وأعّض األرَض التي أهاَنتني / سأغرُس أسناني حّتی الل /
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 الَمنفی / وأّمي التي تنتظُر أوبتي من النافذِة / کأّنني ذبابة أو فراشةٌ  التي َشّردتني / وأتذّکُر األمشاَط الَحمراَء / والّنهود الُمتشابکة کاألغصاِن في
 .(126: 2006ماغوط، )

شنوم را می شدهکندهشنوم. ضرباهنگ درهای ی امّتم را میها بر پیکرهاو، صدای آخرین ضربه سوزجانی از ناله» )ترجمه(. 

صورتم  کهیدرحالدر گل خواهم اندیشید  فرورفتهاست. به پاهای  شدهبستهها در اطراف سبیل زدهخیکه با دشنه به انگشتان 

گیرد و هایم آرام ریه کهآنگاههایمان کیست؟ ی مرده در خیابانگرداند تا مرا بشناسد. این آوارهبرمی طرفآنو  طرفنیارا 

 میهادندانن توهین کرد، گاز خواهم گرفت. شوند، به تلخی خواهم گریست، و سرزمینی را که به ممانند دو چشم زیبا بسته 

ها را در همچون شاخه دهیتندرهمهای های سرخ، و پستانهایی فرو خواهم برد که مرا آواره ساختند، و شانهرا تا لثه در دشت

 «. ای استا پروانهتبعیدگاه به یاد خواهم آورد، و مادرم را به یاد خواهم آورد که از کنار پنجره منتظر بازگشت من بسان مگس ی

را ذکر  (سلطه پدر / مهربانی مادر)خنده / گریه تلخ( و )و  (صورت / پا) ازجملههای دوگانه گوناگونی در ابیات باال تقابل

کرده است تا گسست وجودش با واقعیات کنونی جامعه را نشان دهد. هدف عمده ماغوط از این کار، خلق صور شعری 

دیده  وضوحبههای خود معطوف سازد. این ویژگی در بسیاری از قصاید او نامأنوس است تا ذهن خواننده را به اندیشه

 شود. می

 های مفهومی. تقابل2. 4

های گوناگونی های مفهومی است. این نوع تقابل در شعر ماغوط جلوهشناسی واژگانی، تقابلهای مهمّ در معنییکی از رابطه

 های مفهومی در شعر او به شرح زیر است:ترین تقابلهای عالم واقعیت از منظر شاعر را نشان داده است. مهمداشته، و تناقض

 . تقابل فقر و غنا1. 2. 4

شناختی توجه خواننده های دوگانه هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ سبکتقابل «و آفتاب سوزانسایه »ی سرودهدر 

فقرا و  ی تقابلاصلی این قصیده است و ماغوط از آغازین سطر قصیده، ریشه یهیمادرونکند. فقر و غنا را به خود جلب می

 کند:ثروتمندان را در تاریخ انسانی جستجو می

  (.183ـ184: 2006)ماغوط:  العاَلِم / ضّد َشفتيِن َصغيرتيِن / کّل َشوارِع الّتاريِخ / ضّد َقَدميِن حاِفيتيِن ُکّل ُحُقوِل 

 .«های تاریخ ضدّ پاهای برهنههای کوچکند، و همه جادّههای جهان ضدّ لبی دشتهمه»)ترجمه( 

صدای  «نحن»صدای جامعه ثروتمندان، و  «هم»اند. هر کدام چهارده بار تکرار شده «نحن»و  «هم»در این سروده دو ضمیر 

ای از روابط نامرئی خلق نموده، و با زدنی، شبکهجامعه فقراست، که ماغوط خود نیز جزئی از آن است. او در ساختاری مثال

هم / )تقابل ساختاری جمالت اسمیه، ضمایر  سوکیها پیوند میان عناصر زبانی را تقویت کرده است. از استفاده از تقابل

هات و تصاویر شعری، عالوه هایی موزون، و از سوی دیگر کثرت تشبیها و ترکیبات اضافی در قالب رشتهجملهشبه (،نحن

 بر ایجاد ضرباهنگی دلنواز، نظم خاصّی به بافت سروده بخشیده است:
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 فقرا ثروتمندان

 َننَتظُر نحُن  ُيساِفروَن هم 
 األعناَق نحُن نمِلُک  الَمشاِنَق هم َيمِلکوَن 

ِليهم َيمِلکوَن   الَنمَش والّتواليلنحُن َنمِلُک  الآل
کلوَن  لفي يأ  الَهجيرِ في  َنزَرعُ  الظِّ

 کالغابات موِحشةٌ أسناننا  کاألرز بيضاءأسناُنهم 
 کساحاِت اإلعدام َغبراءصُدورنا  َکالَحريرِ  ناِعمةٌ صدوُرهم 

 الَخريفبيوتنا مغُمورٌة بأوراِق  الُمصنفاتبيوُتهم َمغمورٌة بأوراِق 
 الّرعِد واألنهارفي جيوبنا عناويُن  الَخونِة واللصوصفي ُجيوِبهم عناويُن 

 الّرياِح نحُن َنمِلُک  الّنوافذِ  هم يمِلکوَن 
 األمواَج نحُن َنملُک  الّسفَن هم يمِلکوَن 
 الَوحل ملُک نحُن نَ  األوسمةهم َيمِلکوَن 

 الِحباَل والَخناِجرنحُن َنملُک  األسواَر والّشرفاتهم يملُکوَن 

فقر / غنا در این سروده از منظر زبانی قابل تأمّل است؛ زیرا شاعر با کاربرد زبان طنز علیه فاصله طبقاتی حاکم بر  تقابل

خوردن در »، « مروارید / کک و مک پوست»، « ی دار / گردنچوبه»، « سفر رفتن / انتظار»تقابل  .جامعه سوریه تاخته است

اگرچه « های غبارآلودهای نرم / سینهسینه»، « های ترسناکهای سفید / دنداندندان»، « سار / کاشتن در زیر آفتاب سوزانسایه

ها را اصله طبقاتی با هنرمندی تمام توانسته است از منظر مفهومی آنهای حقیقی نیستند، اّما ماغوط برای ترسیم عمق فتقابل

نکته قابل تأمّل در این سروده ایمان قلبی شاعر به پیروزی فقرا در نبرد فقر و غنا است. ماغوط در تقابل با یکدیگر قرار دهد. 

، «دزدان و خائنان / آذرخش و رودخانه»، « های پاییزهای ساختگی کتاب / برگبرگ»به این باور رسیده است که در تقابل 

پیروزی متعلق به جبهه فقراست. « حصار و بالکن / طناب و خنجر»، «مدال / گل و الی»، «کشتی / موج»، «پنجره / باد»

دارند، بر قدرت جبهه فقرا  نابودکنندهکه ویژگی  «، امواجبادها، آذرخش» ازجملههای سمبولیک نهفته در برخی واژگان داللت

خواهد کند. بر این اساس، ماغوط در  را از جایی ستمگران اعتقاد ماغوط ریشه ر تقابل با ثروتمندان اشاره دارد که بهد

 :خواندیفرام نیازمندان را به قیام علیه ثروتمندان «های فضاییمسافر عرب در ایستگاه»ی سروده
الّسماء / فأنا موِفٌد من ِقبل بالِدي الحزينة / باسِم أراِملها وُشيوِخها َوأطفالها/ لن أوِذی نجمة أّيها الُعلماُء والفّنيون / أعُطوني ِبطاقَة سفٍر إلی 

ورةِ أو أسیَء إلی َسحابٍة/ کّل ما أريُده هو الوُصول/ بأقصی ُسرعة إلی الّسماء/ ألَضَع الّسوَط في َقبضِة اللِه/ لعّله يحّرضنا علی ال / )ماغوط:  ثَّ

2006 :207.) 

ها و پیران و کودکان سرزمین ای علما و هنرمندان! گذرنامه سفر به آسمان را به من بدهید. من نماینده بیوه»مه( )ترج

خواهم ای را آزار نخواهم رساند، و هرگز به ابرهای آسمان بدی نخواهم کرد. آنچه میاندوهناک خود هستم. هرگز ستاره

 «.تان خداوند بگذارم شاید او ما را به قیام برانگیزاندرسیدن فوری به آسمان است تا تازیانه را در دس
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های جامعه است. سفر به آسمان، و جستجوی عدالت الهی در واقع اعتراف شاعر به شکست خود در مواجهه با واقعیت 

ستم که بارها  ی الهی برای تغییر آینده تاریک مّلت خود است. ماغوط به دنبال این است که تازیانه ظلم واو به دنبال اراده

را به قیام علیه ستمگران برانگیزد. او  رفتهخوابتلخی زندان را به او چشانده است، در دست خداوند قرار دهد تا ملّت به 

الذکر این است ها در قصیده فوقبندی تقابلکند. کارکرد صفها، پیران و کودکان معرّفی میخود را سفیر و نماینده ضعفا، بیوه

بخشد. بافت دراماتیک قصیده نیز های جامعه زمان خود عینیت میدهی زیباشناسانه، به واقعیتنهایت با فرم که ماغوط در

 ذات شاعر در مواجهه با اوضاع جامعه دارد.  یدگیپاشازهمنشان از اوج تراژدی و 

 . تقابل شهر و روستا2. 2. 4

های ناب روستایی ارزش»ای که حضور پررنگی در شعر ماغوط دارد، تقابل شهر و روستا است. های دوگانهیکی دیگر از تقابل

گرایانه و سرکش شهری از سوی دیگر، به تقابل این دو در شعر او دامن زده، و ماغوط را به از یک سو، و زندگی مصرف

 (. 156: 2003)موسی، «. ترسیم تقابل مذکور واداشته است

ظلم، ترس، فریب، و »زندگی شهری را در چهار تابلوی  «از دفتر مه»خود از جمله  هایسرودهبسیاری از در  ماغوط

ضمن مقایسه زندگی  «مسافر»ی او بعد از مهاجرت به شهر، در سروده (.102: 2007)ماغوط، است.  به تصویر کشیده« خیانت

اش در روستا، در اندیشه دور شدن از شهر، و بازگشت به زندگی داشتنیدار خود در شهر با خاطرات کودکی دوستغصّه

« ای به روستانامه»، « هاتنباکو و خیابان»های باشد. در سرودهروستایی است که در واقع نماد بازگشت به فطرت پاک انسانی می

 «بادیه نشین سرخ» ،« زمستان از دست رفته»، « روستایی هستم من پرنده»، « های بدوی استکه در پی سرزمیننشینی بادیه»، 

 های تقابل شهر و روستا به خوبی نمایان است، و بخشی از آن در جدول زیر آمده است:جلوه...  و

 روستا شهر

 إلی َقريتي ولو سيرًا علی األقدام َسأعودُ  َعنها َبِعيدًا .. َبِعيداً  َسأرَحُل 
َخاِن َوَراء  لِّ َوالدُّ  رائحَة اإلبِل َتعّشش في صدري َکحليِب األمّ إّن  المديَنِة الَغاِرَقِة في َمجاِري السِّ

 وأُعود إلی غابتيَسأخرُج ِمن بيتي َعاريًا  المرأِة الَعاِهَرةِ َبعيَدًا َعن 
 أعماِق الّصحراءوانُقلوني َتحَت ضوء الَقمر إلی  ا وأشَجاٌر َعارَيةٌ َبغايِنصُفُه ُنُجوم وِنصُفه اآلخُر 

 النائية علی أطراف الّصحراء َمن ُيعيدني إلی قريتي َو َلو َعلی َصهوِة ِجِدار أرَحَل َعن ِهذِه المديَنةِ 
 أِلعوَد إلی الماِضياطلبي ِلي ُکوفيًة َوِعقاال ... کأّنني من َوطٍن آخر أرَتطُم في قاِع الَمدينةِ أنا 

 الَقديَمة  طفولتي َوَضحکاِتيفأعِطني  ضوء الَقمِر ورائحَة األطفاِل نسيُت 

کند. ساختار تقابل دریافت مفاهیم ماورای واژگان کمک میآید به خواننده در ها به دست میهایی که از تقابل دوگانهداللت

کند. های شاعر نزدیک میهای حاصل از آن، خواننده را به دیدگاهکه داللتها نیست، بلدر ابیات باال محدود به معانی لغوی آن

، «در دود و دم / رایحه شتران شدهغرقشهر »، «کوچیدن از شهر / بازگشت به روستا» ازجملهاصلی در ابیات باال  یهادواژهیکل
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نمادهایی « فراموشی مهتاب و رایحه کودکان / بازگشت به کودکی»، «گذشتهغرق شدن در اعماق زندگی شهری/ بازگشت به »

در شعر  اگرچهدهند. بازگشت به صحراء، بادیه و جنگل تقابل شهر )حال( و روستا )گذشته( را نشان می وضوحبههستند که 

ان و مدینه فاضله است، امّا در آالیش انسوجه مجازی دارد، و منظور اصلی شاعر، بازگشت به فطرت پاک و بی عمدتاًماغوط 

 توان واقعیّات دردناک جامعه شهری همچون بیماری، فساد اخالقی، غربت و تنهایی شاعر را در شهر لمس کرد.کنار آن می

ای که خاطرات تلخ و شیرینی برای ماغوط به دنبال این است که از واقعیات کنونی جامعه )حال( به گذشته بازگردد. گذشته

خود های حال حاضر ها و سختیهای آن زمان است تا سرپوشی بر ناکامیلذا شاعر به دنبال دوران کودکی و خنده او دارد.

تر هایش از تجربه تلخ زندگی شهری مهربانها و محرومیتتمام سختی باوجود کودکی» بگذارد؛ چون معتقد است دوران

  (.29: 2007)حجو، « است

 تقابل مرگ و زندگی. 3. 2. 4

مرگ در آثار شخصی و ادبی او به شکل واضحی ریشه »واژه مرگ در شعر ماغوط از بسامد باالیی برخوردار است. زیرا 

همسر  (.383: 2001)آدم، «. بخش او بوده استدوانده، و انگار با نگاه عمیق ماغوط به واقعیات تلخ، مرگ از آغاز تسلّی

حدّ و حصر شاعر به ی اشتیاق بیآرزوی مرگ همواره نشانه»گوید: میماغوط در تفسیر تقابل مرگ و زندگی در شعر او 

اشتیاق شاعر به مرگ، نقطه مقابل آن یعنی زندگی را در ذهن خواننده مجسّم  (.77: 2002)خنسه، « حیات پربارتری است

، هاخون»قوله دارند، مثل: گزیند که ارتباط تنگاتنگی با این مکند واژگانی را برمیکند. ماغوط وقتی از مرگ صحبت میمی

او از تقابل مرگ و زندگی به شکل صریحی سخن گفته، و  «.پیری، قبر، جان دادن، هاچنگال، پیکرها، گوشت مردگان، ترس

 خورد:چشم می به «ترس»ی سروده ازجملهقصایدش  یجایجاهای حضور مرگ در نشانه
هِد الُملّوِن کاألکواِخ اإلفريقيِة / أسِرعي ِلنجَدتي / َتعاِلي َوَخّبئيني في جيِبِک الريفّي الَعميِق / مَ  َع اإلَبِر َوالخيطاِن واألزراِر / أّمي / يا ذاَت النَّ

: 2006)ماغوط، تَب الّدامية في َحقائِب الماّرة فالَموُت يحيُق بي ِمن کّل جانٍب / الّسماء ُمظلم / والّريح تصفرُّ / والِکالُب الّسوداء / تنهُش الک

204.) 

های آفریقایی، بشتاب و مرا با نخ و سوزن و دگمه در جیب مادر جان! ای صاحب پستان رنگین همچون آلونک»)ترجمه( 

کشد، و سگان است. آسمان تیره و تاریک است، و باد زوزه می برگرفتهات پنهان بکن. مرگ از هر سو مرا در عمیق روستایی

 «.کنندمی تکهتکههای خونین در چمدان رهگذران را سیاه، کتاب

او  پرمهرماغوط در ابیات باال مرگ را در تقابل با مادر قرار داده است؛ زیرا مادر، نماد زندگی و نوزایی است، و دامن 

هاست. کارکرد تقابل مرگ و زندگی در ابیات باال اشاره نمادین به اوضاع بهترین پناهگاه برای انسان در مواجهه با سختی

هویداست؛ تاریکی آسمان، و زوزه باد نماد خفقان  کاررفتهبهها و نمادهای آشفته سیاسی سوریه است. و این مقوله از استعاره

ماغوط از پوش سوریه است که عرصه را بر مّلت تنگ کرده است. رمز مأموران امنیتی سیاه سیاسی است، و سگان سیاه نیز

برد. شمع وجودش در برابر طوفان حوادث در حال خاموش شدن است، و درد و رنج های دردناک جامعه رنج میواقعیت

اشتیاق به دوران کودکی در جستجوی آرامش هایش را بر وجود او گسترانده است. لذا با صدایی آکنده از ای بالهمچون پرنده
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 «مرد مرده»نیست. ماغوط در سروده  بخشآراممادر و پنهان شدن در جیب او  اندازهبهو امنیت است، و در این میان چیزی 

 گوید: می
ِر والّضحکات / أروبا القانية تنزُف دمٌا علی يا َقلبي الَجريَح الخائَن / هنا أريُد أن أَضَع ُبندقّيتي َوحذائي / هنا أريُد أن أحرَق َهشيَم الِحب

البواخر التي أحّبها  سريري / ُتهروُل في أحشائي کنسٍر من الّصقيع / لن نری َشوارَع الَوطِن بعَد اليوِم / الَبواخَر التي أحّبها تبِصُق دمٌا وحضارات /
 .(45ـ46: 2006)ماغوط،  تجذُب سالِسلها وتمضي / يا قلبي الجريَح الخائَن 

ها را آتش ای قلب زخمی و خائن من! دوست دارم اسلحه و کفشم را اینجا بگذارم. دوست دارم جوهر و خنده»)ترجمه(: 

کند. از امروز ی من حرکت میکند. مانند کرکسی از سرما در دل و رودهبزنم. اروپای سرخ بر روی رختخوابم خونریزی می

هایی را که دوست دارم لنگر کند. کشتیبینم که خون و تمدن تف میهایی را میکشتیهای وطن را نخواهم دید. دیگر خیابان

 «.گیرد. ای قلب زخمی و خائن منکند و راه خود را در پیش میخود را باز می

ی اپاره کند.بر درد و رنج ماغوط، و زندگی تراژدیک او در تبعید داللت می ،توصیف قلب به زخمی و خائن در ابیات باال

که به دنبال « آلودسرفه خون بر زمین گذاشتن سالح، سوزاندن، خونریزی، دل و روده، و»های بیانی از جمله دیگر از ترکیب

کند. ماغوط باور کرده است که مرگ حتمی است و گریزی کند که شاعر را تعقیب میاست، داللت بر مرگی می ذکرشدهآن 

یا اینکه سان جامعه عربی که خود نیز بخشی از آن است یا باید در وطن خود بمیرد، و از آن وجود ندارد. به اعتقاد ماغوط، ان

دهد که در آرزوی رسیدن عمق تنهایی شاعر و نسل او را نشان می« هایی که دوست دارمکشتی»لذا عبارت  از آن کوچ کند.

تقابل مرگ و زندگی در اندیشه «. خواهم دیدهای وطن را نبعد امروز، خیابان»کشتی است تا او را از وطن خویش دور کند: 

ُمنتَصف الجبين / حيُث مئاُت  يف»گوید: می «آتش واژگان»کند. او در سروده ماغوط گاهی رنگ و بوی صوفیانه نیز پیدا می
 (.52م: 2006)ماغوط، « الکلمات تحتِضُر / أريُد رصاَصة الَخالص

 «.حال مرگ است، من دنبال گلوله رهایی هستم در وسط پیشانی، جایی که صدها واژه در»)ترجمه( 

های زندگی صوفیانه است که گزینی در زندگی است. و این مقوله از مؤلفهماغوط با این جمالت به دنبال انزوا و عزلت

 ای که او در این مسیرگونههای روشن است. بهمعه به سمت افقآور جاهای زشت و شرمصوفی به دنبال گذشتن از واقعیت

خواهم(. مرگی که )گلوله پایانی( رهایی از زندگی پست دنیوی، و کوچ به حیات کند )گلوله مرگ را میآرزوی مرگ می

 اودانه است را به دنبال دارد.اخروی که حیات ج

 تقابل غم / شادی. 4. 2. 4

شود. ها بر انسان عارض میها و ناکامیغم و شادی بخشی از احساسات و نیازهای فطری انسان است که بر اثر موفقیت

تقابل این دو در شعر ماغوط مقوله قابل تأّملی است. از نظر ماغوط غم و اندوه جوهره وجود انسانی است. او رابطه قدیمی 

 یسرودهجهت نیست که لقب شاعر غم به او اطالق شده است. او در لذا بی (.13الف: 2006)ماغوط، با غم و اندوه دارد 

 گوید: می «سقف و آستانه»
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اتُرکوا لي الّسراَب / باختصار ُخذوا الَفَرح .. / واتُرکوا لي الُحزَن / خذوا َرسائَل الُحّب / واتُرکوا لي الُمغّلفات / خذوا الّنخيَل واآلباَر والَقواِفل / و
 (. 202م: 2006)ماغوط،  وا انتصارات ِتشريَن / واتُرکوا لي َهزيمَة حزيراَن ... / ُخذ

ها و ها و چاههای نامه از آن من. نخلهای عاشقانه مال شما، و پاکتشادی مال شما، و اندوه از آنِ من. نامه»)ترجمه(: 

 «.شکست حزیران از آنِ من های تشرین مال شما، وها مال شما، و سراب از آن من. خالصه... پیروزیقافله

 گونهنیاتجلّی یافته است. ممکن است خواننده با مالحظه جمالت باال  وضوحبهتقابل غم و بدبینی با شادی در سطور باال 

برداشت کند که ماغوط پیرو مکتب سورئالیسم است، امّا او در گزینش واژگانش تعمّدی ندارد؛ این واژگان حاکی از انفعال 

سیاسی، تراژدی فلسطین، جنگ  یهاشیگرازندانی شدن به خاطر  ازجملهشخصیت او در برابر اوضاع اجتماعی و سیاسی 

 کنیم که در راستای تقابل مذکور است: را مشاهده می متضاداز واژگان لبنان، اشغال عراق و... است. لذا حجم انبوهی 

 غم شادی
 واتُرکوا لي الُحزَن  ُخذوا الَفَرح

 واتُرکوا لي الُمغّلفات خذوا َرسائَل الُحّب 
 واتُرکوا لي الّسراَب  خذوا الّنخيَل واآلباَر 

 واتُرکوا لي َهزيمَة حزيرانَ  ُخذوا انتصارات ِتشريَن 

 گوید:می «رومردی در پیاده» یسرودهماغوط در 
لِم طوع َبناتي / ... عندما أرُنو إلی عينيک الَجميلتيِن / أحُلم بالُغروِب بين الجباِل / والّزوارق الّراحلِة عنَد المساء / أشُعر أّن کّل کلماِت العا

لِة / يوَم کاَن َشعُرَک الَغجرّي / يهيُم في ُغرفتي َکَسحابة / کالّصباِح الّذاهِب إلی الُحُقول لقد ُکنِت ِلي َوطنًا وحانة / وحزنًا طفيفًا ُيراِفُقني منُذ الّطفو
 (.29: 2006)ماغوط،  فاذَهبي َبعيدًا يا َحلقاِت الّدخان / واخفق يا َقلبي الَجريح ِبکثرة / ففي حنَجرتي اليوم ُبلبٌل أحمر يوّد الغناء /

بینم. های در حال سفر شبانگاه را مینگرم، خواب غروب بین کوهساران، و قایقآن گاه که به چشمان زیبایت می»)ترجمه( 

ای بودی، و اندوهی کوچک که از کودکی کنم همه کلمات جهان مطیع من است... تو برای من وطن و میکدهاحساس می

رفت. ها میق من همچون ابر سرگردان، و همچون صبحی بود که به دشتهمراه من بود. روزی که موهای سرگردان تو در اتا

 «.خواهد آواز بخواندمی یرنگسرخام بلبل های دود، دور شو، و ای قلب مجروح من تند بزن. امروز در حنجرهای حلقه

شبختی و پناهگاه قرار کودکی، زن را نماد وطن، آرامش و راحتی، خو یهادوردستحافظه  برهیتکشاعر در ابیات باال با 

خواهد شروع به تپیدن بکند، و رنجش می پردرداز دل زخمی و « دورشو، های دودای حلقه» بینیم در جملهداده است. لذا می

کند بلبل سرخی مشتاق آواز خواندن است، و او دوست دارد سرود عشق و شادی سر دهد. تقابل غم و اندوه زیرا احساس می

های به کار رفته در این ابیات ناشی از شرایط روحی پیچیده ماغوط است که اضطراب و تناقض و ... بر آن حاکم است. رنگ

کند. و داللت بر غم و اندوه می «غروب و شب»در  افتهییتجلکند. رنگ سیاه قصیده نیز داللت بر تقابل غم و شادی میدر 

 و شادی دارد. داللت بر فرح «سرخبلبل »رنگ سرخ در 
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 تقابل آزادی و استبداد . 5. 2. 4

شعر او  یجایجاماغوط بوده است؛ خواننده در  موردتوجههای مقوله نیترباارزشآزادی و تقابل آن با استبداد یکی از 

های در همه دیوان»کند که شاعر در جستجوی ساحلی برای لنگر انداختن کشتی آزادی در آن است. شاعر احساس می

(. 25)حجو، ص  «کشد، حساسّیت داشته استمی رابر استبدادی که آزادی را به غلگرایش به آزادی داشته، و در ب اشیشعر

به استبداد حاکم بر کشورهای عربی  «هاشب و گل»ی با هرگونه استبداد در جهان عرب مخالف است. لذا در سروده ماغوط

 گوید:پرداخته و می
َيتسّربوَن إلی َقلبي کاألظاِفِر / عندما أريُد أْن أسهَ  ر مع قصائدي في الحانِة / ولکّنني ال أستطيُع أْن أَتنّهَد بحرّيٍة / إّنهم َيکرهوَنني يا حبيبة / َو

ی / إّنني ال أستطيُع يا حبيبة / أن أبني لهم يريُدوَنني أْن أشهَر الکلَمَة / أمام الليِل والجباِه الّسوداء / أْن أجلَد حروفي بالُقّمل والغباِر والَجرح
: 2006)ماغوط، إمبراُطوريًة ترّشُح بالّسعال والمشانق / أنا طائٌر من الّريِف / الکلَمُة عندي إّوزة بيضاء / واألغنيُة بستاٌن من الفستق األخضر 

 (.48ـ49

روند.آن گاه که . همچون ناخن در قلبم فرو میتوانم نفس بکشم. معشوق من! آنان از من متنفرندنه نمیاآزاد»)ترجمه( 

خواهند رویان سخن خود را آشکار کنم. میخواهند در برابر شب و سیاهخواهم تا سحر در میکده با اشعارم بیدار بمانم، میمی

اطوری بسازم که توانم برای آنان یک امپرتوانم. من نمیکلمات خود را با شپش و غبار و زخم تازیانه بزنم. معشوق من! نمی

از آن سرفه و چوبه دار تراوش کند. من پرنده بهاری هستم، و کلمه نزد من همچون قوی سفید است، و ترانه، باغی از پسته 

 «.سبز است

کند. او چنان جایگاهی برای آزادی قائل است که وقتی ماغوط در ابیات باال به استبداد سیاسی حاکم بر کشورش اشاره می

ببرد، و پرواز  قلمبهدستتواند نفس بکشد، گوید که نمیشود، خطاب به معشوقه خود میروع از او سلب میهای مشآزادی

شب و »های واژهکند، لذا آزادی برای ماغوط به منزله زندگی است. تقابل آزادی و استبداد در ابیات باال کامالً مشهود است. 

نماد آزادی است که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. ماغوط با بیان  «ای روستاییپرنده»نماد استبداد و سرکوب، و  «رویانسیاه

بنا نهد، معتقد است که واژگان راستین سالح او « های دارچوبه»تواند برای حاکمان، امپراطوری سستی بر روی اینکه نمی

 است، و آزادی وی در پرواز نهفته است. 

گاهی رفیعی برخوردار است؛ او که طعم تلخ زندان را چشیده است، آزادی را در رؤیاهای آزادی در اندیشه ماغوط از جای

 کند: خود نیز جستجو می
ي مليئًا باألصَداف َحلمُت ذاَت ليلٍة بالّربيع / وعندما اسَتيَقظُت / کاَنت الّزهوُر ُتغّطي ِوساَدتي / وحلمُت بالَبحِر / وفی الصباِح / کاَن ِفراِش 

 (.197: 2006)ماغوط،  ّسمک / ولکن عندما َحلمُت بالحريِة / کانت الحراب / تطوُق عنقي کهالة الِمصباِح.َوزعانف ال

دریا به خوابم آمد،  یو شبها بالشم را پوشانده است. ، بهار به خوابم آمد؛ و چون بیدار شدم دیدم گلشبکی»)ترجمه( 

ی صبح ها بسان هالهیافتم. اما وقتی آزادی را در خواب دیدم، سرنیزه انیماهگوشو صبحگاه رختخوابم را پر از صدف و 

 «.زدندگردنم را می
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آرزوهای دست  ینوعبهای برای شناخت شخصیت او هستند. رؤیاها رؤیاها بازتابی از زندگی روانی انسان، و دروازه

دارای یک محتوای آشکار )رویدادهای واقعی در  شناسان رؤیاهاهاست. از دیدگاه برخی رواننایافته انسان در جهان واقعیت

آورد( و یک محتوای نهفته و پنهان )معنای نمادی این رویدادها رؤیاهای خود به خاطر می عنوانبهرؤیاها و آن چیزی که فرد 

ماغوط که بارها طعم تلخ زندان را چشیده است آزادی را  (.19ـ17م: 1999)فروید: . یا همان افکار و امیال ناخودآگاه( هستند

کند. به عبارتی او نتوانسته است آزادی را در عالم واقعیت لمس کند، لذا در ناخودآگاه خود در رؤیاهای خود جستجو می

توان در واژگان می وضوحبهرا در ابیات باال  آزادی / استبدادو تناقض بین واقعیت / رؤیا ؛  تضاددهد. و بدان اشتیاق نشان می

توانسته است استبداد  یخوببه گیری از عنصر تضادماغوط با بهرهمالحظه کرد.  (سرنیزه/  آزادی( و )بیدار شدم/  خواب دیدم)

  آن را به وجود آورده بود. های سیاسی مستبدقالبشدید و فقدان آزادی را در جامعه سوریه به تصویر کشد که ان

 حبّ و بغض. تقابل 6. 2. 4

های استبداد حاکم بر جهان عرب، شکست توان علل آن را درزند، و میدر نگاه محمد ماغوط به دنیا حسّ بدبینی موج می

و اشغال برخی کشورهای عربی از جمله عراق و کویت، و زندانی شدن به خاطر  جهان عرب در جنگ با اسرائیل، جنگ

نجر به ظهور تناقضات بسیاری در تجربه شعری او شده است. در بررسی شعر مسائل سیاسی خالصه نمود. بدبینی شاعر م

ای است و هم متنفر از آن. اما این بدان معنا نیست شود که او در آن واحد هم عاشق پدیدهماغوط، خواننده متوجه این نکته می

 یسرودهاو در دهد. انی به شعر خود میکند، بلکه با این کار مضامین بلند اجتماعی و انسکه او در جهت مخالفی حرکت می

 گوید:می« خانهدر روسپی»
لحَمها المشبع بالهمجيِة أحّب الَخمَر والّشتائم / والّشفاه التي ُتقّبل ماري / ماري التي کاَنت اسُمها أّمي .. / سمراء َکيوٍم طويل غائم / أحّبها، أکرُه 

 (.20: 2006)ماغوط،  َصدري رغبة ُمزمنة / َتشَتهي ماري کجّثة زرقاء والِعطر / أربُض عنَد عتبِتها َکالُغالِم / وفي

بوسد. ماری که هم نام مادرم بود، مانند هایی را دوست دارم که ماری را میها را دوست دارم. لبباده و توهین»)ترجمه( 

تم. مانند غالم در پیشگاهش زانو روز بلند ابری گندمگون بود. عاشق او هستم، و از گوشت پر از توحش و عطر او متنفر هس

 «.طلبدای آبی میام اشتیاقی مزمن نهفته است که ماری را همچون جثهزنم. و در سینهمی

 بغض حبّ.

 يکَره انِتهاک َجَسِدها مارّي أّمه ـ َيشَتهي مارّي ـ يحّب مارّي 

که در « ماری»ماغوط در ابیات باال در قالب روایتی داستانی دوگانه حبّ و بغض را به تصویر کشیده است. قصّه زنی بنام 

کند، و قربانی ظلم اجتماعی است. او ماری را به خاطر ی منحطّی از لحاظ عواطف و احساسات انسانی زندگی میجامعه

دارد، اما از شرایطی که او را وادار به عمل منافی عّفت نموده است د، دوست میزن است و حقّ زندگی شرافتمندانه دار کهنیا

های کند. بنابراین حبّ ناشی از جایگاه انسانی زن است، و بغض ناشی از انحطاط اخالقی جامعه است که نابرابریاظهار تنفر می

 اجتماعی باعث آن شده است.
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 دوگانه حبّ و بغض نسبت به وطن را در کنار هم آورده است: «ای در بیروتخانهقهوه» یسرودهماغوط در 
َضی / َولکن َمن َيلمس ال شيَء َيربُطني ِبهِذه األرِض ِسوی الِحذاِء / ال َشيَء يربُطني ِبهذِه الُمروِج / ِسوی الّنسيِم الذي َتَنشقُته ُصدفًة فيما مَ 

 (.108: م2006)ماغوط، َزهرًة فيها / َيلِمس َقلبي

 درگذشتهاتفاقی  به شکلجز نسیمی که  زیچچیهدهد. مرا به این سرزمین پیوند نمی یزیچچیههایم جز کفش»)ترجمه( 

دهد. اما هر کس شاخه گلی را در سرزمینم لمس کند، دست روی دلم ها و مرغزارها پیوند نمیاستنشاق کردم مرا به دشت

 «.گذاشته است

ارزش و نسیم سالیان گذشته او را به وطنش پیوند داده است؛ لذا او نه به سرزمین ماغوط معتقد است که تنها لنگه کفش بی

هرکس »: گویدکرده و میو نه به زمان وابستگی دارد. شاعر خیلی زود دچار پارادوکس شده و اعتقاد پیشین خود را نقض 

پس سرزمین و مرغزارهایش وطن او بوده، و قلب شاعر به «. لم گذاشته استشاخه گلی را در وطنم لمس کند، دست روی د

تناقض حاکم بر واقعیت وجودی ماغوط است، زیرا  کنندهانیبموازات آن قرار گرفته است. بنابراین، این مفاهیم متناقض 

 تناقض در متن نشانه تناقض حاکم بر هستی است. 

 تقابل حال و گذشته. 7. 2. 4

شناسان اتفاقات گذشته بر در شعر محمد ماغوط دیالکتیک حال و گذشته است؛ از دیدگاه روان های مهمدوگانهیکی از 

سراید حافظه هوشیاری جمعی را را می ایچکامهافراد با روحیّه حسّاس تأثیرگذار است. شاعر وقتی  ژهیوبهرفتار انسان و 

، 1959)سویف، .کنداش زنده میاند، به خاطر آورده، و در قصیدهشدهیادآوری نموده، و افرادی را که مشمول گذشت زمان 

(. ذکر خاطرات گذشته در واقع فرار از وضعیت دردناک حال است. ماغوط در قصاید بسیاری به دنبال بازخوانی گذشته 85

 گوید: می «ندوهبال ا» یسرودهو نیز خاطرات تلخ و شیرین آن زمان بوده است. او در به ویژه دوره کودکی خود، 
ُتها الَعُجوُز الَبعيدُة ذَ  باِب المتالِشي / ُمّدي ِذراَعيك يا أّمي / أيَّ مادّي / َدعيني ألمَس َمخُذوٌل أنا ال أهَل وال َحبيبَة / أَتَسّکُع َکالضَّ اَت الَقميِص الرَّ

دييِن الَعجوزيِن / أللمَس ُطفوَلتي  بعني ِحزاَمك المصّدَف / َوأنشَج بيَن الثَّ فولُة َتتَّ ِم / َفالطُّ مُع َيَتساَقُط / َوُفؤاِدي َيخَتنُق کأجَراٍس مَن الدَّ َوکآبتي / الدَّ
َبِح   (.42 :2006)ماغوط،  .کالشَّ

زنم، مادر جان! دستانت را دراز کن، ای پرسه می شدهیمتالشکس و بدون معشوقه. همچون مه )ترجمه(: تنهایم و بی

بگریم، تا کودکی  هقهقهای پیرت ات را لمس کنم، و بین سینهبا پیراهنی خاکستری. بگذار کمربند صدفی هادوردستپیرزن 

شود. کودکی همچون شبهی دنبالم هایی خونین خفه میهایم جاری است، و دلم همچون ناقوسو اندوهم را حس کنم. اشک

 .کندمی

ذشته را ترسیم نموده است. این ابیات داللت بر وجود دو زمان ماغوط در ابیات باال نزاع تند بین وضعیت موجود و گ

ز مهربانی و آرامش و امنیت است. اشتیاق به مادر و کنند؛ دوران گذشته که در کودکی شاعر تجسّم یافته و آکنده امتقابل می

ینه در آنجاست. و آغوش گرم او تجسّم بخش گذشته است، و شاعر در آرزوی بازگشت بدان است جایی که آرامش و طمأن
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 یسرودهو وحشت و ضعف و نابودی است، و شاعر زندگی تراژدیکی در آن دارد. او در  ییتنهابهدوران حاضر که متّصف 

 گوید:می «لرزندها هم میحتی شاخه»
يُخوخِة / َوأمأل  يِل / َوِذراَعك ِفي الشَّ راِخ / إَذا لم ُتعِطني َجناَحًا َوَعاِصفًة / َسأصُرُخ َيا َحبيبِتي / إَذا لم ُتعِطِني ِسراَجك في اللَّ َوطِني ِبالصُّ

 (.222: 2006)ماغوط،  ألمِضي / َوُعّکازًا ِمن الُسنوُنو / ألعوَد / ألمِسي ِطفاًل َصغيرًا ِبُطوِل الِمدَفأةِ 
دهی. میهنم را آغوش خودت را به من ن یسالکهنمعشوق من! فریاد خواهم زد اگر شبانگاه، چراغ خود، و در »)ترجمه( 

طول بخاری  اندازهبهبا فریاد پر کن. اگر برای رفتنم بال و طوفان، و برای بازگشتم عصایی از پرستو ندهی، کودک کوچکی 

 «.خواهم شد

او با جمع صور (. پیری و کودکی، )(گردمروم و برمیمی) های دوگانه را جمع کرده است؛ماغوط در فریاد خود تقابل

 های خود نسبت به وضعیت موجود است.ای به ساختار قصاید خود و بیان دیدگاهدهی زیباشناسانهفرم متقابل به دنبال

 نتایج پژوهش

ها شناختی از اهمیّت بسزایی برخوردار است. بررسی تقابلهای ساختاری و زبانهای دوگانه مفهومی در پژوهشتقابل

شناختی رهنمون شود. ماغوط از شاعران معاصر عرب، منظر فکری و سبک تواند خواننده را به درک بهتری از آثار ادبی ازمی

شناختی شناختی و دینامیکی بهره جسته است. این ویژگی سبکیک ویژگی سبک عنوانبه تضادخود از تناقض و  هایسرودهدر 

حسّاسیت خواننده را برانگیخته،  رمنتظرهیغباعث شده است شعر او از یکنواختی و جمود خارج شود؛ زیرا با واژگان و صور 

ای است که شاعر آن را زیسته، و توانسته های دوگانه در شعر ماغوط بازتاب تجربهکند. کاربست تقابلو او را غافلگیر می

هایش به تصویر بکشد. ماغوط به اقتضای شرایط خاّص فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است جهان را با همه تناقض

های فکری و ایدئولوژیکی خود به کار گرفته است. صور شعری ماغوط در بیان مفهومی را برای بیان دیدگاه هایدوگانه

ها و استفاده از این شگرد، فضای شعر خود را از منظر زیباشناختی برای خواننده واقعی است، و او با جمع تقابل غالباًها تقابل

 برشمرد.های سبکی شعر او نیز توان این شگرد را از ویژگیی متناقض نماها میقابل تأمّل کرده است. با توجه به بسامد باال
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« شناختی تصاوير غزليات عطار بر اساس آراء جرجانیکارکرد تضاد و تقابل در زيبايی(. »1395مشاهری فرد، عطيه و ديگران. ) .20

 .81ـ51. صص 41فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسی. شماره 
مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی. «. های حافظهای دوگانه در غزلقابلبررسی ت(. »1392لو، عليرضا.)نبی .21

 .61ـ91. صص 74، شماره 21دوره 
الهی نامه عطار با محوريت « دختر کعب»های دوگانه در حکايت شناسی تقابلنشانه(.»1396نصر آزادانی، ناهيد و ديگران. )  .22

 .23-2.صص197مجله جستارهای ادبی. شماره «. شاگریهای رازداری و افترجيحی رمزگان
 

 
 

 

 

 

 

 

 




