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Abstract 

The image, one of the four pillars of poetry in literary criticism, is a linguistic structure that the 

poet uses to visualize his abstract thoughts and complex modes. This concept plays a prominent 

role in the resurrection of the word, both in the old literary criticism, which considers imaginary 

forms as an essential element in its formation and in the new literary criticism, which includes 

all means of expression and breaking the linguistic norms. Mohmmad Al-Qaisi has spent his 

entire life in exile and has always imagined the sorrow of Palestine through suffering, exile, 

and displacement. According to the investigation, the bitter experience of Qaisi's life made 

sorrow a steady and inseparable element in Qaisi's poetry. As a result of the enduring song of 

sorrow in his poems, he was named a "sorrow-full poet" Considering that the issue of Palestine 

is reflected as a central social issue in Arab literary works, image analysis plays an essential 

role in the representation of the issue of Palestine. On the other hand, sadness is one of the 

critical trends in contemporary Arabic poetry, so the representation of sorrow in the Qaisi's 

poetry is an issue on which study by descriptive and analytical Semiotics and statistical analysis 

approach in this research to discover and decoding how to represent the suffering and sorrow 

of Palestine as a part of the Islamic world, in Qaisi's poetry, the resistance poet of Palestine. 

The results suggest that Qaisi uses metaphor and simile to visualize his painful experience. He 

presents two different and contradictory images of sorrow with the exact origin. This conflict 

in the representation of sorrow indicates that the poet suffers from a kind of internal conflict In 

his poetic experience that arises from the conflict between the ideal and the reality of the poet.  
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 چکیده

گیاری از آن باه معاانی    رود، یک ساختار زبانی است که شاعر با بهاره تصویر که یکی از ارکان چهارگانه شعر در نقد ادبی به شمار می

-بخشد. این مفهوم چه در نقد قدیم که صور خیال را عنصار اساسای در شاکل   تجسم می انتزاعی، افکار و حاالت پیچیده درونی خود

ای در بیاان  ، نقاش برجساته  ردیگیبرمهای زبانی را در داند و چه در نقد جدید که همه ابزارهای بیانی و هنجارشکنیگیری تصویر می

ری نموده و همواره با رناج ت عیاد، انادوه فلساطین را باه      تجربه شعری شاعر دارد. محمد القیسی، سراسر عمر خویش را در ت عید سر

ناپذیر در اشعار وی ت دیل کرد تجربه تلخ زندگی شاعر، حزن را به عنصری ثابت و جدایی آمدهعملبهتصویر کشیده است. فی کاوش 

ن( گردیاده اسات. نظار باه اینکاه      ی که آهنگ پایدار حزن در اشعار وی، س   نامگذاری او به الشاعر الحزین)شاعر انادوهگی اگونهبه

موضوع فلسطین به عنوان یک مسئله اجتماعی محوری در آثار ادبای عرب بازتاب یافته است، تحلیل تصویر در نحوه بازنمایی مسائله  

 های مهم در شعر معاصر عربی است. لذا واکاوی حزن در اشعار محمدفلسطین، نقش اساسی دارد. از سوی دیگر حزن یکی از گرایش

-تحلیل آماری در این پژوهش مورد بررسی قرار می شناسی وتحلیلی، وبا رویکرد نشانه-القیسی موضوعی است که به روش توصیفی

گیرد با این هدف که چگونگی بازنمایی رنج و اندوه فلسطین به عنوان پاره تن جهان اسالم، در شعر قیسی، شاعر مقاومت فلسطین را 

استعاره و  انگیز خود، از تکنیکیج پژوهش حاکی از آن است که قیسی در تجسم بخشیدن به تجربه حزنکشف و رمزگشایی نماید. نتا

دهد؛ حزن مث ت، که حزن حقیقی ومقد  شاعر است گیرد و دو تصویر متفاوت از حزن را پیش روی مخاف  قرار میتش یه بهره می

ایی حزن، بیانگر این است که شاعر در تجربه شعری خاود دچاار ناوعی    وحزن منفی، که مجازی، ناپایدار است. این تعار  در بازنم

 کشمکش درونی است که ناشی از تعار  میان آرمان و واقعیت شاعر است. 
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 .مقدمه1

 .تصویرپردازی1. 1

و دریچه ورود به جهان شاعر است؛ شاعر باا ایجااد پیوناد میاان مفااهیم      تصویر یکی از پرکاربردترین م احث در نقد ادبی 

ی زباان  فورکلبهبخشد. سازد و به تجربه شعری خود نمود حسی میمی درکقابلرا برای مخاف   هاآن انتزاعی و محسو 

باعث شد که قصایده   ،قراردادتحوالتی که ساختار قصیده جدید عربی را تحت تأثیر خود »شعر معاصر، زبان تصویر است و

شاود کاه در آن   یافته مدنظر قرار گیرد. با این نگاه قصیده به یک تصویر کلای ت ادیل مای   وار تکاملیک وجود اندام عنوانبه

 (.82: 1383)أبواص ع، «شوندترکی  می باهمتصاویر جزئی برای تولید این تصویر کلی 

برخورداراسات و ناه    تریست. اما در نقد جدید از دایره گستردهتصویر در نقد قدیم، به معنای شکل در برابر مضمون ا 

هایی کاه  ها و رنگهای زبانی و حتی سایهگیرد، بلکه هنجارگریزیتنها انواع بالغی تش یه، مجاز، استعاره و کنایه را در برمی

ناد. در شاعر قادیم، تصاویر     کنای در آفرینش تصویر ایفا مای نقش برجسته افکار و احساسات شاعر را به خود جل  کرده،

: 1332)اسماعیل، «نمودشد و محسوسات را با تصاویر حسی ملمو  بازنمایی میمحدود می ظاهربهحسی بود و هدف شاعر »

اما در شعر جدید، تصاویر، بیاانگر تجرباه شاعری شااعر یاا       . و هدف خود تصویر بود نه  بیان یک حالت درونی( 113-115

شاعر یا ادی  را به خلق اثر هناری ساوق   »ی شاعر در تعامل با حوادث و مسائل بیرونی است که تجربه درون گریدع ارتبه

هاا و  های معناست که اهمیت آن در ویژگای یکی از جن ه»در نگاه جابر عصفور تصویر شعری  (.352: 1050)المجالی، «دهدمی

کند مگار اینکاه   خود تغییر نمیای تصویر شعری به خودیکند. بنابراین ف یعت معناست که در معانی ایجاد میتأثیراتی نهفته

تارین  گیری از الفاظ که مهمبر این اسا  عنصر ثابت تصویر، معناست و با بهره( 353: 1335)عصافور، «ارائه آن تغییر کند روش

تاأثیرات در ایان    ها وتوان یک معنا را در اشکال گوناگون به تصویر کشید. منظور از ویژگیعنصر سازنده تصویر است، می

هاای  هایی است که ویژگینما و تکنیکآمیزی، متناقضتش یه، استعاره، حس ازجملهتعریف، همان شگردهای تصویرپردازی 

-بخشند تا بیشترین تأثیر را در خواننده ایجاد کنند. احسان ع اا  تصاویر را عامال تماایز شااعران مای      معینی به معانی می

تار  های مجازی زبان باه فهام و سالیقه عربای نزدیاک     عتقد است که افالق تصویر بر همه شکلو م(»533: 1322)ع ا ، «داند

داند کاه برجساته و مشاخص    هرگونه بیانی می»کدکنی با گسترش مفهوم تصویر، آن را دربرگیرنده شفیعی (533)همان، «است

 خاود یخودبهفت بدون کمک از مجاز و تش یه گاهی آوردن ص مثالًاز انواع مجاز و تش یه در آن نشانی ن اشد.  اگرچهباشد، 

 لزومااً بنابراین تصویر ( 13: 1385)شفیعی کدکنی، «آوردمی به وجودجن ه تخییلی دارد و همین آوردن صفت است که تصویر را 

ت کاه  توان گفت تصویر، بیانی اسا تواند تصویرساز باشد. لذا میحضور تش یه، مجاز و استعاره نیست و زبان حقیقی نیز می

ای را برای مخاف  بازنمایی سازد؛ خواه حقیقی باشد خواه مجاازی. اگرچاه در تصااویر    یک اندیشه، حرکت، ایده یا حادثه

یاباد و سارعت ادراک را کااهش    مجازی فعالیت ذهن برای کشف و ایجاد ارت اط میان عناصر تصویر در ذهن افازایش مای  

 اید. افزدهد، اما بر زی ایی و جذابیت تصویر میمی
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 .حزن در شعر معاصر عرب2. 1

 3شکست اعراب در جناگ   ژهیوبهها حزن و اندوه در شعر معاصر عرب، متأثر از تاریخ اجتماعی، سیاسی، ان اشت شکست

 نیو همچنا ی، اساتعمار  سوادیو بماندگی، جهل ها، تداوم شرایط دشوار زندگی، عق ، جنگ1338روزه با اسرائیل در سال 

تأثیرپذیری از شاعر اروپایی تی.ا .الیوت واحسا  انسان به رناج ذات خاود در عصار حاضار، باه یکای از        عواملی مانند

بدرشاکرالسایاب،   المالئکاه، ع دالصا ور، ناازک  ی همچاون صاالح  و شااعران موضوعات مهم در شاعر معاصار ت ادیل شاد     

ریشه در شناخت داشت. منظور از شناخت »حجازی به بازنمایی حزن در اشعار خود پرداختند. حزن شاعر معاصرع دالمعطی

کاه بار   »ذات انسان معاصار ( 320: 1333)اسماعیل،«ی نس ت به هر چیزی استو آگاهدر اینجا همان معنای اولیه آن، یعنی علم 

واقعیت تناس  ایجاد کند لاذا در   وتوانست میان منطق خود بود، نمی گرفتهشکلتکه شدن پایه عوافف غربت، فقدان وتکه

گارای  این حزن که مولاود رویکارد درون  ( 523: 1330)الورقی، «گشتگی و اندوهی عمیق گردیدهستی نامتناهی دچار گم این

هاایی همچاون   را از واژه هاآن و اشعارشاعران در بیان تجربه بشری خود بود، فضای روانی شعر را تحت تأثیر خود قرارداد 

شد. ها سرری میشار ساخت که سراسر عمر شاعر در حسرت دستیابی به آنآرزوهایی سر األسی، الکآبۀ، الموت، الخوف، و

ذات در آن، مرگ، یاأ ،   و غربتها، شهر ی آرمانو جستجوگرایانه حزن در شعر معاصر، در بازنمایی غربت رویکرد درون

اشای از غربات و مارگ    ن»یابد. در میان شعرای حزن، حزن سایاب  عشق ویا تصاویری رمانتیک م تنی بر واژه حزن نمود می

المالئکه حزنی رمانتیک و ناشی از تعار  درونی میاان ذات و واقعیات و شکسات ذات در    نازک»(، 1: 5312)بن کرامۀ، «است

)ماو ،  « در غربت و محاصره ذات توساط شاهر دارد  »کشد. حزن ع دالمعطی حجازی ریشه ها را به تصویر میتحقق آرمان

های ترین نمونهیکی از برجسته نیعالوه برا( 00: 1335)بدوی، «حزن وجودی است»ر دارای و صالح ع دالص و( 38-133: 5313

فردی  و است دادرنج، ص وری و م ارزه علیه سلطه »ادبیات حزن در ادوار مختلف، شعر فلسطین است، که همواره تصویرگر 

از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، غربت در دوره عثمانی، م ارزه در دوره قیمومیت بریتانیا، مقاومت و رویایی پس 

  (8: 5333)صدوق، «استو عذاب و اضطراب برای آوارگان و ت عیدشدگان از وفن بوده

 

 .اهمیت پژوهش3. 1 

امید بازگشت به فلسطین است. او زندگی خود در ت عید را با هنرمنادی تماام باه    شعر قیسی، آینه اندوه زندگی در غربت و 

 لیا و تحلبازنمایی مسئله فلسطین در شعر قیسی نقاش اساسای دارد    و نحوهد؛ موضوع تصویر در رمزگشایی کشتصویر می

سازد. در اهمیت موضوع حزن یک انسان فلسطینی ما را با شرایط دشوار و رنج ملت فلسطین بیشتر آشنا می عنوانبهشعر او 

رود که محور بسیاری از قصاید شااعران معاصار   ه شمار میهای مهم در شعر معاصر بنیز باید گفت که حزن یکی از گرایش

انگیاز اسات. عاالوه بار ایان، حازن، باارزترین ویژگای ویکای از          دهد. موضوع فلسطین یک موضاوع حازن  را تشکیل می

 ها در شعر قیسی است.ترین واژهپربسامد
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 .پرسش پژوهش 4. 1

 برد؟ هایی بهره میاستا از چه تکنیککشد و در این رقیسی حزن خود را چگونه به تصویر می -الف

 حزن در اشعار قیسی از نظر ماهوی چگونه تصویر شده است؟ و ناشی از چیست؟ -ب

 

 ها . فرضیه5. 1

های مختلف بالغی همچاون  حزن در شعر قیسی، یک عاففه فردی است و شاعر در تجسم بخشیدن به آن از تکنیک  -الف

 کند.به فردی را خلق می و منحصربدیع  ریصاوو تجوید بهره می هیو تش استعاره 

گرا است و در بعد اجتماعی بیشتر به چارچوب انساانی توجاه دارد. غربات و زنادگی در     حزن قیسی، یک حزن درون -ب

 سازند.انگیز را در درون قیسی بارور میت عید و اسارت فلسطین عواملی هستند که عوافف حزن

 

 .پیشینه پژوهش6. 1

مصاادر   از: اناد ع اارت اسات   یخاارج  وکه حاصل کاوش در منابع علمی داخلای  ن مقاله مرت ط با موضوع ای هایپژوهش

پور ملکی، دانشگاه آزاد که به مقایساه  (؛ رساله دکتری، رقیه رستم1333التجربۀ الشعریۀ عند محمود درویش ومحمد القیسی)

(؛ 5311همروشانی ندارد. االغتراب فی شعر محمد القیسای) پردازد وبا موضوع مورد نظر زندگی وتجربه شعری دو شاعر می

نامه به بررسی مظاهر غربت در شعر قیسی، نامه کارشناسی ارشد، عمر حسن ابراهیم العامری. دانشگاه یرموک این پایانپایان

ی تفااوت  پردازد که نوعی بررسی محتوایی است وباا موضاوع تصاویرپرداز   در چهار محور مکان، زن، مرگ و خویشتن می

نامه کارشناسی ارشد، مراد ع دال اللوح. دانشاگاه األزهار غازه.    پایان (؛5315دراسۀ فنیۀ)-دارد. دراسۀ فی شعر محمد القیسی

پردازد و موضوع اصلی آن بررسی موسیقی در این پژوهش بطور گذرا و به عنوان یک م حث فرعی به شرح تصاویر کلی می

(؛ 5315کناد. التنااص فای شاعر محماد القیسای)      دو سط  داخلی وخارجی بررسای مای  اشعار قیسی است وموسیقی را در 

نامه کارشناسی ارشد، نداء علی یوسف اسماعیل، دانشگاه النجاح الوفنیۀ که انواع تناص دینی، اسطوری، ادبی، تااریخی  پایان

-نامه کارشناسای (؛ پایان1333القیسی) دهد. التقاف  المکانی فی شعر محمدو ملی در اشعار القیسی را مورد بررسی قرار می

پردازد. التناص الدینی فی شعر محماد القیسای و   های آن میعلی، دانشگاه الزهرا که به بعد مکان و داللتارشد، نهضت شیخ

هاای محماد   (؛ تیسیر محمد الزیادات، مجلۀ القسم العربی، جامعاۀ بنجااب. کااربرد اساطوره در ساروده     5310خلیل حاوی)

(، عزت مالابراهیمی و حشمت پروین. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی. این مقاله به ت یاین و تحلیال   1333قیسی)

هاای شاعر محماد    الگاوی ماادر مثاالی در مادراناه    پاردازد. تجلای کهان   های استفاده شده در شعر قیسای مای  انواع اسطوره

الگاوی  و هنر. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کهان  (؛ عزت مالابراهیمی و دیگران. نشریه زن در فرهنگ1338قیسی)

مادر مثالی در شعر قیسی را مورد تحلیل قرار داده است. بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب مورد مطالعاه پژوهاناه   

رین اناواع  (؛ عزت مالابراهیمی ومحمد سالمی. نشریه ادب عربی. این مقاله باه بررسای پرکااربردت   1338اشعار محمد قیسی)

پردازد. تصاویر مورد بحث در پژوهش مذکور، بینامتنیت قرآنی وچگونگی استفاده از تصاویر قرآنی در شعر محمد قیسی می
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های مقاومت در شعر محمد القیسای  شناسی جلوهپوشانی ندارد. زی اییتصاویر قرآنی است که با موضوع پژوهش حاضر هم

 القیسای هاای مقاومات در شاعر    پژوهش جلاوه نامه ادبیات تط یقی. این . کاوش(؛ مریم قیصریان1333وسیدحسن حسینی)

(، 1333محمد قیسی)های نوستالژی در شعر واکاوی جلوه ند.کمیبررسی  ادبیات تط یقیهای را براسا  چارچوب حسینیو

ی در شعر محمد قیسی را از نظر محتاوایی  و نوستالژساز غم غربت های ادبی و بالغی. این مقاله عوامل زمینهمجله پژوهش

ی تصاویر اسات و   شناسو نشانهکند که با تصویرپردازی متفاوت است. اما موضوع پژوهش حاضر واکاوی بالغی بررسی می

 ماوردنظر ابداع نموده است. تصاویرپردازی  « حزن»دهد که شاعر با کلیدواژه د تحلیل قرار میدر این راستا تصاویری را مور

براساا   موضاوعی کاه    شناسی تصاویر جزئی اساتوار اسات؛  های تصویرپردازی، تحلیل و نشانهپژوهش حاضر، بر تکنیک

 ده است. نشها بدان پرداخته یک از پژوهشدر هیچفوق، گزارش 

 

 . روش پژوهش7. 1

شناسی، داللت تصااویر را ماورد   ای، از منظر نشانهروش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه برهیتکپژوهش حاضر با 

پردازد. با توجه باه گساتره تصاویر و    ی کمی تصاویر میهانس تدهد سرس با ارائه تحلیل آماری، به تحلیل مطالعه قرار می

گیاری از دو  ع حزن انتخاب شده است. بدین منظور تصاویر جزئی که شاعر با بهاره غل ه آوای حزن در اشعار قیسی، موضو

گیرد. نظر به اینکه تحلیل تمام تصاویر مستخرج کند مورد بررسی قرار میتکنیک تش یه و استعاره با کلیدواژه حزن ابداع می

شناسی و تحلیل آماری با ذکر بخش نشانه و در پردازد، میلیتفصبهگنجد، به تحلیل تصاویر مهم و برجسته در این مقال نمی

 گیری خواهد پرداخت.همه تصاویر، به بحث و نتیجه

 

 . محمد القیسی2

 (033: 5335.)هیئاۀ المعجام:   در فلساطین متولاد شاد    در روساتایی باه ناام کفرعاناه     1300محمد خلیل ابراهیم القیسی در سال 

ال فارا گرفات.   گاه و مدرسه دولتی بئرزیت ودوره متوسطه را در شاهر رام آموزش ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه اردو»او

سرس در  را رها کرد و برای مساعدت مادرش، در مشاغل متعددی مشغول به کار شد. پس از مادتی بارای تکمیال دوره    

 (3: 5315عیل، )یوساف اساما  «دبیرستان به فلسطین بازگشت. پس از آن به کویت رفت و به رساانه مقاومات فلساطین پیوسات    

التحصایل  در مقطاع لیساانس فاارغ    1381برای تحصیل در رشته زباان وادبیاات عربای باه ل ناان رفات و در ساال        »قیسی 

کشی و معماری نیز در  خوانده باود، در ایان زمیناه فعالیات     رغم این که در رشته نقشهو علی( 338: 1338)الجیوسی، «شد

مط وعات، رادیو و تلویزیون مشغول به کار شد. او از جمله شاعرانی است کاه   و در مشاغل متعددی از جمله تدریس، نکرد

رسد و در عرصه شعر، نثر و روایت نیاز  خاوش   آثار ادبی بسیاری از خود بر جای گذاشت. تعداد آثار او به چهل کتاب می

چیازی جاز ایان زنادگی باا هماه        به اعتقاد مان راز آن، »گوید:است. او درباره علت تولیدات باالی ادبی خود میدرخشیده

انگیزد، رنجی عمیق که درماانی جاز نوشاتن    های متوالی آن نیست. این زندگی رنج را در انسان برمیها و شکستاضطراب

قیسی جوایز بسیاری را به ویاژه در زمیناه شاعر     (8)یوسف اسماعیل، «خافر استندارد. قصیده برای من نوعی پناهگاه و تسلی

https://www.sid.ir/search/paper/محمد%20القیسی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/محمد%20القیسی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/سید%20حسن%20حسینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/سید%20حسن%20حسینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/ادبیات%20تطبیقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/ادبیات%20تطبیقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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( 1330)"عرار الشاعریه "(، 1330)"ابن خفاجه االندلسی للشعر"توان به جایزه ها میترین آناد که از مهمبه خود اختصاص د

 ( اشاره نمود. 1330وجایزه موسسه ع دالعزیز سعود ال ابطین لإلبداع الشعری)

وناه ساالگی   هدر پنجاا  5333محمد القیسی، شاعر مقاومت فلسطین پس از سکته مغزی، و مدتی بیهوشی، در اول آگوسات  

 درگذشت و در عمان به خاک سررده شد. 

 

 بحث و بررسی. 3

  . تصویر حزن در شعر محمد القیسی1. 3

ای که حزن کلیدواژه نگرش و تجربه درونی قیسی است. این واژه پس از ش ، پرکاربردترین واژه در اشعار اوست؛ به گونه

مرت ه تکرار شده است. حزن، از مدرکات قل ی و وجدانی است و  38« حزن»مرت ه و 111« لیل»قصیده، واژه 132در مجموع 

با فراوانی باالیی در شعر قیسای تکارار شاده اسات و از     « قل »مسئله فلسطین، قل  شاعر را رنجور ساخته است، لذا واژه 

ساتعاره در اناواع   انگیز خود از تکنیک احزن بخشیدن به تجربهروح فردی حاکم بر اشعار وی حکایت دارد. قیسی در تجسم

 جوید که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. آمیزی، و تش یه بهره میتجسید، تشخیص و حس

 

 

 

 
 
 

 

 

 . استعاره1. 1. 3

باشد.  شدهحذفهای یک مفهوم در میان سایر مفاهیم و نوعی تش یه است که یکی از فرفین آن فرآیند م ادله ویژگی»استعاره

ای ب خشد، در نتیجه تواند بیان را صورت تازهلقاهر جرجانی فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه میاز دیدگاه ع دا

ی که نامکرر بنماید وهر بار بار قادرت کاالم خاود     اگونهبه»(115: 1385)شفیعی کدکنی، «از یک واژه چندین فایده حاصل شود

توان آن می لهیوسبهاست که برای ت دیل احساسات به کلمه است و ابزاری  استعاره تنها راه اساسی( 33: 1332فتوحی، «)بیفزاید

 ,Walley) «خود را از دست بدهاد  و مستقلآنکه وضوح خاص عوافف و احساسات مختلف را با یکدیگر ترکی  نمود بی

The poetic pattern, pp 141-142    ،زاعی است، خلق تصاویر بار   حزن یک مفهوم انت ازآنجاکه ( 808: 5338به نقل از الجیوسای

 گیرد.آمیزی مورد بررسی قرار میم نای تجرید ممکن نیست. لذا استعاره در سه محور تجسید، تشخیص وحس
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 .تجسید2. 1. 3
مفاهیم انتزاعی مانند اندیشه، عاففه، ایاده   گیری از آنو شاعر با بهره محسو  به امور انتزاعی است تجسید، اعطای ویژگی

ی که مفهوم انتزاعی، ماهیات خاود را از دسات    اگونهبهکشد. ای را در پوشش مادی برای مخاف  به تصویر میو یا خافره

بخشد و از روناد  گردد. قیسی با استفاده از اضافه استعاری، به حزن مؤلفه ن اتی مییک شئ مادی مجسم می و همچونداده 

ب نادخ ف قوق دّ رق»کناد:  هاای حازن تع یار مای    روبه رشد حزن با رشد ریشه ق  /،دالقلق ِددو  نقادالرحعشح دروحح لِقل  داحل قرِ دوا الِلدد ح ويفدأحقااِقنادتحنم قودی قوور 
 (1/13، 1333القیسی، )«والوححشح ِد
 «کندهای اندوه و درد و تنهایی در چشمان ما رشد میگیرد/ وریشهدهد، رعشه روح ما را فرا میضربان قل  ما را عذاب می» ترجمه()

را در  و غام کناد  های گیاه است، پیوند ایجااد مای  غم که یک مفهوم انتزاعی است و رشد ریشه که از ویژگی شاعر میان

هاای آن در حاال رشاد و گساترش هساتند. رشاد ریشاه نشاان از         کشد که بجای ساقه، ریشههیئت یک گیاه به تصویر می

کند؛ با ایان  ، آرام و پنهانی و نامحسو  رشد میاستوارتر شدن گیاه دارد؛ عنصر مکمل این تصویر حرکت است؛ ریشه گیاه

کناد.  تر شدن غم، و رشد پنهان آن را برای خواننده به یک امر محسو  ت دیل میدرونی خود در عمیقتصویر شاعر، تجربه

ی از یو تنهاا ، همان اشک است که در اثر فشار دردها کنندیمیی که در چشم رشد و تنهاهای حزن، دردها در حقیقت، ریشه

دواند، اشک نیز تداوم دارد. از سوی دیگر می شهیو رغم و درد و تنهایی تداوم دارد  ازآنجاکهشوند. دیدگان شاعر جاری می

غمی کاه  شود لذا این غم تنها مختص شاعر نیست بلکه غم انسان فلسطینی و بشریت است. ریشه گیاه در ف یعت تکثیر می

دوهقاب داکبتق  /»کنند: می تغذیه از آنو  هاستآن هرروزخوراک  داحلرمقا حددوأنادوالقل   دح لقِ دا قارِ دمنقاد/جنقرت داحلقر حدونقتقات  دخلقفح هماان،  )«نقر  ض 

55) 
دویام کاه از ماا    گیریم/ وباه دن اال رویاایی مای    کنیم واز محرومیت توشه برمیآلودم/ اندوه را نشخوار میهای اشکمن، قل  و مژه» )ترجمه(

 «گریزان است
که از مدرکات وجدانی و _برای حزن  _که مشخصه محسوسات است_( نجترّگرفتن نشخوارکردن)استعاره شاعر با

کند. نشخوارکردن یک امر ج ری، خالف عرف و سازد که آن را نشخوار میحزن را به خوراکی تش یه می _نامحسو  است

کند. را برای مخاف  به امری محسو  ت دیل میمشمئزکننده است؛ با این تصویر، شاعر، ج ر و اشمئزاز خود از تحمل غم 

او به پایان این حزن  وجودنیبااشود؛ رؤیای آزادی فلسطین از آنان دور می چراکهیابد اما این اندوه برای شاعر شدت می

دالشحد»امیدوار است: دح رن نا،دامادّ راِن   دلودطال دخ یو  دالل یِ ؟/سحیحره ر  دالش م   دوهح د ح وت  داجلحر ةحدأم وت  داریح ِصدوّ کِسر  دفحارح  (44)همان، «ر  

میرد؟/ اندوه ما شکوفا خواهد شد و این مردم فلوع آزادی را در آغوش های ش  خورشید میمیرم ولی آیا با امتداد ریسمانمن می»)ترجمه( 

 «شکنندکشند وکوزه را میمی

کار رفت؛ شاعر با الهام از وی، به به« باامثقادلتًقاو دلیلق»ت مفهوم فوالنی شدن ش  نخستین بار توسط امرؤالقیس با ع ار

شا  را بارای حکومات اشاغالگر     انتزاعی  و مفهومبخشد آلود بودن ش  است، داللت معاصر میاین مفهوم که کنایه از غم

در قال  فوالنی  با ایجاد پیوند میان ش  و ریسمان، فوالنی شدن حکومت اشغالگر و اسارت فلسطین راگیرد و استعاره می

یک انسان فلسطینی، باه خورشاید تشا یه     عنوانبهضمنی، خود را  فوربهبخشد. همچنین های ش  تجسم میشدن ریسمان
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ای دیگر است؛ انسان فلسطینی وامید به آزادی فلسطین نیز کند؛ خورشید همواره زنده است و غروب آن، فلوع در منطقهمی

گیری از استفهام انکاری زوال حکومات رژیام اشاغالگر و    فلسطین ادامه یابد. او با بهره که اشغال هرچندهمیشه زنده است 

فلوع خورشید پس از تاریکی ش  حتمی است و استمرار تاریکی شا  باه    چراکهداند؛ پایان اسارت فلسطین را قطعی می

أل داانسقا د» ت. در تورات آماده اسات:  تناص از تورات و دال بر پیروزی اس« ّکسرداجلقرة»معنای مرگ خورشید نیست. ع ارت 
صقفدالبکقرةدعنقاد،اه دإل دبیتهداألبای،دوالناجبو دًّوفو دف دالسوق.دقب دمادّنفص دحب دالف  ،دأودّنسح د و دالوه ،دأودتنکسرداجلرةدعلق دالرقی،دأودتنق

. باه  303-302/ 8-2لمقد ، سفر الجامعۀ، االصحاح الثانی عشر، الکتاب ا)« البئر.دفلیعدالرتا دإل داألرضد ماد ا ،دوتریعدالروحدإل داهللدالویدأعًاها

قیسی بخشی از متن تورات را انتخاب کرده که باا شاکوفه دادن حازن و پیاروزی ملات       (82: 5315نقل از علی یوسف اسماعیل،

ه فلسطین را فلسطین هم معناست. او از بازگشت انسان به خانه ابدی و بازگشت روح بسوی خداوند در تورات، بازگشت ب

گنجاد. قیسای   اراده کرده است. ال ته مفهوم این گزاره از نظر عناصر دیگر نیز قابل بررسی است اما در موضوع این مقاله نمی

کاار  گیارد و باا انادکی تغییار آن را بارای بیاان خاالص و تحقاق پیاروزی باه          مفهوم شکستن کوزه را از تورات الهام مای »

 )همان(«بردمی

 

 تشخیص.3. 1. 3

جاان ف یعات   های صورخیال در شعر و تصرفی است که ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بای یکی از زی اترین گونه»تشخیص 

در ایان تکنیاک محسوساات و    (103)شافیعی کادکنی،   «بخشاد مای  و جن شها حرکت رهگذر نیروی خیال بدان و ازکند می

های انساانی  کردن از مؤلفهشدن، یاریگفتن، ساکنن، سخنشوند. روایتگری، خوابیدهای انسانی وصف میمادیات با ویژگی

داناد رفیقای کاه    کشد. او حزن را رفیق خود میدهد وحزن را در هیئت انسان به تصویر میاست که قیسی به حزن اسناد می

ِمق  ددوملدأعقِر دِسقوىدح قرِ د»: کناد کشد و آن را برای دوستان روایت مای بار شکست را به دوش می ق دد/اک سقاةحدّحرّو قادریق ة درفیققاد ح ت قرىدهح
دا  دماح ر ؟/ یح دّادم رلةددت اْر ر  دّادم روةبيتد/لت غّر  (1/08: 1333 ،قیسی)«غّر  

شناختم که بار شکست را به دوش بکشد و آن را برای دوستانم روایات کناد/ باه راساتی آیاا اکناون       من بجز اندوهم رفیقی را نمی»)ترجمه( 

 «گر منچیست؟/ سرشار است ای ف ی  من/ حزنی غری  ای شکنجه دانی که اندوه منمی

کند که آبساتن  اسلوب قدیم، شاعر، معنایی را بیان می برخالفدر اسلوب قدیم، ابزار م الغه، تکرار بود اما در این مقطع، 

رشد کرده کاه باه یاک     قدرآنکند. حزن در اینجا معنای ق ل است و با اسناد روایتگری به حزن، در بازنمایی حزن م الغه می

تواند خود شاعر نیز باشد. شاعر شخصیت دیگاری  و رفیق و راوی شکست است؛ این حزن می شدهلیت دشخصیت مستقل 

کناد. ایان حازن،    کشد و در هیئت یک راوی آن را بازنماایی مای  را از شخصیت بیرون می و حزناز درون خود انتزاع کرده 

ْ  د»یاباد:  اهیت اصلی خود فاصله گرفته و ماهیتی جدید مای خارج از شخصیت شاعر است و از م ْ  ،د ح قا دویقوجح داحل قر  دّحرفحقا  قا ح ْو
ْ م ودِلألرِض/ّحدد/محر  د ر ج ددّحررحع ك  دِبرِیدالش مِ دوحه حددش ا دخ ًا  (35همان، )«ِقمحماد، ح

هاای  دوخات/ چناان شاراره   های شما را باه زماین مای   بخشید/ گامکرد/ معنای وجودی شما را امتداد میاین اندوه شما را یاری می»)ترجمه( 

 «کاشتهای ستیز، شما را در چشم خوشید میعصیان، چنان قله
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سازد. اما حزن دارد و انسان را ناتوان و رنجور میحزن از نظر ماهوی بیش از اینکه سازنده باشد، فرد را از حرکت بازمی

سازد. این حزن، حزنی سازنده ها را جاودانه میبخشد و آنها معنا میکند، به وجود آندر نگاه قیسی، فلسطینیان را یاری می

شااعر  کناد.  شدن به حزن، مفهوم پویایی و ثمربخشی را بازنمایی میگفتن و ساکنانسانی سخن قیسی با اسناد مؤلفهاست و 

هاا باه   شدن غم در خاناه ها، را با ساکنی و بیروتیهای فلسطینهای داخلی بیروت از جمله نزاع بین اردوگاهپیامدهای جنگ

اساتعاره در لفاظ   کشد. بیروت که عرو  شهرها بود، به ویرانه ت دیل شده و اندوه این شاهر را فراگرفتاه اسات.    تصویر می

در بیاروت  مستعارمنه در اینجا انسان و مستعارله حزن است. جامع در هر دو پویایی است. حزن  نهفته است.« ّسقکن»و«  اور»

: خواهد بگوید که این حازن فعاال، ساازنده وپویاا اسات     کند با این استعاره شاعر میشود و با درختان گفتگو میساکن می

/دفاحل ر  ديف» دّحسک ن دالبیوتحددبلوتح داألشاارح اور    (38همان، )«  
 «شودها ساکن میگوید ودر خانهاندوه در بیروت/ با درختان سخن می» )ترجمه(

 

 آمیزی.حس4. 1. 3

هر یک از حاوا  ماا، یعنای    »(83: 5333)عشری زاید، توصیف مدرکات یکی از حوا  با صفات حس دیگر است»آمیزیحس

حوا  ظاهری که ع ارتند از: بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی والمسه، لغات واحتیاجات بیانی مخصوص باه خاود را دارد؛   

هر دسته از این محسوسات باشند، اسناد حقیقی و ف یعی آنها باه یاک حاس خااص     افعالی که در حوزه مفهومی ومرت ط با 

دهد کاه محسوساات یکای از ایان حاوا  را باه شایوه دیگاری اساناد          خواهند بود. اما نیروی تخیل به ما این مجال را می

دراکاات حاس شانوایی    کاه از ا « سارود »های حس چشایی است، به که از ویژگی« تلخ»مثال ( 585-581)شفیعی کدکنی، «دهیم

هاای یکای از حاوا  باه مادرکات      شود بلکه اسناد مشخصاه آمیزی به حوا  پنجگانه محدود نمیاست، اسناد دهیم. حس

شاود. ماثال در   آمیازی محساوب مای   درونی و عقلی و وجدانی مانند شادی، غم، گرسنگی، صداقت، هوش نیز نوعی حاس 

هاای اجساام   و از مدرکات درونی و نامرئی هساتند ورناگ از مشخصاه   ، هوش و غم هر د«غم س ز»یا « هوش سیاه»ع ارت 

کشد و رنگ سیاه و س ز ها را همچون امری محسو  برای مخاف  به تصویر میاست. اسناد سیاه به هوش و س ز به غم آن

دِمن ق داکق»بخشد: ها میهای منفی و مث ت به آنداللت دبالصقوت/قحدأحیانقادّحفلق   دوهقادوادرن دلکن ق دأوخقو  دق تلق   دتقحق قو   دفِق د ِلماتِق،/ یفح حلقر  داألخ قر 
دأماِم   (.1/133: 1333 ،قیسی)«أن ح

گاویی  شوم/ اندوه س ز در کلماتت جاریسات/ چگوناه مای   شود، اما به خافر صدا مواخذه میگاهی اوقات، معنا ازدست من رها می» )ترجمه(

 «کشته شدم حال آنکه در مقابل منی؟
 عناوان باه ترین عنصر ادراکات ایان حاس اسات؛ رناگ     ها و رنگ مهمترین حسپرامکان»بیناییآمیزی، حس در حس   

و تارین ایاام مجازهاا    قدیم و ازای دارد ترین عنصر در حوزه محسوسات انسانی در تصویرهای شاعرانه سهم عمدهگسترده

هاا در  زی اترین رناگ ن وجود داشته است. دادن رنگ در غیر مورد ف یعی خود، در زبای خاصی، از رهگذر توسعههااستعاره

با حاصلخیزی و حیات و فاراوت مارت ط و رماز صال  اسات و در پرتاو       »که( 580-583شفیعی کدکنی،)«قرآن رنگ س ز است

: 5333ع ادال محماد حمادان،    .)اعتقادات دینی از داللت حاصلخیزی و جوانی برخوردار است که هر دو مایه سرور آدمی است
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نظار روانشاناختی،    و ازی در اضاطراب و تانش اسات    ریپاذ انعطااف از نظر فیزیولوژیکی، نمایانگر کشش و »رنگ س ز (02

ساوی دیگار، سام ل ایماان، توکال و       و ازکناد  نمایانگر هدف، اراده و عمل است که پایداری، ث ات و ایستادگی را القا می

ای درخشان، بازگشت باه  رمز آینده»قیسی، در برخی موارد اما  رنگ س ز در شعر( 10: 1333)عرب و دیگران، «فناناپذیری است.

شاعر با پیوند میان حس بینایی و وجدانی، حزن را که یک احسا  منفی  (188: 5313)اللوح، «بینی استفلسطین، امید وخوش

ه فلساطین را باا   بیند لذا انادو کشد.او زندگی، سرور و آرامش را در فلسطین میو آزاردهنده است با رنگ س ز به تصویر می

بخشای برخاوردار ساازد و امیاد بازگشات باه       های قداست، جاودانگی، وحیاتکند تا آن را از داللترنگ س ز توصیف می

ای درخشان را ت لور بخشد. عشق به وفن، بطور فطری در وجود هرانسانی نهفته اسات. ایان عشاق بارای     فلسطین و آینده

-ر خود را در آرزوی آزادی وفن سرری نموده، معنایی دیگر دارد. قیسای نمای  شاعری که از کودکی در غربت زیسته و عم

-کند اما از سوی عوامل بیرونای وساازش  گوید واندوه س ز فلسطین را آشکار میتواند عشق خود را پنهان کند؛ لذا شعر می

تحقاةد»گیارد:  امیشود واندوهی خاکستری وجود او را فرگیرد ومج ور به سکوت میگران مورد مؤاخذه قرار می دإ،د ح بق  دد/الصحقم    ح
 (.1/33: 1333 ،قیسی)«بحینحناديفداللیِ دأحرانا درحماجّ  د

 «شودهایی خاکستری میان ما مییابد/ در شامگاهان، آبستن غمسکوت، چون امتداد می» )ترجمه(
وانشناسان معتقدند گرایش باه  برخی از ر»بخش است نه محرّک؛روح و افسرده است. نه آرامخاکستری رنگی خنثی، بی  

( 13)عارب و دیگاران،   «دهنده این است که شخص زیر بار فشارهای درونای لاه شاده و نیااز باه آراماش دارد.      این رنگ نشان

یاک  طای رنگ خاکستری به حاس وجادانی حازن    افزاید. شاعر با اعبازنمایی حزن، با رنگ خاکستری، بر م الغه تصویر می

هاای خاکساتری در ساکوت و ساکون شا ، نمایاانگر اوج افساردگی در ت عیاد اسات.          غمورد. آتصویر دیداری پدید می

های متناقضی که قیسی به حزن می بخشد بیانگر این است که حزن در اشعار قیسی هام عامال حرکات اسات و هام      داللت

دشحد»دهد: در تصویری دیگر حزن را به حس شنیداری پیوند میعامل رکود.  داحل ر  دفحوقح دّقادوحّق ه دِمقندتیقه دجنح قدفاِهنادنحغمقادن غنةیقه/فباتح دالر مقرح وس 
ا داحلر  ددإىلدتیه / ديفدعحینیِلْد  (03همان، )«محوةالدأل دحینمادأحبرت 

ا/ چرا کنیم افسو  بر عمر مکنیم/ عمر را بیابان به بیابان جستجو میای بر ل ان ما ت دیل شده است که آن را زمزمه میاندوه، به نغمه» ترجمه()

 «که من آن هنگام که به دریای چشمان تو سفر کردم، اندوه، شعر عامیانه من بود.
تواند عامل شعرسرایی باشد اما در نگاه شاعر، این عاففه درونی آنقدر عمیق شده کاه از ماهیات خاود    حزن و اندوه، می

شاود.  سطین، انادوه، شاعر عامیاناه شااعر مای     شود و با تداعی خافرات فلو آوا ت دیل می جدا شده و به حس بیرونیِ نغمه

آمیزد؛ م الغه شاعر در ماهیت حزن کاه از مادرکات وجادانی اسات و تشا یه آن باه       آمیزی را درهم میقیسی، تش یه و حس

مشخصه شنیداری آواز، بیانگر ژرفای اندوه شاعر است چه که این حازن ناه عامال شعرسارایی، بلکاه خاوِد سارود و آواز        

« تیاه »کنناد.  وج  آن را جستجو میبهکند که وج هایی تش یه میت. قیسی عمر خود را بطور ضمنی به بیابانفلسطینیان اس

تواند راه را پیادا کناد.   شود که هیچ عالمت و راهنمایی در آن وجود ندارد و فرد در آن نمیاز نظر لغوی، به بیابانی گفته می

کشاد. او در  گشتگی درت عید به تصاویر مای  فلسطینی، در اوج سرگردانی وگم با این تش یه، شاعر، خود را بعنوان یک انسان
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قا ه /» کناد: این سرگردانی و حیرت غم بسیار تلخی را تحمال مای   قاح دجتحح ؟/سقویدأ  دالّر دالشاعر  تصقفحر ه دأّقاجدغقلحددّقح  ق  دّر قوج /دمقا،اد لق، 
رةع دعحلق حداألحرا ِددمنظورةدتر ج دخ ًاه /   (23همان، )«  
-زنند وگاام کنند!/ می خواهد بازگردد/دستانی نامرئی به او سیلی میشاعر چه چیزی در اختیار دارد؟/ جز اینکه بادها او را انکار می» ()ترجمه

 «نوشدها را جرعه جرعه میرانند/ علقم غمهای او را به عق  می
که خواص دارویی دارد. وجه مشترک میان حازن   کند. علقم گیاه بسیار تلخی استقیسی حزن را به گیاه علقم تش یه می

دهاد تاا فعام    آمیزی، حس چشایی را به حزن اسناد میآمیختن تش یه و حسو گیاه علقم، شدت تلخی است؛ شاعر با درهم

کشاد کاه گااه    از غم غربت، وبیقراری درونی آنقدر رنج مای »قیسی تلخ و آزاردهنده حزنش را برای مخاف  ملمو  سازد.

کند که در برابر کثرت موانع موجود، هیچ چیازی  و احسا  می( 113: 5313)اللوح، «کندی وامید به آینده را گم میهدف زندگ

زنند. ری )باد(، یک رمز دو وجهای  کنند و دستانی نامرئی به او سیلی میبادها نیز او را انکار می برایندر اختیار ندارد. عالوه

: 1335)صادقی و نصااری،   «گیارد و خیزش مردم باشد، رمز باد، جلوه مث ت به خود مای  اگر هدف، قیام»در ادبیات عربی است؛

و موانع موجود در برابر شاعر باشد. بااد،  ( 133: 5353)بالوی، «حاصلیرمز عذاب، ویرانی، بی»توانددرغیراین صورت می( 135

در برابر اسارت فلسطین است وقیسی خود  گرانهای عربی، اشغالگران وسازشدر اینجا رمز موانع آزادی فلسطین، حکومت

 دهد، واقعیت اندوه ار وسراسر یأ  انسان فلسطینی است.بیند و تصویری که ارائه میرا در برابر اینها تنها می

 

 تشبیه   5. 1. 3

یاا   یادآوری همانندی و ش اهتی است که از جهت یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد و این اسات کاه معنای   »تش یه

تار اسات و   تر و واض تش یه از استعاره دقیق(23)شفیعی کدکنی، «حکمی از معانی و احکام چیزی را بر چیز دیگر اث ات کنیم

دیگری که قیسای در   تکنیک(. 883)الجیوسی، «توان آن را به یکی از وجوه مشابهت مورد نظر شاعر منحصر نمودبه راحتی می

کناد کاه در   او در ترکی ی اضافی حازن را باه عنک اوتی تشا یه مای      برد، تش یه است؛یتجسم بخشیدن به حزن از آن بهره م

حشب و ِددفخلةیي،دت رش شديفدشحراّیي/» سازد:هایش النه میرگ
دحرنِناداک  (.1/03: 1333 ،قیسی)«خلةیي،دعنْا  

 «هایم کنیدهای اندوه سوزان ما، رهای من النه کنند/ عنک وترهایم کنید، تا در رگ» )ترجمه(

های شاعر النه کند قل  که مرکز جریان خون است، حزن را شوند و وقتی عنک وت حزن در رگها به قل  ختم میرگ

تنیادگی تاار    شود؛ همچنین با این تش یه پیچیادگی و درهام  سازد و حزن با تاروپود او عجین میدر تمام خونش جاری می

د»ی که چنان آتش برافروخته و فروزان است و در عین حال سسات بنیاان  حزندهد. عنک وت را نیز به حزن اسناد می قنح وإ دأوهح
دالرحنکحب وتِد تا این حزن فوران کند و اسارت سسات  خواهد از حزن سوزان فلسطین ل ریز شود قیسی می (01)عنک وت/«البق ی وِتدلحبحی  

ِ قيد» کنناده اسات:  حاصل، و سارگردان انتها، بی، بیهای غربتو ناپایدار فلسطین را درهم شکند. حزنی که گاه مانند بیابان و ح
د اعحدالًّر  دداألحراِ دان دب ّادحاِجيحددّ وغ  ديفدمحفاِوِ دغ ربحِ داحل رِ دالرحمیِ /د،الرْ   د  (38همان، )«جلی  

ما راهنماا ناداریم وراه نیاز گام شاده       هاشود/ ای ساربان غمشود، در بیابان های غربت این اندوه عمیق غرق میکاروان رهسرار می» )ترجمه(

 «است
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کند؛ این حزن، بیان می« یوغل»های غربت، ژرفای حزن خود را با استفاده از فعل قیسی ضمن تش یه حزن به بیابان  

نیز یک اسناد مجازی « شدن راهگم»شود. تع یرهای آن غرق میکاروان فلسطینیان غربت زده، در بیابان آنقدر عمیق است که

-کنند. در نمونهها هستند که راه را گم میست. راه عقل و شعور ندارد که گم شود و در جای خود ثابت است. این انسانا

است. در برخی موارد نیز برای تجسم بخشیدن به بهره برده «مفازۀمفاوز: ج»و« عنک وتعناک : ج»های اخیر شاعر از لفظ 

هاست. اما در برخی اشعار، حزن را با لفظ برد که حاکی از تنوع و کثرت غممیبهره « حزناحزان: ج»اندوه خود از واژه 

دإلیِ،دِیسرحد» کشد:مفرد به تصویر می دعحناِ /دعحربت  ددظحرات/نحدوتحصافححنادب أّا دوالدو ا دالوعا دمنو دویوجنادأ دنلتق دغ ربا /داحل رِ دبحراح مجرناداحل ر  دوالص م  
 (01)همان، «الرحمی  دفررةِتدالکلمات د

هیچ رو شویم/ و آنها بیها روبهبرای آمدن به سوی تو، به سختی از پل اندوه گذشتم/ از زمانی که به وجود آمدیم، قرار بود با غری ه»)ترجمه( 

 «دادن با ما مصافحه کردند/ اندوه و سکوت عمیق ما را کنار هم جمع کرد پس کلمات قوت گرفت نگاهی و بدون دست

آزادی و  ؛گوید، شخصی نیست؛ با عاففاه جمعای پیوناد خاورده اسات     شاعر در این قصیده از آن سخن می حزنی که  

هاا را باه   بازگشت به فلسطین آرمان همه فلسطینیان است؛ اگر چه تحمل این حزن، سنگین و تلخ است اما پلی است که آن

شود؛ محرک ، که همواره با لفظ مفرد از آن تع یر میهمتا در میان فلسطینیانرساند. حزنی مشترک و بیمعشوق)فلسطین( می

شاوند و ضاد   عوافف آنان نس ت به اسارت فلسطین و عامل حرکت، اتحاد و سازنده است. حزن و سکوت با هم جمع می

د. گیرشوند. منظور از کلمات، اندیشه است. با پیوند حزن و سکوت، اندیشه، قوت میپرورانند؛ کلمات متولد میخود را می

داحلر دتحستح  دمندالقلِ داکقااجح/ربةدو ان دقق د» حزن وحیات قیسی با هم رابطه مستقیم دارند: دفق دم سقوج ِةددب دالر مقاج/آأّ قوادالقوطِندالکقدات  نققرأداألشقاارح
ِاّ ادنحاحیدالقحل ِدداألّاِلدحینا / د    (535)همان، «نحف   داألشاارح
خاوانیم/  کشیدند/ ای وفنِ خاکسترْ افسرده/ در سیاهی روزگار گااهی درختاان را مای   قل  بر می های اندوه، قلم را از عمقچکاوک» )ترجمه(

 «دهیمفهمیم وژاله قل  را به آنها هدیه میدرختان را می
گیرناد؛ در  هایی تصویر شده که از قل  شاعر قدرت میگیری از م الغه، حزن در هیئت چکاوکدر این قصیده، با بهره   

آنقدر این حزن عمق یافته که از یک عاففه و حس وجدانی فراتر رفته وچنان چکاوکی آوای اندوه سر می دهد،  نگاه شاعر،

کشد و به نوشتن از عاواففی راساتین وا   بخش شاعر نیز هست و قلم شاعر را از صمیم قل  او بیرون میعالوه بر این الهام

شاود و  رود که حازن شااکله شااعر مای    ازنمایی حزن تا جایی پیش میمی دارد که ریشه در قل  او دارند. م الغه شاعر در ب

لحت نادّاخاِلا/» خورد:خوابد و غذا میکشد، میها نفس میهمراه با آن قا /حیدداحلر  دس ح دالّ غمحا/داحلر  د ح دالقر وِحدبِقِه،دنحسقم و،دنقحتحاح نحغِس  دأعماقح
دمحددّ راِفق نادف دالیقظِ دوالنحول/ دأ دنتااهح حدهویدالنرم درحنا/ّ شار  نادِف داری بر/ّقحتحنحف     (153)همان، «النحقِار 

رویام، تاازه   شاوییم،باال مای  نشیند/ اعمااق روحماان را باا آن مای    ای خالد، اندوه شاکله ماست/ حزن سالحی است که در نیام نمی»)ترجمه( 

 «توانیم این نعمت را نادیده انگاریمخورد/ نمیکشد/ با ما نان میشویم/ آن هنگام که در خواب و بیداری همراه ماست/ با ما نفس میمی

آمیزد تا حزن مقد  خود را مقابل چشمان مخاف  تجسم بخشد؛ او میدر این مقطع، قیسی تش یه و استعاره را در هم   

استفاده از تجسید، واژه نغسال را   گیرد. او باکند که در نیام آرام نمیداند و آن را به سالحی تش یه میحزن را شاکله خود می

داند. دیگر ابزار م الغه در این مقطع، تشخیص است گیرد و آن را عامل فهارت روح، ارتقا و تجدد میبرای حزن استعاره می

کناد کاه   کشیدن، خوردن به حزن، شخصیتی مستقل انتازاع مای  های انسانی خوابیدن، بیدارشدن، نفساسناد مؤلفه و شاعر با
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داناد کاه   ه همراه و از خودِ آنهاست. حزن شاعر، انتخابی است. حزنِ راه است. قیسای حازن را ماهیات مسایری مای     هموار

های هساتی. ایان   های مقد  و درآمیخته با همه نعمتهای بزرگ، غماند. غمی که باید از آن ل ریز شوند؛ رنجانتخاب کرده

دقلقی دفق» حزن قرآن قیسی است: دللیقوِلدالقویدّحق ت /دنق ل قه داألعقاا  ،ّحدإن نق دأ حقع دمادلقِ،دّقاقرن حدح رنق /د غحن  /رّبقاد   ل نق داکقوت  دالًقر ح دعنة /فق غضة دوالرقوا  
حنف ،دوالتامع دعین /

دقلی  دف غنة دوالأسقط دف داک  (182)همان: «رّباد   ل ن داکوت 

، ای قرآن اندوه من/ مان آنچاه کاه دشامنان و مالمتگاران دربااره مان        شاید مرگ اندکی به من مهلت دهد تا ترانه بخوانم/ برای تو» )ترجمه(

گرید/ شاید مرگ انادکی باه مان مهلات     آید/ ومن در ت عید نیستم وچشمانم نمیبندم به امید روزی که میهایم را میشنوم/ اما چشمگویند، میمی

 «دهد تا ترانه بخوانم

کند؛ فلسطین کتاب و م دأ حزن این تع یر منشأ حزن را مشخص می کند و باخطاب می« قرآن حزنی»قیسی فلسطین را   

کند، هم چنین قیسی است؛ قرآن کتاب وحی، مقد  و دائمی است، خطا ندارد، فرقان است و حق و بافل را از هم جدا می

هاای  ن و سایر ویژگیکند. تا تقد ، جاودانگی، بدون خطا بودکند. شاعر حزن را به قرآن تش یه میادیان ق ل را تصدیق می

قرآن را برای حزن خود وام بگیرد و بگوید حزن من، حزن فلسطین چنان قرآن، آراسته باه ایان صافات اسات. ایان حازن       

داحلقر  دهنقادفا  ق  دّومیق  /»ای مشترک میان فلسطینیان است و هر کس با توجه به سط  درک و نگاه خود درگیار آن اسات:   دغدغه
دغحراال دمحوع ورا ددّتااو ادالناسدودأم ا د  (533: 3)همان،ج «ّایدفتحفر ّنح

کنم اما همچون آهاویی هراساان، از   کنند و من دستم را دراز میاندوه در اینجا، میوه روزانه ایست/ که مردم آن را دست به دست می» )ترجمه(

 «کندمن فرار می

کنند. سرس با استفاده از تکنیک التفات دست میبهتکند که مردم میان خود دسقیسی، حزن را به میوه روزانه تش یه می  

نحد»کند و واژه پردازی می( در بازنمایی حزن شخصیتفتفّرندمن دغراالدمقوعورا( به مخاف )احلر دفا   دّومی از غای ) را برای « تحفقرّة

که تا دساتش را باه ساوی او     کشدگیرد و آن در هیئت آهویی به تصویر میفاکهۀ که حزن را بدان تش یه نموده، استعاره می

گریزد. این بدان معناست که نگاه شاعر با نگاه ماردم فارق دارد. حازن فلساطین، یاک انادوه       کند، هراسان از او میدراز می

 پروراند. اجتماعی و میان فلسطینیان مشترک است اما چون نگاه شاعر با مردم فرق دارد حزن را به گونه دیگری می

 

 تصاویر شناسی. نشانه2. 3

پاردازد؛ ایان داناش    ها، عملکرد، عوامل مؤثر در تولید و قواعد حاکم بر آنها میشناسی علمی است که به مطالعه نشانهنشانه

شانا  سوئیسای بنیاان نهااده شاد. نشاانه ترکی ای از        زباان  ((Ferdinand de Saussureاولین بار توسط فردینان دوسوساور 

شود؛ نشانه زبانی نه یک شئ را ومی( است و داللت به رابطه میان این دو افالق میدال)تصور صوتی( و مدلول)تصور مفه»

دهد که ناشی از اثر ذهنای آواسات ناه جن اه فیزیکای و ماادی       به یک نام بلکه یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند می

هاا معماوال باه شاکل کلماات،      نشاانه »(33)سوساور،  «گیارد صوت. نشانه، تنها برای افالق به کل پدیده مورد استفاده قرار می

دار نیستند و فقط وقتی که معناایی باه   شوند اما این چیزها ذاتا معنیها، حرکات و اشیاء ظاهر میتصاویر، صداها، بوها، فعم

 هاای مساتقیم وضامنی مساتلزم اساتفاده از رمزگاان      بنابراین داللت (02)چندلر، «شوندها منصوب کنیم، ت دیل به نشانه میآن
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کند که نقاش ماؤثری در ایجااد    شناختی قلمداد میهای نشانههستند. روالن بارت استعاره، مجاز، تش یه و اسطوره را رمزگان

-دهنده گفتمان همچون استعارهشناسان به شناخت سازوکارهای شکلنشانه»کنند. از این روهای ضمنی در متن ایفا میداللت

کنند لذا هر واژه ممکن است عالوه بر معنای تحت اللفظای وصاری    بالغی توجه میها، مجازها، نمادها و دیگر شگردهای 

)محمدرضاایی،  «های اجتماعی، فرهنگی، شخصی، ایدئولوژیکی وعااففی دارد. معنای ضمنی هم داشته باشد که با خود تداعی

بر هر جامعه، مدلول خاص خاود را   لذا تعابیر ادبی نوعی نشانه هستند که متناس  با فرهنگ و ایدئولوژی حاکم( 533: 1333

 شناسی تصاویر شعری با محوریت حزن خواهیم پرداخت.یابند. در ادامه به نشانهمی
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 نتیجه

باا اساتفاده از    انگیزناد. قیسای  ترین ویژگی اشعار قیسی است و اغل  تصاویر او باه ناوعی حازن   آهنگ پایدار حزن، اصلی

کند و به نادرت تصااویر   آمیزی، تشخیص و تجسید تصاویری بدیع و نو خلق میش یه، حسهایی همچون استعاره، تتکنیک

بیشتر تصاویر نیز راکد و ایستا هساتند. باا اینکاه    گراست و یک حزن ایستا و درون . حزن قیسیشودتکراری در آن دیده می

اسات و کمتار ساکوی انقاالب قارار      پردازد اما روح فردی بار آن حااکم   شاعر به فلسطین، که یک مسئله جمعی است می

 : که منشأ واحدی دارندکند او حزن را در دو تصویر متفاوت بازنمایی می گیرد.می
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شود که احسا  خستگی و انزجاار شااعر   های منفی تصویر و با ع اراتی بازنمایی میکه با داللتحزن مجازی و ناپایدار؛  -

عر اسات کاه باا آرماان او در تعاار  اسات و آن را باا ع ااراتی چاون          کند. این حزن واقعیت شاا را به مخاف  منتقل می

کشد. ایان حازن بار غام غربات،      های حزن و... به تصویر میهای حزن، اس های حزن، عنک وتنشخوارکردن، رشد ریشه

 شود، داللت دارد. ت عید و فشارهایی که شاعر در غربت متحمل می

شاود  گوید، غمی کاه شاکوفا مای   دار و بکر سخن میها شاعر از یک غم ریشهتصاویری که در آن حزن انتخابی و مقد ؛ -

وبطور کلی از داللتی مث ت، امیدبخش و سازنده برخوردار است. این حزن انتخاب خود شااعر و ماهیات راهای اسات کاه      

و معتقد است کاه  برگزیده است. این، همان حزن فلسطین، آرمان و ذات شاعر است. شاعر نس ت به این حزن امیدوار است 

 به زودی شکوفا خواهد شد. 

او را باه  نوعی تعار  درونی است که بیانگر شخصیت پارادوکسیکال شااعر اسات و   شاعر در بازنمایی حزن خود دچار  -

ها از کمک باه فلساطین و گااه مقاومات و     بیند گاه خودداری حکومتکشد. گاه شکست اعراب را میاین سو و آن سو می

شاعر در تجسم بخشیدن به تجرباه حازن   شود. در واقع می توان گفت بیند لذا دچار تعار  میلسطین را میرؤیای خود، ف

  خود در تعار  میان آرمان و واقعیت، ذات و واقع قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وزی نهاایی  های تصویری مث ت از نظر کمی، بیشتر از تصاویر منفی است. این امر حکایت از امید باه آزادی و پیار  نس ت -

فلسطین دارد و شاعر اگرچه در تعار  میان آرمان و واقعیت قرار دارد، و رنج فوالنی است اما پیروزی فلسطین را حتمای  

 داند.و غم غربت و ت عید را زودگذر و ناپایدار می
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