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  چکیده

 المعطی عبد احمد«شعر معاصر عربی، اثر  ماندگارمهم و  هاي سروده جمله از اوراس سرودة

 ،ترسیم سیر قهقرایی آن امتو  هاعرب پیِ در پی شکست برشاعر  تمرکز ضمن که است »حجازي

در این  حجازي .وادارد یامق و رستاخیز به را امروز نسل تا گیرد الهام الجزائر انقالب از کوشد می

دهد؛ اینکه چگونه از آن سروده مروري دردمندانه از سرگذشت امت عربی به مخاطب ارائه می

عزت و عظمت نخستین دور ماندند و به تباهی کشیده شدند، شایسته است کشورهاي مشرق زمین 

و سرزمینشان را از  پردازندبه دفاع از حقوق خود لگوبرداري کنند و از انقالب مردم الجزائر ا

در پرتو اهمیت و جایگاه سروده، این پژوهش برآن است تا به تحلیل و  .آشام بازستاننددشمن خون

هاي متن را از بپردازد و زیبایی زبانی، ادبی و فکريشناسانه سروده یادشده در سه سطح نقد سبک

هد و آن را ورد ارزیابی قرار دم... منظر ترکیب، بافت، موسیقی، چیدمان حروف، ترفندهاي بیانی و

که برجستگی سطح فکري تمرکز بر عزت از دست رفته و   نتیجه آن. فرادید مخاطب بنهد

اي براي تمسک به آن  سرافکندگی و خوارشدگی عاطفی آنان است که انقالب الجزایر را نمونه

هاي مهم ادبی چون  زهکند و این مفهوم را با استفاده از سا رفت از بحران معرفی می جهت برون

و  - که به ادبیت متن انجامیده است–بینامتنی  زدایی و آمیزي، آشنایی نمادپردازي، حس ناسازوارگی،
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  مقدمه

 وجه به عربی معاصر شعر نامدار شاعران از یکی ...) -1935( حجازي المعطیعبد

 گرایشی ،وي نخستین گرایش. است خاص وجه به مصري معاصر شعر و عام

 و اجتماعی اوضاع از آگاهی و شناخت پی در و زمان گذر با البته که بود رومانتیکی

 بازنمایی و اگوییو و رئالیستی گرایش به عربی کشورهاي دیگر و مصر سیاسی

 جدا را خود هرگز وي داد؛ چهره تغییر مرتبط مسائل دادن بازتاب و مردم هايرنج

 هم همان و دارد عربی امت بیداري و خیزش دغدغه شعرش در و ندانسته مردم از

بستر  در جوعدالت و آزادیخواه شاعر این. است گشته شعرش جاودانگی موجب

 با که کندمی معرفی بازشعبده و فریب مردم انیدیکتاتور را عربی حاکمان شعرش

 و اندبرده فرو نابسامانی گرداب در را عربی کشورهاي خود، بینانهکوته هايسیاست

 فرار و فرافکنی حقایق، نمایی وارونه به خود متعدد هايشکست برابر دردر عوض 

: 2003جحا، ( بگذارند سرپوش خود ضعف بر بتوانند تا شوندمی متوسل جلو به رو

435-436.(  

 اصلی سازه شاعر تا شده سبب گوناگون هايزمینه در مطالعه سوي، دیگر در

 البته که باشد داشته مقتدرانه لحنی شعرش در و نماید بنا کهن میراث بر را شعرش

در . دارد...  و تاریخی ادبی، اسطوري، هايدانسته از حکایت وي هايسروده بررسی

که  است »اوراس«هاي ماندگار و مشهور حجازي سروده ودهمیان یکی از سراین 

ترین و یکی از فعال ،گرددترین سروده وي محسوب میجداي از اینکه طوالنی

آید و همین امر اهمیت هاي شعر معاصر عربی به حساب میترین سرودهتفسیرپذیر

 گیريبهره با شاعر که ماندگاري و مهم سرودهنماید؛ تحلیل و نقد آن را ضروري می

 بین از ها،عرب شکست ترسیم به هنرمندانه ادبی، متعدد شگردهاي و موسیقی از

در  .است پرداخته... و الجزائر مردم انقالبالگوپذیري از  عزتمندي، دوره رفتن

کوشد سروده یادشده را از منظر علم پرتو اهمیت مسأله، مقاله حاضر می

انی مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و ، ادبی و زبفکري در سه سطح 1شناسی سبک

  .هاي آن را فرادید مخاطب بگذاردزیبایی
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مایه به بیان درون 2فکري سطحشناسی در  توضیح اینکه بر اساس اصول علم سبک

کوشیم براي مخاطب ترسیم نماییم که پردازیم و میو اندیشه اصلی متن حاضر می

نیز  3ادبی سطحدر . ده استوي چه بو صاحب متن چه خواسته بگوید و دغدغه

 بیان علم از مسائلیشود شگردهاي دخالت داده شده در متن همچون تالش می

 مسائل و تناسب ایهام، مثل بدیعی مسائل و سمبل و کنایه استعاره، تشبیه، همچون

 سطحبررسی . گیرد  قرار بحث مورد حصر و قصر  اطناب، ایجاز، چون معانی علم

دار است عهده نحوي و لغوي آوایی،بخش  سهد شامل متن نیز که خو 4زبانی

 مرکب یا ساده واژگان، گزینش نحوه ،ادبی اثر بیرونی و درونی موسیقی بررسی

 محور به توجه با واژگان گزینش نوع و واژگان بسامد گرایی، کهن الفاظ، بودن

 فعلیه و اسمیه و بلندي، و کوتاهی همنشینی، محور نظر از ها جمله، تحلیل جانشینی

شناسی جایگاهی ممتاز است که همه آنها در علم سبک ضمایر و افعال زمان ،بودن

  .)166-165: 2010خلیل، محمود( دارند

  

  تحقیق هاي پیشینه و پرسش

هایی که در کشورهاي عربی در خصوص شعر عبدالمعطی صرف نظر از پژوهش

 - بهره بگیریم از آنهادر این تحقیق که البته کوشیدیم  -حجازي صورت گرفته

زیر قرار  اند بهترین مقاالتی که در کشور به بررسی زندگی و شعر شاعر پرداخته مهم

  : است

 نرگس و سیفی طیبه از »حجازي عبدالمعطی شعر در سبز رنگ نمادین هايداللت« .1

نویسندگان در این پژوهش صرفاً به  ).1389، بهار 2زبان و ادبیات عربی، شماره ( انصاري

  .وع کاربست رنگ در شعر شاعر پرداختندموض

 خلیل از »نادرپور نادر و حجازي المعطی عبد احمد شعر در نوستالژي تطبیقی بررسی« .2

مقاله  .)1390تابستان ،2 شماره تطبیقی، ادبیات نامه کاوش( اسماعیلی سجاد و پروینی

دلتنگی نسبت  دار بررسی تطبیقی دو شاعر در خصوص شوق به گذشته و ابرازحاضر عهده

  .به آن است
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 وعبدالمعطی هريسپ سهراب شعر در گرایی وبدوي گریزي شهر تطبیقی بررسی« .3

 ).1391 ، بهار6شماره  زبان و ادبیات عربی،( شهري حیدریان رضا حمدا از »حجازي

پژوهنده در این نوشته بر اساس مکتب آمریکایی به تطبیق شهرگریزي دو شاعر پرداخته 

  .است

 فرشته و بیک صالح مجید از »حجازي عبدالمعطی منظر از روستا و شهر تقابل هوجو« .4

این پژوهش به شهرگریزي و روستاگرایی شاعر  ).1391، بهار7لسان مبین، شماره ( فرضی

  .اختصاص دارد

از رقیه رستم پور » ألحمد عبدالمعطی حجازي »لمن نغّني«مظاهر المفارقه في قصيدة « .5

اضاءات نقدیۀ فی األدبین الفارسی و العربی، شماره ( ی و مریم غالمیملکی، انسیه خزعل

هاي متعددي از پارادوکس و ناسازوارگی را مقاله حاضر تالش کرده گونه .)1395، بهار21

  .در سروده مورد نظر بررسی کند

اللغة ( از علی نجفی ایوکی »الحجازي عبدالمعطی شعر وأشکاله فی الحواس تراسل« .6

آمیزي به هاي مختلف حسدر این مقاله گونهنویسنده  ).95 بهار ،1 شماره ،آدابها ة والعربي

کار رفته در شعر شاعر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت میزان پراکندگی هر یک از 

  . هاي این شگرد به صورت نمودار آورده شده استگونه

ردد که تاکنون سروده گبا بررسی عناوین و محتواي مقاالت یادشده مشخص می

شناسی قرار نگرفته است و همین به رغم اهمیت فراوان مورد نقد و سبک» أوراس«

 است مطرح نویسندگان براي که هاییپرسش .کندامر اهمیت تحقیق را دوچندان می

 و واژگان موسیقی، قابلیت از چگونه نظر مورد مفهوم بیان براي شاعر: که است آن

 شاخصه کند؟ القا مخاطب به را خود اندیشه بتواند بهتر تا فتهگر بهره کالم ترکیب

  چیست؟ متن ساز سبک و اصلی

  

  سطح فکري سرودهتحلیل 

بین «عنوان، کلید اصلی مفهوم است و پیوند تنگاتنگی با متن خود دارد و به نوعی 

عنوان سروده حجازي . )66: 2000موسی،(» افزایی وجود داردعنوان و متن رابطه هم

هایی در شمال شرقی مصر که به سلسله کوهنامِ است؛ » أوراس«اي به نام واژه تک
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هاي عثمانی از اشغال آن اي که تركو از دوره استنطنیه مشرف هاي قسطدشت

در زمان اشغال  .استپیدا کرده  جایگاهی بسیار واال، در نظر مردم عاجز شدند

مبل مبارزان آزادي طلب تبدیل به دژي مستحکم و سنیز فرانسویان الجزائر توسط 

اشراف آگاهی شاعر از جایگاه این مکان و با توجه به  .)243: 1996عصفور، ( شده بود

از  ،واژهو اصرار مبارزان مصري بر شنیدن این  حساسیت ملت عرب نسبت به وي

پیروزي را به  رؤیاي تا بتواند از رهگذر آن،جوید  در شعر خود بهره می مکاناین 

تک واژه بودن عنوان، بیانگر این است که شاعر ضمن ارج  .نمایدالقا  عربملت 

نهادن به جغرافیاي متن، برآن است تا بار مفاهیم ذهنی خود را بر دوش این تک 

  .واژه بنهد

ي رهایی آغازگر داستان من، قصه« :است آوردهاش مقدمه سرودهحجازي در 

هاي مصر دور هم جمع  خانههاش، در قهوملتی است که جوانان پرشور انقالبی

گفتند؛ تاریخ مصر در آن  شدند و در مورد انقالب خویش با حرارت سخن می می

قهرمان آزادیبخش ( »بن بالءاحمد «زمانی، شاهد ملی شدن کانال سوئز، ترور  ۀبره

و تأکید بر قومیت عربی از  )مردم الجزائر و فرمانده نیروهاي مسلح ضد استعمار

ملت  در این جوانان و ملی استعمارستیزي را ۀروحی من بود و »رالناصعبد«جانب 

این جوانان، اتّحاد عربی را تماشاگر  ۀگر بودم؛ باري، در گفتار صادقانعرب نظاره

بودم که در تالش مداوم در بازستاندن آزادي امت عرب و احقاق حقوق تضییع 

ی، میدان مبارزه، رهبران از حماسه طلب سرودهاین  ۀخود بودند و در تصویر اولی ةشد

  ).390-389 :1973، حجازي( گویمالجزایر سخن می ۀاتقالبی و سرزمین سوخت

توان برداشت کرد که شاعر خواسته با تمرکز بر با عنایت به توضیح ارائه شده می

انقالب مردم الجزائر و استفاده آنان از موقعیت جغرافیایی أوراس، همت خفته 

  . ار سازد و آنان را به قیام و دفاع از مرز و بوم واداردهاي امروز را بیدعرب

بناي آن متن بر سه حکایت از این امر دارد که » أوراس«بررسی چندباره سروده 

: عزت کوتاه مدت امت عربی، دوم: اندیشه اساسی استوار است؛ نخست
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ر انقالب الجزائر و زنده شدن امید د: سوم دامن دراز ذلتهاي پی درپی و  شکست

  .پردازیمتشریح هر یک از آنها میها که در زیر به صورت جداگانه به دل

  عزت کوتاه مدت: الف

حجازي براي ترسیم هر چه بهتر مفاهیم ذهنی کوشیده به مخاطب القا کند که امت 

تا در قدم بعدي  ،و چه جایگاه رفیعی داشته است» که بوده«عربی در ابتداي امر 

 با این ذهنیت، شاعر روزگار پر عزت . به تصویر بکشد را بهتر» چه شده«وضعیت

دهد؛ اینکه چگونه هزار وسیصد سال پیش، اسالم اسالم را فرادید مخاطب قرار می

با جانفشانی مسلمانان از مشرق رو به مغرب زمین آورد و کوشید تا تیرگی کفر را 

من يوم رماه المشرق / مرت الف وثالثمائه« :بزداید و یکتاپرستی را به آنسو هدیه دهد

.. يدعو/ يعطي رأَسه/ يضرب!/ اهللا.. يدعو/ يزجی في ظلمات الدنيا فرسه!/ اهللا.. يدعو / للمغرب

  .)405: همان( !اهللا

گوید؛ آنزمان مسلمانان میهاي بعدي با افتخار از کشورگشایی چرخهشاعر در 

کومت اسالمی حدر آنجا را فتح کرد و ) اسپانیاي امروز( اندلس ،که حاکم عربی

لباس و » مادرید«برپا نمود که البته تاریخ آن را از یاد نخواهد برد، همانگونه که شهر 

 :را در موزه خود نگه داشته است »أبی عبداهللا الصغیر«شمشیر آخرین پادشاه قرناطه 

أردية الملک / مازالت في متحف مدريد/ اسبانيا بين يديک شهود/ أبناء ملوک فتحوا اسبانيا«

  )413 :همان( »...لعربيا

در گام بعدي و در جهت ترسیم هر چه بهتر دوره عزتمندي، حجازي به یک 

برد؛ مردمانی که بر این باورند اسطوري میان مردم الجزائر پناه می-باور فولکلوریک

فاتح الجزائر است و هنوز هم جاي سم اسب وي بر قله کوه » علی بن أبی طالب«

 بخشی آنان شده و برایشان قابل احترام استروحیهو موجب  أوراس باقی است

فرس عليٍّ / »شليا«قمتها / أوراس جبال عليا،!/ يا أوراس«: آنجا که گفته )431-430: همان(

.. تدعو/ من يوم رماه المشرق للمغرب/ مرت ألف وثالثمائه/ رسمت سنابکها فيها/ عبرتها

عبر الغابات / مازال صدی الخيل الشارد/ فوق الثلج البارد/ مازال الصوت علی القّمه/ اهللا

/ عبر اآلفاق من المشرق/ متدثرة تتذکر رحلتها/ مازالت في الغيم النجمه/ ينادي في العتمه

    )416-415: همان(...والسنبک مازالت شيليا ترعی وشمه
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دوره آید حجازي با حس نوستالژیک به هاي شعري برمیهمچنانکه از نمونه

شده » خاطره«بوده و تبدیل به یک  راویا آن دوره بسیار گذنگرد گعزتمندي می

  .گرددآید تقویت میاین برداشت با آنچه که در بخش بعدي می. است

  هاي پی درپیذلت دراز دامن و شکست: ب

موضوعی که حجم زیادي از سروده حاضر را به خود اختصاص داده و مورد تمرکز 

عزتمندي گذراي  پس از دروه بسیار است که حجازي قرار گرفته زبونی و ذلتی

نصیب امت عربی شده است؛ شاعر گرچه کوشیده در بخش نخست سرافرزاي 

جاي خود را به  ،پاید که آن وضعیتها را برجسته کند، اما دیري نمیعرب

آورد که چگونه حاکمان عرب به او به یاد می .دهدسرشکستی و خواري متوالی می

به عنوان نمونه . هویت و اصالت خود را بر باد دادند هرزگی و عیاشی پرداختند و

ها نزد ساقیان و کنیزکان و دلقک«: پس از آنکه در مقدمه این سروده نوشته است

داد و شراب ازه خوانان گوش میشدند و وي به آوهارون الرشید حاضر می

د و وي را آمدنبعد از آن رجال دینی می. کشیدنوشید و از خنده بر زمین دراز می می

ت که تمامی محاسنش از اشک خیس گریسکردند و هارون چنان میموعظه می

مغزي و بزدلی و رویاپردازي بر سبکسپس در متن شعري ) 391: همان( »گشت می

/ في ظل الکرمة حين ارتاح/ حين استلقی في الظل ونام«: آوردکند و میحاکم هرزه تاکید می

جافاه ظهر / ورمته في التيه الّسکره/ جافته الفکره/ ک والمّداحوالمضح/ وأتی بالقينة واألقداح

   .)406-405 :همان( و رماه لألحالم الليل/ الخيل

اند عجیب نیست چون حاکمان عرب، عیاش و هراسانند و دست از پیکار کشیده

 هاي عربی پیدا کندهاي صلیبی به را بیفتد و غرب چشم طمع به سرزمینکه جنگ

/ هذا زمن النسيان«: نماید یاد می» تقدیر الهی«کم از این حوادث به عنوان که البته حا

هذا قدري، / أشجار مثقلة بالخمر/ أرض بکر!/ سفن الرومان/ وأجاب البحر بما ال في الحسبان

  )408-407: همان(... من بعد حنين اآلفاق/ فوداعاً يا أمواج البحر

ا بسیار رنجانده است؛ او به یاد هایی که بر سر امت عربی آمده شاعر رمصیبت

تر به الجزائر هجوم آورده و در پی دارد که فرانسه با استعمارگري هر چه تمام

آثار اسالمی برآمده که تبدیل دو مسجد جامع الجزائر به کلیسا و فرهنگ و زدودن 
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او نیک پیغام صلیبیان به پاپ روم را به خاطر دارد؛ . هاستاداره پست از آن نمونه

خون مسلمین ما بر  هايشدند و به پاپ نوشتند که اسب» سقد«نگاه که وارد آ

فليهتّز الناقوُس !/ قسطنطنّيه«: لذا با دردمندي آورده است )429: همان(! شناور است

في أيديهم کتل / خرجوا کبرابرة الماضي المنسي/ وتنادی تجار الخمره.../ بمسجدها الجامع

   ) 409-408 :همان(...داسوا زمن األشعار/ في القدس وامتّد الدم بحوراً /  األحجار

رسد از راه می» هالکو خان مغول«یابد تا ها همچنان ادامه میها و زبونیشکست

علمی آنان را در  -ر فرهنگیکشد و آثااسالمی را به آتش می -و کشورهاي عربی

مرت لم يمطرها / اءسنوات عجف«: آنکه قدرتی بازدارنده مانع آن گرددریزد بیدجله می

/ ذابت في النهر عيون الکّتاب الشعراء/ وامتصت دجلة ألف کتاب/ ذوت األعشاب/ ماء

  )410: همان( وتفّرق في التيه األعراب

گفت، در این بخش تح اسپانیا سخن میاگر شاعر در گام نخست با افتخار از ف

که هم -» یافا«ري ، بر شهر بندهاظلمت گذرگاهدر کشد که دختري را به تصویر می

بنٌت ترثي / ما زالت في تيه الّنقب« :کندخوانی میمرثیه  -اکنون به دست اسرائیل افتاده

ويقول / کم عام ثم نصير نبأ!/ وأخيرًا ماذا بعدک يا يافا؟!/ يافا.. لما کانت يافا/ وقت الحبّ 

گمان  بی) 414-413 :همان( »..!کانوا/ في القرن العشرين انقرضوا/ العرب انقرضوا«التاريخ 

دخالت دادن دختر در متن از سوي شاعر بدین خاطر بوده تا بتواند بعد عاطفی متن 

  .هاي امروز را نسبت به این مسأله برانگیزدرا دوچندان نماید و غیرت عرب

بندر فلسطینی ) نماد اشغالگران(رومیان که  شودمیتر  موضوع در جایی دردناك

پردازند؛ دختر عرب رآوردند و در آنجا به هرزگی مییافا را تحت سیطره خود د

محفل عیاشی آنان گشته و  خواند و ساقیِیافایی نیز از سر اجبار برایشان آواز می

البته با حسرت و ندبه چشم در راه قهرمانِ معتصم صفتی مانده تا انتقام از این 

يا من ستکون إلی يافا «: برگرداند هاعرباشغالگران بگیرد و هویت از دست رفته را به 

دخلوا يا !/ دخلوا يافا.. الروم أتوا!/ أدرکنا! أدرکنا! يا فارسنا!/ وامعتصماه!/ وامعتصماه/ أّول عائد

/ بنٌت يافاويّة!/ وياله.. کانت تسقي و تغّنيهم/ شربوا بشوارعها أنخاب هزيمتنا/ معتصمي عموريّة

   )420-419: همان( !وامعتصماه/ کانت تسقي وتنادي
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نماید؛ بدین شکل که الزم به ذکر است صیغه ندبه در اینجا نقشی منفی ایفا می

تر براي رهایی دختر دربند در اگر در تاریخ، معتصم عباسی با غیرتمندي هرچه تمام

شتافته و مایه نجاتش گشته است، دیگر از آن شخصیت و از آن غیرت » عموریه«

شاعر با . ایی پاسخی نخواهد شنیدنشانی در میان نیست و هرگز این دختر یاف

اي ها اشارهدهیِ این ساختار خواسته غیر مستقیم به عزت از دست رفته عربدخالت

   .)41- 40: 1998 مجاهد،( داشته باشد و بر محال بودن برگشت آن تاکید ورزد

باري، پس از آن عزت ناپایدار و گذرا، سهم کشورهاي عربی چیزي جز 

همت و پذیر، بیهاست که عرب، آسیبنیست؛ مدت شکست و حقارت نبوده و

 شدهاي گردد و سرزمینش بسان الشهغیرت گشته و پی در پی دچار شکست میبی

اند، با اینهمه قهرمانی در میان به سوي آن هجوم آوردهکه اشغالگرانِ کفتار صفت 

 در این چرخه تقویت کننده همین» !وامعتصماه«و اساساً تکرار عبارت  نیست

سرافکندگی و سرگردانی امت عرب را در بر گرفته  ،چون چنین است .معناست

  :کشدآن سرگردانی را اینگونه براي مخاطب به تصویر میحجازي، است که البته 

وأجابوا في / قرأوا في المرصد ألف دعاء/ في أّي زمان نحن، وأي مکان!/ ماذا تخفي األنجم؟«

من !/ من يسمعنا.. إنّا ندعو«) ۴۰۷: ۱۹۷۳حجازی، .(»هذا يا موالنا آخر زمن/ صوٍت أبکم

!/ من يرجعنا للدنيا شبانا!/ من يخرج من أرض الذکری نفَس الکلمات!/ يبعث ماًء لألموات

أأموت / أأکون أنا آخر أبناء أبي/ أنکون شهود المأساة؟« )۴۱۱:همان(»!وامعتصماه!/ وامعتصماه

/ والقريّة تحت الصلب خراب/ زرع، ونار في الزيتونال«) ۴۱۴: همان(» بالولٍد يتلو شعر العرب

  )417- 416 :همان(» واألفق تراب

  انقالب الجزائر و امید به فردا: ج

بر مردم الجزائر  -که ذکر آن در باال گذشت -در فضایی سرشار از شکست و زبونی

ین ا. نند و آنان را از سرزمینشان بیرون راندنددز ضد استعمار فرانسه دست به قیام

، بسیار خوشایند و بر وي سیطره یافتههاي تلخ جرقه در ذهن شاعري که شکست

تواند به عنوان نقطه عطفی براي سایر کشورهاي عربی باشد تا با میمون است و می

الگوبرداري از این حرکت مردمی و ضد استعماري، دشمنان را از مرز و بوم خود 

  :خوانیممی است کهاین  .ندبرانند و هویت از دست رفته خود را بازیاب
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لم يترک / لم يهدأ منذ سنين مائه/ زلزال في مدن المغرب/ ترتّج علی قمم األوراس/ ُمُدن المغرب«

جيل، / فيودعهم صوت الزلزال/ ويموت رجال/ يأتي المولود علی صوت الزلزال/ في جفن أمًال لنعاس

تسري / تحت الفجر/ له روح تسري فالصخر هناک/ في الزلزال.. عاشت، ماتت/ أجيال.. عن جيل

!/ يا نسري الغائب، ُعد للغابة يا نسري!/ يا نسري..وتنادي/ وترّن بجوف األشياء/ في قلب األحياء

ارجع يا شمس / خاٍو، يشتاقک يا نسري/ وارجع، فالعش علی صدري/ !غالب زمنک!/ حطم سجنک

  )399-397: همان( وتهب الريح الشرقّية!/ الحّريّة

آید بدان دلیل که شاعر در اینجا از دالورمردي و از نمونه شعري برمی همچنانکه

گوید، لحن وي نیز سخن می) زلزال( پویش مبارزان الجزائري در برابر استعمارگر

ریتم و ایقاع مطنطن و قبل از هر چیز، اي که لحنی حماسی گشته است به گونه

را به عنوان » نسر«رنده دیگر اینکه حجازي پ .گرددالقا می حماسی به مخاطب

ن بازگشت آن به قرار داده و خواها مرتبه و پایدار ، بلنداي شجاعرزمندهنمادي براي 

حرکت انقالبی در  پیدایشوي ضمن ابراز خشنودي از  سرزمین عربی است؛

الجزائر، خواهان آن است تا این بیداري به دیگر کشورهاي عربی تسري پیدا کند و 

ضربات جناحک / شعيب يف الشط األبيض ثار«: را از بین ببردغالگران اشآتش آن، ناپاکی 

لو أّن النار سرت يف باقي !/ آه/ جناحک فوق املشرق طارلو أّن !/ آه/ يف املغرب نار/ يا نسري

  )404-403: همان( الدار

کوه أوراس و مردمان در کمین نشسته آن براي حجازي، نقطه پرگار گشته است 

مردم هاي رشادتتوان با الگوبرداري از که می ریافت رساندهاو را به این دو 

خورده امت عربی شست و جانی تازه هاي ننگ را از پیکر زخملکهالجزائر، / أوراس

يا کّفًا تبني / يا ينبوعًا يمحو عار الماضي.../ قولي يا حارسة األبناء/ قولي يا أوراس« :در آن دمید

 !يا أوراس/ يا ملهمتي شعری/ يا أمني يا فخري/ لبحر األبيضيا نور العرب علی طول ا/ أنقاضي

  )415- 414: همان(

حجازي از جانفشانی مردم الجزائر در شگفت است و آن کشور را به خاطر 

ستاید؛ که البته این شگفتی و ستایش القاگر آن است داشتن روحیه شهادت طلبی می

ها و دارد تا روزي همه عربکه این امر مورد خواست شاعر نیز است و او هم آرز

من !/ يا مغرب! يا مغرب«: به این بلوغ فکري و خودآگاهی برسند؛ لذا آورده است



  205 عبدالمعطی حجازي» أوراس«سبک شناسی سروده 

من !/ إّن الدنيا، کل الدنيا تعجب!/ هل أنت معين رجال الينضب؟!/ أتيت بکل ضحاياک؟

  .)419: همان( لک مّني ملحمة کبری!/ ؟أين أتيت بکل ضحاياک

مردم الجزائر امید را در دل حجازي زنده کرده است پایداري و استعمار ستیزي 

و وي را برآن داشته تا مجدداً چشم در راه روزهاي عزتمندي باشد؛ او خواهان 

تولدي دیگر است؛ تولدي که مردم به وحدت و یکپارچگی برسند و روزگاري 

  :این است که آورده. خوش براي خود رقم زنند

/ أشهد في األفق الغربي غبارا/ أشهد ميالدک في أوراس/ أنذا أبکيک ولکّني/ يا عهدًا راح«

يا / ميالد نبي عربي آخر/ يا إيوان الفرس تصدّع/ ميالد نبي عربي آخر/ ناراً، أعالمًا، ثّوارا

/ ليظل جناحک في المغرب يخفق/ يا نسري.../ ميالد نبي آخر/ شعب الصحراء تجمع

/ لتظل رأس الفارس وهو ينادي/ الشرقّيةولتحملک الريح الريح / وليصح جناحک في المشرق

: همان(...واألرض ألبناء األرض الفقراء/ الشعب الواحد من بغداد إلی الدار البيضاء/ الحريّه

425-428(.  

باري، حجازي امید دارد که امت عربی از بغداد گرفته تا مراکش همگی یکپارچه 

. ها رخت بر بنددسامانیو متحد گردند تا رستاخیز و زایش جدیدي شکل گیرد و ناب

 به وي گرایش بر گواه سروده این در شاعر تفکر« توان نظر را پذیرفت کهلذا می

 معناي به و کرده پیدا شیوع الناصر عبد دورة در مکتب این است؛ کمونیستی مکتب

 یافته نمود عرب، قوم به تأسی و انقالب و وحدت و طبقاتی فاصله رفتن بین از

 یافته تجلی الناصر عبد گونۀ اسطوره شخصیت و مردم عقائد و مقدسات در که است

  ).21: 2006 طلب،( »است

  

  سروده ادبی سطح تحلیل

 متن ادبیت بر ادبی، مختلف ترفندهاي دادن دخالت با کوشیده حجازي عبدالمعطی

 جمله از. دهد ارائه مخاطب به را خود ذهنی مفهوم هنرمندانه و بیفزاید خود

 شاعر نمونه عنوان به است؛ »زدایی آشنایی« متن در شده ادهد دخالت شگردهاي

 آورده اینکه )406: 1973حجازي،( »ِغب تشهد وجه الرحمن/ ُمت في الدنيا تحيَ «: آورده

 یا پارادوکس ببینی، را رحمان خداوند چهره تا شو پنهان بمانی، زنده تا دنیا در بمیر
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 را »بیننده غائب« و »زنده مرده« عام عرف که چرا است؛ داده شکل را نمامتناقض

مازالوا «: است آورده فرانسوي اشغالگر سپاه درباره شاعر جایی در. پذیردنمی

 شده گفته اینکه )412: همان( »يمشون جحافُل فوق بکاء القلب/ يلتحفون فراء الدب

 است؛ ستیزي عادت و زداییآشنایی باب از دارد،برمی قدم قلب گریه باالي بر لشکر

  .ندارد وجود گریه روي بر برداشتن قدم امکان یراز

 که چرا است؛ باب همین از نیز »حتی أعصر فيها الفرحة/ سأظّل أغنّي وأغّني« عبارت

 تکنیک همین از حجازي. گرفت را آن عصاره شودنمی و نیست فشردنی شادي

ق الطائر في أعداؤک الجبناء کالور «: گفته که آنجا است گرفته بهره نیز تشبیه در ادبی

 جدید تشبیهی شوند تشبیه باد در بادبادك به ترسو دشمنان اینکه) 423: همان( »الريح

  .گرددمی سخن برجستگی موجب و است تازه و

 جسته بهره آن از خود متن در بارها شاعر که است شگردهاي دیگر از »میزيآحس«

 »ما أعظمه يوم الثوره/ ةرؤی ُمرّ .. شرف في الطين«: خوانیممی نمونه عنوان به است،

  .)403: همان(

 و است عقلی مفهوم رویا، چراکه دارد؛ خود در میزيآحس »تلخ رویاي« تعبیر

-عقلی« نوع از میزيآحس اینجا در لذا. است چشایی حس مدرکات از تلخی

يسقون العين / وشباب تحت مقاصل ميرابو«: است آمده دیگر جاي در. داریم »چشایی

 یا چشیدنی نه است دیدنی نور واقع عالم در) 419: همان( »بکل النور قبيل الذبح

. است برده بهره »بینایی -چشایی« نوع میزيآحس از شاعر اینجا در لذا چشاندنی،

 »ضراءعودي آماًال خ... يا آهات األغنيات السوداء«: است آورده حجازي دیگر جایی در

 میزيآحس نوع دو شاهد »سبز آرزوهاي« و »سیاه هاينغمه« عبارت در )426: همان(

 در شاعر تصرف و دخل ؛»بینایی -عقلی« دیگري و »بینایی -شنوایی« یکی: هستیم

 شده مخاطب دهیتوجه و سخن سازيبرجسته موجب واژگان همنشینی محور

/ تاريخ العودة لألرض وللنسل.../ ضراءأنذا يا أيّام العرب الخ« عبارت در شاعر. است

 از »سبز میالد« و »سبز روزهاي« کاربست با )428: همان( »راألخضتاريخ الميالد 

 کرده دوچندان را خود متن زیبایی و است گرفته بهره »بینایی -عقلی« میزيآ حس
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 به آن از جزئی و است زداییآشنایی مجموعه زیر حسامیزي که نماند ناگفته. است

  .آیدمی سابح

 به با که شکل بدین است؛ حجازي متن در موجود ادبی هايسازه دیگر از »نماد«

 عنوان به. نمایدمی حمل آنها بر را خاصی معانی واژگان، از برخی هدفمند کارگیري

يأتي المولود علی «: است آورده و داده قرار »استعمار« نماد را »زلزال« واژه شاعر نمونه

عاشت، / أجيال.. جيل، عن جيل/ فيودعهم صوت الزلزال/ يموت الرجالو / صوت الزلزال

 عنوان به متن در فراوان بسامد با که دیگري واژه )398-397: همان( »في الزلزال.. ماتت

 و بخشرهاییمبارز  نماد عنوان به که است »النسر« است شده کارگرفته به واژه نماد

حطم !/ نسري الغائب، ُعد للغابة يا نسري يا«: خوانیممی که آنجا است، آمده منجی

 )398:همان(.خاٍو، يشتاقک يا نسری/ وارجع، فالعشُّ علی صدري!/ غالب زمنک!/ سجَنک

لتظلل رأس .../ وليصح جناحک في المشرق/ ليظل جناحک في المغرب يخفق/ يا نسري«

  )428- 427: همان( »الحريّة/ الفارس وهو ينادی

: است آورده و )620: 1979 ابوحاقه،( داده قرار انقالب ادنم را »الريح« واژه حجازي

 )399: 1973 حجازي،( »فيردده طبل في األفق/ ويئز الطلق وراء الطلق/ وتهب الريح الشرقّية«

وتهب الريح / ترتج علی قمم األوراس/ مدن المغرب«: است گفته دیگر جایی در یا

/ وتفور خيول/ وتهب الريح الشرقّية« یا )401- 400:همان( »تنشب مخلبها في الثلج/ الشرقّية

 موارد تمامی در که است آن توجه جالب نکته )412:همان( »کسيول فاضت فوق تالل

 را شاعر گراییملی مسأله همین و گشته همراه »الشرقی« صفت با واژه نماد این

  ).620: 1979 ابوحاقه،( رساند می

مرکز ویژه کرده است سازه ادبی دیگري که عبدالمعطی حجازي بر آن ت

من يوم رماه المشرق / مرت الف و ثالثمائة«عبارت است؛ به عنوان نمونه » بینامتنی«

وأجاب البحر بما «: یا اینکه آورده است. بینامتنی تاریخی با ظهور اسالم دارد» للمغرب

به  »داسوا زمن األشعار/ وامتّد الدم بحورًا في القدس!.../ سفن الرومان/ ال في الحسبان

!/ قسطنطنّيه«: دیگر اینکه آورده است. هاي صلیبی بر ضد مسلمانان اشاره داردجنگ

با اقدام فرانسویان در خصوص تبدیل دو مسجد  »فليهتّز الناقوس بمسجدها الجامع
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: و اینکه گفته شده. جامع الجزائر به کلیسا و اداره پست، پیوند بینامتنی تاریخی دارد

اشاره تاریخی به  »...ذابت في النهر عيون الکتاب الشعراء /وامتصت دجلة ألف کتاب«

  .هاي مسلمین داردعملکرد مغول در دجله انداختن کتاب

ناگفته نماند که اشاره شاعر به فتح اندلس و لباس آخرین پادشاه غرناطه در 

ية أرد/ مازالت في متحف مدريد/ اسبانيا بين يديک شهود/ أبناء ملوک فتحوا اسبانيا«عبارت 

. تاریخی است که شاعر نسبت به آن نوستالژي دارد از باب بینامتنی »الملک العربي

به حادثه تاریخی شکاف  »ميالد نبّي آخر/ يا إيوان الفرس تصدع«دیگر اینکه عبارت 

  ).42: 2011 جایز الجازي،( دارد) ص( در شب تولد پیامبر اسالم» ایوان مدائن«

بهره  یبینامتنی قرآنیکبار از  تنهاسروده  کلالزم به ذکر است که حجازي در 

 »يتذکر أّن الباطل ينفي الحق/ ينسی أبناءه/ ينسی أشياءه« :آنجا که آورده ؛برده است

 دارد؛ بینامتنی دینی رابطه »اإلسراء« سوره یکم و هشتاد آیه که با )402: 1973حجازي،(

 َزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا﴾وُقْل َجاَء اْلَحقُّ وَ ﴿ :است آمده کریم قرآن در که چرا

 نفی را حق باطل، است گفته داشته سر در که مفهومی به توجه با شاعر گرچه

  . آیدبه حساب می» بینامتنی واورنه«که از این منظر  کند می

 -ما أطيبه–رجًال / قتلوا رجالً «: که گفته شده شاعر آنجاست بینامتنی ادبیتنها 

قتلوا رجًال تهواه النسوة / کالشمس اذا مالت للغرب/ في الصقع الواسع بقعة دم/ طفالً 

که به گواهی حجازي،  )410: 1973 حجازي،( »قتلوا إيلوار!/ رجًال مثلي/ واألطفال

که –) م1952-1895( »بول ایلوار«سطرهاي نخستین نمونه شعري از شاعر فرانسوي 

برگرفته شده  -ب کمونیست فرانسه بودهاز موسسان جریان سوررئالیسم و عضو حز

  ). 430-429: همان( است

  

  هسرود تحلیل سطح زبانی

  بخش آوایی-الف

 نظام قافیه، که شعري است؛ شده سروده) تفعیله( آزاد شعر قالب در أوراس سروده

 برخورد آن با اش شاعرانه نگاه و طبیعت مطابق شاعر و ندارد آوريالزام و ثابت
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 کردن مشخص و ابراز به نیاز کند می احساس شاعر که زمانی قالبدر این . کند می

 شاعران برخالفگیرد؛ بهره می اش سروده طول در قافیه از نوعی به دارد موسیقی

 شعر شاعران هستند، پایبند معینی قافیۀ و وزن به قصیده طول در که عمودي شعر

  . کنند نمی تکیه واحدي ضرب تفعیله به آزاد

 نیست، انتخابی و اختیاري شاعر نظرگاه از شعر یک دان ادبی، وزنِبه باور منتق

 که هنگامی و گیرد می الهام موضوع نفس از طبیعی طور به را وزن شاعر بلکه

 بررسی با .)50: 1385 کدکنی، شفیعی( آنست همراه نیز وزن رسد می ذهنش به موضوع

 معینی بحر چارچوب در شعر، این واژگان بیشتر تقریباً که یابیم درمی شعر، این وزن

 گرفته شکل »مفاعیلن« تفعیله تکرار از و است »مضارع« بحر همان که گنجدمی

هاي خیمه زده تقال سریع نابسامانی و هرج ومرجحجازي براي ان این متندر  .است

گیرد که در شعر معاصر عربی عموماً بهره می» مضارع«بر کشورهاي عربی از بحر 

- 149: 1997 علی،( شودپیغام و اعالم نارضایتی به کار گرفته می براي انتقال سریع

هاي و زحاف) مفعول فاعالتن(و تکرار تفعیله  مذکوربا استفاده از بحر شاعر  )150

کوشد تصویري واضح از اوضاع بغرنج سیاسی و اجتماعی مردم اعمال شده، می

  . سرزمینش به مخاطب ارائه دهد

هاي نیمی از قافیه بینیم کهبنگریم، می هاي متنهبه قافیاگر  از سوي دیگر،

ن جمله از آ، موجود در این شعر، به حرف مد ماقبل حرف روي ختم شده است

مساء،  /طار، دار /اليجألزال، ز  عاس،، ناوراس(: توان به این موارد اشاره نمود می

موجب و، آوردن قافیه بدین نح .....)و حسبانان،ينسمان، ر  /، عجفاء، شعراءاءدع

  . شده است آنتمایز و تناوب خاص موسیقایی در کالم 

ساز متن حاضر است؛ برخی از هاي مهم و سبکیکی از شاخصه قافیهتنوع در 

نسري، صدري، تسري، الباکي، : مانندهستند مختوم به یاء ماقبل مکسور  هاقافیه

اءه، أبناءه، يأش(: انندم اند شده )ه(مختوم به هابرخی از آن ...و الساقي، فخري، شعري

اند گشته) الف(مختوم به  برخی )...ه ويه، هجر يقوط، ، وامعتصماهيه، الشرقيهالحر 

آنچه به غیر  اما. )...و متنايرانا، المآلنا، شبانا، زمننا، هز ينا، حيورعا، أعولنا، غن(مانند 
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موجود  هايقافیه کند آن است که تقریباً همهن بخش جلب توجه میاز تنوع، در ای

بسامد باالي قافیه مقید به سکون در قیاس با قافیه ؛ انددر متن به سکون ختم گشته

گر این مسأله باشد که جامعه معاصر عربی دچار رکود و تواند تداعیمطلقه، می

ضمن اینکه القاگر آن . شودسکون شده است و پویایی وسرزندگی در آن دیده نمی

اند تا جایی که ه ایستایی و سکوت مطلق کشاندهاست که حاکمان عرب، جامعه را ب

   .داشته باشداعتراض  نسبت به شرایط نامطلوب حقتواند و نباید نمیکسی 

 به )موسیقی بیرونی( قافیه و وزن رهگذر از تنها شعر موسیقی است ذکر به الزم

موجب ایجاد  نیز آنها لفظی هاي ریتم و کلمات پیوستگی بلکه ،آید نمی دست

 از موسیقی این و شود می یاد »درونی موسیقی« عنوان با آن از که گرددمی  یموسیق

 زائد، عشري( گردد می ایجاد تکرار و جناس سجع، همچون بدیعی صنایع کاربرد

شاعر جهت انسجام و  بینیم کهاگر از این زاویه به متن بنگریم می .)170: 2008

که می توان به موارد زیر اشاره  افزایش زیبایی متن از این شگرد بهره برده است

  :نمود

وأتی بالقينة ، )404: 1973حجازي، ( طارلو أّن جناحک فوق المشرق !/ آه/ نارفي المغرب -

 الليلورماه لألحالم / الخيلجافاه ظهُر ، )406: همان( والمّداحوالمضحک / األقداحو 

، والقرية تحت الصلب )415: همان( الشاردمازال صدی الخيل / الباردفوق الثلج ، )همانجا(

، )همانجا( تسهوکانت .../ تلهو، لکّن الطفلة ماکانت )417 :همان( ترابواألفق / خراب

 حمراعودی راياٍت / جمراعودی  )423 :همان( حزين األرز/ تنوح وتنتظرک األرض

، والنسر بجنب )427 :همان( زادوالعين حنان، عزم، / قادالجبهة مصباح و  ،)426:همان(

  )همان( !عادبن بلال / رعادشعار  الشمس

  بخش لغوي -ب

 مطرح مسائل ترین مهم از یکی. است متن یک واژگان بررسی لغوي سطح از مراد

 در ساز سبک مهم عناصر از یکی عنصر این. است »تکرار« مسأله لغوي سطح در

 که اي گونه به آید، می حساب به موسیقی در ناپذیر جدایی شاخصی و است شعر

. آورد بدست شعر در توجه درخور جایگاهیتا  شده باعث آن اثرگذارِ ارکردک همین
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 که باشد جمالت یا واژگانحروف،  سطح در است ممکن نظر مورد شگرد کاربست

  .شود می یاد واژگان بسامد عنوان با آن از حالت سه هر در البته

 و بیريتع نقش که است مهمی ابزار تکرار تکنیک عربی معاصر هاي سروده در«

 شاعر نظر مورد هدف به توجه با آن هاي گونه و کند می بازي را تأملی قابل بیانی

 صفحه) 32( که أوراس بلند بسیار سروده در .)59- 58: 2008 زائد، عشري( »است متغیر

 است، شده توزیع شعري سطر) 370( در و داده اختصاص خود به را شاعر دیوان از

 خواهد علمی غیر آن از گیرينتیجه و حروف از یبرخ حضور بسامد بررسی اساساً

 متن در باال بسیار نسبت با حروف کرده تا تمامیاطناب سخن ایجاب می زیرا بود؛

اما میزان کاربست برخی از واژگان در بستر شعر شاعر به  .است شده گرفته کار به

دوازده هریک : )أوراس، عاد و يعود(: نوعی چشمگیر است که به ترتیب چنین است

النسر، (هشت مرتبه، : )املغرب(هر یک یازده مرتبه، : )الثورة، املوت و القتل(مرتبه، 

البکاء، (هر یک شش مرتبه، : )النار و الفارس(هر یک هفت مرتبه، : )املعتصم، يافا، الريح

   .هر یک چهار مرتبه: )الزلزال و الدم(هر یک پنج مرتبه، : )العرب، امليالدالروم، األرض، 

ها القاگر این مسأله است که بار معنایی آن ز آنجایی که تکرار واژگان و عبارتا

از میزان حضور و بسامد تکرار واژگان یاد شده براي صاحب سخن اهمیت دارد، 

روزنه  براي حجازي، توان به این نتیجه رسید که اوراس و انقالب مردم الجزائرمی

الگوبرداري، دست به قیام و رستاخیزي تواند با ملت عربی می امیدي بازکرده که

گري را از بین ببرد؛ نسیم بیداري باید به وزیدن گیرد تا اشغال و اشغال بزند و بنیان

که رومیان را » صالح الدین ایوبی«از راه برسد که بسانِ  »معتصم«سوارکاري به نام 

د بیاید و با فدا از مرز و بوم عربی بیرون رانده، یافاي فلسطین را بازستاند؛ او بای

و آن روز، تولدي دیگر  ها، عزتمندي گذشته را به عرب امروز بازگرداندکردن جان

  .ها خواهد بودبراي عرب

تکرار دیگري که موجب تشخص متن شعري شده و به نوعی چشمگیر گشته 

عبارت است؛ به عنوان نمونه شاعر در آغاز سروده خود  است، تکرار در سطح

لم يهدأ منذ سنين / زلزال في مدن المغرب/ ترتّج علی قمم األوراس/ غربمدن الم«: آورده
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براي . اشغال الجزائر توسط فرانسویان دارد که اشاره به )397: 1973 حجازي،( »...مائة

/ ترتّج علی قمم األوراس/ مدن المغرب« :بار دوم در ابتداي چرخه دیگر گفته است

که با این تکرار شاعر  )400:همان( »...ي الثلجتنشُب مخالبها ف/ وتهب الريح الشرقّية

قصد داشته تا شروع به سخن گفتن درباره حرکت انقالبی و ضد استعماري مردم 

  .نماید فرانسه

قرار داده و آورده  شاعر براي بار سوم نیز این عبارت را درآمد چرخه جدید

کسيول / وتفور خيول /وتهب الريح الشرقّية/ ترتّج علی قمم األوراس/ مدن المغرب«:است

که کوشیده از رهگذر این تکرار به تفصیل از  )412: همان( »...فاضت فوق تالل

  .هاي رزمندگان سخن گویددلیري

/ والقرية تحت الصلب خراب/ الزرَع، ونار في الزيتون«نمونه دیگر تکرار عبارت 

وع اشغال است که شاعر کوشیده با کاربست چندباره این عبارت، موض »واألفق تراب

هاي مختلف را فرادید باره کشورهاي اسالمی توسط استعمارگران در دورهچندین

وعذاری في السجن «؛ براي بار نخست آن عبارت را با جمله مخاطب قرار دهد

وشباٌب تحت مقاصل «و براي بار دوم با جمله  )417: همان( ساخته ههمرا »...الثلجي

  .)419: همان( »...بيل الذبحيسقون العين بکل النور ق/ »ميرابو«

/ وتسيل دماٌء دافئة فوق الثلج«کشاند و براي بار سوم آن را با سخن را به درازا می

همنشین کرده است که البته  )423: همان( »...وتعود الشمس ککل غروب/ ومتيل رقاب

از آنچه بر سر است که حجازي  آنقبل و بعد این عبارت، القاگر  بررسی جمالت

تواند به راحتی بی در طی روزگاران آمده ناخرسند و ناخشنود است و نمیامت عر

، 411: همان( »!وامعتصماه«تکرار عبارت چند باره ناگفته نماند . ها بگذرداز کنار آن

ن ، ایهاآنهمه و اختصاص دادن یک سطر شعري مستقل براي  )420و  419، 416

  . کندمفهوم را تقویت و تاکید می

از  هاي مختلفآنکه در چرخهردنی است که شاعر بعد از این نیز یادک

سطرهاي پایانی متن خود آورده هاي دردناك سرزمین عربی سخن گفته در  مصیبت

يا إيوان فرس / ميالد نبّي عربی آخر/ ناراً، أعالماً، ثّوارا/ أشهد في األفق الغربي غبارا«: است
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- 425: همان( ميالد نبّي عربی آخر/ معيا شعب الصحراء تج/ ميالد نبّي عربی آخر/ تصدّع

ضمن اینکه القاگر  »ميالد نبّي عربی آخر«اي دهی سه مرتبهکه البته دخالت )426

ها دارد، نشان از تعهد این شاعر به امیدواري حجازي به پایان یافتن آن رنج

  .نمایدسرنوشت کشورهاي عربی می

ري نگریست کهن یا نو شود در این بخش به متن شعمی از زاویه دیگري که

واژگان متن أوراس، ساده و به نوعی امروزي هستند و هاي سروده است؛ بودن واژه

شاعر کوشیده با به کارگیري واژگان متعلق به دوره خود، بهتر با مخاطب خود پیوند 

برقرار سازد و به نوعی فاصله بین خود و مخاطب را کم نماید تا از این رهگذر 

ه تر به وي انتقال داده شود و گویا غیر مستقیم خواست، راحتمفاهیم مورد نظر

  .بگوید او نیز یکی از آنان است

  بخش نحوي -ج

 علم منظر از. است سطح این در بررسی قابل موارد از ها فعل زمان و ها جمله نوع

 و شدن نو به نو براي فعلیه هاي جمله و دوام، و ثبوت براي اسمیه ها جمله بالغت،

 اند  شده وضع صورت مختصرترین به زمان سه از یکی دادن نشان و نشد حادث

 از اوقات گاهی کالم، سیاق و  قرینه اساس بر است ممکن گرچه .)159:ت.د التفتازانی،(

   .)52 و 51: 2002 الهاشمی،( گیرند خود به دیگري معناي و شود عدول اصل این

 نظر صرف که دهد می گواهی رام این بر نظرگاه، این از حجازي شعري متن واکاوي

 حال، مفعول، همچون( اندشده توزیع مستقل سطر در که جمله یک هايوابسته از

سطر آن ) 82(، مستقل سطر شعري) 338(از میان  ...)و الیه مضاف و مضاف تمییز،

سطر ) 34(که البته %) 24(به جمالت انشائیه اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی حدود 

سطر آن ) 2(سطر آن استفهام، ) 16(سطر آن امر و نهی، ) 28(، آن جمله ندائیه

از %) 76(شناسی، اختصاص یافتن از منظر سبک. است سطر آن تمنی) 2(تعجب و 

سطر شعري شاعر به جمالت خبري القاگر این نکته است که متن، بعد روایی دارد 

ربوط به خن در لباس راوي پدیدار گشته که ممکن است این روایت مو صاحب س

  .زمان گذشته باشد یا زمان حال
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شناسی الزم است بررسی و مسأله دیگري که در بخش نحوي یک سبک

. مشخص گردد میزان جمالت دخالت داد شده اسمیه و فعلیه در متن شعري است

 ،جملههاي یک بررسی آماري متن أوراس نشانگر این است که صرف نظر از وابسته

) 107(و صرفاً %) 68یعنی (لیه اختصاص یافته است سطر متن به جمله فع) 231(

حضور پررنگ جمله فعلیه در قیاس با حضور ؛ %)32یعنی (سطر آن به جمله اسمیه 

کم رنگ جمله اسمیه، نشان از تجدد و حدوث موضوع مورد نظر شاعر دارد؛ اینکه 

ند و کگري میها، از گذشته شروع شده و هر روز به شکلی جلوههاي عربگرفتاري

سطر به ) 79(صرفاً  میزان توزیع جمله فعلیه بااین برداشت با ! یابدتجدید حیات می

گردد و سطر به فعل مضارع و مشتقات آن تقویت و تاکید می) 152(فعل ماضی و 

-رساند که سروده شاعر بر محوریت زمان حاضر میمخاطب را به این باور می

گذرد فرادید مخاطب ر جهان عرب میچرخد و وي تالش کرده تا آنچه امروزه د

دهی در این جهت) مازال(باره ساخت نحوي قرار دهد که البته کاربست چندین 

  :خوانیمبه عنوان نمونه می. ثاثیر نبوده استبی

مازالت في  )412: 1973حجازي، (... يرمون علی بلدی نارا/ مازالوا کفارا/ مازالوا رومانا 

لما کانت / بنت ترثي وقَت الحبّ / مازالت في النقب/ لعربيأردية الملک ا/ متحف مدريد

مازال صدی الخيل / فوق الثلج البارد/ مازال الصوت علی الّقّمة )413: همان(!... يافا.. يافا

: همان( امتدثرة تتذکر رحلته/ مازالت في الغيم النجمة/ عبر الغابات ينادي في العتمة/ الشارد

415-416(.  

  

  گیري نتیجه

توان چنین نتیجه گرفت که عبدالمعطی شناسی سطح مفهومی سروده میکاز سب

حجازي کوشیده تا به مخاطب اینگونه القا نماید که عزت امت عربی، ناپایدار و 

ها پیوسته و به سرعت جاي خود را به شکست و زبونی اي بوده و به خاطرهلحظه

ی زمینه را براي هجوم مغزي حاکمان عربیاپردازي و سبکؤدرپی داده است؛ ر پی

و موجب گشته است ضمن برباد رفتن سرزمین، هویت و گران فراهم نموده اشغال
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قهرمانی و فضایی سرتاسر شکست در این عصر بی. اصالت آنان نیز لگدکوب گردد

تواند الگویی مناسب و عینی براي و زبونی، انقالب و خیزش مردم الجزائر اما، می

ب باشد؛ آنان باید با وحدت و یکپارچگی، هویت و عزت همت عرمردم خفته و بی

  .از دست رفته را به خویشتن بازگردانند و سرافرازي را جایگزین سرافکندگی نمایند

شاعر در بیان شیوه  که داردآن  حکایت ازنیز  متن شعريبررسی سطح ادبی 

ه درازا کالم را ب ،مفاهیم مورد نظر، شیوه روایی است که البته گزینش آن شیوه

هاي مهم ادبی از جمله ناسازوارگی، نمادپردازي، دیگر اینکه وي سازه. کشانده است

زدایی و بینامتنی را چاشنی سخن خود قرار داده و کوشیده آمیزي، آشناییحس

این . هنرمندانه سخن خویش را به مخاطب ارائه دهد و ادبیت آن را دوچندان نماید

است » تاریخی«حضور یافته در متن از نوع هاي ینامتنینیز یادکردنی است که بیشتر ب

اي هم جز این نبوده است؛ چرا که تمرکز ویژه صاحب سخن، ارائه که البته چاره

  .سیر ققهرایی امت عربی بود و این موضوع پیوندي ناگسستنی با تاریخ داشت

و اعمال » مضارع«رهیافت سطح زبانی این پژوهش آن است که کاربست بحر 

هاي متعدد به شاعر این فرصت را داده تا پیغام خود را سریعتر به مخاطب افزح

ریتم و ایقاع متن نیز تا اندازه زیادي تابع مفهوم بوده است؛ بدین شکل . انتقال دهد

شد، لحن تا اندازه زیادي که هرجا سخن از انقالب و پویش مردم الجزائر می

آمد لحنی آرام و میان می گشت و آنجا که صحبت از شکست بهحماسی می

حضور پررنگ قافیه . شدرسید و از شدت ریتم کاسته میغمگینانه به گوش می

کننده ایستایی و رکود جامعه مقیده نسبت به بسامد اندك قافیه مطلقه، نیز تداعی 

عربی است، آنسان که گویی سکوتی سهمگین بر آن جامعه سایه افکنده و 

هوشمندانه دهیِ ین نیز یادکردنی است که دخالتا. فریادرسی در میان نیست

انسجام و پیوستگی موجب از سوي شاعر هاي مختلف تکرار، سجع و جناس  گونه

به عنوان یک پیکره منسجم ارائه داده  -به رغم دراز دامن بودن–متن گشته و آن را 

  . است
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  ها نوشت پی

1- Stylistics 
2- Intellectual level 
3- Literature level 
4- Language level 
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  الطبعۀمکتبۀ اآلداب، : ة، القاهرالحدیثۀ العربیۀ ةعن بناء القصید ،)م2008(عشري زاید، علی 
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  من منظور أسلوبيّ " أوراس"يل قصيدة تحل

  

  
  1علی نجفی ایوکی

 2سید رضا میر احمدي 

  3سمیه خداوردي

  

 الملّخص

 املعاصر العريب الشعر ذاکرة يف خلوداً  وأکثرها حجازيّ  املعطي عبد أمحد قصائد أهمّ  من أوراس قصيدة تعترب

 خيبات علی ترّکز أّ�ا عن ناهيك اجلزائر، ةثور  مستلهمة واالنتفاضة، الّثورة إلی املعاصر اجليل تدعو واليت

 يف للمتلّقي العربية األّمة علی مرّ  ممّا أليمة صورة الشاعر ويقّدم. القهقری إلی تراجعهم وتصوير املتتالية العرب

 وحريّ . والتالشي لال�يار تعّرضت واليت األولی عظمتها من معزل يف وقعت اليت األّمة تلك القصيدة، هذه

 األجانب أيادي من أرضهم واسرتداد حقوقهم عن للذبّ  قدوة وجتعلها اجلزائرية بالثورة تتمّثل أن ّمةاأل هلذه

 حتليلها إلی ومکانتها، القصيدة هذه أمهية ضوء يف التحليلي- الوصفي مبنهجه البحث هذا ويعمد. الّسفاکني

 النصّ  مجاليات تقّصي علی عالوة غوّي،واللّ  واألديب الفکري،: الثالثة مبستوياته أسلويبّ  منظور من ودراستها

 أن البحث عن نتج وما....و البيانّية والفنون احلروف ورصف والّسياق الرتکيب حيث من للمخاطب وإرائتها

 مستواه عن التعبري بغية والّتناصّ  واالنزياح احلواسّ  وتراسل والّرمز کالعدول األدبية بالبنی استمدّ  الشاعر

 التمّسك يف احللّ  ويری العاطفيّ  والّذلّ  واالخنساف الضائعة املفقودة العّزة تلك علی هفي يرّکز الذي الفکريّ 

 أرکا�ا بکلّ  اللغوية البنی وتنسجم. الّنصّ  أدبّية تفخيم إلی أّدی األمر هذا أنّ  عن فضالً  اجلزائريّة بالّثورة

 کياناً  التص جعل واللغوية األدبية انلألرک املناسب البارع االستخدام وهذا خاطره يف جتول اليت الفکرة وتلك

  .طوله من بالّرغم فيه انفکاك ال متماسکاً 
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