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  چکیده

 که علیه ستفکر روشنشاعري طلبانۀ هاي مبارزهفاروق جویده بازنمود اعتراض، انتقاد و اندیشه اشعار

از این رو، با عنایت به اهمیت به  ؛است هخود قد برافراشتۀ جامعهاي سیاسی و اجتماعی نابسامانی

 بررسیبه  ،تحلیلی -به روش توصیفی ، این پژوهشون ادبیت علمی در فهم بهتر متکارگیري نظریا

اخته پرد ي هلیديگرانظریه نقشبر اساس  ی و بینافرديدر دو سطح اندیشگان اشعار فاروق جویده

. بود، مورد بررسی قرار گرفت طلبانه مبارزه یهایاندیشهه داراي قصیده ک دهبه منظور تحلیل بهتر  .است

به خوبی اندیشگانی  و بینافردي  از نقشِ خویشدر اشعار  فاروق جویده دهد کهتایج پژوهش نشان مین

، بر قطعیت دیدگاه شاعر نسبت به هاي خبريبند ازفراوان  در سطح بینافردي، استفادة بهره برده است؛

بسامد  خبري، دارد، پس از جمالتداللت  مصر در سایۀ خفقان و استبداد مردمسامان نابهوضعیت 

طلبی  که در تمامی موارد روح مبارزهبر ارزش هنري اشعار وي افزوده است، چنان التزامیجمالت  باالي

 بیرون، با جهان عررویارویی شا و اما. کنددمد و او را به انقالب دعوت میرا در وجود مخاطب می

ترین  پربسامد ماديگانه، فرآیند  شاي که در بین فرآیندهاي ش است؛ به گونه واقعی و کنشگرانه غالبا

  .ندراوانی نسبتا باالیی برخوردارنیز از ف ذهنی و کالمیفرآیند  پس از آن شود،قلمداد میفرآیند 
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  پیشگفتار

ن شاعران متعهد ادبیات پایداري در فاروق جویده در میاجایگاه ارزشمند   به  توجه  با

هاي اخیر و با عنایت به زبان سلیس، روان و در عین حال متین و محکمی که براي سال

آثار وي در   پژوهش  هرگونه ،کار گرفته استبرد روند مبارزاتی در اشعار خویش بهپیش

 شناختی وزبانۀ مقولویژه اگر خواهد بود، بهبرخوردار  واالییقطعا از ارزش و اهمیت 

و  پژوهشی جديآن  ةجاست دربارهکه باین اشعار اساس تحلیل قرار گیرد  دستوري

  .جانبه انـجام پذیرد مهه

شناسی گرا، یکی از سه نگرش مسلط زبانشناسی نظري، یعنی زبانزبانشناسی نقش

 نحويکه هر یک به )28: 1393قاسمی، ( شناسی شناختی استگرا و زبانصورتگرا، نقش

 متنیا  گفته ن ارتباطتبیی و فکشدر آن اعمال و مناسب کاري و ساز ایجاد در جستجوي

عبارتی تحلیل گفتمانی متن و به )143: 1383 یارمحمدي،( اجتماعی -فکري اي کارکرده با

  .هستند

وجود آن که هرآنچه در ا یک دستور طبیعی استساسا ي هلیديگرا نقش رویکرد

عنوان   به  دستور  زبان در این؛ شود کاربرد زبان توصیف می با اشاره به چگونگی دارد،

هایی را دربردارد و معانی از  که به همراه خود صورت شود تلقی میانی نظامی از مع

براساس رویکرد مورد نظر، نظام  .)188:م1997روبنز،( دنیاب تبلور می  ها صورت  ریق این ط

شود که در ، بینافردي و متنی ارزیابی میها در سه فرانقش گذراییمحتوایی تمام زبان

این پژوهش که تحلیل . کنندتري از متن را براي خواننده فراهم میکنار هم درك عمیق

 طلبانۀ مبارزه هایی از بهترین قصایدنمونه ساختار گذرایی یا اندیشگانی و بینافردي

مثن ( معا... ه حکايتناهذلصبح حلم ال جيئ، املغنی احلزين، الصوص العصر، « فاروق جویده

إغضب وال تسمع وحدی علی الطريق،  عتاب من القرب، بائع االحالم، ،)يشرتی لنا خبزا الرصاصة

گراي دستور نقش را اساس کار خود قرار داده، »ةأحد، االرض قدعادت لنا، تأمالت باريسي

استفاده از  هلیدي را به عنوان ابزاري کارآمد براي تحلیل متن به کار گرفته است و با

و وجهیت در ساخت بینافردي،  فرایندهاي فعلی مطرح شده در ساختار اندیشگانی

در ي را شعرهر بند بهتر،  ۀبراي رسیدن به نتیج هاي معنایی این اشعار را بررسی و الیه
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دهد تا نشان دهد که شاعر می و سپس به صورت آماري ارائه هایی بررسیجدولغالب 

طلبانۀ خویش را در  انتقادي و مبارزه هايهاي زبانی، اندیشهفرانقشچگونه با استناد بر 

 .کند طلب می ، آزادي مردمان سرزمینشبراي  و قالبیک اثر ادبی زیبا و منسجم گنجانده

شناسی افزاید، اینست که در زمینه زبانآنچه بر ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می

لیدي، تا کنون پژوهشی صورت نگرفته گراي هبر اساس دستور نقش آثار این شاعر،

است، لذا بررسی ساخت گذرایی و بینافردي این اثر براي دانشجویان ادبیات عرب و 

  .ک ادیب و روشنفکر مفید خواهد بودهاي یدرك بهتر اندیشه

  

  1گراي هلیدي شناسی نقش زبان

از جمله  پایی اروگرا نقشمکتب  پردازان از نظریه متأثرهلیدي گراي شناسی نقش زبان

که زبان را ) 131: ش1387ابوالحسنی و میرمالک ثانی، (است  4و پراگ 3، یلمسلو2جان فرث

هاي تو در تو افادة دانند که از رهگذر گزینشها میاي در هم تنیده از سیستمشبکه

و در نتیجه، نهادي  کند و ابزاري براي برقراري ارتباط میان افراد جامعهمعنی می

شناسی، به اي از جامعهشناسی همچون شاخهدر این راستا زبان .شودداد میاجتماعی قلم

واسطۀ زبان مبتنی پردازد که بر انتقال معنا بههاي اجتماعی میبررسی آن دسته از واکنش

  .)124: ش1388الدینی، ةمشکو( هستند

وط هاي اجتماعی که زبان به آن مربهاي زبانی را تنها از راه بافتهلیدي ساخت

رانقش اجتماعی عمده را در نظر داند، لذا در نظریۀ خویش سه فاست، قابل بررسی می

نقش -1 :دهدگیرد که در هر ارتباطی، اساس نظام دستوري زبان را تشکیل می می

هاي درونی و بیرونی که با بررسی فرایندهاي فعلی تجربه اندیشگانی، گذرایی یا بیان

هاي زبانی و کاربرد صورت نافردي یا بیان احساساتنقش بی -2 .یابی استقابل دست

سازي که گوینده را قادر جمله نقش متنی و -3 .مناسب در برخوردهاي اجتماعی

اي منسجم و سازمان یافته در قالب بند ارائه خواهد بگوید به گونهسازد، آنچه را می می

داند و هر حلیل متن میچرا که وي بند را واحد تجزیه و ت ؛)37-35: 1386صالحی، ( دهد

در  .)318: م1997روبنز،( دهدها را در سطح بند مورد بررسی قرار میفرانقش یک از این
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فرانقش گذرایی و بینافردي و تحلیل بندهاي  بخش اصلی پژوهش به ذکر جزئیات دقیق

بر اساس آنها خواهیم پرداخت؛ و اما به علت گستردگی فرانقش متنی از بررسی  شعري

  .کنیممتنی اشعار خودداري کرده و آن را به پژوهشی مستقل موکول میبافت 

  

  زندگی و شعر فاروق جویده

م در کفر شیخ مصر 1946و شاعر متعهد در سال  نگار، نویسندهروزنامه فاروق جویده

نگاري، در وي پس از اتمام تحصیالت آکادمیک در رشتۀ روزنامه .دیده به جهان گشود

صر مشغول به کار شد و از آن زمان به طور مستمر در اتحادیۀ روزنامۀ االهرام م

الملل حضور و نقشی فعال هاي شعري ملی و بیننگاران، نویسندگان و فستیوالروزنامه

م از سوي سازمان 2001شاعري است که درسال  15فاروق جویده یکی از . داشته است

از میان آثار . انتخاب شدالمللی شعر یونسکو به عنوان اعضاي موسسه آکادمی بین

شیء سیبقی «، »ألنی أحبک«، »فی عینیک عنوانی«هاي شعري توان به مجموعهشعري وي می

ها اشاره کرد که ویژگی اصلی این مجموعه... و » لن أبیع العمر«، »کانت لنا أوطان«، »بیننا

زبان روان و سلیس و روحی جسور و انقالبی است که شاعر آن را در خدمت 

دخواهی و مبارزه با خفقان، فقر و محرومیت، دعوت به مبارزه با ظلم و ستم خاکمان آزا

  .)312: ش1393 و دیگران، غیبی( مستبد قرار داده است

  

  شپیشینه پژوه

هاي پژوهش و بینافردي متون شناختی و بررسی ساختار اندیشگانیتحلیل زبان در زمینۀ

با  )1394( نژادن به مقاله زوزنی و پهلوانتوامختلفی صورت گرفته است که از جمله می

» گراالبالغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقشنهج 27گذرایی در خطبه  بررسی ساختار«عنوان 

هاي درد جاودانگی قیصر بررسی شعر یادداشت«در مقاله  )1394(زاده و مرادي  ایران. اشاره کرد

تحلیل این شعر با توجه به سه فرانقش به » گراي هلیديپور بر اساس نظریه نقشامین

نیز به  )1390(قبادي و رضایی. انداندیشگانی، بینافردي و متنی مورد نظر هلیدي پرداخته

اند پرداخته» نقشی -شناسی سیستمیهاي زبانبررسی و تحلیل چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه«
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ار فاروق اشعاما در ارتباط با  گنجد وو چندین اثر دیگر که ذکر آنها در این جستار نمی

د با توجه به رویکر پژوهشیکار  هیچ، تاکنون در ایرانجویده در کشورهاي عربی و 

به بررسی مضامین برد که   نام  توان از تحقیقاتى تنها مى ؛ صورت نگرفته استمورد نظر 

  :زیمپردادر ذیل به ذکر مواردي از آن میاند؛ سیاسی و اجتماعی شعري وي پرداخته

به تحلیل اشعار » فاروق جويده بني الرومنسية و الواقعية«در مقالۀ  )ش1391( نظري و اونق -

  .اندگراي فاروق جویده پرداختهرومانتیک و واقع

» احلب و الوطن فی شعر فاروق جويده«نامه خود با عنوان در پایان) م2006( ابراهیم خلیل ابراهیم -

  .است در شعر وي بررسی کرده مضامین عشق فردي و اجتماعی را

بررسی مضامني سياسی اشعار فاروق جويده در جريان «در مقالۀ ) ش1393( قائمی و دیگران -

  .اندمبانی تعهد و التزام سیاسی را در شعر وي جسته» مصرم  ۲۰۱۱انقالب

الوزير «) م1981( هو حمود» الوزير العاشق بني مسخ التاريخ و االسقاط الساذج ةمسرحي«) م1985( أبوأحمد -

  .انداي وي پرداختهنامه، به بررسی اشعار نمایش»العاشق بني الشعر و املسرح

چندین مقاله دیگر نیز هست که به این صورت، تنها مضامین شعري فاروق جویده 

گنجد؛ اما تا کنون هیچ اند و ذکر همۀ آنها در این مختصر نمیرا مورد توجه قرار داده

شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار بر اساس یک نظریۀ علمی و زبان یک از اشعار وي

آید شمار میشناختی از اشعار وي بهنگرفته است، لذا این پژوهش نخستین تحلیل زبان

طلبانه دارند، را اساس کار خویش که بررسی ده قصیدة مشهور وي که مضمونی مبارزه

  .افزایدقرار داده است و همین بر ارزش کار می

  

  اشعار فاروق جویدهی و بینافردي ساختار اندیشگان چارچوب نظري

 و با گرارویکرد نقش شناختی در این پژوهش با استفاده از مفاهیم و ابزارهاي زبان

مفاهیم چگونگی بـازنمود  )وجهی(بینافردي  و ) یگذرای( اندیشگانی  بررسی دو مؤلفه

و در دو بخش مجزا مورد تجزیه و اده شده نشان د طلبانۀ در اشعار فاروق جویدهمبارزه

  :تحلیل قرار گرفته است
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  اندیشگانی ساختار

مربوط به این است که اعمال «، بـودن فـعل  ناگذرا  یا گذرا یا  ساخت اندیشگانی،

کسی انجام ةچه دهد و دربار ها را انجام می شوند، چه کسی آن چگونه نمایش داده مـی

ها  اي از انتخاب اساسی این است که مجموعه ۀ، نکتختسا ۀ ایندر مطالع. اند شده

صورت دیگري تولید  و هر متنی کـه تـولید شده، امکان این را داشته که به وجود دارد

کنندگان یک رویداد، نمایش داده شوند و  یعنی انتخاب بین اینکه، چگونه شرکت ؛شود

ي، هلید( ».گردد منعکس می  روهگ  لیصخود آن رویداد چگونه باز نمود شود؛ در فعل ا

خود فرایند که  -1: در هر عملی سه مؤلفه قابل تغییر وجود دارد )102- 101: م1985

هاي آنان در قالب کنندگان فرایند که نقششرکت -2. یابدتوسط گروه فعلی عینیت می

هاي مـربوط به آن عمل  مـوقعیتعناصر پیرامونی که  -3. شودگروه اسمی مشخص می

و شوند  اي، نشان داده می هاي قیدي و حرف اضافه توسط گروه العموم است و

  .)47: ش1376مهاجر و نبوي، ( حضورش در متن ضروري نیست

 ملزومات خاص و هر فرآیندى، تیندى اسفرال فعهر  ،گرارویکرد نقشاساس رب

و ذهنى  ى،دما  هاى هـلیدى سه نوع فرآیند اصلى با نام اساس، همینبر  .خود را دارد

 کند لفظى و وجودى مـعرفى مى هاى رفتارى، ربطى و سه نوع فـرآیند فـرعى با نام

هایی از انواع نمونه در این بخش از پژوهش، ضمن تعیین که )107:م1985هلیدي، (

فرایندهاي فعلی قصاید، مشارکین فرایند و عناصر پیرامونی هر یک رادر قالب جدول 

  :دهیمارائه می

  

  فرایند مادي

شامل همۀ بندهایی است که به تجربه ما از دنیاي بیرون مربوط است و عنوان  این«

دهد؛ همانند اتفاق افتادن، نوشتن، ساختن، رفتن ثه یا انجام عملی را نشان میرخداد حاد

نامند؛ حال اگر این عمل از یک عنصر به عنصر گر میانجام دهنده این عمل را کنش ...و

 )42: ش1376 ،نبويمهاجر و ( ».شوددیده می نیز در بند» هدف«دیگر گذر کرده باشد، یک 

ترك، نعود، فتح، صلب، قطع، : هايفعل هاي این فرایند در این مجموعه عبارتند ازمونه
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که عالوه بر ... و ، أترك، یضرب، یشتري، یکسرجمعدفع، یصید ،أقرع، یلقیه، حملت، ت

  :اندگر به عنصر هدف در بند گذر کردهکنش

  

لمي يف حُ  ومحلتُ /نحَ املِ  وقِ يف سُ  فهاءِ كالسُّ /الوهمَ  أبيعُ أن أمضي  فضتُ ورَ / منالثَّ  لمِ للحُ  فعتُ دَ  ◌َ مثُّ -

 نيتُ بَ و /ْاجلمال دتُ يّ شَ طين و يف وَ  األصنامِ  معابدِ  كلَّ   متُ حطَّ /ْمنللزَّ   .. ساباً حِ  ْمل أحسب/العمرِ  باقِ سِ 

٥اللا اجلَ رهَ يغمُ / شقِ لعِ لِ  ي كعبةً عر شِ  علتُ وجَ / ضراءَ خَ  نةً جَ  مامةِ القَ  منِ يف زَ 
  )104: م1997جویده، (

  الزمنِ  وافلَ قَ  فإنَّ  -
ُ
 العارَ  فإنَّ / ْاغضب/...../ عنيالضائِ / ـارِ غالصِّ  نيِ ىف عَ / األحالمَ / .. قُ ـرِ حتُ / ثِ لوَّ امل

٦ننياحلَ / ناواِحنُ ىف جَ يقتـُل / رحَ الفَ / لـونالناسِ  يونِ من عُ  /سرقويُ / ناـنُ كـسي
 .www. digital:م2011 ،همان(

ahram.org(  

 طوفُ يَ / يفاً خمُ  شيئاً  يلِ يف اللَّ  وأملحُ /كريهٍ   صوتَ  متِ يف الصُ  عبثُ ويَ / بييت اصرُ حيُ ي األفاعِ  حيحُ فَ -

 لصوصَ  أنَّ أيقنتُ ين لكنَّ  )٣٤٦-٣٤٥: م١٩٩١مهان، ( المِ الكَ  كلُّ   متِ يف الصُ  يسقطُ و / ..صويتخينقُ و / رأسيبِ 

  )106: م1997جویده، ( ٧اللع احلَ مَ  رامَ احلَ  ـوارقسَ  قد/ هذا العصرِ 

۸دارلى اجلِّ ه عَ قو لَّ عَ ساين، لِ  لبواصَ ... اينِلسا عو طَّ قَ 
  )408: همان(

  

روییم؛ در تمام این بندهایی که فرایند فعلی آنها مادي است، با دو نوع مشارك اصلی روبه

گر دارند و با ظلم نقش کشاین مشارك در بسیاري از مواقع حاکمان و نظام سلطه هستند که 

تعبیر . اندپذیرند، زمینۀ حزن و اندوه را فراهم آوردهو ستم بر مردم مصر که در این بندها کنش

گر در مواردي مستقیم است و در بسیاري از مواقع نمادین، بدین شاعر از این نوع کنش

حتی به قافلۀ روزگار ها و ها، دزدان زمانه، کالغها، موشصورت که نقش فاعل را به افعی

طلب و مقاوم و اما مشارك دیگر فرایندهاي مادي در این قصائد مردم مبارزه. دهدنسبت می

  مصرند که در پی براندازي نظام حاکمند و شاعر نیز نمایندة آنان است 
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  موقعیتی عناصر  فرایند درفرایند و نقش کنندگانشرکت  فرایندمادي  بند

امللوثتحرقاألحالمفى عني فإن قوافل الزمن  -

  الصغـار الضائعني

  اويسرقمن عيون الناسلونالفرحننفإن العـار يسكــ-

  يقتـُل ىف جواحننـا احلنني

  حتـرق

  

  اويسرقننيسكـ

  يقتـُل

  هدف: ألحالم+کنشگر: قوافل الزمن

  

  هدف: نا+ کنشگر: العـار

  هدف: لونالفرح +کنشگر: لعـارا

  هدف: احلنني+ کنشگر: لعـارا

ني الصغـــــــــــار ىف ع

  الضائعني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من عيون الناس

  ىف جواحننـا

  فحيح األفاعي حياصر بيتيو

  ..خينق صويت

  ويسقط يف الصمت كل الكالم

  لصوص هذا العصرقد سرقـوا احلرام مع احلالل

  صلبوا لساين، علقوه على اجلدار... قطعوا لساين

  حياصر

  خينق

  يسقط

  سرقوا

قطعوا و 

  صلبوا و علقوا

  هدف: بييت+کنشگر:فحيح األفاعي

  هدف: صويت +کنشگر):مرجع فحيح افاعی(هو

: كل الكالم  +کنشگر):مرجع فحيح افاعی(هو

  هدف

: احلرام و احلالل+ كنشگر):لصوص(واو مجع 

  هدف

  هدف: لسانی+ كنشگر:واو مجع مذكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يف الصمت

  هذا العصر

  علی اجلدار

  مث دفعت للحلم الثمن

ورفضت أن أمضي أبيع الومهكالسفهاء يف سوق 

  احملن

  ومحلت حلمي يف سباق العمر

  حطمت كل معابد األصنام يف وطين

  مالوشيدت اجل

  لوبنيت يف زمن القمامة جنة خضراء تزهو بالظال

  

  للعشق وجعلت شعري كعبة

  دفعت

  أبيع

  

  محلت

  حطمت

  شيدت

  وبنيت

  

  جعلت

  گري�ره: للحلم +هدف: الثمن+کنشگر: تُ 

  هدف :الوهم +کنشگر: أنا حمذوف

  

  هدف: حلمي+کنشگر: تُ 

  هدف: كل معابد األصنام+کنشگر: تُ 

  هدف: مالاجل+کنشگر: تُ 

  هدف: جنة خضراء +کنشگر: تُ 

  

  گري�ره: للعشق +هدف: كعبة  +کنشگر: تُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالسفهاء يف سوق 

  احملن

  يف سباق العمر

  يف وطين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -يف زمن القمامة

  لتزهو بالظال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  فرایند ذهنی

حسى و  اصل به امور ذهنى، تجربه ما از جهان خودآگاهی خودمان یعنی این فرایند به

آموختن، ترسیدن، خواستن، : از قبیل، ربوط استم شناختی و ادراکات انسانی ،کرىف

این فرایند دو مشارك تحت عنوان مدرك و . است... دوست داشتن، از دست دادن و

الی که در اشعار فاروق جویدهاز و نمونۀ افع )43: ش1376 هاجر و نبوي،م( پدیده دارد

تحب، أرید، أحلم، أعرف، ضاع، خشیت، : فرایندي ذهنی برخوردارند از این قرار است

  ...: أعتقد، أتمنی، أکره، تأنس و

  

٩يهامِ راًحا دَ جِ وتَرى /يهواهِ  وباً لُ قُـ  تَرىو  /اويهخَ  ونـاً طُ بُ  َسرتى/انـوَ حنَ  رأنظُ . اصُ نّ َها القَ يا أيـُّ 
 :م2000، همان(

64(  
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 د كنتُ لقَ ... األرضِ  دودَ حُ  يال أدرِ / ةالمَ السَّ  یو سِ  ريدوال تُ / جونالسُّ  ضبانِ قُ  لفَ خَ  اعتضَ اسُ والنّ -

ماذا  أعرفُ  زلتُ ما/ أريدُ اذا مَ  أعرفُ زلت فما/...جيبٌ عَ  مانٌ ماين زَ زَ  وأنَّ /  ريبٌ أين غَ  فُ أعرِ 

 مازلتُ / ضب الكبارمن غَ  ُتشيخَ /هوٍل،ُيف ذُتنظرِلساين ُجَثْة َخرساء ىرَ أ..../أريدُ 
َ
لى امي عَ ه الدَ يفَ طَ  حُ أمل

١٠داراجلِ  درِ صَ 
  )408: م2010، همان(

ياة احلَ  هرِ كَ / هفسِ بنَ  اقَ ضَ ديك ني يَ بَ  عبُ الشَ ...وانللهِ  تأنسُ الظلم  عمَ طَ  بُ حتُ / ئيبِ الكَ  منِ يف الز  الناسُ _ 

١١رعوندي الفِ زينة يا سيّ نياه احلَ و مل دُ 
  )411:م1991، همان(

  

، داشتن و نفرتها، دوستاسات، ترسبا استفاده از فرایند ذهنی از احس شاعر

انسان معاصر در سرزمین شاعر، از . گویدوطنانش سخن میهاي خویش و همخواستن

روزگار پر از رنج و حتی از زندگی کردن بیزار گشته، اما از ترس نظام سلطه یاراي 

فاروق جویده از . کندو خواري خو مییابد و به تحقیر اعتراض را در خویش نمی

هاي گر صحنهخواهد، نظارهستمگران که شکارچی زندگی این مردم هستند می

  .دردآوري باشند که بانی آنند

 

  فرایندذهنی  بند
 نقش و درفرایند کنندگان شرکت

  فرایند
  موقعیتی عناصر

  يا أيَها القناُص أنظر حنونـَا

  ـ خاويهوناَسرتى بط

  واهيهوتَرى قلوبا 

  وتَرى جراحا داميه

  وال تريد سوي السالمة

لون النـاسأو   .. ال أدرحيدود األرض

  دمع الشجن

  أنظر

  ترى

  ترى

  ترى

  تريد

  أدري

  پديده:ْحنونـَا+ مدرک:القناصُ 

  پديده: بطونـًا خاويه +مدرک:)قناص(انت

  پديده: قلوبًا واهيه+ مدرک:)قناص(انت

  جراحا داميه +مدرک:)قناص(انت

  پديده: السالمة+ کمدر :الناس

لون و  حدود األرض +مدرک:أنا حمذوف

  پديده: دمع الشجنو  النـاس

  ندارد

  ــــــ

  ـــــــــ

  ـــــــــ

  ـــــــ

  ـــــــــ

  

  لقد كنت أعرف أين غريب

  .. فما زلت أعرف ماذا أريد

  أرى لساين جثة خرساء

  تنظر يف ذهول،

  و خشيت من غضب الكبار

على صدر مازلت أملح طيفه الدامي 

  اجلدار

  أعرف

  أعرف

  أرى

  تنظر

  خشيت

  أملح

  پديده: أين غريب+مدرک:تُ 

  پديده:ماذا أريد +مدرك:أنا حمذوف

  +پديده أنا حمذوف:لساين+مدرك:أنا حمذوف

  مدرك:حمذوف)لساين(هي 

  پديده:غضب الکبار+مدرک:ضمري تُ 

  پديده:طيفه الدامی+مدرک:أنا حمذوف

  ـــــــ

  ــــــ

  جثة خرساء

  يف ذهول

  ــــــ

  على صدر اجلدار
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  فرایند رفتاري

پردازد، رفتارهایی چون شناختی میبه بیان رفتارهاي جسمانی، فیزیولوژیکی و روان

کننده یا رفتارگر نشستن، خوابیدن خندیدن، پچ پچ کردن، آه کشیدن که تنها یک شرکت

: ی عبارتست ازهاي مورد بررسهاي عربی آن در قصیدهنمونه)  248: 1985هلیدي، (. دارد

  ....یسترخی، أنام، ترتجف، یبصق، أصفق، یقهقه، یلکز، أمضغ، أبلع، جلس، یرکب و

حني  حتزنُ / ضُ األر /فنيُ الدَّ /ــزنُ واحلُ  وفُ اخلَ /ويهاتَ وحيَ / ورسُ النُّ / ـــــفُ جتِ رتَ حينَ  حتزنُ /األرضُ -

١٢معالنهايةعاجزين/الرجالُ /يسرتخــــى
  ))www. digital. ahram.org :م2011، همان(

 حتتَ  اجلماجمُ  ترتعدُ / .. عبِ الشَّ  هرَ ظَ  الدجالُ  ريكبُ يومٍ  يف كلِّ   ..    صيحُ مث يُ / الناس يونِ يف عُ  ويبصقُ -

١٣عالالنّ  أصواتِ 
 )112-111:م1997، همان(

١٤ينامُ ال أحدٌ  ، يف اخلوفِ ينامُ ال أحدٌ  يف اجلوعِ 
  )www.digital.ahram.org: م2011،همان(

قلعة األصنام يف هذا  هيا حنطمُ  /اب دموعهايف الرتُّ  لتنزفَ  لستُ جَ / جدارٍ .. عن ات أحبثُ قرُ يف الطُ  أدورُ 

يف  أمضغُ ف/ميقُ عَ  خوفٌ  لبِ ويف القَ  وأصحُ و /أنامُ  فأوهم نفسي بأين/كبريٌ   ثقبٌ  ويف العنيِ أنامُ / الضفاف

  الكالمِ  عضَ بَ  متِ الصُ 

١٥هاأبلعُ يف جويف و  لماتَ الكَ  أمضغُ يف كل وقتٍ 
  )411: م1991، همان(

  

  بند
فرایند 

  رفتاري

 و فرایند در کنندگانشرکت

  فرایند نقش
  موقعیتی عناصر

  ترجتــــــفالنسور

ـــىالرجاملعالنهايةعاجزين   يسرتخـ

  ترجتــــــف

ـــى   يسرتخـ

  رفتارگر:النسور

  رفتارگر: الرجال

  ـــــــ

  معالنهايةعاجزين

   .. ويبصق يف عيون الناسثم يصيح

   .. الدجال ظهر الشعب يف كل يوم يركب

  

يف اجلوع ال أحد ينام، يف اخلوف ال أحد 

  ينام

  ترتعد اجلماجم حتت أصوات النعال

   يصيح و يبصق

  يركب

  

  ينام

  ترتعد

  رفتارگر: هو مسترت

  رفتارگر:الدجال

  

  رفتارگر: أحد

  رفتارگر:اجلماجم

  يف عيون الناس

الدجال ظهر +يف كل يوم 

   الشعب

  يف اخلوف - يف اجلوع 

  أصوات النعال حتت

  أدور يف الطرقات

  جلست لتنزف يف الرتاب دموعها

  أنام ويف العني ثقب كبري

  وأصحو ويف القلب خوف عميق

  فأمضغ يف الصمت بعض الكالم

يف كل وقت أمضغ الكلمات يف جويف 

  وأبلعها

  أدور

  جلست

  أنام

  أصحو

  أمضغ

  أمضغ و أبلع

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  رفتارگر:تُ 

  در بافت موقعيتی حمذوف أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  حمذوف در بافت موقعيتی أنا

  يف الطرقات

  يف الرتاب دموعها

  ويف العني ثقب كبري

  ويف القلب خوف عميق

  يف الصمت بعض الكالم

يف كل وقت و الكلمات 

  يف جويف
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  اي فرایند رابطه

گیرد که به همۀ افعالی را در بر میو  مرتبط است این فرایند به توصیف یا شناسایی

این فرایند . کنندرا بیان می» بودن، شدن، تبدیل شدن، به نظر رسیدن«اي از نوعی شیوه

اي به نام شاخص که مشخصه یا ویژگی را بیان کنندهنیز دو شرکت کننده دارد، شرکت

مشخصه به آن نسبت  کنندة حامل آن چیز یا کسی است که صفت یاکند و شرکتمی

 نمود عینی ندارد، گاهی» بودن«در زبان عربی فعل  .)102:م 1985هلیدي، ( شودداده می

به خبري -در قالب ساخت مبتدایعنی فعل یکون یا وصفکائن در متن محذوف است و 

» بودن«یابیم که در اشعار فاروق جویده این نوع خاص از مفهوم آن در متن دست می

  :کار گرفته شده استصار و اصبح در موارد چندي به در کنار افعال

  

 نا زَمنٌ مانُ فزَ / سيلُ تَ  اً أ�ار / حبدَماُء الصُّ صارتأو / ض الكْونخفاشـًا بَعر  /َوْجُه الشـَّْمسَصاَر إن/ َجىب تعال-

الوردة ُ و / ةً لوع رصاصَ ىف الضُ أصبَح الناُى /... الشـَّريدريـكالطَّ   /.ىف َعينيكِ  أصبحتُ  لكنىنِّ / يلخبَ 

١٦زاِىن من أح ُحزُن هذا الكونِ َبحَ سأليىن كيَف أصمل تَ  -تيلقَ   َعيىنِ ىف/ .ضاءُ البي
  )53:م2000جویده، (

ار غنائي صَ / حزينٌ  حزينٌ  حكيكائي وضَ بُ / ..وجهي تقاطيعُ / دران بييتوجُ / زينٌ زماين حَ /  زينٌ ليب حَ قَ -

بني / وريحٌ .. مارٌ دران بييت دِ جُ ف/ بيحٌ قَ  زمانٌ .. ينمازَ  ألنَّ / جريحٍ  إليكم بلحنٍ  أتيتُ / نحزيٌ .. حزيناً 

١٧غارالصِّ  طعامِ  كلَ    أكلُ ت وداً سُ ارت أُ ئران بييت صَ وفِ ...بيحٌ ذَ  قلبٌ  وانحُ اجلَ 
  )345-344: م1991،همان( 

.. حلمي عنيدٌ ولكنَّ / غنائي حزينٌ .../ْنال إنسابِ  ...إنساناً  سأصريُ / ينأنَّ  يومٍ  ذاتَ  احسبُ  ما كنتُ -

٨١يليف اللَّ  ك ضائعٌ عبُ شَ  رعوندی الفِ يا سيِّ /  دٌ نيعَ 
  )www.digital.ahram.org: م2011جویده، (

  

کار رفته در این بندها جنبۀ توصیف دارد و بر رابطۀ یک چیز و یک اي به فرایند رابطه

تري دارد که شاعر اردي حضور پررنگکند، کارکرد این فرایند در موویژگی داللت می

گوید، تا آنجا که وطنانش به رنج و اندوه سخن میهاي هماز تبدیل شدن تمام خوشی

در این فرایند شاعر براي . به تعبیر شاعر دیگر هیچ شباهتی به یک انسان ندارند

 گیرد، چهرة خورشید خفاش شبهاي زیبا نیز بهره میاز تصویرپردازي توصیف بهتر،

 هایی شبیهنداندوزي به موششود، مردمانش پرندگانی آواره و حاکمان ظالم در مالمی

پر از  زا ودر فضاي وحشتلذا . خورندشوند و سهم کودکان مصري را میکه شیر می
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اي غمگین سردهد، زیرا غم نام دیگر پایان، ترانهبا اندوهی بی شاعر،خفقان کشور

ترانه و آهنگ، دیوار خانه و قلب شاعر همگی از  زندگی شاعر است، گریه و خنده،

  :گویند که مسبب آن سران حکومتندحزنی سخن می

  

  بند
 فرايند

  ایرابطه
  کنندگان و نقش در فرايندشرکت

عناصر 

  موقعيتی

  َصاَر َوجُه الشـَّمس خفاشـا بَعرض الكون

  صارْت دَماءُ الصُّبح أ�ارا تسيل

  فزماننا زَمن خبيل

  ُت ىف َعينيِك كالطري الشريدلكنِىن أصبحْ 

  صار

  صارت

  يکون

  أصبْحتُ 

  

  شاخص:خفاشا+حامل:َوْجُه الشمس

  اخصش: أ�ارا+ حامل:دَماءُ الصُّبح

  شاخص: زَمن خبيل + حامل: زماننا

  اخصش: الطري الشريد+ حامل:تُ 

  بَعرض الكون

  ـــــــــ

  ـــــــــ

  ىف َعينيكِ 

البْيضاُء ىف الناُى أصبَح ىف الضلوع رصاَصةوالوردةُ  

  َعيىن قتيل

  كيَف أصَبَح ُحزُن هذا الكون من أْحزاِىن 

  أصبحَ 

  

  أصَبحَ 

الوردة  و شاخص :رصاَصة+ حامل:الناىُ 

  اخصش:قتيل+ حامل:البْيضاء

  شاخص: أْحزاِىن  +حامل: ُحزُن هذا الكون

 -ىف الضلوع

  ىف َعيىن

  كيف

  زماين حزين-قليب حزين

حزين  كيكائي وضحب تقاطيع وجهي ،وجدران بييت

  حزين

  

  ..صار غنائي حزينا

  ألن زمانيزمان قبيح

  جدران بييت دمارف

  يکون

  يکون

  

  صار

  يکون

  يکون

  شاخص: حزين+ حامل:زماينحامل، :قليب

و  كائيو ب تقاطيع وجهي و جدران بييت

  شاخص:حزين+  حامل:ضحكي

  شاخص:حزينا +حامل:غنائي

  شاخص:زمان قبيح+ حامل: زماين

  شاخص:ردما +حامل:جدران بييتف

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــــ

  ــــــــــ

  ـــــــــــ

بال ..ما كنت احسب ذات يوم أننيسأصري إنسانا

  إنسان

  

  عنيد.. ولكنحلمي عنيد حزين غنائي

  صريأ

  

  يکون

إنسانابال + حامل:أنا در بافت موقعيتی

  اخصش: إنسان

  شاخص:حزين+حامل:غنائي

  شاخص:يدعن+حامل:حلمی

  ــــــــــــ

  

  ــــــــــــ

  وفئران بييت صارت أسودا

  شعبك ضائع يف الليل يا سيدی الفرعون

  يتحول

  يکون

  اخصش: أسودا+ حامل: بيتی فئران

  شاخص: ضائع+ حامل: شعبك

  ـــــــــــــ

  يف الليل

  

  فرایندکالمی

ار دادن و دستور دادن گفتن، اعالم کردن، پرسیدن، هشد: این فرایند شامل افعالی از قبیل

است که گوینده  موضوع/کنندگان این فرایند گوینده، گیرنده و گفتهشرکت . است

کار رفته در متن فرایندهاي کالمی به .)248: 1985هلیدي، ( ترین مشارك استاصلی
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یحکی، یصرخ، تنادي، تقرأ، أقص، تشکو، تحدث، تقول، تشتکی، أسائل،  :عبارتند از

  ...تعلن و

  

  عربیبند

١٩شاءما يَ كَ قولَ يَ أن / صرخو يَ  كيحيَ  أن/ يا باريس طقَ ميه النُّ لِّ عَ / يومٍ  جيء ابين ذاتَ سيَ -
، همان(

  )411: م2010

 بحِ كالصُّ   جرِ ند الفَ عِ  أشرقتُ /ينبأنَّ  قولُ تَ أمي / سعيدٍ  يف يومٍ  ئتُ قد جِ /ينبأنَّ  قولُ يَ أيب  عتُ مسَ  يوماَ 

نا دينتِ و يف مَ  لدتُ ين وُ بأنَّ قالوا /بيعتاء مع الرَّ قيا الشَ يف لَ  ئتُ قد ج/بأنين يقولتاريخ ميالدي /ليدالوَ 

٢٠...اعةجمََ 
  )239-238: م1991، همان( 

كيف   قوُل اخلضرُ هذا احلُ : ئلُ أساكا�نـُون ىف ُحزن مازلتُ  مْك؟اسِة أسـلَ خَ َمن إىل ُسوق النّ ينـِىخربِ تُ مل

٢١؟كسرت فيَها الَسنابلتَ 
  )69:م200،همان(

٢٢منٍ ن زَ مِ  عٍب ماتَ ى لشَ شرَ البُ  نُ تُعلِ اللقيطةُ  حفُ و الصُّ  مذياعُ الِ  خيرجُ  يومٍ  يف كلِّ -
  )110:م1997، همان(

  

  بند
فرايند  

  کالمی
  عناصر موقعيتی  کنندگان در فرايندشرکت

يوما مسعت أيب يقول بأننيقد جئت 

  يف يوم سعيد

أمي تقول بأننيأشرقت عند الفجر  

  كالصبح الوليد

قول بأننيقد جئت تاريخ ميالدي ي

  يف لقيا الشتاء مع الربيع

قالوا بأنين ولدت و يف مدينتنا 

  ...جماعة

  يقول

  

  يقول

  

  يقول

  

  قالوا

  موضوع: بأننيقد جئت يف يوم سعيد/ گوينده: أيب

  أنا در بافت موقعيتی: گرينده

: بأننيأشرقت عند الفجر كالصبح الوليد/ گوينده: أمي

  يتیأنا در بافت موقع: گرينده/ موضوع

بأننيقد جئت يف لقيا الشتاء / گوينده: تاريخ ميالدي

  أنا در بافت موقعيتی: گرينده/ موضوع: مع الربيع

  گرينده: گفته، ضمري ياء: بأنين ولدتگوينده، : واو

  ـــــــ

  

  ــــــ

  

  ـــــــ

  

و يف مدينتنا 

  ...جماعة

مل ْختربينـِىَمن إىل ُسوق النخاسِة 

  أسـلمْك؟

  

باريس أن حيكي و  ميه النطق ياعلّ 

  يصرخ أن يقول كما يشاء

: ئلكا�نـُون ىف ُحزن أسامازلت  

تكسرت كيف   قوُل اخلضرُ هذا احل

  ؟فيَها الَسنابل

يف كل يوم خيرج املذياع و الصحف 

اللقيطة تعلن البشرى لشعب مات 

  من زمن

  ْم ْختربينـِى

  

عّلميه 

حيکی 

يصرخ 

  يقول

  أسائل

  

  

  تعلن

/ موضوع:َمْن أْسـلمكْ  /يندهگو : انت در بافت موقعيتی

  ضمري ياء متکلم: گرينده

  پاريس: گرينده/ گفته: نطق ما يشاء/ گوينده:شاعر

  

تكسرت فيَها كيف   قوُل اخلضرُ گوينده، هذا احل:أنا

  گفته: الَسنابل

  گرينده:و خماطب مفروض

  

: گفته، شعب: گوينده، ُبشری:مذياع و صحف

  گرينده

  إىل ُسوق النخاسةِ 

  

  ـــــــــ

  

كا�نـُون ىف مازلت  

  ُحزن

  

يف كل يوم و مات 

  من زمن
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  فرایند وجودي

پردازد، بلکه وجود مطلق ا نمیهها و رویدادفرایند وجودي، فرایندي است که به کنش

شود؛ و معموال یک عنصر در این فرایند شرکت کننده، موجود خوانده می. رساندرا می

نسبت به  ،قصائد فاروق جویدهن فرایند در ایکاربرد . محیطی نیز در متن مشارکت دارد

  :دیگر فرایندها، ناچیز و کمرنگ است

  

فاألرُض  -وال َرَجاءٌ . ديكال أمٌل لَ  .ُعُيوىن ِك عناآلن قلبُ / اآلَن وجُهك ىف ُعيوىن/ اآلن صدُرك ىف ُعُيوىن

٢٣ليَس ىل فيَها َسند...ناحولَ  أمنٍ  ياجُ ال يکون سِ مَ لِ / اقتضَ 
  )408: م1991جویده، (

ال  )21: همان( ال كتابٌ ...عندي ال رفيقٌ  ال شيءَ /عتابٍ ...من  شيءٌ  لبِ يف القَ ... نيدٌ عَ  مي قيدٌ يف فَ 

٢٤.ربانى الغِ وَ يا أمي سِ  شیءَ 
  )241:همان(

  

  عناصر موقعيتی  نقش در فرايند کنندگان وشرکت  فرايند وجودی  بند

اآلن صدُرك ىف ُعُيونىاآلَن 

 آلن قلبكِ ا ك ىف ُعيوىنهوج

  ُعُيوىن فی

  ال أمٌل لديك وال َرَجاء

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  موجود:وْجُهك و صدُرك

  موجود:قلبكِ  و

  موجود: و رجاء: أمل

  ىنعيو ىف 

  فی عيونی

  لديک

  ال يکون سياج أمن حولنا

  لْيَس ىل فيَها َسند

  ال يکون

  لْيسَ 

  موجود: سياج أمن

  ور�ره:ىل/ موجود: َسندْ 

  حولنا

  فيَها

  يف فمي قيد عنيد

  عتاب...يف القلب شيء من 

ال ...ال شيء عندي ال رفيق

  كتاب

  ال شیء يا أمي سوى الغربان

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  يوجد

  موجود: قيد عنيد

  موجود: شيء من عتاب

  موجود: شيء و رفيق و كتاب

  موجود: شيء و غربان

  يف فمي

  يف القلب

  عندي

  ـــــــــ

  

در هر  یا همان اندیشگانی گذراییگراي هلیدي، ساختار بر اساس رویکرد نقش

کار گیرد که ، تا افعالی را در کالم خویش بهآیدکمک سخنگویان آن زبان میزبان، به

باید پذیرفت انتخاب  سازد؛ لذامتناسب با محتوا و موضوعی است که بر زبان جاري می

 مند وفرایندهاي مختلف در یک بند، هرگز تصادفی نخواهد بود؛ بلکه هر فرایند جهت

شود و در قالب کار گرفته میدر راستاي بازنمود افکار، احساسات و تجارب گوینده به

اي براي بررسی این فرایندها دریچه یابد، چنانکههاي مختلفی در متن تجلی میفعل
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جدول زیر فراوانی انواع . نهدروي خواننده میدرك بهتر باورها و عقاید نویسنده، پیش

  :دهدرا نشان می ورد بررسی در قصاید مورد بررسیهاي مفرایند در قصیده

  

  

  

  

  

دهد که فرایند نشان می هاي موجود در قصائد مورد بررسیو مقایسه فعل شمارش

است که با توجه به محتواي این اشعار، کارکرد  شترین کارکرد را در متن داشتهبیمادي 

، معطوفبه شاعراین اشعار بیشترین توجه  نماید، زیرا دراین فرایند کامال طبیعی می

پس از آن با بسامد . اندایست که سران قدرت بر عامۀ مردم روا داشتهاقدامات ظالمانه

کارگیري افعال قابل توجه فرایند ذهنی و کالمی مواجهیم؛ به این صورت که شاعر با به

ستایی و رکود ذهنی احساسات و نارضایتی خویش از رنج و اندوه مردم و وضعیت ای

خواهد لب هاي بیانی از آنان میکند؛ و با کمک فعلوطنانش را به صراحت اعالم میهم

به اعتراض بگشایند و سکوتی که جز دامن زدن بر خواري و ذلت هیچ برآوردي در پی 

  . نخواهد داشت را کنار بگذارند

  

  ديساخت بینافر

بنا  که اجتماعی است یو حفظ روابط گر چگونگی تعامل با دیگران انبی  فرديبینامعنی 

و یا  طالعاتا ارائه، هاي خود اهگدید گذاري بر مخاطب، القايثیرات همچونبه مقاصدي 

فرانقش بینافردي، ارتباطی زبانی است که به  در نتیجه، . شود می  قراربر طالعاتگرفتن ا

رتباط در نظریۀ این ا«پردازد؛ برقراري تعامل دوسویه در جهت ایجاد روابط مناسب می

شود این مفهوم قابل بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بدل میدر قالب هلیدي 

یا یا اطالعات است یا خدمات، به این صورت که در رابطۀ میان گوینده و شنونده 

تقاضا و در قالب وجه پرسشی  اینکه، یا شودی در قالب وجه خبري ارائه میاطالعات

نواع ا  

 فرایند

 مادي

٣۴٠ 

ايرابطه ذهنی  وجودي رفتاري کالمی 

١٧۴ ۶۶ ١۴٩ ۴۵ ۴٠ 
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 التزامیدر قالب وجه  شود، و یا در نهایت خدماتیی میعاتگرفتن اطال درخواست

ابتدا  ،براي تحلیل متن در سطح بینافردي لیديه .)46: 1385زاده، آقاگل(» شودمی دریافت

حاصل جمع نما وجه«کرده است؛  و باقیمانده تقسیم نمابند را به دو جزء اصلی وجه

دن بینافردي را اساسی در عملی کر نقشفاعل در هر بند  .جزء خودایستا و فاعل است

به عبارتی . شودتبار بقیۀ جمله بر آن بنا میاعبرعهده دارد زیرا رکن اصلی کالم است و

خواهد در این رویکرد تعیین کنندة عنصري از جمله است که نویسنده می بهتر فاعل

و اما جزء . شود را به آن منتقل کندمسئولیت اعتبار ادعایی که در بند مطرح می

: 1382یورگنسن و فیلیپس، (» دهد؛خودایستا، نقش اصلی زمان و قطبیت بند را نشان می

مانی بند را برعهده دارند، حال اینکه در زبان در زبان انگلیسی افعال کمکی تبیین ز )129

 .شوداستنباط می »فعل اصلی«عربی این نقش خودایستا در خود بند مستتر است و از 

در مورد مفهوم قطبیت بند باید گفت که بند یا داراي ساختاري مثبت است یا منفی، که 

در ادامه،  .)50: 1376، بويمهاجر و ن( کنداین حالت غالبا در جزء خود ایستا نمود پیدا می

نمود هر یک از مفاهیم خودایستا، فاعل و  در ذیل وجوه خبري، پرسشی و التزامی،

  :کنیم هاي ارائه شده مشخص میباقیمانۀ بند را در قالب جدول

  

  خبري وجه

که بسامد باالي آن بیانگر است » دادن اطالعات«کاربرد این وجه براي بیان خبر یا 

اروق جویده در این ف .)287: ش1390فتوحی، ( وینده با رخدادهاستارتباط نزدیک گ

اشعار اطالعات و گزارشی از وضعیت مردمی که گرفتار ظلم و ستم حاکمان عربند و 

  :دهدرنج و اندوهی که برآنان سایه افکنده است، به مخاطب ارائه می

  

 يسقطُ  والبعضُ /..انَ بعضُ  يهربُ /األحياء طاردُ يُ  الدموعِ  �رُ /قيعدينتنا صَ على مَ  والزمانُ /من ألف عامٍ 

 مغشوشةً /همرِ خبَ  رين الزمانُ يا حبر أسكَ /ري أماينغَ نيا بِ الدُّ  ما أتعسَ /يف األماين كلها عربدُ يُ  زمنٌ  -واقفاً 

٢٥ساينلِ  احلديثِ  عندَ  كم أمسكتُ /ظالهلا المِ عتين يف الظَّ م خادَ كَ /ياينكِ   بكلِّ  ْصفتعَ 
: م1991جویده، (

238(  
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حنن  املرُ  اخلريفُ  حننُ  /امتونى الصَّ احليارَ  حننُ / كونٍ و منضي يف سُ / متٍ يء يف صُ ذين جنَ الّ  نُ حن -

 
ُ
و ليس  /يف احلياةِ  نعلمُ  ال شيءَ  /..نايف أعمارِ  اآلالمُ  تجسدُ تَ  /.نايف أعماقِ  األحزانُ  رتبعُ تَ / تعبونامل

٢٦نتهاهمُ  مث يبلغُ .. بدأيَ  فالعمرُ  /احلياةُ .. عنيناتُ 
  )33:همان(

  

  

اجزاء 

اصلی بند  

از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

  قطبیت  باقیماندة بند) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  على مدينتنا صقيع)کان(الزمانو من ألف عامحلم ) کان( الصبح

  باقیمانده بندفاعل  خودایستا               باقیمانده بندفاعل  خودایستا  

  مثبت

  

  لبعضيسقطواقفاوا/..عضناب حياءيهربيطارداألع �ر الدمو 

  باقیمانده بندخودایستا  فاعل   فاعل  خودایستا     باقیمانده بندفاعل   خودایستا  
  مثبت

  عصفتبكل كياين،ةزمانبخمرمهغشوشال سكرينأزمنيعربديف األماين كلها

ل باقیمانده بندخودایستا و فاعخودایستا  فاعل     باقیمانده بندخودایستا   فاعل

  دبن مستترباقیمانده

  مثبت

  أمسكتعند احلديث لساينكم خادعتنيفي الظالمظالهلا كم 

  خودایستا و فاعل باقیمانده بندفاعل      باقیمانده بندخودایستا
  مثبت

  احليارى الصامتون)اکون(نحننمنضيفي سكو و جنيءيف صمتالذين  نحن

فاعل /  قیمانده بندبا  باقیمانده بندخودایستا وفاعل مستترخودایستا  فاعل

  خودایستاباقیمانده بند

  مثبت

  

اشعار فاروق جویده جز روایت رنج و اندوه، کارکرد دیگري نیز دارد؛  وجه خبري

 شود کهطلبی ملتی میخواهی و مبارزهاین اشعار در بندهاي بسیاري بازنمود آزادي

یادي که در وضوح شان به آسمان برخاسته، فر صدا فریاد اعتراض، خشم و نارضایتییک

شاعر به اینچنین ملت مبارزي که سر تسلیم . شبیه است و رسایی به انفجاري مهیب

  :شودبالد و خود نیز با سالح شعر و ترانه با آنان همراه میآورد، میفرود نمی

يف  �تفُ  اسِ النّ  و رأيت كلَّ  /احلياةِ  رةُ فخَ مَ  نا سيظلُ و كفاحُ  /زاةِ الغُ  قربةُ مَ  الشعبُ  /:نفجرُ يَ  جهريٌ  صوتٌ 

 حوةِ هتفون لصَ و يَ .. صونتهامِ يَ  /تيقالعَ  صرِ طباء يف القَ اخلُ  و تواردُ /ةً فاحُ  .. هم جاءواو مجيعُ  /الطريقِ 

 يـــــــــــــرُ خَ / كانت / ــــــةٍ ألمَّ / ــــــوانال يرضى اهلِ / .. اهللاَ  فإنَّ  )الرفيقُ (ما قالَ  طباءُ اخلُ  لُ رتّ و يُ  /العريقِ  الشعبِ 

٢٧تستكني /عوبــــــــــاً شُ  ْمل خيلق/ .. فاهللاُ / العاملني/ ..
  )38: م1991جویده، (

 لم فوقَ باحلُ  وحلقتُ / ..منكم وأصبحتُ .. فيكم يتُ نَّ وغَ / ناءعىن الغِ مَ  أعرفُ  وما كنتُ / ..إليكم أتيتُ -

  أصرخُ  وما جئتُ / تيالى راحَ عَ  مجيالً  إليكم زماناً  محلتُ / ..ماءالسَّ 
ُ
 فيكم رسوالً  وما كنتُ / عجزاتبامل

  )344: م1991جویده، ( ..۲۸موينقتُ دّ وصَ / ا خفياً سرَّ  أمحلُ  وما كنتُ / ناءذي كان عندي غِ الّ / فكلُّ / نبياً 
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اجزاء 

اصلی بند  

از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

  قطبیت  بند ةباقیماند) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  سيظلمفخرة احلياة ناكفاحو   مقربة الغزاة)يکون( الشعب

  فاعل  خودايستا مسترت در فعل متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  متمم

  مثبت

  رأيتكل الناس �تف يف الطريقو 

  متمم      خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  مثبت

   القصر العتيقيف حفاةو توارداخلطباء.                               ..جاءوا

  متمم  خودايستا مسترت در فعلفاعلمتمممسترت در فعل، ضمري واو فاعلخودايستا 

  مثبت

  صحوة الشعب العريقليهتفونو ..يتهامصون

  متمم      خودايستا و فاعل مسترت در فعلخودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  مثبت

  )..قالرفي(يرتالخلطباءما قالو 

  متمم خودايستا مسترت در فعل فاعل

  مثبت

  مل خيلقشعوبا تستكني... اهللافال يرضىاهلـوانألمةكانتخيــرالعاملين...اهللا فإن

  متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  متممفاعل خودايستا مسترت در فعل  

  مثبت

  وما كنت أعرفمعىن الغناء

  متممخودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  منفی

  ..نكممصبحتوأ.. يكمفوغنيت

    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم       ر فعل، ضمري ُت فاعلخودايستا مسترت د

  متمم

  مثبت

  كم زمانا مجيال على راحتيايال                       لتمحوحلقتباحللم فوق السماء

  متمم    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم   خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  مثبت

  كم رسوال نبيافي وما كنت عجزاتباملجئت أصرخوما 

    خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعلمتمم       خودايستا مسترت در فعل، ضمري ُت فاعل

  متمم

  منفی

  كانعندي غناءي  فكاللذ

  متمم     فاعل خودايستا مسترت در فعل

  مثبت

  

  زامیوجه الت

اجراي یک عمل از نوع درخواست، گیري و حالت گوینده نسبت به این وجه، جهت 

وجه التزامی در اشعار فاروق  ، )287: 1390فتوحی، ( رساندتوصیه، اجبار و فرمان را می

الیی طوري که پس از وجه خبري بسامد باجویده از کارکرد خوبی برخوردار است، به

  :را به خود اختصاص داده است

 ماراً أو دِ ..  ريقاً حَ  كونوا/ ةغاجه الطُّ يف وَ  ا األكفانَ قو أحرِ / او ور وثُ كم قابِر من مَ وموا قُ / لمَ احلُ سألونيال تَ 

 ةٌ ى حيايس اآلن للموتَ ولَ / ..ىلنا موتَ كُ /..... .. موعاأو دُ ..  متاً صُ / كل الناسِ ربي كَ قَ  لواعَ ال جتَ / ...

ا و هيَّ .. ةغاالطُ  أقدامِ  حتتَ  وتواال متَ / قوفاً وُ  وتوامُ / ..... ةبااجلُ  ال حتنوا/.. .. ميقاً ربى عَ قَ  ولتحفروا/ ...

٢٩فافيف هذا الضَ  األصنامِ  لعةَ قَ  حنطمُ  اهيَّ  .../ريقِ كاحلَ   زأرُ تَ  االنسانِ  ثورةَ  ورواثُ 
  )406: م2010جویده، (
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  وا�دَ /  العهرَ  زمانَ /  ضفِ ار -
ُ
 / غاةالطُ  أقدامِ  حتتَ / سدنِ امل

ُ
مل خيلق  اهللاَ  فانَّ  بغضِ ا/ باغضِ  /دينعتَ امل

 تالٍ حمُ  كلَّ   ةِ العروب انَ هّ كُ   اذا شاهدتَ  باغضِ / بنياضِ ها للغَ ىن رأسَ حتُ  األرضَ  فانَّ / باغضِ  /كنيستَ تَ  عوباً شُ 

/ باغضِ  /ضبها  الغَ آخرُ ...األشياء و �ايةَ / ضبِ ا الغَ أوهلُ ... األشياءِ  فان بدايةَ / باغضِ / فقٍ فى يف نَ ختُ 

٣٠غدوَ  أليّ  باعُ أو تُ / كفىاء أرضِ  اما متوتُ / املوتِ  مل يبق غريُ 
 .www. digital: م2011، همان(

ahram.org((  

ال / الصغري ريِ للطَ  قاتِ رُ لى الطُّ يئا عَ شَ كوا ُرت ال تَ :/ دينيتمَ  فوقَ  صيحَ تُ لِ / ماءِ السّ  رتقُ ختَ  الغربانِ  وطالئعُ  -

٣١...هورفيها الزُّ  وارِمح تَ 
  )34: م1991، همان(

  

به انگیزة شاعر از تمسک جستن توان با نگاهی به این بندهاي شعري به وضوح می

وطنان با مخاطب قرار دادن هم برآنستبرد، وي به وجه التزامی براي بیان مقصودش پی

، آنان را از در قالب امر و نهی دارافعالی محکم و لحن صریح و جان کارگیريو به

شاعر از . سکوت و پذیرش خواري و ذلت باز دارد و به مبارزه و انقالب وادار کند

پا خیزند، حتی خواهد، براي دست یافتن به آزادیدر برابر دشمن خونخوار بهمردم می

هابه غدر شرایطی که به تعبیر شاعر کال. اگر به قیمت از دست دادن جانشان باشد

کنند، مردم تنها دو راه در پیش دارند؛ یا با عزت و نمیپرندگان کوچک و گلها رحم 

بار تن فدا کنند و یا همچون بردگان به زندگی ذلت فداکاري در راه وطن جانشان را

  :دهند

  

  

  

  

  

اجزاء اصلی 

بند  از منظر 

ساختار 

  بینافردي

  

  

) + خودایستا و فاعل( نماعنصر وجه

  بند ةباقیماند

خودایستا و (نما عنصر وجه  قطبیت

  باقیماندة بند) + فاعل

  قطبیت

  تسألونياحللمال 

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل   

كفان يف وجه األ        وثوروا أحرقوا  منفی

  الطغاه

خودايستا مسترت در فعل و فاعل        

  متمم

  مثبت

  ن مقابركمم              ومواق

  متممخودايستا و فاعل             

  ..ولتحفرواقربى عميقا  مثبت

  خودايستا مسترت در فعل و فاعل      متمم

  مثبت

  كفان يف وجه الطغاهاألا            حرقو 

  متممخودايستا و فاعل             

  جلباها                         ال حتنوا  مثبت

خودايستا مسترت در فعل و فاعل      

  متمم

  مثبت

  ...اراأو دم...كونواحريقا

  متممخودايستا و فاعل            

  قوفاو                            موتوا  مثبت

 در فعل و فاعل      خودايستا مسترت

  مثبت
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  متمم

ربي ككل الناس صمتا أو ا        قال جتعلو 

  دموعا

  متممخودايستا و فاعل      

ت أقدام حت                  متوتوا ال  منفی

  الطغاه

  متمم خودايستا و فاعل 

  منفی

  ورة االنسان تزأر كاحلريقث           ثوروا

  متممخودايستا و فاعل      

  مدييديك ايل  مثبت

خودايستا و فاعل مسترت در فعل     

  متمم

  مثبت

  هيا حنطمقلعة األصنام يف هذا الضفاف

  فعل   متمم٢خودايستا و فاعل مسترت در 

عفي ي                      ضولرتمح  مثبت

  جنوين

خودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  متمم

  مثبت

م ان العهر وا�د املدنس حتت أقدازم ارفض

  الطغاة

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل   متمم

  مثبت

  

سد اجل                       ارمحيو 

  اهلزيل

خودايستا و فاعل مسترت در فعل   

  متمم

  مثبت

  اغضب

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل

  كفنيه  مثبت

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل

  مثبت

  سماءلا                رتقخت وطالئع الغربان

 خودايستا مسترت در فعل      فاعل     

  متمم

  ال ترتكيهلنشوة القناص  مثبت

خودايستا و فاعل مسترت در فعل    

  متمم

  منفی

  :تصيحفوق مدينيتل

  خودايستا و فاعل مسترت در فعل  متمم

  ال ترتكي  االبن القتيل  مثبت

 خودايستا و فاعل مسترت در فعل   متمم

  

  منفی

  يئا على الطرقات للطري الصغريش    ال ترتكوا

  متمم    خودايستا و فاعل 

  ميوت   موجوعا بنشوة قاتليه  منفی

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل   
  مثبت

  فيها الزهورة أرى صغار الطري ال ترمحوا

  باقيمانده بندخودايستا و فاعل 

  ولرتمحي    وجهي  منفی

  در فعل   متممخودايستا و فاعل مسترت 

  بتمث

  

  وجه پرسشی

در اشعار فاروق جویدهاگر چه در قیاس با وجه خبري از بسامد نسبتا  وجه پرسشی

آور شدن جمالت خبري کاسته و کمی برخوردار است، اما حضور مؤثر در متن از مالل

با ، که بنابر ارزش زبانی آن عمدتااین وجه  .تنوعی و تحرکی به متن بخشیده است

در شعر فاروق کارکردهایی  ،یابدمخاطب در متن حضور میهدف گرفتن اطالعات از 

قتل و  ،جنایات نظام حاکم اندوه و نگرانی وي نسبت به گیرد، و بیانگرخود میهنري به

  :شودمینارضایتی مردم  و فقر فساد، کشتار مردم،



  45 ...ساختار اندیشگانی و بینافردي اشعار فاروق جویدهخوانش 

تأكلِىن  كيفَ /َجوعاً  مل تسأيلَِ َجسدًا َهزيًال ماتَ / مِه الِغناء؟يف فَ  ميوتُ  كيفْمل تْسأَيل العصفوَر 

ا مَ / سأليىنتَ  مل/ ؟تبُدو كاَجلرَاد جرِ الفَ  يف َجبنيِ / الِذى َجَعَل الفراشاِت اَجلميلةا مَ / أليِىن تسمل / ظاِمى؟عِ 

فتــُوَن يكُسوُه السَّواد األبيضَ / َجَعل الصََّباحَ  الذى
َ
 منةُ أز /رتنبُت ىف بالِد الطـُّه كيفَ /سأليِىن تَ  ملَ / ؟امل

٣٢كان املاُء َجيري فوَق َعيين؟  كيفمل تسأليين  / الفَساْد؟
  )66: م2000جویده، (

٣٣ك؟ربَ قَ  ئبُ الذِ  و استباحَ / ك؟أرضَ  رُّ الشَ  استباحَ  كيفَ   -
  ))www. digital. ahram.org: م2011،همان(

لى عَ  األمهاتِ  زنَ حُ ... قرِ الفَ  لَ ذُ / األطفالِ  عاسةَ تِ ... جوهالوُ  سخطَ / ارعايا أشالءَ  دتَ شاهَ هل -

  )همان( ۳۴بايا؟الصَّ 

  

  

اجزاء اصلی بند  

از منظر ساختار 

  بينافردی

  

  قطبيت  )متمم و ادات( بند دهباقيمان) +خودايستا و فاعل( مناعنصر وجه

  فمه الغناء فيالعصفوركيفيموت

  فاعل      ادات موقعيتی  عنصر خود ايستا مسترت در فعل   متمم

  مثبت

  كيَفتأكلِنىعظاِمى؟

  متمم       مسترت در فعل خودايستا و فاعلعيتی          ادات موق

  مثبت

  اَجلرَاد؟كتبُدو  جر الف يف جبنيما الِذىَجَعَاللفراشاِت اَجلميلة 

خودايستا و متمم                            خودايستا و فاعلمسترت در فعلادات موقعيتی  

  متمم   فاعلمسترت در فعل

  مثبت

فتــُوَن يكُسوُه السَّواد؟َجَعاللصَّ ىما الذ
َ
  َباَح األبيَض امل

  متمم        خودايستا و فاعل مسترت در فعلادات موقعيتی 

  مثبت

اجزاء اصلی بند  

از منظر ساختار 

  بينافردی

  

  منة الفَساْد؟أز ر كيَفتنبُتفى بالِد الطـُّه

  متمم               فاعل    خودايستا مسترت در فعلادات موقعيتی 

  مثبت

  ق عيينفو  املاءجيريكان   كيف

  عنصر خود ايستا مسترت در فعل    متمم فاعلادات موقعيتی 

  مثبت

  ؟تكسرتفيَها الَسنابليفكقوُل اخلضُر هذا احل

  متمم    مسترت در فعل )حقول( خودايستا و فاعلمتمم              ادات موقعيتی 

  مثبت

  كيفاستباحالشر أرضك؟

  فاعل    متمممسترت در فعل  خودايستا ادات موقعيتی 

  مثبت

  ستباحالذئبقربك؟و ا

  فاعل   متممخودايستا مسترت در فعل  

  مثبت

  ... ..هلشاهدتأشالء ارعايا سخط الوجوه

  ادات موقعيتی خود ايستا مسترت در فعل و ضمري ُت فاعل    متمم

  مثت

  

اندوه،  عالوه بر انعکاس حزن و کارکرد وجه پرسشی در اشعار فاروق جویده

اعتراض و انتقاد به نبود امنیت و آرامش، ویرانی، چپاول اموال ملت، اقتصاد ضعیف و 

فقرمردم در کشور ثروتمندي است که منافعش نصیب مردم نیست و آنان در این خاك 
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شاعر معتقد . هیچ سهمی ندارند، جز رنج و اندوه و گرسنگی و سایۀ سنگین استبداد

وطنانش عشق در دل همسر ویرانی است، نه تنها است در چنین کشوري که سرا

بیزار و تسلیم ظلم خودکامگان  تواند زنده بماند، بلکه آنان از زندگی خود نیز نمی

  :پذیرندمیستمگران را شوند و زیستن در فضاي ناامن و بیابان  می

  

 دتُ ين ما عُ لكنّ / مار؟لدِّ يا يف احيَ  احلبُ  فكيفَ يأوينا  ال شيءَ /جدارٍ .. عن قات أحبثُ رُ يف الطُّ  أدورُ 

  )238: م1991جویده، (35بيع؟يف الرَّ  قاً حَ  شتُ قد عِ / هل ترىأذكرُ 

/ لنـَا؟ قاَ رابُه حَ يكوُن تُ ال ملَِ /نا؟لكـًا لَ ارُه مِ ال تكوُن مثِ مَ لِ / ؟ا الوطنُ هذ/ َحولنا ياَج أمنٍ كون سِ يَ  ِملَ ال

األشجاُر  هُ تكرَ / غريةَ الص صافريَ العَ  علَ جَ  ذيا الّ مَ -/ى؟وأغَرقِىن ظالمِ / غاَب ضوُء الشَّمس عن َعيىناذا مَ لِ 

٣٦أوي للَعراء؟تَ 
  )64: م2000، همان(

  

  

 اصلی اجزاء

 از بند

 منظرساختار

 بینافردي

  

  قطبیت و زمان  باقیماندةبند) + فاعل و ایستا خود( نماعنصروجه

  أغَرقِنىظالِمى؟ و عن َعيىنسوُء الشَّمضاذاغابَ مل

خودايستا و فاعل مسترت متمم     دايستا مسترت در فعل   فاعل   خو ادات موقعيتی 

  متممدر فعل   

  مثبت

  تكرهاألشجارة   جعاللعصافري الصغري ي ذما ال

 خودايستا و فاعل مسترت در فعل  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعلادات موقعيتی 

  تأوي       للعراء؟متمم   

  متمم  خودايستا و فاعل مسترت در فعل   

  مثبت

  

  مثبت

  فكيفاحلبيحيايف الدمار؟

  متممخودايستا و فاعل مسترت در فعل    متمم            ادات موقعيتی 
  مثبت

  عشتحقا يف الربيع؟ قدرىهل تُ 

  ادات نگرشی متمم خودايستا مسترت در فعل  و فاعل ضري ُت  ادات وجهي
  مثبت

  ؟هذا الوطنا ِملَ ال يكونسياَج أمن َحولن

  فاعل  متمم               خودايستا مسترت در فعل   دات موقعيتی ا

  منفی

  

  ؟ارُمهلكـًا لنامث ال تكونُ مل

  متمم           خودايستا مسترت در فعل   فاعلادات موقعيتی 
  منفی

  مل اليكوُنرتاُ�حقالنـَا؟

  متممخودايستا مسترت در فعلفاعلادات موقعيتی 
  منفی

  

مورد نظر در سطح بینافردي حاکی از این  هاي شعري قصایدو شمارش بند بررسی

بند بر گزارش و روایت درد و زندگی پر حزن و اندوه  560با  که وجه خبرياست 
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به خود در این اشعار بیشترین بسامد را  کند کهمردم مصر در سایۀ استبداد داللت می

بند قرار گرفته  76با  بند و استفهام 194؛ پس از آن وجه التزامی اختصاص داده است

. انداست که ضمن تنوع بخشیدن به شیوة بیان مقصود، مانع یکنواخت شدن بندها شده

در این مجموعه، با توجه به ساختار جمالت عربی ) زمان و قطبیت(ایستا  عنصر خود

بند نهفته است؛ زمان در بندهاي مختلف بین سه حالت گذشته، حال و » فعل اصلی«در 

وسان است که با توجه به شاخصۀ روایی ابیات و گزارش واقعیت زندگی آینده در ن

شرحی از درد توان گفت فاروق جویده در این اشعاروطنانش، میروزمرة شاعر و هم

، دردیکه از گذشته آغاز شده، هنوز هم ادامه کندمشترك مردم را به زبان خویش نقل می

اي به دور از ردم به مبارزه، زمان آیندهدارد و اینک شاعر برآنست با تحریک و تشویق م

و اما غالب این بندها، قطبیتی مثبت دارند و در مواردي از . ظلم و ستم ستمگران بسازد

  .سازي ساختار بندها استفاده شده استبراي منفی» لم، ال و لیس«

  

  گیري نتیجه

و  اندیشگانیر ساختا خوانش«که با عنوان   دست آمده از این پژوهشترین نتایج به مهم

گراي بر اساس رویکرد نقشطلبانۀ فاروق جویده هایی از اشعار مبارزهنمونهبینافردي 

  :بندي کردتوان به این شکل دستهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ می »هلیدي

دهد که بیشترین نوع ، نشان میهابندبر اساس ساختار گذرایی  تحلیل اشعار مورد نظر -

ی ذهنی وکالمو پس از آن به ترتیب  مادياز نوع  کار رفته در این بندهاي بهفرایندها

به علت حضور دو کنشگر متقابل در  ،ماديبه کارگیري درصد نسبتا باالي فرایند . است

و مشارك اصلی بند را دارد که » کنشگر«اي از بندها دشمن نقش متن است، در پاره

خود قرار داده و در » هدف«گی مردم مصر را امنیت، آزادي و در واقع نابود ساختن زند

اند که براندازي کیان ظاهر گشته» کنشگر«خواهان در نقش قطب مخالف شاعر و آزادي

هاي ذهنی نیز بسامد قابل توجه فعل .مبارزات آنان است» هدف«ظلم و خودکامگی 

اي انتقال هاي زبان برها و توانمنديهنرمندانه از ویژگیحاکی از این است که شاعر 

استفاده از و با استفاده نموده  خود و مردم مصر اشتیاق و اندوهاحساسات درونی، 
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خواهی و عصیان در برابر دشمن را در هاي کالمی و دستوري روح مبارزه و آزادي فعل

  .وجود آنان دمیده است

-ی و پرسشی تقسیم در سطح بینافردي، بندهاي شعري را به سه نوع خبري، التزام -

و است التزامی و پرسشی بندهاي هاي خبریبیش از ردیم که در این میان بسامد جملهک

زندگی مردم مصر و درد مستمر و انکارناپذیر تبیان واقعی هباشعار این  کهبا توجه به این

نماید؛ بسامد پردازد، فراوانی بندهاي خبري کامالطبیعی میآنان از گذشته تا کنون می

دار و کوبنده مردم را به سشی نیز از این حیث که با بندهایی جانبندهاي التزامی و پر

دارد، داراي ارزش و پذیرش ظلم و خوکردن به آن وا میز روزمرگی تکاپو و خروج ا

قطبیت افعال غالبا مثبت است و زمان این بندها، چه با صیغۀ ماضی و  .واالیی هستند

تا کنون در وضعیت بغرنجی  چه مضارع، حکایت حال مردم مصر است که از گذشته

آینده در  زمان کارگیريبا بهخواهان وطن عنوان نمایندة آزاديبرد و شاعر بهسر میبه

کند که این مبارزات به جان مردم زنده میهاي بیبندهایی از شعر خویش امید را در دل

  .زودي به ثمر خواهد نشست

 

  ها پی نوشت

گـراي  اس بریتانیایی و توسـعه دهنـدة دسـتور زبـان نقـش     شنمایکل الکساندر هلیدي، زبان -1

  .مند است نظام

2- Firth 
3-Ylmslf 
4- Prague 

ها، معاملۀ سپس بهاي رؤیا را پرداختم و نپذیرفتم که همچون نادانان در بازار مصیبت -5

رؤیایم را در مسابقۀ عمر در آغوش کشیدم، و براي زمان اهمیتی . فروش خیال را امضا کنم

 ل نشدم، تمام معبدهاي بتان را در وطنم در هم شکستم و زیبایی را بنا کردم و در روزگارقائ

هاي پست و فرومایه بهشتی سرسبز ساختم و شعرم را کعبۀ عشقی قرار دادم که بزرگی  انسان

  .آن را فراگرفته است

خشمگین باش  ...سوزاندهاي این زمان آلوده، رؤیاها را در چشم کودکان سرگردان میقافله -6

دزد و اشتیاق را در ها، شادي را میکه ننگ و عار در میان ما ساکن شده و از چشمان انسان

  ..کشدهاي ما میسینه
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فاصله دارد، من خواب دیدم و  هادانستم دامنۀ کوه خیلی از کوهمن خواب دیدم و نمی -7

آیند اما من به رقص در میهاي سیاه افتد دسته کالغدانستم هربار که آهویی زمین می نمی

  .اطمینان داشتم که دزدان این روزگار حرام و حالل را با هم دزدیدند

شود، در شب کند و در سکوت صداي کریهی پخش میام را محاصره میصداي مارها خانه -8

ها در و تمام حرف... کندچرخد و صدایم را خفه میمیبینم که دور سرم ز ترسناکی میچی

  .زبانم را به دار آویختند و بر دیوار آویزانش کردند ...زبانم را بریدند./ کندط میسکوت سقو

هایی سست و ضعیف هایی خالی را خواهی دید و دلاي شکارچی به سمت ما بنگر، شکم -9

  ...هایی خونینو زخم

ین مرزهاي زم./ خواهندهاي زندان تباه شدند و جز سالمتی چیزي نمیو مردم پشت میله -10

هنوز هم میدانم ./ فهمیده بودم که غریبم و اینکه روزگارم روزگار عجیبی است ./دانمرا نمی

بینم زبانم مانند جسم اللی در حیرت نگاه می./ خواهمدانم، چه میخواهم،  هنوز میچه می

  .امکند، از خشم بزرگان ترسیدم، هنوز به خیال خونینش بر سینۀ دیوار خیرهمی

- برند، طعم ستم را دوست دارند و با حقارت انس میروزگار افسرده به سر می مردم در -11

اند، از زندگی متنفر و از سرورم فرعون مردم در مقابل تو از خودشان به ستوه آمده... گیرند 

  .انددنیاي اندوهگینشان خسته

را فراگیرد، زمین ها بلرزند و ترس و اندوه نهفته آنها شود آنگاه که عقابزمین غمگین می -12

  .شود وقتی که مردان در نهایت ناتوانی نرم و سست شونداندوهگین می

هر روز دجال بر پشت . زندکند، سپس فریاد میآب دهانش را در چشم مردم پرت می -13

  .لرزندها میها در زیر صداي نعلجمجمه. ..شودمردم سوار می

  .خوابدمیخوابد، با ترس کسی نبا گرسنگی کسی نمی -14

او نشست تا اشکهایش را در خاك جاري ./ گردمدر مسیرها در جستجوي دیواري می -15

خوابم و در چشمانم شکاف می/ ها در هم فرو شکنیمها را در این کرانهبیا قلعۀ بت./ کند

شوم درحالیکه در قلبم ترسی عمیق کند که من خوابم و بیدار میبزرگی است، جانم گمان می

جوم و فرو هر زمان کلماتم را در درونم می./ جومدر سکوت بخشی از کالمم را میاست و 

  .برممی

- هاي صبح رودهايتعجب نکن اگر چهرة خورشید در پهنۀ هستی خفاشی شد، یا خون -16

اما من در چشمان تو همچون ... گشت که در جریان است، روزگار ما روزگاري خسیسی است
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نپرسیدي ../ اي شداي شد و گل سپید در چشمم کشتهها گلولهدر سینه نی./ اي آواره شدمپرنده

  .چه شد که اندوه این هستی جزئی از دردهاي من شد

اشکم و ... امام، خطوط چهرهقلبم غمگین است، روزگارم غمگین است و دیوارهاي خانه -17

ام زیرا روزگارم ان آمدهخورده نزدتبا لحنی زخم ...ام غمگین گشتهلبخندم غمگین است، ترانه

-ام شیر شدههاي خانهو موش ...ام ویران و طوفانی استروزگار زشتی است و دیوارهاي خانه

  .اند

ام غمگین است اما رؤیایم کردم روزي انسانی شوم که انسان نیست، ترانههرگز گمان نمی -18

  .اندبوديسرورم فرعون ملت تو در ظلمت شب در حال نا./ سرسخت ...سرسخت است

روزي پسرم خواهد آمد، اي پاریس به او سخن گفتن بیاموز تا بگوید و فریاد سر دهد  -19

  ..خوهد حرف بزندآنچنان که می

گوید من مثل گفت من در روز مبارکی به دنیا آمدم، مادرم میروزي شنیدم که پدرم می -20

در مالقات زمستان و بهار  گوید که مندم طلوع کردم، تاریخ تولدم میصبح نورس، سپیده

  ...که در شهرمان قحطی بود گفتند که من به دنیا آمدم در حالی. امآمده

با  فروشان تسلیم کرد؟ همواره همچون دیوانهخبر ندادي چه کسی تو را به بازار برده -21

  هایش شکست؟هاي سرسبز چگونه خوشهاین باغ: پرسماندوه می

هاي دور ریخته، براي ملتی که دیرزمانیست ازگرسنگی مرده، از هر روز رادیو و روزنامه -22

  .دهندخبري خوش آگهی می

اکنون قلب تو در  .اکنون سینۀ تو در چشمان من است، چهرة تو در چشمان من است -23

چشمان من است، نه رؤیایی نزد تو هست و نه امیدي، زمین به تنگ آمد، چرا حصار امنیتی در 

  .گاهی ندارم، در دهانم بند سختی استن در این وطن تکیهاطراف ما نیست، م

اي مادرم . و نه کتابی... من چیزي ندارم نه دوستی... در قلب چیزي از نکوهش هست -24

  .ها وجود نداردچیزي جز کالغ

نهر . ریزداز هزار سال پیش روزگار بر شهر ما همچون تگرگی گشته که شبانه فرو می -25

... افتندکند و برخی دیگر ایستاده میکند، برخی از ما فرار میعقیب میاشک، زندگان را ت

کشد، دنیا بدون آرزو چه ویران است، اي دریا، زمانه مرا روزگاري که بر تمام آرزوها عربده می

هایش چقدر مرا در تاریکی سایه. با شرابی ناخالص که تمام اندامم را به لرزه افکند مست کرد

  .ر در وقت سخن گفتن مانع زبانم شدفریفت، چه بسیا
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هاي سرگردانِ رویم، ما انسانآییم و در رکود میما کسانی هستیم که در سکوت می -26

نشیند، در هایمان میایم و حزن و اندوه در عمق جانساکتی هستیم، ما پاییز تلخیم، ما خسته

دهد، نمی دنیا به ما اهمیتی.. دانیمچ نمیدر این دنیا هی ...شوندزندگیمان دردها نمایان می

  .رسدسپس به پایان می.. شودعمرمان شروع می

صداي بلندي در حال انفجار است، ملت مقبرة افراد سرکش است، مبارزة ما افتخاري  -27

زدند، و همه پا برهنه آمده بودند، براي زندگی خواهد شد، مردم را دیدم که در راه فریاد می

کردند و براي بیداري این ملت کردند، پچ پچ مییم رفت و آمد میخطیبان نیز در قصر قد

کردند که خداوند به گفتند، قرائت میخطیبان نیز آنچه را که یاران می...دادنداصیل شعار می

اینم . شود و خداوند هیچ ملتی را خوار خلق نکردخواري امتی که بهترین خلقند راضی نمی

  عربیشو کامل ندارم

دانستم، و براي شما خواندم و یکی از شما ا آمدم درحالیکه معناي ترانه را نمینزد شم -28

روزگاري زیبا را با کف دستانم برایتان آوردم، .. و با رؤیا بر بلنداي آسمان چرخیدم..شدم

فریاد برآورم و من درمیان شما رسول و پیامبري نبودم، همۀ آنچه که دارم  نیامدم که به معجزه

  .کردم و شما مرا باور کردیدو راز پنهانی با خود حمل نمی ترانه است،

ها را در مقابل ستمکاران از قبرهایتان برخیزید و انقالب کنید، کفن رؤیا را از من نپرسید، -29

همۀ ما ... بسوزانید، آتش و جنگ باشید، قبرم را مانند قبر دیگرا با سکوت و گریه نسازید

ان زندگی نیست، قبر من را عمیق حفر کنید، و ایستاده دفنم کنید ایم، و اکنون براي مردگمرده

برخیزید و قیام  .هاي ستمگران جان ندهیدتا میان مردم فریاد بزنم، ایستاده بمیرید، زیر قدم

ها را در این کرانه در هم کشد، بیایید قلعۀ بتکنید انقالب انسانی که همچون آتش زبانه می

  .فروشکنیم

هاي ستمگران متجاوز آلوده گشته را نپذیر، ر فاسد و شکوهی که در زیر قدماین روزگا -30

خداوند هیچ ملتی را خوار خلق نکرده است، زمین دربرابر افراد خشمگین سر  .خشمگین باش

گرانی تصور آورد، خشمگین باش زمانی که کاهنان عرب را همچون حیلهتعظیم فرود می

و آخر هرکاري نیز به خشم  روع هر کاري خشم استشوند، شکردي که در زمین مخفی می

خشمگین باش دیگر جز مرگ راهی باقس نمانده است، یا باید در راه سرزمینت . شودختم می

  .فدا شوي، یا اینکه به عنوان برده فروخته شوي
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در مسیرها چیزي : شکافند تا بر فراز شهر من فریاد برآرندها آسمان را میهاي کالغدسته -31

  ..راي پرندگان کوچک مگذارید، به گلها رحم نکنیدب

نپرسیدي چرا نور خورشید از چشمانم پرسیدي چه شد که ترانه در دهان گنجشک مرد، ن -32

رفت و تاریکی مرا فرا گرفت، از جسم الغري که از گرسنگی جان داد نپرسیدي چگونه 

هاي زیبا در پیشانی صبح هخوري، از من نپرسیدي چه چیزي باعث شد پرواناستخوانم را می

را بپوشاند،  دلباختهملخ به نظر رسند، نپرسیدي چه چیزي باعث شد، سیاهی بامداد سفید 

نپرسیدي چه شد که اشک در . رویدهاي پاکی زمانۀ فساد مینپرسیدي چگونه در  سرزمین

  .چشمانم جاري شد

تجاوز به قبرت را مباح ها حتی چه شد که شرارت خاك سرزمینت را مباح شمرد و گرگ -33

  تلقی کردند؟

... ذلت فقر را... بدبختی کودکان را... هاهاي اجساد مردم را دیدي خشم چهرهآیا تکه پاره -34

  . اندوه مادران بر کودکانشان را دیدي

دهد، عشق چگونه گردم، هیچ چیزي ما را پناه نمیدر مسیرها در جستجوي دیواري می -35

  ام؟کند؟ اما من به یاد ندارم آیا به نظرت واقعا در بهار زیستهدر ویرانی زندگی می

شود؟ اش نصیب ما نمیچرا حصار امنیتی در اطراف ما نیست؟این وطن است؟ چرا ثمره -36

هایی خونین، چرا بینی و قلبهایی غمین و زخمهاي خالی میچرا خاکش حق ما نیست؟ شکم

اریکی من را فرا گرفت؟ چه چیزي باعث شد نور خورشید از چشم من رخت بر بست؟ و ت

  هاي کوچک از درختان متنفر شوند و به بیابان پناه برند؟گنجشک
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  على ضوء نظرة هاليداي الوظيفية قصائد فاروق جويدةفي ة دراسة البنية التجريبية و التواصلي

  »دراسة عشر قصائد نموذجا«

  

  

  1فرهاد نادري

   2سمیه نادري

  

  الملخص

و تعد قصائد فاروق جويدة صدى للنقد و املعارضة و حتديات شاعر مثقف قام يف وجه تدهورات السياسية 

حياول هذا املقال من خالل ، نظرا ألمهية استعمال النظريات العلمية يف وعي النصوص األدبية، االجتماعية، من مثّ 

التی �تم  نظرة هاليداي اللسانية الوظيفيةالتحليلی أن يدرس قصائد فاروق جويدة مستعينًا ب –املنهج الوصفی

اقتطفنا عشر قصائد يف هذا الصدد للحصول على أفضل حتليل، . البنية التجريبية و التواصلية: بنيتني أساسيتنيب

من النتايج التی توصلنا اليها عرب هذا البحث هی ان فاروق جويدة تستفيد . من أشعاره اليت ذات الوجهة التحدية

كثرة يف مستوى التواصلية ميتاز نصها ب. من البنية التواصلية و التجريبية يف أشعارها االجتماعية استفادة جيدة

العناصر السردية كما ميتاز بكثرة استخدام الفقرات االخبارية اليت تشري اىل موقفها احلاسم جتاه واقع استخدام 

إن للفقرات االلتزامية من جراء   اجلدير بالذكر أن نقول ومن. املواطنة العربية يف ضوء الكبت و احتكار السلطة

و أما . ية يف حتريض و تشيح املناضلني و بعث روح احلياة يف كيا�مالفقرات االخبارية  فائدة فنية  و أمهية رئيس

وبعد ذلك للعملية الذهنية و مواجهتها مع العامل اخلارجي مادية يف كثري من األحيان،  التجريبية،يف املستوى 

  .   عمليات التجريبية أكثر شيوعا من باقيالتعبريية 

  

  

  

  

  

  قصائد فاروق جويدة، ةالتواصلي ة،لبنية التجريبياملدخل الوظيفية، ا :الكلمات الرئيسية
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